
Játékszabály 
Táblajáték 
Kellékek: 

-Reflektáló kártya pakli (36+12 joker kártya) 

-Időcsúszka 

-Tábla 

-Szív (szivacs-fa-műanyag) 

Játék menete: Ajánlott játékosok száma maximum 8, minimum 3 fő. Minden játékos kap három 

reflektáló kártyát: egy elgondolkodtató, egy megerősítő és egy Bökd már ki lapot. A legfiatalabb 

játékos kezd. Választ egy fonalat a szívből, a többiek beazonosítják hogy melyik érzelmet jelöli a 

rajta lévő szín és a sorban következő játékos megkérdezi, érte e őt aznap az adott érzelem. 

Abban az esetben ha igen, visszahelyezi a szívbe egy másik helyre, ha nem, oda ahonnan kivette. 

Igen válasz esetén beszél a napjáról, többi játékos reflektál a kártyákkal.(minden játékos egy 

történethez csak egyszer szólhat hozzá) 

Megerősítő: A reflektáló játékos egyetért és támogatja a történetmesélőt. 

Elgondolkodtató: A reflektáló játékos nem feltétlen ért egyet, más nézőpont felé szeretné terelni 

a történetmesélőt. (pl.: Gondoltálesetleg arra, hogy....?) 

Bökd már ki: A reflektáló játékos jobban bele szeretne menni a témába vagy úgy érzi, hogy nem 

teljesen tud megnyílni a történetmesélő. (pl.: Beszélj még róla, mi történt pontosan?) 

Ha a történetmesélő olyan történetet és úgy osztotta meg a többiekkel, hogy teljesen őszinte 

volt és ezáltal megszavazta a bizalmat a többi játékosnak, kaphat tőlük egy joker kártyát. Minden 

játékos egy ilyen kártyát kaphat a játék során, amit egyszer tud felhasználni úgy, hogy egy másik 

játékos történetéhez kétszer szólhat hozzá és bármelyik kártyát kiválthatja, vagy pedig 

megduplázhatja. Az időcsúszka segítségével lehet mélyíteni fokozatosan a beszélgetést. Ha 

lement egy ráhangoló próbajáték, körönként egy szinttel lehet följebb vinni az időintervallumot, 

amiben meg kell fogalmazni az adott történéseket( nap,hónap,év,élet) 
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Kártyajáték 
-Reflektáló kártyapakli 

-érzelmek kártyapakli 

-időcsúszka 

 

A kiegészítő kártyajáték biztosítja a játék utazó kiszerelését. Ebben az esetben 2 pakli kártya van 

szükségünk, illetve az időcsúszkára. A játék menete hasonló, mint a táblajátéké. Mindenkinek van 

3 reflektálókártyája (ugyan az, mint a fentiekben említett). Az érzelmeket tartalmazó paklit 

megkeverve középre helyezik a játékosok, és ebből fognak húzni. A legfiatalabb kezd. Ha érte a 

húzott érzelem, a pakli mellé felfordítva bedobja a kártyát, így mindenki látja mire kell reflektálni. 

Ha nem érte, tetszőlegesen visszakeveri a központi pakliba a kártyát és a körben következő húz. 

Igen válasz esetén beszél a csúszkán lévő intervallumon belül az őt ért érzelemről, többiek 

reflektálnak a kártyák segítségével. 

 
 


