SZABÁLYKÖNYV

« Gyerekkoromban furcsa embereket és állatokat firkáltam
az iskolában a jegyzetfüzeteim margójára. Ma pedig ezekkel a határozott, egyedülálló stílussal megrajzolt, kikerekedett szemű karakterekkel mutatom meg az érzelmeket és
olyan apróságokat, amelyek szebbé teszik a hétköznapokat.

előszó
« Hogyan élhetnénk nagyobb békességben, harmóniában
egymás mellett? Hogyan tudnánk megérteni,
megismerni egymást, és elfogadni különbözőségeinket?
Milyen szerepe van az érzelmeinknek az életünkben?
Hogyan fejezhetnénk ki őszintén érzelmeinket anélkül,
hogy ítélkeznénk mások felett, vagy mások ítélkeznének
felettünk?
Számos,
ezekkel
a
kérdésekkel
kapcsolatos beszélgetés eredménye a Feelinks.

Franciaországban alkotok, és különböző anyagokat,
technikákat használok (tömítőanyagok, kollázs,
festés), hogy élettel töltsem meg a ‘TETE DE L’ART’
sorozatot. A találkozás a Feelinks szerzőivel
kiapadhatatlan inspirációs forrás volt. »

Mindenki másképpen fejezi ki az érzelmeit, ezek
egyénenként nagyon eltérőek lehetnek. Ha képesek
vagyunk arra, hogy az érzéseinket megfogalmazzuk, hogy
azokkal szembesítsünk másokat, közelebb kerülünk saját
magunk megértéséhez.

« Egy nagyon különleges játékot tartasz most a kezedben.
A Feelinks az érzelmek játéka, amelyet kommunikációval,
kölcsönös empátiával fedezhetsz fel. Ez az első, Act in
Games által átdolgozott kiadás számos dolgot megtartott
az eredetiből, de ebben a formában már családok számára
is elérhető, barátokkal, iskolában, különböző társaságokkal
is játszható. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez a
verzió az eredeti szerzőkkel szoros együttműködésben
fejlődött, és velük egyeztetve született meg a végeredmény.
Három olyan különböző terület szituációit tartalmazza,
amelyek jól kiegészítik egymást. A Feelinks lehetővé teszi,
hogy jobban megismerd magad és játékostársaidat, hogy
nyitott legyél mindenre, amiben hasonlóak, vagy amiben
különbözőek vagytok. Mindenki kivételes, egyedi, páratlan,
megismételhetetlen.

A Feelinks ötvözi a játék örömét és az érzelmek
felfedezését. Mindig meglep minket a legkülönbözőbb
játékosok spontán kitárulkozása és bizalma, amit a játék
folyamán mutatnak. Erre azért van lehetőség, mert a
Feelinks lehetővé teszi a játékosok számára, hogy aggodalmak és szorongás nélkül, természetes módon fejezzék ki
érzelmeiket. A kitárulkozással és az érzelmek egymással való
megosztásával a játékosok jobban megismerhetik egymást.
A legkülönbözőbb szituációkban, családon belül, barátok,
gyerekek, felnőttek, szakemberek között oszthatjuk meg az
álláspontunkat veszekedés nélkül. A Feelinks arra biztatja
a játékosokat, hogy ne ítélkezzenek egymás fölött és ne
kényszerítsék rá egymásra a véleményüket.
A Feelinks (www.feelinks.fr) első kiadása terjesztői hálózat
és intézményi együttműködés nélkül is a nagy sikert aratott
szakmai körökben. Az oktatásban és egészségügyben
dolgozó szakemberek és közösségek EDUCAFLIP díjjal
ismerték el.
Köszönjük Yoannak (Blackrock Games) és Thibaut-nak
(Act in games), hogy a játékunk újjászületett.
Vincent Bidault & Jean-Louis Roubira, a játék szerzői

vincent bidault
jean-louis roubira

franck chalard
www.tete-del-art.fr

michiels cédric
www.exsiteme.com

Franck Chalard, művész

Azt reméljük, hogy a Feelinks ugyanúgy inspirál és lenyűgöz
majd téged is, mint amennyire minket mind az első játékunk,
mind pedig a játék fejlődése során. A Feelinks végtelen
újrajátszhatósággal bír, és egy olyan utazásra visz el,
amelyben folyton változó történetek részese lehetsz. »
Thibaut Quintens (Act in games)

Előre köszönjük neked azt a bizalmat és
tapintatosságot, amelyet magaddal és játékostársaiddal szemben fogsz tanúsítani. A játék akkor lesz
számotokra a legélvezetesebb, és akkor hozhatjátok
ki belőle a legtöbbet, ha beszéltek a döntéseitekről, és
ha csak szűkszavúan is, de megosztjátok a többiekkel a
gondolataitokat.

A játék célja
Egy adott szituációt megismerve minden játékos választ egyet az aktuális érzelmek közül, azt, ami a leginkább közel áll
hozzá. Ezt követően a játékosok megpróbálják kitalálni, hogy a csapattársuk milyen érzelmet választott. A játék célja, hogy
minél többször eltaláljuk a csapattársunk által választott érzelmet. Az érzelemtáblán a többi játékos megismerésének,
megértésének folyamatát, aktuális állapotát lehet nyomon követni.

tartalom
24 érzelemkártya
• 9 «
» kártya
•9
 « » kártya
•6
 « » kártya

1 szabálykönyv
120 szituációs kártya
3 témába szétosztva:

8 játékosjelölő
különböző színekben (játékosonként 1 db)
72 válaszkártya
különböző színekben (játékosonként 9 db)

CSALÁD

BARÁTOK

ISKOLA

• Család: játsszatok és beszélgessetek
a családi életről! (8 éves kortól)
• Barátok: beszélgessetek társadalmi
ügyekről! (12 éves kortól)
• Iskola: beszélgessetek osztálytársakkal az iskolai és az otthoni életről!
(8 éves kortól)

1 érzelemtábla
kétoldalas pontozótábla

9 csapatkártya
a csapatok kijelöléséhez

x2

x2

x2

x3

A szerzők köszönetet mondanak a következőknek:
Michel Havot, Frédérique Thoreaux-Bidault, Matthieu Fougeret és Virginie Linlaud-Fougeret, Olivier Decroix, Karin Bidault, Stéphane Fouquet,
Fernand és Michelle Berthonneau.
A kiadó köszönetet mond:
Köszönjük Vincent Bidault-nak és Jean-Louis Roubira-nak a mindig inspiráló visszajelzéseiket, a folyamatos lelkesedésüket és a töretlen bizalmukat.
Köszönjük Franck Chalardnak, aki úgy döntött, folytatja velünk a kalandot és ecsetet ragadott, hogy újabb alkotásokkal segítsen bennünket.
KIME és Yoann Laurent segítsége nélkül most nem tarthatnánk a kezünkben ezt a kincsekkel teli dobozt.
A szövegek és megjelenés végső formája sok-sok fontos találkozás és beszélgetés eredménye. Különösen köszönjük a következőknek: Sarah
Fitton, Hervé Plas, Sabrina Messahel, Cécile Thoulen, Mélissa Sablain, Elsa Nouvet, Michael Galmiche, Philippe Leclercq és a Blackrock Games
szenvedélyes csapata.
Importálja és forgalmazza: Reflexshop Kft. | 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2/5 | Tel.: +36 1 688 1858
Fax: +36 1 688 1859 | E-mail: office@reflexshop.hu | www.reflexshop.hu

Előkészületek

boglárka

1
Helyezzétek az érzelemtáblát a játéktér közepére!
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(b) és 8 válaszkártyát, amit vegyetek a kezetekbe
(a kártyák közül 8-on szám látható 1-8 értékben,
1-en pedig «
» szimbólum)!
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Válasszatok magatoknak egy színt, és vegyetek
magatokhoz:
(a) egy játékosjelölőt, amit tegyetek az
érzelemtábla közepén lévő mezőre,
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Készítsetek elő annyi csapatkártyát, amennyien
játszotok a csapatalkotás szabályait figyelembe
véve!
Például 5 fő esetén 2, illetve 3 összetartozó
(ugyanolyan színű) kártyára lesz szükség:

4 fő esetén pedig 2 összetartozó (ugyanolyan
színű) párra lesz szükség:

5a

4
zalán

Válasszatok egy szituációs paklit!
Például, ha családtagokkal játszotok, érdemes
lehet a zöld kártyákat választanotok. Amennyiben
barátokkal játszotok, válasszátok a narancssárga
kártyákat! Ha pedig osztálytársakkal, esetleg nem
összeszokott csapattal játszanátok, válasszátok
a kék kártyákat! Természetesen a játékostársaktól
függetlenül bármelyik paklit választhatjátok, de
vegyétek figyelembe az ajánlott korhatárokat!
Amennyiben pedig szeretnétek, a különböző
paklikat akár össze is keverhetitek.
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A kiválasztott paklit keverjétek meg, és
helyezzétek a játéktábla közelébe képpel lefelé!
A többi kártyát rakjátok vissza a játék dobozába,
nem lesz rájuk szükség a játék folyamán.

bizalmatlanság
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Válogassátok szét a 25 érzelemkártyát három
pakliba a hátlapjukon látható szimbólumok
alapján: « , , »
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(a) Keverjétek meg a három paklit külön-külön,
és alkossatok belőlük képpel lefelé fordított
paklikat úgy, hogy a szimbólum oldaluk legyen
felfelé!
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(b) Fordítsatok fel 8 érzelemkártyát, és
helyezzétek azokat az érzelemtábla köré
képpel felfelé (az illusztráció oldalával felfelé)!
Minden szám alatt látható, hogy hova melyik
érzelempakliból kell lapot húznotok.

elégedettség

4
6
kende

3

6
Válasszatok kezdőjátékost, rá ezentúl az
Érzelmek Mestereként hivatkozunk.
Például legyen az, akinek a legutóbb volt
érzelmi kitörése.

A játék menete

1

Egy forduló 9 fázisból áll,
ezek a következő sorrendben
követik egymást:

boglárka

Az előző forduló Érzelmek Mesterétől balra ülő
játékos lesz az új Érzelmek Mestere. Ezt a fázist
az első fordulóban hagyjátok ki!
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Az Érzelmek Mestere olvassa fel hangosan az
összes újonnan bekerült érzelemkártyát, és
győződjetek meg róla, hogy minden játékos érti
az összesnek a jelentését!
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A szituáció
Az Érzelmek Mestere húzzon egy szituációs kártyát,
válasszon az azon található három szituáció közül
egyet, és azt olvassa fel hangosan a többieknek!
Ha az Érzelmek Mestere úgy érzi, hogy a számára
egyik szituáció sem megfelelő, csúsztassa a
kártyát a pakli aljára, és húzzon egy másik
szituációs kártyát! Erre a cserére fordulónként
csak egyszer van lehetőség.
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Egy napon felnő
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új családi szabá
helye a mobil ly lép életbe, miszerint
telefonnak.
az asztalnál
nincs

Egy napon felnőtt testben ébredsz.
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A csapat
Az Érzelmek Mestere keverje meg a csapatkártyákat, és adjon minden játékosnak egy csapatkártyát képpel lefelé! Ezt követően fordítsátok meg
ezeket a kártyákat, és akiknél ugyanolyan színű
kártyák vannak, azok egy csapatba tartoznak ebben
a fordulóban.
Például, 7 fős játék esetén, 1 háromfős és 2 kétfős
csapat lesz.
Amikor még csak ismerkedtek a játékkal, vagy
amikor olyanokkal játszotok együtt, akiket nem
igazán ismertek, azt javasoljuk, hogy játsszatok egy
fordulót csapatok nélkül! Ha így döntötök, egyszerűen
mindenki megmutatja az érzelmet, amit választott
anélkül, hogy ki kellene találni, hogy a másik mire
gondolt. Ebben az esetben hagyjátok ki az 5. és 6. fázist.
3 fős játék esetén hagyjátok ki ezt a fázist!
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édesapád közös kerékpározásra hív.

új családi szabály lép életbe, miszerint
helye a mobiltelefonnak.

az asztalnál nincs

4
A személyes érzelem
Minden játékos, az Érzelmek Mesterét is
beleértve, válassza ki a válaszkártyái közül azt
a számot, ami azt az érzelemkártyát jelöli ki,
ami az ő érzéseihez a legközelebb áll az adott
szituációt figyelembe véve. Minden játékos
helyezze le maga elé a kiválasztott kártyáját
képpel lefelé!

6
A csapattárs érzelme
Minden játékos megpróbálja kitalálni, hogy a
csapattársa milyen kártyát választott a 4. fázis
során, és ennek megfelelően kell kiválasztani a
saját válaszkártyák közül egyet. Amennyiben
valaki úgy érzi, hogy a csapattársa ugyanazt az
érzelmet választotta, mint ő maga, válassza a
«
» kártyát!

zalán

A kiválasztott válaszkártyát helyezze mindenki
a csapattársa elé!
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Nézzetek bátran a csapattársatok szemébe a
kártya kiválasztása előtt!
3-an egy csapatban:
A 3 fős csapatban mindenki a tőle balra ülő
csapattársának az érzelmét próbálja kitalálni.

harag

Például: Boglárka, Emese és Anett ebben a
fordulóban egy csapatban vannak. Boglárkának
az Emese által választott érzelmet kell
kitalálnia (aki Boglárkától balra ül). Emese az
Anett, Anett pedig a Boglárka által választott
érzelmet igyekszik kitalálni.
3 fős játék esetén cseréljetek párt minden
második fordulóban!
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Az igazság pillanata
Az Érzelmek Mesterével kezdve, az óramutató
járásával megegyező irányba haladva minden
játékos felfordítja a saját válaszkártyáját. Amikor
egy játékos felfordítja a válaszkártyáját, ha
szeretné, ossza meg a többiekkel, hogy miért
azt az érzelmet választotta. Amikor mindenki
sorra került, ismételjétek meg ezt a kört, de most
mindenki a csapattársa által elé rakott kártyát
fordítja fel. Ismét lehetősége van mindenkinek
arra, hogy beszéljen a választásáról.
Tipp: mielőtt megfordítanátok a válaszkártyákat,
emlékeztetőképpen olvassátok el újra a fordulóra
választott szituációt!

8
Pontozás

zalán
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2 Ha te is és a csapattársad is 3 Ha egyikőtök sem találta el
eltaláltátok a másik által válasza csapattársad által választott
a csapattárs által választott
érzelmet, de a csapattársad hibázott tott érzelmet: mindketten 3-3 pontot érzelmet, akkor egyikőtök sem kap
(vagy fordítva): mindketten 1-1 pontot kaptok, ezt lépjétek le az érzelemtáblán! pontot, a jelölőtök nem mozdul.
kaptok, ezt lépjétek le az érzelemtáblán!
3-an egy csapatban:
Ha 3-an vagytok egy csapatban, hasonlóan működik a pontszerzés. Ha helyesen tippeltél, és emellett a te választott
érzelmedet is eltalálta a csapattársad, 3 pontot kapsz. Ha helyesen tippeltél, de a választott érzelmedet nem találta
el a csapattársad, azért 1 pontot kapsz. Ugyanúgy 1 pontot kapsz, ha helytelenül tippeltél, de a választott érzelmedet
eltalálja a csapattársad.
Példa, Boglárka eltalálja az Emese által választott érzelmet,
az ő választott érzelmét viszont Anett nem találta el, így 1
pontot kap. Emese jól döntött Anett érzelmével kapcsolatban,
így ő 3 pontot kap, hiszen az ő tippje is jó volt, illetve az általa
választott érzelmet is eltalálta Boglárka. Anett ugyan nem
+1
+1
+3
találta el a Boglárka által választott érzelmet, de így is kap
1 pontot, hiszen Emese jól döntött a választott érzelmével
Anett
Boglárka
Emese
kapcsolatban.

1 Amennyiben sikerült eltalálnod
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Egy érzelemkártya lecserélése
Amennyiben az Érzelmek Mestere szeretné, kiválaszthat egyet a nyolc aktuális érzelemkártya közül és lecserélheti azt.
Amennyiben így dönt, távolítsa el a kívánt kártyát a játékból (tegye vissza a játék dobozába), és húzzon helyette egy
ugyanolyan szimbólumú érzelemkártyát a megfelelő pakliból!
Például, egy « » kártyát csak egy másik « » kártyára lehet lecserélni. Amennyiben nincs több « » kártya a
pakliban, nem lehet többé « » kártyát lecserélni.

A játék vége
A játék szellemiségét figyelembe véve játsszatok legalább a játékosok számával megegyező számú fordulót, így mindenki
lesz kezdőjátékos, azaz az Érzelmek Mestere. 3 illetve 4 fő esetén azt javasoljuk, hogy játsszatok a játékosok számához
képest kétszer annyi fordulót!
De játszhattok addig is, amíg valamelyikőtök el nem éri az érzelemtáblán a sáv utolsó mezőjét.

