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INTROSPECTIVĂ: GEN ȘI CORP 
 

 Cum putem să devenim mai confortabili cu corpul nostru? Cum putem să navigăm 

mai bine o lume în care binaritatea de gen, transfobia, normele sociale și-au lăsat amprenta 

pe noi și felul în care relaționăm cu corpul nostru?  

Practica de astăzi este una introspectivă, cu grijă față de colțurile ascunse și 

dureroase ale corpului nostru. Dacă îți dorești să relaționezi diferit cu corpul tău, atunci te 

invit să îți iei niște timp pentru a vă cunoaște, și a vă înțelege mai bine. 

Materiale folositoare: creioane colorate, imagini și reviste din care poți decupa, cărți 

de tarot sau cărți Dixit (sau orice alte tipuri de carduri ai la îndemână, inclusiv online). 

 

1. Corp- trecut și prezent  

 

Pune niște muzică ce îți aduce plăcere, adu lângă tine creioane colorate, foi, imagini, 

reviste și orice altceva te mai inspiră.  

 

Ia o foaie de hârtie și fără să te gândești prea mult, desenează-ți corpul: forma lui, 

apoi detalii, părți ale corpului. Desenul ăsta e doar pentru tine, așa că renunță la orice mesaj 

de editare ce apare. Te poți desena cu haine sau fără, cum preferi. Ia-ți timp să îți colorezi 

părul, ochii, să marchezi anumite semne  de pe corp- ca și cum ai face o hartă detaliată a 

corpului tău. 

 

Ia-și un minut să privești. Cum te-ai desenat? Cum te face să te simți?  

 

 

 

E ceva ce ai evitat să desenezi? Ceva ce ai desenat mai mare, mai mic, sau într-o altă 

formă decât în realitate? 

 

https://ro.pinterest.com/evamelinda11/dixit-cards/
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Dacă apare vreun sentiment puternic (fie el negativ sau pozitiv) dă-ți voie să stai cu el, să 

respiri profund de câteva ori, și să încerci să localizezi sentimentul în corp. Ce vrea el să îți 

zică?  

 

Fii curiosx- nu e nevoie să schimbi sentimentul, ci doar să investighezi. Îi poți spune: 

”Mulțumesc că vrei să ai grijă de mine, mă descurc și singurx. Poți să rămâi pe aici, dar 

acum mi-aș dori să mă întorc la desen.” Nu vrem să îl respingem, ci să creăm condițiile 

necesare ca sentimentul să scadă în intensitate. 

 

Apoi, privind la corpul tău desenat, încearcă să notezi istoria sa de gen pornind de la 

diferitele părți ale corpului tău. De ex: julitura de pe cot de când ai căzut de pe bicicletă și un 

părinte ți-a spus să nu te mai dai cu bicicleta pentru ca asta e ”joacă de băieți”, prima oară 

când te-ai dat cu ojă, prima oară când ți-ai luat binder sau ai purtat o fustă etc. Notează 

fapte dar și emoțiile trăite, pe cât ți le mai amintești. 

 

Care au fost momentele cheie pe care le-ai trăit din punct de vedere al corpului tău, și a 

felului în care acesta e genizat? 

 

 

 

Cum a învățat corpul tău genul? Dar genul tău corpul? 

 

 

 

 

Care sunt părțile din corpul tău cu care ești cel mai confortabil, pe care le apreciezi? Fie că 

sunt unghiile sau părul de pe picioare, dă-ți spațiu să le celebrezi. 
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Cum poți oferi puțin mai multă grijă, bunătate, și iubire părților din corpul tău cu care ești mai 

puțin în acord? 

 

 

 

Întoarce-te la desen și adaugă orice, cuvinte, simboluri,desene, imagini decupate din reviste- 

pentru a avea o imagine cât mai completă a istoriei și realității corpului tău. 

 

2. Corpul în viitor 

 

 Dacă ai cărți de tarot sau orice alt tip de carduri proiective (desenate) te invit să le 

scoți. Dacă nu ai acces la niciun fel de carduri, atunci poți reflecta la teme/întrebări fără ele.  

 

 Ia-ți un minut să te conectezi cu genul tău și cu ce e posibil în viitor. Nu te gândi la 

ceva concret, ci pur și simplu conectează-te cu sentimentul posibilității. Pentru unx dintre noi 

asta e mai ușor, pentru altx e mai greu: oricum ar fi, ai răbdare cu tine, și dă-ți voie să stai cu 

procesul de explorare în felul în care îți e ok ție. 

 

 Ia pachetul de cărți de tarot, amestecă-le, împarte pacetul în 3 părți, apoi pune cele 3 

părți din nou unele peste altele în ordinea dorită. Începând cu cartea de sus, trage 6 cărți de 

tarot, câte una pentru fiecare din temele/întrebările de mai jos: 

a. Relația mea cu feminitatea 

b. Ce am nevoie să explorez mai departe în legătură cu feminitatea? 

c. Relația mea cu masculinitatea 

d. Ce am nevoie să explorez mai departe în legătură cu masculinitatea? 

e. Ce părți din mine trăiesc în afara genului? 

f. În ce fel pot experimenta cu genul meu? 

g. Ce am nevoie să cultiv pentru a-mi trăi pe deplin genul? 

 

 Ia-ți timp să reflectezi asupra fiecărei  întrebări folosind cartea de tarot asociată. Ai 

aici fiecare carte explicată în cazul în care ai nevoie. După ce treci prin toate, ia câteva notițe 

cu privire la ce a ieșit în evidență pentru tine din etalarea cărților, ce te-a surprins, etc. 

 

 

 

https://littleredtarot.com/learn-tarot/library/

