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A gyakorlatot az In Touch fejlesztette ki.

CÉLOK

 � A flörtölés, az intimitás és a szexualitás fogalmainak feltérképezése a testi érzékeléseken, a testhasználaton, 
és a testi emlékeken keresztül; 

 � Ez a gyakorlat arra hivatott, hogy kapcsolatot hozzon létre a gyakorlatok között; a résztvevőket ösztönözzük 
arra, hogy házifeladatként dolgozzanak a portréjukon a non-verbális gyakorlatokat követő napokon is .

RÉSZTVEVŐK

Tetszőleges számú résztvevőre 
alkalmazható

KELLÉKEK

Nagyméretű (embernagyságú) 
papírlapok,  
vagy A3-as papírlapok

Szövegkiemelő, zsírkréta  
vagy festék

ÁTTEKINTÉS

Ez a gyakorlat segít kapcsolatot teremteni több kognitív gyakorlat és az azokon belüli tevékenységek között, 
valamint fokozza a megtestesült öntudatosságot. 

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐ

45-60 perc

ELŐKÉSZÜLETEK

Felkészülésként olvass  
a megtestesült öntudatosságról.  
Lásd az alábbi forrásokat. 

A FLÖRTÖLÉS/ INTIMITÁS/ SZEXUALITÁS 
SZEMÉLYES TESTTÉRKÉPE
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A FLÖRTÖLÉS/ INTIMITÁS/ SZEXUALITÁS 
SZEMÉLYES TESTTÉRKÉPE

GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Kérd fel a résztvevőket, hogy rajzolják le testük kör-
vonalát egy nagyméretű papírra, majd jelöljék meg, 
hogy merre találhatóak a testportréjukon a flörtölés, 
az intimitás és a szexualitás fogalmai. Használhatnak 
színeket vagy szavakat a rajzolás során, vagy bármi-
lyen más kreatív megoldást, hogy kifejezzék gondo-
lataikat és érzéseiket a papíron. 

2. Mondd nekik, hogy ne gondolkozzanak túl sokat, 
csak kövessék az érzéseiket.

3. 10–15 perces önálló munka után alakítsanak kis, 3–4 
fős csoportokat, és kérd meg őket, hogy osszák meg 
egymással portréjukat a következő 10–15 percben. 
Gyűljetek össze ismét nagy csoportban, és kérd meg 
a résztvevőket, hogy osszanak meg egymással vala-
mit a kiscsoportos munkájukból. 

A GYAKORLAT KÖZÖS MEGBESZÉLÉSE

A megbeszéléshez érdemes összekapcsolni ezt a gyakorlatot az intim kapcsolatok térképével, arra kérve a 
résztvevőket, hogy osszák meg benyomásaikat, milyen kapcsolatokat vélnek felfedezni. Tartsd fókuszban 
testérzeteket, és beszélgessetek arról, hogy a mindennapi élettapasztalataink vagy a kapcsolataink során megélt 
helyzetek mind megtestesült tapasztalatok. Érdemes egy kis magyarázatot adni a megtestesült öntudatosságról, 
amely megelőzi a nyelvet, és kifejezéséhez nincs szükség a nyelvre. 

 � Tisztában vagyunk azzal, hogyan észleljük testünket az iskolában, a munkahelyen, vagy szabadidős 
tevékenységeink során?

 � Van-e különbség aközött, ha egy helyzetről beszélünk vagy gondolkodunk, vagy ha olyan testérzetekkel 
próbáljuk leírni, mint a fájdalom, a melegség, a bizsergés stb.? 

 � Tisztában vagyunk-e a kezünkben, karunkban, hasunkban, nyakunkban, lábunkban, vagy bárhol máshol 
megjelenő stresszel vagy feszültséggel, miközben dolgozunk, vagy amikor barátokkal vagy családtagokkal 
vagyunk? 

 � Milyen testérzetekre tudunk visszaemlékezni a múltunkból?

Kérd meg a résztvevőket, hogy fedezzék fel testportréjukat, játsszanak el egy kicsit a portréjukon látható színek, 
formák és szimbólumok lehetséges értelmezéseivel.
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ELMÉLET

Az Alan Fogel által javasolt „megtestesült öntudatosság” fogalmáról bővebben itt olvashatsz:  
The psychophysiology of self-awareness: Rediscovering the lost art of body sense (2009).  
(Az öntudatosság pszichofiziológiája: A testérzet elveszett művészetének újrafelfedezése) .

TIPPEK ÉS UTALÁSOK

Érdemes olyan kérdésekkel foglalkozni, mint a társadalmi sokszínűség (életkor, nem, nemzetiség, társadalmi 
helyzet, bőrszín stb.) vagy a hatalmi pozíciók. Megkérheted a résztvevőket, hogy mutassák meg a testportréjukon, 
hogy merre találhatók a következők: kiszolgáltatottság, érzékenység, erő (megerősítés vagy elnyomás), és hogyan 
kapcsolódnak ezek az intimitáshoz/szexualitáshoz. Megkérheted a résztvevőket, hogy kísérletezzenek azzal, 
hogy mi történik, ha színekkel próbálják megjelölni, hogy hol érzik a testükben az erőt? Vagy a bőrszínüket? A 
megtestesült öntudatosság alapja az érzékelés, az érzés és a cselekvés. Rajzolás révén hozzáférhetünk ezekhez a 
tulajdonságokhoz anélkül, hogy kényszerítve éreznénk magunkat arra, hogy gondolkodjunk vagy beszéljünk róluk. 
A rajzolás, csakúgy, mint minden mozgás, spontán, kreatív és folyton változik. 

Lehet, hogy lesznek olyan résztvevők, akik félénkek, vagy vonakodnak a rajzolástól, , és olyanok is, akik azt 
mondják, hogy nem tudnak rajzolni. Bátorítsd őket azzal, hogy semmilyen művészeti követelmény nincs, 
nincsenek elvárások és nincs verseny – a cél az, hogy ezzel a gyakorlattal más módon fejezzük ki önmagunkat. 
A kevésbé gyakorlott vagy félénk résztvevők könnyebb bekapcsolódását segítheti, ha először a test körvonalát 
rajzolják meg. Az is ösztönző lehet, ha azt mondjuk nekik, hogy később folytathatják a rajzolást, portréikat otthon 
vagy a képzési napok hátralévő részében is befejezhetik.

Ha egyes résztvevők megkérdőjelezik ennek a módszernek az értelmét, mert „túlságosan gyerekesnek” tartják, 
akkor mondhatsz néhány szót a megtestesült öntudatosság fontosságáról. Bátorítsd a résztvevőket, hogy lépjenek 
kapcsolatba a bennük rejlő kisgyerekkel.

ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlatot online is el lehet végezni olyan módon, hogy arra kéred a résztvevőket, készítsék el rajzaikat  
egy papíron, és az önálló munka után osszák meg egymással kisebb, külön csoportokban, majd később  
a csoport egészével is.
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