
Szomatodráma 

 

Közvetlenül életrehívója szívén keresztül jutott el hozzám a módszer. Emlékszem, 

amikor még kibontakozóban volt és én lenyűgözve hallgattam, hogy hogyan 

dédelgeti, aztán láthattam, hogyan alakítgatja, formálja egyre nagyobb odaadással. 

Azt monda egy interjúban, hogy a „csodát követem”, én pedig úgy döntöttem, 

követem Őt és akkor biztos láthatom a csodát. Jól tettem. Láttam.  

Két éve találkoztam először szomatodráma csoporttal, akkor láttam először játékot. 

Tudtam, hogy amennyire lehetőség nyílik rá, szeretném elsajátítani ezeket a 

technikákat, gyakorlatokat, melyek lehetővé teszik a résztvevők ilyen megható és 

mély elmerülését saját testükben, belső világukban. Ahogy haladtam a megismerés 

felé, fokozatosan vált láthatóvá az a néha halvány, ám mégis nélkülözhetetlen váz, 

melyre a játékok épülnek. A ráhangolódás, a csoport összehangolása, a főszereplő 

beavatása, a szereplők kiválasztása és a szerepek kiosztása. A főszereplő első 

alkotása – a szereplők beállítása, majd az, hogy hogyan kel életre ez a belső világ és 

hogyan léphet be Ő ebbe. Hogyan kommunikálhat, mit tehet és hogyan „élje túl” az 

esetlegesen megjelenő konfliktust, feszültségeket és ebből hogyan hozzunk létre 

valami elfogadhatót, harmonikusat, ami elvihető… 

Mindezen technikák önmagukban talán soha sem eredményeznék azt a megélést, 

katarzist, csodát, mellyel minduntalan találkozhatunk a szomatodráma színpadain. 

Bizony kell ehhez egy jó adag nyitottság, elfogadás, motiváció és jelenlét. Hogy ezt 

érzékeltessem – úgy gondoltam - egy kliens bőrébe bújva mutathatom meg a 

folyamatot, azzal az érzelmi töltettel, mely oly összetett és néha kibogozhatatlan. A 

fájdalom, betegség, frusztráltság, izgalom, félelem, szeretet, szorongás, csalódottság, 

beteljesedés, elfogadás, elengedés, melyek a hétköznapokból ide behozva és megélve 

válnak test és lélek értelmezhető egységévé. 

 



A csodák birodalma a komfortzónádon kívül kezdődik 

 

 

 



 

„Mintha belepasszíroznának, 

vagy inkább magamtól beleolvadok, 

szétmálok és nyálkás leszek… 

méregzöld kórházi falak amúgy is 

nyálkás porózus anyagába, ami a felületes szemlélőnek sima, 

de én tudom, hogy hatalmas szakadékok nyílnak meg ott, 

mint visszhangzó barlangok, 

melyek elnyelik az összes emberi jót, mit isten teremtett…” 

(Leukémia zenekar) 

Valahogy így éreztem magam, magamba zárva. Már majdnem két éve nem 

beszéltem. Egy szót sem. Volt oka! Az agyvérzésem. Sokat gondoltam a hangtalan 

életemben az okokra és arra, hogy mi miért van, miért volt. Volt rá időm, bőven. 

Másfél hónap kórház, egy hónap „rehab”. Nem sokra jutottam. Fájt minden és 

bezárkóztam. Azt hittem, azért mert nem tudok beszélni... Az agyvérzés után, azt 

mondák, hogy majd beszélhetek, csak „gyakorolnom„ kell. Motoros afázia. Ez volt 

nekem… Kezdtem szeretni. Sokat foglalkoztak velem. Olyan voltam, mint egy teher, 

amit mindenki cipel. 

Van egy barátom, mindennap eljött. Ő beszélt és meghallgatta a csendemet. 

Rég nem értettem, hogy mi is történik velem valójában.  Egyszer azt mondta, ismer 

egy hipnoterapeutát, aki azt állítja, hogy ha nem süket valaki, ő eredményt tud 

elérni. Felkerestem. Akkor éreztem először… Csak ült és azt kérdezte, hogy belül 

beszélek-e? Bólintottam. Ő meghipnotizált – bármit is jelentsen ez. Azt mondta, 

bárkivel beszélhetek, én döntöm el, hogy ki legyen az. Anya volt. Most 

meghallgatott. Sírtunk. Nem is tudom, mikor sírtam utoljára… Amikor kinyitottam a 

szemem és „véget ért” a dolog, a hapsi csak mosolygott, nem mondott semmit. 

Megöleltem. Nem tudom mért. Éreztem, hogy jelen van…  



 

Néhány nappal később üzent, hogy van egy játék, amiben jól érezhetném 

magam, akár szavak nélkül is. Szomatodráma. Utána olvastam és azt gondoltam, 

hogy ez biztos jó lehet valakiknek, akik nem én vagyok. Kíváncsi voltam, bár nem 

tudtam, miért. Elmentem oda. Sokan voltak és épp egymást ölelgették. Majdnem 

kifordultam az ajtón. Azt hittem mindenki ismer mindenkit és éreztem hogy 

hazudnak! Mennyi hazug! Mégsem mentem el. Beléptem közéjük. Valaki megfogta a 

kezem. D. vagyok – mondta és én megint éreztem Azt a jelenlétet.  

Megfogta a kezem. Nem volt hazug. Ahogy ott álltam és részt kezdem venni, 

egyre biztonságosabbá és igazabbá vált minden. Mindenki beszélt és hallgatott. 

Mindenkinek fonosabb volt a beszéd és mímelt a hallgatás. Éreztem, de nem zavart, 

csak nem értettem. Egy kicsit mindenki azért volt ott, hogy róla szóljon valami. 

Fogtam emberek kezét, és fogták az én kezemet is. Mintha ismernénk egymást, de 

már nem tudjuk, hogy honnan. „Amikor nem látlak, csak hallom a hangodat”… Fáradni 

kezdtem, pedig még egy órája sem tartott. Atán jött a „játék”. Volt „főszereplő”, aki 

hozott tünetet és „szereplőket” választott, akik megszemélyesítették teste szánalmas 

és szedett vedetten összehajigált, - minden anatómiai ismeretet sutba dobva – részeit. 

Engem is kiválasztott. Egy nyomorék. Tolószékes nyavalygó. Így gondoltam rá. Volt 

története is: Üres medencébe ugrott. Lebénult, bár az orvosok szerint mozoghatna, de 

mégsem… Vágyik a rehabilitációs intézetbe „Akárhova” – ami szép hely, volt ott a 

szüleivel gyermekként. 

A gerincvelője lettem! Volt még két „szereplő” – nem tudom kik, de egyek 

voltunk, csak külön testben.  Egyikük távolabb, a másik nyomasztóan közel. Utóbbit 

is szerettem, de terhemre volt. A másik közelségére vágytam, de nem érhettem el. 

Már nem. „Megszemélyesedtünk”. Én lettem Ő, a közeli teher az anyja, a távolabbi 

az apja. Szólnom kellett volna, de nem tehettem! Fájt a derekam. Nagyon. Anya sírt. 

Apa azt mondta, hogy minden rendben lesz kisfiam. Anya azt, hogy retteg az 

egyedülléttől. Fél, hogy nem lesz rá képes… Aztán a helyembe lépett és éreztem, 

hogy Ő Ott Van. Éreztem, hogy a „rendező” – aki mindeddig alig szólalt meg – 

mennyire Jelen van! - Hiányzol  apa – mondta a fiú.  



 

- Erős legyél kisfiam! – mondta az apja. - Bocsáss meg, de mennem kellett! 

Sírtak. Apa sírva távolodott. A fiú nézte és közben gyengéden átölelte a mindeddig 

ott zokogó anyját. 

- Bocsáss meg fiam, hogy nem volt erőm és rád támaszkodtam! – mondta anya. 

- Szeretlek anya! És mindig volt erőd! Sajnálom, hogy „eltörtem” melletted! Most 

érzem, hogy élhetünk! 

A játék végére megszerettem ezt a fiút. Már nem a nyavalygót láttam, hanem egy 

embert, aki vágyik arra, hogy jobb legyen… 

Hazafelé kétségeimmel vívódtam és nem értettem, hová lett az általam eddig 

valóságnak képzelt világ. Hogy az atyaúristenben érezhettem egy másik ember 

részeként, amit Ő érez?! Hogyan irányíthatta, felügyelhette ezt egy „rendező”, aki 

sosem látta egyikünket sem?! Féltem és vonzott. Az én apám is meghalt. Napokig 

lüktetett bennem ez a játék. Vissza kellett mennem. Egy újabb játékra, egy „újabb 

életbe”.  

Készültem rá. Készültem a szívemben és a lelkemben. Elképzeltem milyen 

ruha lesz rajtam és azt is, hogy lehet, hogy megszólalok. Szerettem volna, ha ugyanaz 

a „rendezőm”, mint aki a fiúé volt. Szerettem volna érezni, ahogy ott áll mellettem, 

„szótlanúl és jelentés nélkül”, hogy biztonságban legyek. Ezt éreztem, pedig nem 

ismertem ott senkit.  

Minden éjjel sírtam, amikor apa meghalt. Hónapok teltek el és én még mindig 

sírtam. Éjjelente, álmomban. Ott megengedtem magamnak, ébren soha! Anyám 

megtört és mindig apámra nézett, ha rám tekintett. Nem emlékszem milyen volt a 

kapcsolatuk, csak, hogy anya mindig várta Apát. Apu minden volt. Erős, hatalmas, 

bölcs, szerető és minden oszlopnál magasabb, amit valaha láttam. Mindent tudott, ha 

mégsem, utánaolvasott. Gyengéden volt erős. Elhagyott. Én meg agyvérzést kapok 

49 évesen?! Szánalmas! Majdnem két éve nem beszélek. Nem tudok, de az orvos 

szerint tudnék. Ha a beszédre gondolok, rám tör a fáradtság. Mindig. Erőtlen leszek  



 

és a sírás fojtogat,  pedig nem is tudom…gyerek korom óta nem sírtam. Mindig 

tettem, amit kell. Egyetemre jártam, dolgoztam, nősültem. Nem lett gyerekünk. 

Elváltunk. Sajnáltam. Godard Kifulladásig című filmjében hangzik el: „…amikor 

együtt voltunk, én mindig magamról beszéltem és te mindig magadról beszéltél…” …hát ez 

volt az én házasságom.  

Mindent számba vettem és nem értettem, hogy az izmok, amik a beszédemért 

felelősek, miért nem engedelmeskednek? Sokáig nem is akartam, hogy megértsenek, 

csak egyedül akartam lenni. Eleinte zavart, aztán kihívást jelentett, hogy szavak 

nélkül értessem meg magam. Mindeközben észrevettem, hogy mennyire kevés a 

mondanivalóm és mennyire felesleges is vagyok valójában. Amit közölni akartam 

leírtam, mint a nekem feltett kérdésekre adott válaszaimat is, de soha nem írtam le a 

saját kérdéseimre „nemadott” válaszaimat. Nem tudtam miért nem tudok 

megszólalni. Van egy kártyám. Rá van írva, hogy „néma vagyok”. Laminált. Ha 

vezetek, megmutatom a rendőrnek, meg ilyesmi. Érzem, hogy csalok. Az orvos is 

megmondta, hogy beszélhetnék.  Mindegy. Úgy döntöttem, kocsival megyek. 

Szomatodrámára. Hűvösvölgyre.  

Izgatott voltam, készültem, D-t. akartam rendezőnek és mindent úgy 

képzeltem el – ugyanazon a helyszínen -  ahogyan legutóbb is volt. Éreztem, hogy 

nem lehet úgy minden, hiszen más a cím, nyilván más lesz a hely is és mások a 

résztvevők. Semmi sem úgy alakult. Dugó volt. Parkolni is csak két utcával lejjebb 

tudtam, megint késtem és megint szégyelltem magam, amiért nem tudom szavakkal 

megmagyarázni, hogy miért van ez így. Az egyik csoportban csak négyen voltak, ide 

állhattam be ötödiknek. Lemaradtam az elejéről és éreztem, hogy nem vagyok itt, 

úgy, ahogy szeretnék.  

Négy csaj, meg én. Ebből mi lesz? Fekete, nagy mellű, ő vezet minket… 

Hogyishívják? A haja eltakarja a ragasztócsíkra írt nevet. Majd lefigyelem, úgysem én 

„főszerepelek”.  

 



 

Fogjuk egymás kezét. Az enyém rettenetesen izzad. Nyirkos és hideg. Nagyon 

szégyellem. Kicsit erőtlen vagyok, pedig kipihent kéne, hogy legyek. A rendező 

megkér, hogy ráhangolódásként hunyjuk be a szemünket, és hallgassuk, amit mond.  

- Ahogy idefelé jöttem, - mondta - szemerkélt az eső és észrevettem, hogy ahol az 

ablaktörlő nem törli a szélvédőt, egy részen van egy vízcsepp, melynek valószínűleg 

nem elég a saját tömege, hogy ennél a sebességnél „elguruljon”, „elgördüljön” a 

helyéről… Aztán valahogy a környező cseppeket is észleltem és kicsit gyorsítottam. 

Ekkor észrevettem, hogy – mintha valamilyen láthatatlan erő irányítaná őket – 

egymás felé mozdulnak, egyé válnak és már képesek elmozdulni. Egymást segítve, 

támogatva, egyé válva már minden megváltozik.  Képzeljük azt, hogy mi is apró 

cseppek vagyunk, még nem mozdulunk, csak érezzük egymás jelenlétét. Most lassan 

már lélekben mozdulunk, egy irányba, biztonságosan, nyugodtan, megnyugtatóan. 

Ugyanazzal a motivációval, izgalommal, nyíltsággal mozdulunk mind ugyanabba az 

irányba. Most maradjatok meg ebben az érzésben és éljétek át, ennek biztonságát, 

érezzétek egymás jelenlétét. Majd lassan, amikor felkészültetek kinyitjátok a 

szemeteket…  

Megmentett. Megmentett ez a kis, néhányperces megálló. Már ott tudtam 

lenni. Hálás voltam.  

Az első játék egy vastagbélgyulladásos lányé volt. Kiválasztott engem, hogy 

legyek az immunrendszere. A rendező elmondta neki, hogy én nem beszélek. 

Meglepett. Jól esett, hogy tud róla! Valaki emlékezett és emlékeztette. Jól esett, hogy 

figyeltek rám. Észre sem vettem az előző alkalommal. A lányt nem zavarta, azt 

mondta, hogy csak fejezzem ki magam, ahogyan szeretném és tudom. Lett egy 

vastagbele is és választott egy játékost gyulladásnak. A vezető kérésére elrendezte 

őket a „térben”. Nekem a vastagbelet ölelő gyulladás mögött volt a helyem, bár én 

nem így éreztem. A főszereplő kissé tanácstalanul járta körbe „művét”, majd megállt. 

Bizonytalanul nézett a rendezőre, aki megnyugtatóan nézett a szemébe. Mondott 

neki valamit.  



 

A főszereplő ránk nézett és felhatalmazott bennünket, hogy mozogjunk, 

rendeződjünk úgy, ahogy az érzéseink diktálják. Én egy helyben maradtam, kicsit 

talán távolodtam a másik kettőtől. Ők egymásra figyeltek.  

A vastagbél meg akart szabadulni a gyulladástól, a gyulladás viszont rá akart 

telepedni.  

 - Elképzelhetetlen az életem nélküled! És tudom, hogy nem bírnád ki nélkülem. 

Szükséged van rám! – mondta. 

- De nem akarom, hogy rám telepedj! – monda a vastagbél. 

Én csak álltam ott és haragudtam a gyulladásra, de közben a vastagbélre is, csak rá 

nem annyira. Féltékenységet éreztem. A szemem sarkából láttam, ahogyan a lány 

hallgatta ezt a párbeszédet és könnyezett. Azt mondta, úgy hiszi, a vastagbél Ő 

maga, a gyulladás az anyja. Helyet cserélt a vastagbéllel. Ekkor közelebb kellett 

lépnem, hogy elérhessem, ha kell. A gyulladás rám nézett és éreztem, hogy szeretem. 

Régtől fogva. Olyan érzés volt, mintha most jönnék rá, hogy milyen régen is 

szeretem. Szeretettel nézett rám. A lány azt mondta, hogy már nincs szüksége arra, 

hogy anyja ennyire „rátelepedjen”. Szereti, de ez sok neki. Már felnőtt, van saját élete 

és az anyja is élhetné a sajátját. Nem mindent hallottam. Sírdogáltak és én egyre 

közelebb mentem és kerültem. Fogtuk egymás kezét, az anya már nem fonódott úgy 

a lányra. Körben álltunk. Az anya engem nézett és azt kérdezte: - Van még hely a 

szívedben számomra? Átöleltük egymást és tudtam, hogy a férje vagyok. A 

házastársa. A társa. Szerettem. Sírtunk. Megnyugodtunk. Mindhárman egy ölelésben 

békéltünk meg. Csodás volt.  

Szünet következett. Döbbenten hallgattam, hogy mennyire egybevágtak a 

tünet kapcsán megjelenített részek és a valóság. Egy volt, ugyanaz.   

A torkomban dobogott a szívem, legalább százat vert egy perc alatt. Izzadtam 

és gyengének éreztem magam. Játszani akartam, de elképzelésem sem volt, hogyan 

közöljem játékom részleteit, hogyan alakulhat ez úgy, mint az imént. 



 

A vezető áll mellettem, következik a folytatás. Érzem, én következem. A 

szemembe néz. Ez megnyugtat, érzem, hogy ő is érzi, hogy felkészültem. Talán 

biztosabb is ebben, mint én. Annyira jelen van, velem van. Könnyek tódulnak a 

szemembe. Rég várom, hogy sírjak, de most mégis inkább küzdök ellene. Nem 

szólok, mégis mindenki engedi, hogy kibontakozzam. Vezetőm még mindig rám néz. 

Elfog egy érzés, valami, amit ismerek: 

Relaxáció 

 

A muzsikát talán csak álmodom, 

s valaki suttog: "nyugodt vagy,  

az egész tested pihen most, mozdulatlan" 

A hang betakar, mintha óvna, 

fekszem, a zene átitat, 

s elfog valami mondhatatlan, 

szelíd, gyermeki áhítat. 

Nem szégyenlem, hogy sírni kezdek, 

csendesen, s csak úgy magamnak. 

Élet. Idõ. Meddig ? Miért ? ... 

Valahol messze elmaradnak. 

Szivem, a kõszárnyú madár, 

lassan leveti minden terhét, 

fekszem, lelkemben elcsitultan, 

karján ringat a csendes dallam. 

Egy kicsit talán meg is haltam. 

(Moretti Gemma) 

Kicsit félve választom ki a szereplőket. Egy perce még nem is tudtam, mit 

akarok megjeleníteni, most meg mintha magától jönne, törne fel belőlem valami, ami 

végig ott volt. Kézenfogok egy lányt, ő lesz a Szájam, egy másikat a Nyelvemnek 

hívok, egy harmadik lesz az Agyam: az akadály. Beállítom őket valahogy, de a nyelv 

azonnal leroskad, összehúzódik a földön, mint egy csecsemő.  



A száj szomorúan néz a begubózott testre. Fájdalmat érez. Könnyezik.  – Ne 

haragudj! Kérlek! Most nem tudok veled foglalkozni. – mondja. Ebben a pillanatban 

kétségbeesetten nézek körül, valami hiányzik, de nem tudom mi! Az Agy és a Nyelv 

közé áll. Az Agy megértően néz rá, de neheztel kicsit. – Hiányzol! – mondja a Száj. 

Édes istenem! Ezek a szüleim! A Száj az anyám, az Akadály-agy az apám. 

Össze fogok esni! Érzem! Ekkor Vezetőm megfogja a kezem. Mintha velem egy 

időben érezte volna meg, hogy mi történik. Velem van, mellettem, bennem. Eddig 

nem is nagyon vettem észre, most meg itt van és elkap, pont mikor zuhannék. Az az 

összegörnyedt kis valaki Én vagyok? Rendezőm finoman felé irányít. Megérintem. 

Érzem a félelmét, a szorongását. Sajnálom és dühös leszek Anyára. Folynak a 

könnyeim. Helyet cserélünk a Nyelvvel, aki Én lettem és most már én magam 

vagyok. Apa és Anya ölelkeznek. Apának mennie kell! Anyának el kell engednie. 

Apa a kezét nyújtja, magukhoz emelnek. Gyenge vagyok, de boldog. Érzem, hogy 

szeretnek. Nagyon sírok, már két zsebkendőt is elhasználtam, a vezetőm adta őket. 

Olyan jó, hogy Ő is itt van. Apát így együtt el tudjuk engedni. Tudom, hogy halott, 

mégis nehéz.  

- Csodálatos kisfiú vagy! - mondja.  

 - Vigyázzatok egymásra.  

- HIÁNYZOL APA!  

- Te is nekem kisfiam! – a mellkasomra teszi a kezét. – Ott vagyok veled. Mindig. 

Most a vezetőmre nézek és látom, hogy ő is könnyezik. Másodpercek telnek el, mire 

rájövök, megszólaltam. Apa távolodik, anya hátulról átölel. Sírunk. Lassan, nagyon 

lassan megfordulok, és átölelem. Érzem a szeretete és az enyém egyé vállnak. Rám 

néz és nem Apát keresi! Engem néz! Engem szeret!  

- ANYA, ÉDESANYA! – szólalok meg újra.  

- Kisfiam… 

- VISSZA JÖHETEK HOZZÁD? 

- Gyere fiam, gyere! Én is hozzád jövök! 



Így maradunk, összefonódva. Könnyűnek és erősnek érzem magam. A vezetőm 

megkérdezi, hogy ezt magammal tudom-e vinni, el tudom-e így fogadni? Bólintok. 

Kinyújtott kezemet mind megfogják, körbe állunk és én hangosan jól érthetően azt 

mondom: - Köszönöm nektek! Mosolyognak, látom, hogy örülnek nekem. Nem 

tudom, mikor éreztem ezt utoljára, vagy mikor vettem észre utoljára, de most 

mindennél többet jelent számomra. Mindenkit megölelek, végül a vezetőmet is. Meg 

vagyok hatódva. Nem emlékszem, hogy találkoztam volna korábban ilyesfajta 

jelenséggel, mint itt, ebben a közegben. JELENLÉT. A jelenlét nekem, hogy valaki ott 

van, - lehet, hogy nem tesz hozzá, nem vesz el, csak ott van - és ezt érezni, tapintani 

lehet. Ez biztonságot és megnyugvást ad, mert mindvégig érzem, hogy egyetlen 

rezdülésem elegendő ahhoz, hogy mindez megváltozzon és ha szükséges belépjen, 

segítsen, velem legyen. Talán pont ez a jelenlét adta meg nekem a lehetőséget, hogy 

szembenézzek valamilyen belső tartalommal, hogy idegen emberek előtt 

kifejezhessem olyan érzéseimet – mindezt olyan módon – amiket még magam előtt 

sem mertem volna.  

Utána sokat álmodtam. Apáról, hármunkról. Sokat sírok azóta. Egyedül, 

barátok mellett, Anyuval. Jól esik. elmeséltem nekik mindent, amit tapasztaltam. 

Anya is mesélt egy történetet. Szégyellte, de elmesélte. Apát várta, este volt. Nekem 

már aludnom kellett volna, de csak nem akartam. Könyörgött, csitított, énekelt, 

mindent megtett. – Kérlek fiacskám! Aludj! Ha Apa megjön, valamit meg kell vele 

beszélnem. De én nem aludtam. Apa belépett az ajtón, anya hallotta. Én nagy 

levegőt véve mondani akartam valamit, de ő felemelte mutatóujját és azt mondta: - 

Hallgass, gyermek! Majd rám csapta a szoba ajtaját.  

 

 

 

 

 



 

Így tanultam valamit, valami fontosat, hogy akárhány éves is az ember, jó ha 

foglalkozik saját magával. Elfogadja, megismeri önmagát.  Mindig van egy Üzenet, 

ami a legbensőnkből szeretne célba érni, amit nem hallunk meg, vagy nem akarunk 

meghallani – rosszabb esetben félremagyarázzuk. Ez csapdákba visz minket, 

nehezíti kapcsolatainkat, félrevezet és akadályoz minket életünk megannyi 

területén. Akár agyvérzést is okozhat. „Ördögi köröket” futunk miattuk, 

„kényszerpályára kerülünk”, vagy épp kiégünk. Stresszelünk, szenvedünk, kezeljük 

és kezeltetjük magunkat, de valahogy nincs áttörés, pedig az Üzenet ott van. Hallani 

és érteni önmagunkat a kiegyensúlyozott, egészséges élet záloga, jelen lenni pedig 

csodálatos, olyan, mint valamiféle beteljesedés.  Nehéz ebben a világban, az életünk 

során személyiségünket ért torpedók hatását semlegesíteni, meghallani, értelmezni 

saját belső üzeneteiket, feloldani gátló, akadályozó konfliktusaikat és ezeket pozitív, 

értékes dolgokra cserélni. Nehéz, de nem lehetetlen. 

 

        


