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Ezt a gyakorlatot az Élan Interculturel fejlesztette ki

A SZEMKONTAKTUSTÓL  
AZ INTIMITÁSIG

TANULÁSI KÖRNYEZET

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

RÉSZTVEVŐK

10–20 résztvevőre alkalmazható

KELLÉKEK

Hely, lehetőleg háttérzene  
és hangosítás

IDŐ

30 perc

CÉLOK

 � Az első érintkezés pillanatának kihangsúlyozása;
 � Megérteni a reciprocitás dinamikáját, az intimitás megteremtéséhez szükséges belépési pontot.

GYAKORLAT LÉPÉSEI

A következő foglalkozás két részre osztható: az első, rövid rész során bevezetésként bemelegítő gyakorlatokkal kezdünk, 
amelyek segítik a résztvevőket ráhangolódni a nonverbális tevékenységekre, és amelyek segítségével a figyelmüket a 
„megtestesült éntudatosságukra” (lásd alább) fordíthatják, illetve „belelazulhatnak a környezetbe”. A második rész 
olyan gyakorlatok összessége, amelyek konkrétan az első érintkezéssel és a reciprocitással foglalkoznak.

BEVEZETŐ GYAKORLATOK

A következő utasítások a nonverbális mozgásgyakorlatokhoz való „eljutás” különböző módjaira fókuszálnak.  
Az utasításokat viszonylag gyakran érdemes váltogatni, mivel a legtöbb rövid idő alatt teljesíthető (2 és 5 perc között).  
A legfontosabb teendő érzékeink ébren tartása és a résztvevők gyakorlatra adott reakcióinak megfigyelése. A következő 
utasításokat nyugodtan alakítsd saját stílusodhoz:

 � Ismerkedjünk meg a térrel: „Kezdjetek el sétálni a teremben, engedjétek el a múltbéli dolgokat, és ne foglal-
kozzatok a jövővel, csak merüljetek el a sétálás egyszerű gyakorlatában. Egy időre bátran tegyétek félre sze-
repeiteket és identitásaitokat. Csak lélegezzetek és sétáljatok. Érezzétek lábatok súlyát a talajon. Érezzétek 
az erőt, amely felemel titeket. Érezzétek a légzéseteket; mély vagy könnyed, lassú vagy szapora. Séta közben 
legyetek érdeklődőek, fedezzetek fel minden sarkot, látogassatok el olyan helyekre, ahol azelőtt nem járta-
tok, fedezzétek fel a határokat. Próbáljatok ki többféle sétálási stílust, lassút és gyorsat, vizsgáljátok meg, 
hogy az adott pillanatban melyik a legkényelmesebb.”

 � Töltsük be együtt a teret: „Próbáljatok a lehető legjobban szétszéledni, töltsétek ki a szobát, amennyire csak 
lehet.” Ennek ellenőrzésére tapsolj egyet, majd kérd meg a résztvevőket, hogy nézzék meg, valóban kitöl-
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tik-e a teret, amennyire csak lehetséges. Amennyiben nem, kérd meg őket, hogy végezzék el a szükséges 
változtatásokat. A következő utasítást is kipróbálhatod: „Mindig arra mozogj, ahol üres tér van.” A következő 
lépésben így utasítod a résztvevőket: „Arra mozogjatok, ahol a legkevesebb hely van.” Az utasítás hallatára 
a résztvevők valószínűleg a szoba közepén fognak tolongani. Kérd meg őket, hogy maradjanak mozgásban, 
még akkor is, ha nagyon közel helyezkednek el egymáshoz (a második lépés járványhelyzetben kihagyható). 

 � Szenteljünk figyelmet másoknak: „Amikor valaki megáll, mindenkinek meg kell állnia. Amikor valaki elkezd 
sétálni, mindenki kezdjen el sétálni.” 

 � „Kérlek, válasszatok ki valakit, anélkül, hogy az illető tudomást szerezne róla. Ez a személy lesz az „A” 
személyetek. Ezután válasszatok ki valaki mást az illető tudta nélkül, ő lesz a „B” személyetek. Most pedig 
folyamatosan helyezkedjetek úgy, hogy pontosan ugyanakkora távolságra legyetek „A” és „B” személytől.” 
Megjegyzés: a gyakorlat során a résztvevők úgy érezhetik, hogy a cél egy egyensúlyi állapot megteremtése, 
amelyben az ismertetett feltétel mindenki számára egyszerre teljesül. A gyakorlat célja nem ez. A cél, 
amennyiben a gyakorlatnak egyáltalán van konkrét célja, annak bemutatása, hogy a társas kontextusokban 
megteremtett egyensúly szükségképpen dinamikus: az új változtatások folyamatosan további változtatások 
szükségét vonják maguk után.

A gyakorlatsorozat ezen részének végére érve a résztvevők feltehetőleg megismerkedtek a fizikai térrel, és le is 
lassultak. Ugyanakkor, ha úgy érzed, hogy szükséges, nyugodtan vezess be további, ehhez hasonló gyakorlatokat. 

ELSŐ ÉRINTKEZÉS

Az első gyakorlatsorhoz hasonlóan meghatározzuk minden egyes utasítás fókuszát/célját. Ahogy az előzőek, ezek 
is rövid gyakorlatok; mindig figyelj, és ellenőrizd, hogy mennyi ideig érdemes végezni az egyes gyakorlatokat. Attól 
függően, hogy a résztvevők száma páros vagy páratlan, szükség esetén a segítő is csatlakozhat, hogy mindenkinek 
biztosan legyen párja a munka során.

 � Szemkontaktus – első alkalom: „Kezdjetek el sétálni a szobában, lélegezzetek, érezzétek a lábatok súlyát a 
talajon. Amikor szemkontaktust létesítetek valakivel, álljatok meg három másodpercre, amíg egymásra néz-
tek. Majd engedjétek el egymást, és sétáljatok tovább.” Kis idő múlva a következő verziót is bevezetheted: 
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„Sétáljatok, majd álljatok meg három másodpercre, amíg szemkontaktust létesítetek egymással. Engedjétek 
el egymást. Három lépés múlva nézzetek vissza a másikra, majd menjetek tovább.” 

 � Választás, követés: „Sétáljatok a megadott térben, saját tempótokban, a nektek tetsző stílusban. Válasszatok 
bármilyen nektek tetsző sétastílust. Majd válasszatok ki egy partnert, kísérjétek egy rövid ideig, végül 
engedjétek el. Sétáljatok kicsit egyedül. Amikor jónak érzitek, válasszatok új sétapartnert.”

 � Választás és közeledés: „Kezdjetek el sétálni újra, éljétek át teljesen a jelent. Séta közben bármilyen nektek 
tetsző mozdulatot elvégezhettek. Fürkésszétek a tőletek távolabbra eső embereket, és válasszatok ki egy 
személyt, akit az adott pillanatban érdekesnek 
tartotok. Ez a személy lesz a királyotok vagy 
királynőtök. Ne jelezzetek felé, ne vegyétek fel 
a szemkontaktust. Egyszerűen csak sétáljatok 
tovább, anélkül, hogy közelednétek a személy felé, 
engedjétek, hogy a jelenléte „belétek merüljön”. 
Próbáljatok meg „ráhangolódni” erre a személyre: 
hangolódjatok rá a ritmusára, mozdulataira, a 
mozgására. Most pedig lépjetek közel hozzá, 
először 5, majd 3, 2 és végül 1 méteres távolságra. 
Álljatok meg. Ellenőrizzétek, hogy egymást 
választottátok-e. Tudatosítsátok az esetlegesen 
felmerülő érzelmeket. Tudatosítsátok az érzetet, 
engedjétek el, majd sétáljatok tovább.” 

 � „Kezdjetek el újra sétálni. Keressetek új „királynőt/királyt”, megint szemkontaktus és jelzés nélkül. Anélkül, 
hogy tolakodóak lennétek, vizsgáljátok meg, hogy össze tudjátok-e hangolni a mozgásotokat a másik személy 
mozgásával. Mialatt közeledtek, ellenőrizzétek, hogy az adott személy is titeket választott-e. Hogyan tudjátok 
ezt ellenőrizni párbeszéd és szemkontaktus nélkül? Ismét ellenőrizzétek, hogy egymást választottátok-e, 
figyeljétek meg az érzést, majd engedjétek el. 

 � „Kezdjetek el újra sétálni. Szemkontaktus segítségével válasszátok ki a saját királynőtöket/királyotokat.  
Ellenőrizzétek, hogy az illető is titeket választott-e. A következő gyakorlathoz tartsátok meg a partnereteket.” 

 � Közeledés – összetartás: „Maradjatok párban. Találjatok helyet a partnereteknek, a többiektől nagyobb 
távolságra helyezkedjetek el. Az egyikőtök tükör lesz, a másikótok az alany. A tükör mindig követi az alany 
mozdulatait. Mindketten kipróbáljátok mindkét szerepet, szólunk, amikor váltani kell. Próbáljatok meg 
annyira lelassulni és olyan pontosnak lenni, hogy a külső szemlélő meg se tudja mondani, hogy ki a tükör és 
ki az alany.” Körülbelül egy perc múlva ideje szerepet cserélni.  

 � „Új partnerrel folytassátok a gyakorlatot, de ezúttal az alanyra koncentrálunk: olyan mozdulatokat és 
mozgásokat végezzetek, amelyek azt mutatják, amit szeretnétek, hogy mások lássanak bennetek. A tükrök 
továbbra is tükrök maradnak.” Körülbelül egy perc múlva ideje szerepet cserélni. Kérd meg a résztvevőket, 
hogy köszönjék meg partnerüknek a segítséget, majd búcsúzzanak el egymástól.

 � „Új partnerrel folytatjuk a tükrös feladatot. Most az alanynak a mozgásával azt kell kifejeznie, amit a másik 
személyben értékel. Az alany mozoghat úgy, ahogy tetszését ki szokta fejezni a másiknak. A tükrök továbbra 
is tükrök maradnak.” Körülbelül egy perc múlva ideje szerepet váltani. Kérd meg a résztvevőket, hogy 
köszönjék meg partnerüknek a segítséget, majd búcsúzzanak el egymástól.
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MEGBESZÉLÉS

Gyűjtsd össze a résztvevők gyakorlat során szerzett benyomásait. „Mikor voltak pozitív, mikor inkább negatív 
érzelmeitek?” Első körben arra biztasd a résztvevőket, hogy  az érzetekre koncentráljanak, de ne elemezzék őket. 
Például: „Nyugtalanított, hogy senki sem akart sétálni velem”. Második körben megvitathatjátok a gondolatokat, 
értelmezéseket és értékeléseket. Segíts a résztvevőknek, hogy ne ítélkezzenek maguk és mások felett, hiszen 
az ítélkezés akadályozza a nyitottságot és az érdeklődést. Az észrevételeket a különböző gyakorlatok szerint 
csoportosítva gyűjthetjük össze: bevezető bemelegítő gyakorlatok, majd közelségi gyakorlatok, végül a tükrös 
feladatsorok.

TIPPEK

Ha úgy veszed észre, hogy a résztvevők nem szívesen osztják meg érzéseiket mindenki előtt, akkor először 2–3 
fős, kis csoportokat érdemes kialakítani, majd arra buzdíthatod a résztvevőket, hogy felváltva osszák meg a 
tapasztalataikat. Mindenki 2 percet beszéljen, míg a többiek hallgatják, anélkül, hogy félbeszakítanák.

Érdekes lehet ezeket a gyakorlatokat használni a „reciprocitás” témájának megragadásához: ez a kulcsfogalom 
szorosan kapcsolódik az első érintkezés, a kommunikáció és az intimitás kérdéséhez. A „reciprocitás” a 
kölcsönösséget fejezi ki, vagyis azt, hogy mindkét fél részt vesz egy bizonyos gesztusban vagy rituáléban. A 
reciprocitás mindenfajta kapcsolatépítés szükséges alkotóeleme, és a megszűnését gyakran igen kellemetlen 
eseményként éljük meg. Az intimitást tulajdonképpen az „önfeltárulkozás” egy kölcsönös folyamataként lehet 
értelmezni, amelyet a partnerek örömmel fogadnak, és amelynek elmélyítését segítik.

ELMÉLET

A „megtestesült éntudatosság” fogalmát Alan Fogel vezette be a „The psychophysiology of self-awareness: 
Rediscovering the lost art of body sense” (2009) c. művében, mint a konceptuális éntudatosság alternatíváját. 
Ez utóbbi fogalom alapját a saját magunkról alkotott gondolataink, míg a megtestesült éntudatosság alapját az 
átélt testi érzékeléseink adják. Fogel szerint napjaink életvitele aránytalanul nagy hangsúlyt fektet a konceptuális 
éntudatosságra, sokkal kevésbé vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a „megtestesült éntudatosságunkra” 
figyeljünk, noha ez rendkívül pozitív hatással lenne jóllétünkre. Úgy gondoljuk, hogy az intimitás kapcsán 
rendkívül fontos, hogy hozzászoktassuk magunkat ahhoz, hogy képesek legyünk fókuszálni a megtestesült 
éntudatosságra, hiszen ez sokkal megbízhatóbb mutatója annak, hogyan is élünk meg különféle intim helyzeteket. 
A „konceptuális éntudatosság” ezzel szemben kevésbé megbízható, mert sokszor kizárólag az vezérli, amit 
gondolunk, hogy éreznünk kellene, vagy amit érezni szeretnénk (például: „Izgatottnak kellene lennem ettől a 
szexuális tapasztalattól, amelyet éppen felkínálnak nekem.”). 
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