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safety advice

This is a game! Make sure that every person involved has full awareness of that. During 
such experience, emotions play a significant role in our behaviour.

Inform players about the safety measures. Remind them in the beginning that this is 
a game. Remind them that they will play beyond other people, and they always should 
respect their safe space and quiet. Also, it's essential to treat every location with proper 
esteem as a public property.

The game could refer to real emotions of players; also, scenario contains topics of 
death in the family (marginally), amnesia and abandonment – in extreme cases it could 
affect players as a close to home themes. In that incident, separate the player from his 
team and help him with supporting conversation (there's no need to discuss the topic of 
his/her panic / fear / sadness) and something to eat / drink. Let the player go back to his 
team if they would like to continue.

Players should be made aware that despite their affection and intense emotions, they 
should be reasonable and remember about the traffic. It is especially crucial during the 
task where players will be blindfolded.

10 Printed materials
disclaimer
As the sheets of paper with keys printed on them will, in the end, be joined to create one 
single key, make sure that when you print them, they fit each other.

list of materials

 ⋅ Game organizer schedule

 ⋅ Staff briefing: Taal

 ⋅ Staff briefing: Mentor

 ⋅ The first fragment of R. Locke's journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ The second fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ Third fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ Fourth fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)
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 ⋅ Fifth fragment of R. Locke’s journal (print one for each group + 1 spare)

 ⋅ The first key (add it to the artifact of the same name)

 ⋅ Second key (add it to the artifact of the same name)

 ⋅ Third key (add it to the artifact of the same name)

 ⋅ Fourth key (add it to the artifact of the same name)



Распоред организатора игре

Брифинг и радионица за учеснике.
Трајање: 30 минута
* Вежбе које отварају учесници ради искуства.
* Објашњење поставки, прича, правила игре и важних временских ознака.
* Организујте учеснике у 4 главна одреда
* Израда фотографија одреда (направљене од стране учесника).
* Учесници постављају своје фотографије у припремљеној Фејсбук групи. Свака фотографија је једна нит 

у Фејсбук групи.
* Дистрибуција материјала „Први део дневника Р. Лока.

1. Први део
Трајање: 30 минута
* Учесници извршавају задатак пријаве са дуплом фотографијом, описан у „Први део дневника Р. Лока“.
* Одреди који испуне задатак добиће „Први део кључа“ и „Други део дневника Р. Лока“.
* Они који нису стигли на време, морају да предају један од својих „Делова душе“ и тек онда ће добити 

„Први део кључа“ и „Други део дневника Р. Лока“.
* Одреди гласају о носиоцима делова кључа.

2. Други део
Трајање: 30 минута
* Учесници извршавају задатак пријаве преко видеа, описан у „Другом делу дневника Р. Лока“.
* Одреди који су испунили задатак добијају „Други део кључа“ и „Трећи део дневника Р. Лока“. Ако је одред 

изгубио било који од својих „Делова душе“, повратиће једног од њих.
* Они који нису стигли на време, морају да предају један од својих „Делова душе“ и тек онда добијају 

„Други део кључа“ и „Трећи део дневника Р. Лока“.
* Одреди гласају о носиоцима делова кључа

Трећи део
Трајање: 30 минута
* Учесници извршавају задатак пријаве преко видеа, описан у „Трећем делу дневника Р. Лока“.
* Одреди који су испунили задатак добијају „Други део кључа“ и „Трећи део дневника Р. Лока“. Ако је одред 

изгубио било који од својих „Делова душе“, повратиће једног од њих.
* Они који нису стигли на време, морају да предају један од својих „Делова душе“ и тек онда добијају 

„Други део кључа“ и „Трећи део дневника Р. Лока“.
* Одреди гласају о носиоцима делова кључа

3. Четврти део
Трајање: 30 минута
* Учесници извршавају задатак пријаве преко видеа, описан у „Четвртом делу дневника Р. Лока“.
* Одреди који су испунили задатак добијају “Четврти део кључа”. Ако је одред изгубио било који од својих 

“Делова душе” повратио га је.
* Они који нису стигли на време, морају да предају један од својих „Делова душе“ и тек онда добијају 

„Четврти део кључа“.
* Одреди са најмање једним „Делом душе“ добијају „Пети део дневника Р. Лока“.
* Одреди који су изгубили последњи Део душе нису више у игри и чекају крај.
* Одреди гласају о носиоцима делова кључа
* Члан особља који има улогу Тала узима по једног члана из сваког одреда како је описано у његовом 

брифингу.

4. Пети део
Трајање: 30 минута
* Учесници извршавају задатак “Припрема аргумената”, описан у „Петом делу дневника Р. Лока“.
* У исто време учесници које је Тал одвео, биће упућени и обучени да се понашају као Тал, јер ће они бити 

ти који ће се супротставити својим друговима из одреда у задњем обрачуну.
* Одреди преговарају са „Опседнутим“ одредом, покушавајући да га поврате, али такође и да поврате сећања 

Алекс и Робина.
* Ако тимови испуне победничке услове, Тал је поражен и не изводи одређене сцене.
* Ако одреди не испуне услове, Тал тријумфује и изводи одговарајућу сцену

Испитивање
Трајање: 30 минута



Брифинг особља: Тал

Препоручљиво је да се особље које се понаша као 
Тал унапред упозна са целокупном игром, како би 
боље разумело лика којег глуми и представило га 
учесницима на најреалнији могући начин.

У улози сте ког играча?
Ваш лик је Тал, демон који се претвара да је човек, да 
би добио Кључеве шаптача. Лукав је и самопоуздан. 
Пол демона, као и његова старост, нису битни за 
играње, па можете импровизовати.

Која је Талова мотивација?
Тал зна да не може да добије кључеве, ако је 
сам. Демони нису у могућности да сопственим 
рукама покупе кључеве нити њихове фрагменте 
и забрањено је да их силом узимају од било кога. 
Тако Тал чека да одреди сакупе све делове и повежу 
их у Кључеве, након чега ће он запоседнути неке од 
њих, присиљавајући остале да добровољно врате 
комплетне Кључеве.

Каква је Талова веза са заплетом?
Ловац на демоне Робин Локи позвао је Тала на 
забрањени ритуал. Направили су договор у ком 
је Робин жртвовао „најдрагоценије успомене“ 
у замену за скидање клетве којом је везао Робин 
и Алекс злокобном Књигом која им је исцрпљивала 
живот и душу. Тал се сложио да прекине везу између 
Књиге и дуета ловаца на демоне, али је у замену 
узео њихова заједничка сећања, јер су они били 
„најцењенији“. Ловци на демоне остали су без 
сећања и Тал је стекао слободну владавину над 
тим подручјем користећи ситуацију у своју корист, 
мамећи друге ловце на демоне да поврате остатак 
Кључева Шаптача и искористи их за своје мрачне 
намере.

Задаци:
* До краја Четвртог дела претварате се да сте ловац 

на демоне забринути губитком сећања својих 
колега.

* Помажете тимовима ако се заглаве у било ком 
изазову.

* Активно сте подршка и љубазни према играчима.
* На крају Четвртог дела, из сваког одреда поседујете 

по једног учесника (узмите оног који је већину 
времена изабран за носиоца дела Кључа).

* Затим откријте своје праве намере информишући 
учеснике о горе написаној причи.

* Чин „поседовања“ може бити алегоричан. 
На пример, додирните чело учесника и реците 
„од сада ме слушате и следите. Сада дођи!”

* Водите малу радионицу за „опседнуте“ учеснике 
припремајући их да се понашају као Тал у Петом 
делу.

* Током Петог дела је дозвољено помагање 
играчима који имају проблема да се уживе у улогу. 
Само запамтите, ви не глумите уместо њих. 
Учините то тако да им шапнете савет на уво или да 

се понашате као сенка која се надвија над њима.
* Завршна сцена игре у великој мери зависи од вас; 

треба да обавестите учеснике (у карактеру) какав је 
исход њихових колективних напора. Ако је већина 
учесника одлучила да спаси свог друга уместо да 
задржи кључ, Тал је поражен. Нека буде сјајно! Ако 
не, изругајте им се и обавестите о Таловом успеху 
и њиховој кратковидности.

Како спровести брифинг?
Током обрачуна, учесници ће разговарати са 
демоном којег глуме ... па, један од њихових, 
„опседнути“ (Талов) учесник. Ваш задатак је 
да га припремите да игра ту улогу, док демон 
„контролише“ његово тело чувајући ту „чисту душу“ 
као таоца свог хира. Учесник може:

1. Дозволити остатку његове екипе да задржи 
финални Кључ (састављен од четири дела) 
и тако успе у својој мисији проналаска 
сећања Алекс и Робина. У том сценарију, 
„Запоседнути“ се налази у демонском поседу.

2. Стекните Кључ и тако их спречите да испуне мисију. 
У том сценарију, међутим, опседнути учесник се 
враћа здравом разуму и одред је поново цео.

У оба сценарија, циљ је подстакнути учеснике 
да разговарају и да користе аргументе изнесене 
раније. Морају заиста да покажу да им је стало до тог 
учесника и да га желе назад. Охрабрите глумачког 
учесника да импровизује и крене током, све док не 
скидају поглед са циља.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ!
1. Немојте се плашити да они можда неће покушати 

да спасе свог колегу. Њихов избор је у ствари 
илузија, јер је та особа већ успостављена 
у њиховим мислима као важна током игре. Поред 
тога, људска свест тежи везивању за ствари и људе 
који су познатији. А тај учесник је сигурно познатији 
од замишљених јунака приче. Стога је заиста 
мало вероватно да неће покушати да га врате.

2. Много зависи од ваше глуме, јер ће свет игре 
оживети само ако га пренесете са уверењем 
и одлучношћу. Не плашите се импровизације 
и одлука на лицу места. Све док разумете 
причу и циљеве игре бићете добро.

3. Ако су учесници заокупљени нарацијом и играњем 
улога, покушајте да их позовете ако је могуће 
на што више сцена. Нека то буде и њихов 
свет. Ако не, придржавајте се сценарија и не 
оклевајте. Порука ће им бити усађена у главу 
чак и ако нису спремни да делују по њој.



Брифинг особља: Ментор

Препоручљиво је да се особље које је у улози Тала унапред упозна са целокупном игром, како би боље 
разумело Лик који глуми и представило га учесницима на најреалнији могући начин.

Ваш лик је Ментор, ви сте супервизор и учитељ младих ловаца на демоне. Недавно сте обавештени 
о страшним појавама и губитку памћења које су претрпеле ваше колеге Робин Лок и Алекс. Како су 
обоје били познати по својим способностима, њихово тренутно стање и компликације узрокују велику 
забринутост за вас. Док ће учесници (ваши студенти) истраживати случај, наћи ће делове кључева 
од предмета Шаптача огромне вредности које би требало да сакупе, јер они могу бити кључ за 
разоткривање ове мистерије.

Срели сте се са Талом, још једним ловцем на демоне који истражује случај и тврди да је Локов пријатељ. 
Нисте га раније упознали и не можете да превазиђете своје сумње према њему, али вам је потребна 
било каква помоћ.

Задаци:
* Играте особу која је заиста забринута због стања у окружењу.
* Помажете тимовима ако заглаве са било којим изазовом.
* Све време дајете подршку и љубазни сте према играчима.
* Преносите правила учесницима
* Одузимате им „Део душе“ уколико одред не прође изазов (укупно их има четири) и враћате им 

(један по један) за успешне изазове.
* Играчима дајете предмете које су заслужили приликом извршавања задатака.
* Репризирајте сцену на крају Четвртог дела, када Тал открије свој прави идентитет он ће вас 

повредити својом снагом, али ви знате да је решење сукоба у рукама учесника.
* Асистирајте им у Петом делу у њиховом задатку

Светска правила:
* Успомене треба сакупљати једну по једну. Да би добио још један део, одред мора да се састане са 

Ментором након што успе у свом задатку.
* Задатак се сматра успешним ако су његови ефекти видљиви на ФБ посту везаном за дотични одред.
* Одреди немају више од 30 минута за одређени задатак. Морају се вратити код Ментора пре него што 

истекне време. Ако то не успеју или не успеју у свом задатку, добиће следећи део дневника Р. Лока 
и следећи део кључа, али ће изгубити једну од својих делова душе.

* Кључ је поверен једном од чланова вашег одреда на гласању. Нико не може гласати за себе. Гласање 
се спроводи на следећи начин:

• Станите у круг.
• Затворите очи.
• Одбројавајте сви заједно, гласно, од десет до један.
• Током одбројавања, један од ваших колега држи отворену руку, дланом према горе.
• Када се одбројавање заврши, отворите очи и пребројте гласове.
• У случају нерешеног резултата поновите поступак.
• 

* Особа којој је поверен део кључа НЕ СМЕ га изгубити или дозволити да се изгуби!
* Гласате за особу која ће носити део кључа након СВАКОГ поглавља, што значи да се исти део кључа 

може дати различитим људима у различитим фазама игре, ако сматрате да је нека друга особа 
прикладнија као носилац дела кључа.

* У исто време једна особа може носити само један део кључа!



Први део Р.Локовог дневника

5. октобар

Још увек нисам уверен да је долазак из Енглеске у ову чудну и очигледно 
другачију земљу био разуман потез. Немам времена за бесмислен одмор, 
а читав овај проблем можда није ништа више него лажни траг ... Међутим, 
присуство другог ловца на демоне, Алекса, у том крају ме уверава да није тако. 
То је неко о коме не знам много, али знам да га не треба потценити. Први пут 
смо се сусрели на Фејсбуку, у једној од група повезаних са артефактима. Морам 
признати да је Алекс добра у томе што ради. Не знам да ли бих требало да се 
бринем или радујем што могу да научим нешто ново.

Данас је требало да се лично сретнемо. Могло би се рећи да смо то већ 
урадили на интернету, али увек мислим да друштвене мреже превише 
олакшавају да се створи слика о себи којом желимо да се представимо. 
Наравно, могу да видим слике, могу да видим историју постова, али ипак, 
о особи знам само онолико колико она жели да ја знам. Вероватно сам због 
тога толико под стресом. Не знам шта да очекујем, а свакако имам баш 
велика очекивања ...

Заказали смо састанак на тргу у центру града.

Твој задатак:

* Направите два фото извештаја који приказују којим су путем кренули Алекс и Робин да би 
стигли на место састанка. Сваки извештај треба да се састоји од 10 слика.

* Слике би требало да приказују занимљива места, пределе које вреди упамтити и елементе 
који указују на то шта воли Алекс, а шта Робин. Нека вам буде инспирација оно у чему 
уживају чланови вашег тима.

* Алекс и Робин су две одвојене особе. Уверите се да се и њихови фото извештаји разликују, 
било у изабраној теми, кадрирању или филтерима. Повољан је тренутак да размислите 
о томе какви су они људи.

* Оба извештаја треба да се заврше истом, 21. сликом, на којој играчи представљају место 
састанка Алекс и Робина. Сви чланови тима би требало да буду на слици симулирајући 
састанак.

* Након извршења задатка, објавите своје фото извештаје на Фрејсбук страни свог тима. 
Затим се вратите на пункт да бисте добили свој Први кључ и следећи део Р. Локовог 
дневника.



Други део Р. Локовог дневника

8. октобар 

Једноставно не можемо да разговарамо довољно. Знам да сам дошао овде да 
пронађем Књигу и да се осветим својој породици, али уместо тога, лутам са 
Алекс по бувљацима, кафићима и књижарама, разговарајући више једно 
о другом него о кључевима и Књизи. Мислим не ради се о томе да ме одвлачите 
од посла. Иако Алекс такође жели да набави тај артефакт, договорили смо се 
да радимо заједно. На крају крајева, циљ нам је исти: ослободити наш свет од 
демона.

Она је врста особе коју сам очекивао. Пуна енергије, живахна, смејући се 
сваки пут кад кажем нешто што звучи - како то она назива - „типично за 
сваког ловца“. Па, мождаизгледам мрзовољно или је то можда моје енглеско 
васпитање. Волим кад се Алекс смеје, она то ради гласно и ни најмање је не 
узнемирава моје присуство. И има лепе очи. Алекс је добро.

Јуче смо провели дивно поподне на месту препуном књига. Требали смо 
потражити савете за проналазак Књиге, али смо на крају остали негде између 
популарног одељка о фантастици, фантазији и деци. Заборавио сам колико 
сам волео да читам. Као дете прождирао сам књиге једну за другом, без обзира 
на садржај. Било је нешто симпатично у тренутку када ми је Алекс помогла да 
пронађем стара издања књига које ми је мајка читала кад сам био мали. Алекс 
каже да су књиге огледало душе јер говоре више о нама него што очекујемо. 
И кунем се, кад је то рекла, заиста није звучало као клише јер сада тако звучи 
док пишем.

Ваш задатак:

* Имате 30 минута да завршите задатак

* Нађите место пуно књига

* Пронађите које књиге су биле најзначајније Робину а које Алекс. Зашто су им се свиделе? 
Да ли су повезане са значајним моментом у њиховим животима или са неким осећањем? 
Сликајте насловнице књига.

* Направите четири видеа, 30 секунди сваки, где ће сваки члан тима да презентује књигу која 
му је важна и да представи зашто тај рад/налсов/договор је њему значајан.

* Када то завршите, поставите четири видеа и две слике на Фејсбук страници тима.Онда се 
вратите на пункт да добијете Други Кључ и следећи део Р.Локовог дневника.



Трећи фрагмент Р. Локовог дневника

20.октобар

Добро, знао сам да ће ово временом изаћи на видело. Једноставно нисам очекивао да ће ме 
толико погодити. И да ћу се због тога овако лоше осећати. Јуче нисам могао да спавам, иако 
сам рано легао. Нисам могао да смирим мисли. Осећам се као да их више никада нећу смирити.

Да ли је ово заиста толико велик грех што желим да неке ствари задржим за себе? Да, Алекс ми 
је упала у живот, са заразним смехом и духовитим одговорима, али то јој не даје за право да 
се умеша. Како би неко попут ње могао да разуме некога попут мене? Ми смо из две различите 
земље, имамо различите вредности, у животу су нам се догодиле потпуно различите ствари. 
Алекс ми се може допасти, али то не значи да ће ме икада заиста добити. Свакако, понекад се 
осећам као да нико не може проћи кроз оно што сам прошао и задржати позитивне изгледе. Да 
ли сам желео да признам да су моју породицу демони одвели у пропаст? Да сам морао одрасти 
брже него што би требало свако дете? Да ће ме, ако ме Алекс заиста упозна, променити 
мишљење о томе ко сам ја? Да јој се више не бих свиђао такав какав сам?

Она не би разумела. Не морам да је питам да би знао да не би. Алекс жели знање, али пре свега је 
добра особа и суочава се са демонима за добро човечанства. Ко сам ја у поређењу са њом? Нисам 
могао да признам да само имам жељу за осветом, нити да желим само Књигу како бих могао да 
убијем демоне као што суони убили моју породицу. Алекс би прекинула потрагу ако би сазнала 
да се Књига закачи за њихов проналазач попут паразита, исисавајући им живот из дана у дан. 
Да сам хтео да се жртвујем у име освете? ИМАМ ПРАВО ДА ТО УЧИНИМ! И никада нисам желео 
да Алекс додирне књигу. Само сам желео да ми помогне да је пронађем и да из ње уништим још 
једног демона.

Ко би помислио да се толико везала ?!

Сада се све компликује. Обоје смо дотакли Књигу, зато обоје морамо да сносимо одговорност. 
Књига исисава живот из мене, и ја сам био припремљен на то. Могу да прихватим сопствену 
смрт у име освете. Али Алекс? Ово не треба да укључује Алекс? И иако сам бесан, могу да 
разумем зашто је љута на мене. После свега, она се осећа преварено.Не само да је упала 
у велике невоље због Књиге, већ сам и скривао претњу од ње (у супротном не би ми дозволила 
да ризикујем!), и сада пати због моје глупости. Не би ме било толико брига да је било ко други, 
али почео сам да бринем о овом глупом ловцу. Једноставно нисам мислио да јој је и њоиј стало 
до мене ...

Мислим да морамо да разговарамо.

Ваш задатак:

* Имате 30 минута да завршите задатак

* Изаберите препознатљиво место на коме су се Алекс и Робин посвађали. Место би требало 
да се разликује од оних које сте до сада користили у видеима и сликама.

* Обновите меморију. Поновите сцену свађе Алекс и Робина, водећи је тако да се заврши 
договором и опроштајем. Због чега су опростили једно другом? О којим емоцијама је било 
реч? Снимите видео.

* Када то завршите, поставите видео на Фејсбук страници тима.Онда се вратите на пункт да 
добијете Трећи Кључ и следећи део Р.Локовог дневника.



Четврти део Р.Локовог дневника

22. октобар

Посвађали смо се, али се после свега - изненађујуће - осећам се боље. Осећам се 
лакше. Алекс је паметнија од мене и иако је још увек узнемирена због тога што 
је сазнала, рекла је да разуме. И не само да ја „ЗНАМ“, она то и каже, али могу 
и да осетим да је то истина. Никада нисам упознао некога попут Алекс и иако 
смо ризиковали због Књиге ми смо се састајали и уопште не жалим што сам је 
упознао или што смо тако блиски.

Алекс је предложила да обновимо наше поверење. Немам појма шта то 
заправо значи и узнемирава ме јер звучи као нека луда идеја, али немам право 
да изразим сумњу, с обзиром на то да сам ја забрљао. Рекла ми је да узмем 
нешто што могу да користим као повез за очи, а ја већ знам да ми се овај 
концепт заправо не свиђа и да никада не бих дозволила никоме да то ради, 
осим њој.

Још увек се осећам кривим због Књиге и чињенице да јој прождире живот из 
дана у дан ..

Ваш задатак:

* Имате 30 минута да завршите задатак

* Направите и одиграјте вежбу поверења у свом тиму. Вежба би требала да се састоји од 
праћења одређене руте али са везаним очима. Остали чланови тима ће вам причати где 
да идете и то је једино дозвољено. Навођење додиром није. Направите аудио снимак ове 
вежбе како би могао да послужи као део реконструисаних успомена Алекс и Робина.

* Када завршите задатак, поставите аудио снимак на Фејсбук страници тима.Онда се вратите 
до пункта да би добии Четврти Кључ и и следећи део Р.Локовог дневника.



Пети део Р. Локовог дневника

1.новембар

Никада нисам воле празнике. Некада су ме подсећали на Ноћ вештица 
и чудовишта испод кревета, затим на породицу коју сам изгубио, а сада на 
Алекс, коју ћу тек да изгубим. Зато што ћу је заиста изгубити. Књига и даље 
исисава живот из ње, баш као и из мене. Обоје умиремо и иако то још није 
видљиво, ускоро ћемо почети да бледимо. Све због моје глупости.

Срамота. Ово је осећај који ме сада обузима. Велика, свеобухватна срамота 
што сам изневерио некога до кога ми је стало. Није важно што ми Алекс 
опрашта, то не поништава оно што сам учинио.

Јутрос сам се пробудио поред ње, мислећи да не могу да је пустим да умре. 
Да морам да смислим начин да разбијем чаролију Књиге и поправим штету 
коју сам нанео. Алекс спава, а ја прелиставам белешке о окултном, тражим 
решење и цену коју могу да платим да га купим. Знам да то неће бити мало, 
али такође знам да, ако је за Алекс, вреди ризиковати. Вреди више ризиковати 
него када сам желео да се осветим.

Име демона је Тал. Он би требло да има моћ да разбије клетву и прекине нашу 
везу са Књигом. До сада никада нисам склопио пакт, јер ме је отац научио 
да не верујем демонима, али сада немам другог избора ако желим да Алекс 
живи. Зато ћу понудити Талу сећања која су ми је најдража да би он заузврат 
уклонио клетву . После вероватно вероватно више нећу бити ловац, јер ћу 
заборавити све тајне, успомене на учење и своје вољене који су преминули. 
Па, то вреди за Алекс.

Ваш задатак:

* Имате 30 минута да завршите задатак

* Борите се против Тала и вратите свог саиграча. Да бисте се припремили за борбу, 
направите листу јединствених, јаких аргумената зашто не можете даље без члана тима који 
вам је одузет, позивајући се на тренутке које сте делили током игре.



Први део кључа

„Нико није глуп ко је радознао. Људи који не 
постављају питања остају незналице током свог 
живота “
Овај део кључа представља оно што је пресудно у радозналости друге 
особе и њеном унутрашњем свету. Представља везу од обостраног 
интереса. Носиоцу ће омогућити да откључа снагу како би савладао 
нервозу.

Дајте је особи која је према вашем колективном мишљењу 
најрадозналија и најпажљивија међу вама.

Кључ је поверен једном од ваших чланова одреда на гласању. 
Нико не може гласати за себе. Гласање се спроводи на 
следећи начин:
* Станите у круг.

* Затворите очи.

* Одбројавајте сви заједно, гласно, од десет до један.

* Током одбројавања, један од ваших колега држи отворену 
руку, дланом према горе.

* Када се одбројавање заврши, отворите очи и пребројте 
гласове.

* У случају нерешеног резултата поновите поступак.
Особа којој је поверен део кључа НЕ СМЕ га изгубити или 
дозволити да се изгуби!
Гласате за особу која ће носити део кључа након СВАКОГ 
поглавља, што значи да се исти део кључа може дати 
различитим људима у различитим фазама игре, ако сматрате 
да је нека друга особа прикладнија као носилац дела кључа.
У исто време једна особа може носити само један део кључа!



Други део кључа

„Бринути о другима, имати осећања и утицати 
на људе доноси срећу.“

Овај део кључа представља оно што је битно у стицању симпатија од 
друге особе. Представља везу наклоности према другом. Дозволиће 
носиоцу да откључа нежност и бригу потребну да савлада страх.

Доделите то особи која је по вашем колективном мишљењу од највеће 
помоћи и најбрижнија међу вама.

Кључ је поверен једном од ваших чланова одреда на гласању. 
Нико не може гласати за себе. Гласање се спроводи на 
следећи начин:
* Станите у круг.

* Затворите очи.

* Одбројавајте сви заједно, гласно, од десет до један.

* Током одбројавања, један од ваших колега држи отворену 
руку, дланом према горе.

* Када се одбројавање заврши, отворите очи и пребројте 
гласове.

* У случају нерешеног резултата поновите поступак.
Особа којој је поверен део кључа НЕ СМЕ га изгубити или 
дозволити да се изгуби!
Гласате за особу која ће носити део кључа након СВАКОГ 
поглавља, што значи да се исти део кључа може дати 
различитим људима у различитим фазама игре, ако сматрате 
да је нека друга особа прикладнија као носилац дела кључа.
У исто време једна особа може носити само један део кључа!



Трећи део кључа

„Мир се не може одржати силом; то се може 
постићи само разумевањем “.

Овај део кључа представља оно што је кључно у разумевању друге 
особе. Представља везу предвиђања за туђе поступке. Дозволиће 
носиоцу да откључа сарадњу потребну за савладавање беса.

Доделите то особи која је по вашем колективном мишљењу 
најпажљивија и најразумљивија међу вама.

Кључ је поверен једном од ваших чланова одреда на гласању. 
Нико не може гласати за себе. Гласање се спроводи на 
следећи начин:
* Станите у круг.

* Затворите очи.

* Одбројавајте сви заједно, гласно, од десет до један.

* Током одбројавања, један од ваших колега држи отворену 
руку, дланом према горе.

* Када се одбројавање заврши, отворите очи и пребројте 
гласове.

* У случају нерешеног резултата поновите поступак.
Особа којој је поверен део кључа НЕ СМЕ га изгубити или 
дозволити да се изгуби!
Гласате за особу која ће носити део кључа након СВАКОГ 
поглавља, што значи да се исти део кључа може дати 
различитим људима у различитим фазама игре, ако сматрате 
да је нека друга особа прикладнија као носилац дела кључа.
У исто време једна особа може носити само један део кључа!



Четврти део кључа

«Најбољи начин да сазнате можете ли некоме 
веровати је да му верујете.“

Овај кључни део представља оно што је пресудно у поверењу 
и везивању за другу особу. Представља везу поверења у другог. 
Дозволиће носиоцу да откључа међусобно самопоштовање потребно 
за победу над срамотом

Дајте је особи у коју по вашем колективном мишљењу имате највише 
поверења.

Кључ је поверен једном од ваших чланова одреда на гласању. 
Нико не може гласати за себе. Гласање се спроводи на 
следећи начин:
* Станите у круг.

* Затворите очи.

* Одбројавајте сви заједно, гласно, од десет до један.

* Током одбројавања, један од ваших колега држи отворену 
руку, дланом према горе.

* Када се одбројавање заврши, отворите очи и пребројте 
гласове.

* У случају нерешеног резултата поновите поступак.
Особа којој је поверен део кључа НЕ СМЕ га изгубити или 
дозволити да се изгуби!
Гласате за особу која ће носити део кључа након СВАКОГ 
поглавља, што значи да се исти део кључа може дати 
различитим људима у различитим фазама игре, ако сматрате 
да је нека друга особа прикладнија као носилац дела кључа.
У исто време једна особа може носити само један део кључа!
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