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Mi köze a makacs derékfájásnak a csalá-
di konfliktusokhoz? Dr. Buda László (44) 
pszichiáter SzomatoDráma módszerével 
ráláthatunk testi tüneteink valódi okára!

BLIKK NŐK l EXTRA

48 l Blikk Nők 

K orábban pszichodrámával és szo ma
tóval, vagyis testorientált pszichote 
rápiával is foglalkoztam. Négy évvel  
ezelőtt aztán, egy ihletett állapotban 

megjelent bennem a szomatodráma szó – meséli 
Buda doktor a Szoma toDráma születéséről, mely
nek középpontjában az ember természetes ön
gyógyító folyamatainak mozgósítása és az an
nak útjában álló akadályoknak a lebontása áll. 

Így segít a „színjáték”
– Ezzel a rugalmas, játékos módszerrel eljut
hatunk a lélek mélységeibe. A terápiát beve
zető, rövid interjúkkal azt akarjuk elérni, hogy  
a résztvevők ne fejben találják ki, mi zajlik ben
nük, hanem engedjék, hogy a testük vezesse el 

őket a probléma lényegéhez – magyarázza Buda 
doktor. – Amint önmagunkon kívül, a térbe he
lyezzük a bennünk zajló történéseket, könnyeb
ben rálátunk a folyamatok lényegére, okaira, cél
jára. Ezután ott helyben lehetőségünk nyílik arra, 
hogy a felismeréseink, a felszakadó érzéseink ha
tására, a szereplők aktív részvételével, harmoni
kus rendbe állítsuk a saját színdarabunkat. A te
rápia végén, az összegző beszélgetéseknél nagyon 
fontos, hogy a főszereplő elfogadja és tudatosítsa 
az ily módon felismert, új „életprogramját”.

Feszültségoldás 
a gyakorlatban
Dr. Csermely Márta Antónia fogorvos, szu per
vízor keresztcsont környéki fájdalmának okára 
látott rá a terápia segítségével. 

– Kíváncsi voltam, milyen lelki okai lehetnek 
a derékfájásomnak. A SzomatoDrámafoglalko
záson elképzeltem a fájdalmat: részt vett ben
ne a keresztcsont, alatta a farokcsont, egy csigo
lya és két tartóizmocs ka. Ezután kiválasztottam 
a szereplőket ezek megjelenítésére. Nehezen ren
deztem el őket, mert mindig volt valami ellenve

Színpadon: a test
Játsszuk el

a betegségeinket!

„A fiamat megjelenítő 
szereplővel sikerült fel- 
oldani a feszültséget”

„Bár a SzomatoDráma  
elérhető más országok-

ban is, az általam gyako-
rolt módszer kissé eltér 

ezektől” – mondja  
Buda doktor.
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BÁRKI KÉPES RÁ
A szerveket az alapján 
jelenítik meg a résztve-
vők, amit a főszereplő 
elmond róluk. Az így  
kapott információk ré-
vén az illetőben ösztö-
nös érzelmek alakulnak 
ki, vagy akár úgy is érez-
heti, máshova kellene 
állnia, esetleg meg kell 
érintenie valakit.

hirdetés
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tésük. Egy általam választott rendező, va gyis  
a külső szemlélő, néha felhívta a figyelmemet 
azokra a fontos dolgokra, amiket én nem vettem 
észre. A farokcsont megkért, álljak be a helyére, 
hogy megérezzem a benne lévő feszültséget: iz
zadt a tenyere, mert folyton le akart szakadni. 
Köz ben a két izmocska a terem két legtávolabbi 
zugába vándorolt. Haragudtak rám! Kiderült, 
hogy ők az én elvetélt magzataim. Az egyikkel 
zokogva feloldottuk a feszültséget, a másikkal 
ez nem sikerült, de aztán közelebb lépett hoz
zám, és elfogadott. 
 
Nyoma sincs a fájdalomnak 
– A résztvevők közül belépett egy férfi a játék
ba úgy, hogy a szereplőkkel szemben helyezke
dett el. Ő egy izom volt , és ott kellett állnia a ke
resztcsont és az első csigolya között. Kérésemre 
mindenki elmondta, hogy mit érez. A farok csont 
viselkedéséből a kisfiamra kövekez tettem, aki ál
talában feszült, és el akar szakadni tőlem. Az el
ső csigolyában a kislányomra, a ke reszt   csont ban 
magamra ismertem. A belépő férfi a gyermekeim 
apja volt, akivel nem élünk együtt, de jó a kapcso

– Három szinten zajlik a munka – mondja Buda doktor. – Egyrészt 
testi szinten, ahol a szervek és a fájdalmak találhatók, ez jelenik 
meg a színpadon. Ebből általában kialakul a személyes lelki szint, 
a meg jelenő szervek bizonyos énré sze ink is, pél dául a bennünk élő 
áldozat szerepkör feszültsé gei ölthetnek testet általuk. És a legtöbb 
SzomatoDráma-játékban megjelenik a kapcsolati szint is. Észrevesz-
szük, hogy a szerveink életünk fontos szereplőit testesítik meg, és 
igényünk támad rendezni a kapcsola tainkat. Ezen rendezések érzel-
mi töltete pedig új irányt, lendületet ad az életünknek.

latunk. A problémák szinte maguktól oldódtak: 
amint a két elvesztett magzatom megbékélt, a fi
am feszültsége is csökkent. A derékfájás elmúlt, 
végtelen harmóniát éreztem. A terápiáról haza
térve a fiam, aki általában távolságtartó, odabújt 
hozzám, és arra kért, simogassam meg. A foglal
kozáson valami „átkattant”, amitől nemcsak 
bennem indultak el változások, de a környeze
temben is. Ez a csodája ennek a módszernek! 

Illés Sarolta

HOL HAT A SZOMATODRÁMA?

„A keresztcsont viselke  désében  
magamat láttam”

Antónia derék-
fájdalmának 
okát kereste

A lezajló folyamatokban  
a prob lé mák maguktól feloldódtak


