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A gyakorlatot az In Touch dolgozta ki (az Artemisszió Alapítvány számára Molnár Éva által  
kifejlesztett, és az Élan Interculturel szervezet által továbbfejlesztett „társadalmi galaxisok”  

nevű gyakorlat felhasználásával)

INTIM GALAXISOK

CÉLOK

 � Tudatosítani, hogy hogyan hat és milyen szerepet tölt be az idő, a tér, a rendszeresség és a dinamika az intim 
kapcsolatainkban;

 � Az idő, a tér, a kommunikációs csatornák és a nyelv használatának tudatosítása;
 � Tudatosítani, hogy mitől válik egy kapcsolat intimmé; melyek azok a személyes tényezők, amelyek egy 

kapcsolatot különlegessé és egyedivé tesznek;
 � A flörtölés során megmutatkozó személyiségjegyeink tudatosítása (kivel, hol és hogyan flörtölünk; a flörtölés 

célja; a flörtölés meghatározása; a flörtölés során alkalmazott technikák, nyelv, kommunikáció; a nemi 
szerepek, társadalmi normák, erőviszonyok stb.).

A közeli/intim kapcsolatok társadalmi galaxisát tekintve:

 � Meglévő kapcsolataink, és annak a tudatosítása, hogy kik a számunkra fontos személyek;
 � Tudatosítani, hogy milyen kapcsolatokat hiányolunk, szeretnénk kialakítani.

A flörtölés társadalmi galaxisát tekintve:

 � Tudatosítani, hogy miért szeretünk flörtölni;
 � Felismerni, hogy a flörtölés során kezdeményező vagy inkább fogadó felek vagyunk-e, valamint tudatosítani, 

hogy mit is vált ki belőlünk a flörtölés;
 � A flörtölés egyéni meghatározásának és „sajátos nyelvének” tudatosítása.

A szexualitás társadalmi galaxisát tekintve: 

 � Saját szexualitásunk alaposabb megismerése;
 � Saját szexualitásunk másként való megélésének elképzelése.

RÉSZTVEVŐK

5–15 résztvevő (kisebb létszámú 
csoportban bizalmasabb légkör 
alakulhat ki)

KELLÉKEK

A4-es vagy A3-as fehér  
papírlapok 
átlátszó másolópapír
filctollak

ÁTTEKINTÉS

A gyakorlat célja kapcsolataink összetettségének és árnyalatainak, valamint az intim/szexuális/erotikus 
kapcsolataink sokrétűségének, különbségeinek és átfedéseinek feltérképezése

MEGVALÓSÍTÁS

Ez a gyakorlat elvégezhető online, a közösségi távolságtartás betartásával offline, valamint a fizikai kontaktust 
lehetővé tevő offline keretek között.

IDŐ

45–60 perc (3x15–20 perc)
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. gyakorlat: A közeli/intim kapcsolataim társadalmi galaxisa

1. Ossz szét papírlapokat és filctollakat a résztvevők között. 
2. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy a közeli/intim kapcsolataik galaxisát fogják bemutatni. A galaxis minden egyes 

bolygója egy személyt vagy egy csoportot fog jelölni (például „kollégák”, „középiskolai barátok”, „család” stb.).
3. Kérd meg a résztvevőket, hogy rajzoljanak a papírlap közepére egy kört, amely a saját bolygójukat fogja 

jelképezni, és írják a közepébe „a saját bolygóm” vagy az „én” kifejezést.

4. Ezután a résztvevők a többi bolygót is megrajzolják, és az egyes bolygók közepébe beleírják az adott személy 
keresztnevét vagy annak a személynek, illetve csoportnak a jelölésére szolgáló kulcsszót, akire vagy amelyre 
gondolnak. A bolygókat az alábbi instrukcióknak megfelelően kell elhelyezni: 

 � Az egyes bolygók és a sajátod közti távolságazt jelezze, hogy milyen gyakran találkoztok.

 � Az egyes bolygók mérete azt jelezze, hogy mennyire fontos számodra az a kapcsolat. Ha a kapcsolat 
bármilyen szempontból aszimmetrikus, nyugodtan jelöld azt szimbólum, szín vagy nyíl segítségével.

 � Az egyes bolygók mellett tüntesd fel, hogy milyen  szükségleteket (elvárásokat, motivációkat) elégít 
ki az adott kapcsolat, és jelöld azt is, hogy milyen módon (egymás meghallgatása, politikai nézetek 
megosztása, táncolás stb.).

 � Használj nyugodtan színeket, rajzolj bármit, ami arra a kapcsolatra jellemző, mutasd be az általad 
használt nyelvet stb.
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 � 1. változat: Bátorítsd a résztvevőket, hogy fedezzék fel közeli kapcsolataik jellegzetességeit identitáselemek 
alapján.

 � Válassz ki három kategóriát az alábbiak közül: társadalmi osztály, nem, bőrszín, életkor, iskolázottság, 
családi állapot vagy szexuális beállítottság.

 � Ossz ki három darab átlátszó másolópapírt, vagyis kategóriánként egyet-egyet minden egyes 
résztvevőnek. Minden kategóriához határozz meg színeket, például:  
1. réteg: Nem / lila: férfiak / narancssárga: nők / rózsaszín: egyéb nem. 

 � Az első réteg: ha megvan az első kategória, és kiválasztottuk az alkalmazni kívánt színeket, kérd meg 
a résztvevőket, hogy helyezzék az adott réteget a társadalmi galaxisuk lapjára. Folytatva a nemek 
példájával: valamennyi férfiakat érintő kapcsolat legyen lila színű, a nőket érintő narancssárga, az 
egyéb nemhez tartozókat érintő kapcsolatok pedig rózsaszínűek. Amennyiben a bolygód nem egy 
adott személyt, hanem egy csoportot jelképez, rajzolj kördiagramot (ha a csoport 20%-át nők teszik ki, 
a kör  20%-át színezd ki lilával). Tedd ugyanezt a második és a harmadik réteg esetében is. A rétegeket 
tartalmazó galaxisok többféle módon értékelhetők. A résztvevők szabadon megoszthatják egymással, 
hogy mit láttak/tanultak a kapcsolataikat illetően az identitások feltérképezése során. 

 � 2. változat: Kérd meg a résztvevőket, hogy azonosítsák be kapcsolataikat különböző jellemzők alapján, például:

 � mely kapcsolataikban érzik magukat a leginkább biztonságban; 

 � mely kapcsolataikban érzik magukat a legenergikusabbnak;

 � mely kapcsolataikban érzik magukat a legkreatívabbnak;

 � mely kapcsolataikban érzik magukat a legotthonosabban; 

 � mely kapcsolataikban érzik azt, hogy a leginkább önmaguk lehetnek.

5. 5. Zárd le a foglalkozást egy kerekasztal-beszélgetéssel vagy kiscsoportos megbeszéléssel. A résztvevők 
megoszthatják tapasztalataikat, és elmondhatják, mit tanultak önmagukról a gyakorlat során. Érinthettek 
különböző témákat attól függően, hogy melyek azok, amelyekkel a továbbiakban is szeretnétek foglalkozni, 
vagy attól függően, hogy éppen mi merül fel a csoportban. Néhány megvitatásra javasolt téma: 

 � határozd meg a kapcsolataidban jelen lévő intimitás minőségét (miként definiálod azt saját magad 
számára)

 � megtestesülés/határok

 � a kapcsolatainkban megmutatkozó (velünk született vagy választott, vonzalmon, közös érdeklődésen 
stb. alapuló) személyes minták

 � verbális vagy nonverbális kommunikáció – mi a közös nyelv

 � tér, távolság, közelség – elvárások/társadalmi normák

 � a kapcsolatainkban bármilyen módon megmutatkozó multikulturalitás

2. gyakorlat: A flörtöléseim galaxisa

6. Ossz szét papírlapokat és filctollakat a résztvevők között.
7. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy azoknak a helyeknek a galaxisát fogjuk bemutatni, ahol flörtölésre kerül-

het sor. A galaxis minden egyes bolygója valamilyen helyet jelöl. Jelölheti például a szórakozó helyeket, az ut-
cát, a házibulikat, az egyetemet/iskolát, konferenciák helyszínét, a munkahelyet, egy társkereső alkalmazást, 
az Instagramot stb.
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8. Kérd meg a résztvevőket, hogy rajzoljanak a papírlap közepére egy kört, amely a bolygójukat fogja jelképezni. 
Ezt követően a résztvevőknek a többi bolygót is meg kell rajzolniuk, és a bolygók közepén fel kell tüntetniük az 
adott hely típusát.

9. A bolygókat az alábbi instrukciónak megfelelően kell elhelyezni: a saját bolygó és a többi közti távolság annak 
függvényében változzon, hogy az adott helyen milyen gyakran keverednek flörtölésbe. Biztasd a résztvevőket, 
hogy használjanak színeket, és jelöljék, miként éreznek az adott flörtölési formával kapcsolatban (tetszik-e 
nekik vagy sem).

10. Zárd le a gyakorlatot egy kerekasztal-beszélgetéssel. Bátoríthatod a résztvevőket, hogy olyan témákra ösz-
szpontosítsanak, mint például, hogy mikor, hol és milyen rendszerességgel flörtölnek, illetve hogy mennyi-
re dinamikus a flörtölésük. Milyen nyelven kommunikálnak (anyanyelvükön vagy idegen nyelven, valamilyen 
nyelvjárásban, szlenget használnak stb.)? Miként befolyásolja az alkalmazott nyelv a helyzetet? A közösségi 
médián keresztül is flörtölnek? Miként zajlik a kommunikáció írásban, videócseten vagy telefonon keresztül? 
Keressetek köztük hasonlóságokat és különbségeket. A résztvevők megoszthatják egymással a flörtölés során 
megmutatkozó személyiségjegyeiket (kivel, hol és hogyan flörtölnek; a flörtölés célja; a flörtölés egyéni meg-
határozásai; milyen technikákat ismernek fel). Megvizsgálhatjátok azt is, hogy miként hatnak a nemi szerepek, 
a társadalmi normák és az erőviszonyok a különböző flörtölési formákra.

3. gyakorlat: A saját szexualitásom társadalmi galaxisa

11. Ossz szét lapokat és filctollakat a résztvevők között.
12. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy a szexualitásuk galaxisát fogják bemutatni. Minden egyes bolygó egy part-

nert, kapcsolatot, tevékenységet, helyet stb. fog jelölni (a szerelmüket, a szexuális partnerüket, azokat a sze-
mélyeket, akikkel beszélnek a szexről – például barátok, orvosok –, vagy a fizikai/szexuális jóllétükhöz kapcso-
lódó tevékenységeket stb.). A bolygók jelképezhetnek bármit, amiről úgy érzik, hogy kapcsolatba hozza őket a 
szexualitásukkal. A szexualitás fogalma tágabb értelemben értendő. Bátorítsd tehát a résztvevőket arra, hogy 
gondoljanak bármire a szexualitással kapcsolatban, és tisztázd, hogy a feladat célja, hogy saját maguk, nem 
pedig mások számára fedezzék fel a szexualitásukat. Ha valakinek nincsen partnere, az is teljesen rendben van. 
Biztasd arra a résztvevőket, hogy maguk fedezzék fel, mit is jelent a szexualitás.

13. Kérd meg a résztvevőket, hogy rajzoljanak a papírlap közepére egy kört, amely a saját bolygójukat fogja jelké-
pezni.

14. Ezt követően a résztvevőknek a többi bolygót is meg kell rajzolniuk, mindig feltüntetve egy kulcsszót a bolygók 
közepén. Például, a kulcsszó lehet maga a bolygó vagy egy érzés, amelyet ahhoz társítok. Ha a bolygó életem 
szerelmét, Johnt jelképezi, a bolygó neve lehet „életem szerelme” vagy „John”. Ha a bolygó a nőgyógyászomat 
jelképezi, a kulcsszó lehet az „orvos”, a „félelem” vagy az „egészség”. A bolygókat az alábbi instrukcióknak 
megfelelően kell elhelyezni:

 � Az egyes bolygók és a résztvevő saját bolygója közti távolság annak függvényében változzon, hogy milyen 
gyakran alakul ki ilyen kapcsolat/valósul meg ez a tevékenység közöttük. 

 � Az egyes bolygók mérete attól függően változzon, hogy mennyire élvezik a résztvevők az adott bolygót.

15. Kérd meg a résztvevőket, hogy képzeljék el azokat a bolygókat, amelyekről álmodoznak, vagy amelyek hiá-
nyoznak az életükből, és amelyek által még teljesebben tudnák megélni a szexualitásukat. Kérd meg őket, 
hogy rajzolják meg ezeket az álombolygókat is.

16. Zárd le a gyakorlatot egy kerekasztal-beszélgetéssel. A résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, 
és a gyakorlat során tanultakat.
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TIPPEK

Miután a résztvevők nekiálltak megrajzolni a bolygóikat, járj körbe a teremben, és győződj meg arról, hogy 
mindenki megértette az instrukciókat.

Hagyj időt minden galaxis végén a megbeszélésre és a résztvevők visszajelzéseire.

ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat elvégezhető online keretek között is úgy, hogy a résztvevők elkészítik rajzaikat egy papírlapon, majd 
az egyéni munkát követően először kisebb csoportokban (3–4 résztvevővel) osztják meg egymással a galaxisaikat, 
később pedig a teljes csoporttal átbeszélik a tanultakat.

ELMÉLET

Esther Perel: Mating in Captivity: Reconciling the Erotic and the Domestic; Published September 5th 2006 by 
Harper

 � https://www.youtube.com/watch?v=K3vY5Q-NoMY
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Kép: IO4 film, teljes videó (03:58)  

https://www.youtube.com/watch?v=K3vY5Q-NoMY

