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A gyakorlatot La Xixa Teatre dolgozta ki Augusto Boal Elnyomottak Színháza,  
valamint Arnold és Amy Mindell folyamatorientált pszichológiája alapján

BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁG

VIDEÓ: https://www.youtube.com/watch?v=ZAp-Dk57rk0  

CÉLOK

 � Meghatározni, megvizsgálni és átgondolni a biztonságos közelség fogalmát, miközben a testünkkel 
közeledünk másokhoz.

 � Érezni (testtudatosan) a közösségi (személyek közötti) távolságtartás dinamikáját – hogyan hozzuk létre, 
tartsuk meg és változtassuk meg a távolságot közösen. 

 � Kísérletezni a fizikai távolsággal, és ennek tapasztalatait közösen megvitatni.  

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Egy üveg, vagy bármilyen 
hasonló méretű tárgy, 
ami alkalmas „középpont 
tengelynek”.

ÁTTEKINTÉS

Ez a mozgásalapú gyakorlat lehetővé teszi a 
részvevőknek, hogy érezzék azokat a feszültségeket, 
amelyeket a másokhoz való közelség illetve a 
tőlük való távolság hoz létre. Megtapasztalhatják 
és átgondolhatják, hogy mit jelent számukra a 
„biztonságos távolság”.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással (járványügyi előírásoknak megfelelve), vagy 
személyesen fizikai kontaktussal.

IDŐTARTAM

50 perc online

60 perc személyesen

https://www.youtube.com/watch?v=ZAp-Dk57rk0
https://www.youtube.com/watch?v=ZAp-Dk57rk0 
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Párokban dolgozunk. A párok szemben állnak egymással néhány méteres távolságban. Ha online végezzük a 
gyakorlatot, a résztvevőknek körülbelül két méterre kell állniuk a képernyőtől. 

2. Tegyünk középre egy tárgyat. Ez a tárgy lesz a „középpont tengely”. Ha online dolgozunk, a képernyő a „tengely”. 
3. Amikor a tréner jelez, a résztvevők egymás szemébe néznek teljes csendben és mozdulatlanul. 
4. A tréner ismét jelez, a résztvevők elkezdenek mozogni a tengely körül úgy, hogy a távolság mindig ugyanakkora 

legyen a tárgy és a két résztvevő között. Mozgás közben mindvégig csendben maradnak, és egymás szemébe 
néznek. Ha online dolgozunk, a tréner előre adja meg a követendő időhatárokat (pl. 2 percig nézzenek egymás 
szemébe mozdulatlanul, azután 5 percig mozogjanak a képernyő körül).

5. A résztvevők próbáljanak ki különböző mozdulatokat különböző sebességgel, és mindig figyeljenek a partnerük 
visszajelzésére és a tengelyre, hogy fenntartsák az egyensúlyt az egymástól és a tengelytől való távolságban. 

6. Szabadon választható: Kivehetjük a tengelyt középről, és megkérhetjük a résztvevőket, hogy tartsák meg a 
távolságot ugyanúgy, mintha a tárgy továbbra is ott lenne. 

7. Szabadon választható: A gyakorlat utolsó lépéseként megkérhetjük a résztvevőket, hogy folytassák a munkát, 
de felejtsék el a tengelyt. Szavak nélkül próbáljanak megegyezni a megfelelő távolságban, kísérletezzenek a 
közeledéssel és a távolodással.

8. Szabadon választható: A páros munka után kipróbálhatjuk a gyakorlatot kisebb csoportokkal vagy akár úgy is, 
hogy az egész csoport köröz a tengely körül.   

9.  A gyakorlat közben a résztvevőknek mindvégig figyeljenek arra, hogy mit éreznek. 
10. A gyakorlat közös megbeszélése. 

MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során?  
 � Éreztétek a határaitokat, miközben egymás szemébe néztetek? És a mozgás során? Ha igen, hogyan? 
 � Hogyan érzékeltétek a testeteket a gyakorlat előtt és után? 
 � Észrevettetek valamilyen változást? 
 � Felfedeztetek valamit azzal kapcsolatban, mit jelent számotokra a biztonságos távolság? 
 � A „megfelelő távolság” fogalmát a COVID-dal kapcsolatos közösség távolságtartás viszonylatában is 

megvitathatjuk

BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁG



40

BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁG

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Lehetséges, hogy azok a résztvevők, akik nincsenek hozzászokva, hogy testükkel dolgozzanak, nem szívesen 
vesznek részt ebben a gyakorlatban. Ilyenkor hasznos lehet egy bemelegítő gyakorlat, ami segít abban, hogy 
ellazuljunk, biztonságos légkört teremtsünk, és létrehozzuk a megfelelő hangulatot a gyakorlathoz.  
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