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A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egye-
sület korábbi elnöke abból a meggyôzô-
désbôl dolgozta ki sajátos szisztémáját, 
mely szerint betegségeinknek közük van a 
bennünk lakó lélekhez. A saját testünk 
mûködésének mélyebb megismerése, az 
elakadásaink megtalálása és átalakítása 
pedig gyógyító folyamatokat indíthat el a 
szervezetünkben.

Fókuszban a test
A marketingmenedzserként dolgozó Ve-
rát (46) a kíváncsiság vitte játszani, sze-
retett volna végre magával foglalkozni, 
és többet megtudni a testérôl. „Az utób-

bi években lettem figyelmes arra, hogy 
bizonyos élethelyzetekben jellegzetes 
betegségeket produkálok. Ilyen volt egy 
szédüléses betegség, válás elôtt a cukor-
háztartásom borult fel, majd amikor lel-
kileg rendbe jöttem, furcsa módon a tü-
neteim is eltûntek. Vannak azonban 
olyan testi panaszaim, amelyek idôrôl 
idôre most is felbukkannak, ezeknek 
szerettem volna jobban utánajárni. Iz-
galmas volt számomra már a ráhangoló-
dás is, segített elmélyülni, belekerülni a 
folyamatba. Olyan élményeket adott, 
amelyeket máig fel tudok idézni, és jó 
rájuk gondolni.”

A játék helyszíne a tér, amelyet elôször 
jól szemügyre veszünk, és magunkra is a 
szokásosnál jobban figyelünk. Beszé-
lünk a testünkhöz, megérintjük – szinte 
hihetetlen, hogy mennyire ritkán foglal-
kozunk vele, mennyire természetesnek 
vesszük, hogy a test, amelyben élünk, 
szolgál minket, és mi mégsem vesszük 
észre azt, ami bennünk zajlik. Csak ak-
kor teszünk érte valamit, ha figyelmez-
tet, és ha problémák gyötrik.
A szomatodráma fókusza a test, az álta-
la küldött jelzések, a mögötte rejlô lelki 
tartalom. A kis csoportban zajló játékot 
egy játékvezetô szakember kíséri. A tü-
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neteinket, egyes testrészeinket 
más-más személy testesíti meg 
attól függôen, hogy az érzése-
inket kiben látjuk leginkább 
megjeleníthetônek. A kivetí-
tett kép aztán magától életre 
kel, és egy játék bontakozik ki. 
Egy száraz, viszketô bôrt, egy 
égô gyomrot, egy fájó térdet 
játszó szereplô pedig konkrét 
érzelmeket, konfliktusokat él 
át, ami sokszor cselekvésre 
készteti. 

Kísérletezés és játék
Kisszabó Andrea szomatodrá-
ma-játékvezetô azt mondja, 
leginkább azok keresik fel, akik 
valamilyen kellemetlen fizikai 
tünetükre keresnek enyhülést. 
Konkrét betegségük vagy testi 
panaszuk teszi ôket kíváncsivá, 
hogy vajon mi állhat a tünet 
mögött. „Nem szükséges, hogy 
a betegségeket pontosan ismer-
jük – mondja. – Tekinthetem 
elsôdlegesnek, amit az illetô 

gondol vagy érez arról a problémáról, 
amellyel érkezik. Az ô belsô világát, arról 
alkotott elképzelését formáljuk meg „a 
színpadon”, vagyis a szônyegen. Meg-
személyesítjük az adott testrészeit, eset-
leg az érzéseit. A testi tünetek mögött 
sokszor fájdalmas érzésekkel találko-
zunk, amelyek tudattalanul irányítják 
az ember életét, betegséget idézve elô. 
A szomatodráma ezeket az érzéseket, 
viszonyulásokat tárja fel, és azok átélé-
sével oldja a feszültségeket.”
Itt nincs orvosi diagnózis, csupán – 
tiszteletben tartva az egészségügyi rend-
szerek vívmányait, és az orvosi kezelés 
igénybevételét sem mellôzve – egy másik 
lehetséges utat mutat meg. „Nem a fizi-
kai tünetek kezelése a cél, és nem a lelki 
problémák megoldása, hanem a kísérle-
tezés, a játék, amellyel mélyebb testi-
lelki összefüggésrendszert fedezhetünk 
fel, és amelynek természetes következ-
ménye lehet persze a gyógyulás – ma-
gyarázza Kisszabó Andrea. 

– A játékvezetônek az is célja, hogy 
megkínálja a fôszereplôt olyan új dol-
gokkal, amelyeket az életben talán nem 
próbált, vagy félne megtapasztalni. Sok-
szor olyan elzárt és fájdalmas érzésekkel 
találkozunk, amelyekkel nem szívesen 
foglalkozunk, és amelyek mégis irányí-
tanak bennünket. Ahelyett, hogy el-
tompítanánk, elkerülnénk vagy elnyom-
nánk ôket, ezúttal szembenézünk velük. 
Negatív érzés lehet például a harag, a 
düh, a neheztelés, amit itt, egy bizton-
ságos környezetben, ôszintén kifejezhet 
a játékos, és egy idô után képes lesz 
megérteni és megbocsátani. Sokszor 
olyan katartikus rádöbbenéseknek va-
gyunk tanúi, melyek a szereplôket ma-
gukat is meglepi. S ami igazán különös, 
hogy olyan mondatok hangzanak el a 
játékban mások szájából, mint amilye-
neket a fôszereplô a valóságban is gyak-
ran hall.”

Merjük megélni az érzéseinket
Az sem véletlen, hogy a csoport tagjait 
milyen szerepekre hívja be a fôszereplô. 
Az ô élete lényeges momentumai mellett 
ugyanis a többi szereplô életébôl is sok 
érdekesség elôkerülhet ilyen-
kor. „Az elején nem tudhatjuk, 
a játék végére mi derül ki.
Ilyenkor a tudatosságot és a 
koncepciókat érdemes elenged-
ni, hogy ne a józan elvárások-
nak megfelelôen alakuljanak a 
dolgok. Meg kell nézni, milyen 
új hatások, érzések kerítenek ha-
talmukba. Ha képesek vagyunk 
csak az érzéseinknek teret en-
gedni, akkor érthetôvé válik, 
mi miért történik. Ha át tudjuk 
magunkat adni az önfeledt játéknak, bíz-
hatunk a folyamatban. A lényeg, hogy 
merjük megélni az érzéseinket.” 
Vera nagyon intenzívnek érezte a játékot, 
és különösen meglepte ôt a téma, amely 
gyerekkora óta, tudattalanul él benne. 
„Mélyen belém égett élmény, hogy kis-
gyerekként hamar háttérbe szorultam a 
gyorsan utánam érkezett testvéreim mi-
att, és a figyelem hiánya még a mai napig 

zsigeri szinten kihat rám. Ezt jó volt meg-
élni, aztán elengedni, feloldani. A tüne-
tek egyébként azóta nem jelentkeztek, 
ma már jól vagyok, és pozitívan tudok 
hozzáállni a betegségeimhez. Jó, hogy 
volt lehetôségem újra ránézni, megélni, 
és elengedni ezeket az érzéseket. Úgy 
éreztem, hogy akik körülvettek a foglal-
kozásokon, szeretettel voltak mellettem, 
és velem voltak ebben az utazásban. Azt 
is nagyszerûnek tartom, ahogy a többi 
játékos megnyílt, felvállalta saját élet-
helyzetét, kereste a megoldást – ebbôl is 
sok mindent el tudtam vinni magam-
mal, ami a saját helyzetembe beleillett. 
A játék után nyugalmat éreztem. Próbá-
lom megfejteni, mire kellene figyelnem, 
mire tanít egy-egy testi tünet. A játék azt 
is megerôsítette bennem, hogy ha a tes-
tem valamit üzen, akkor ott érdemes 
mélyebb rétegekbe leásni. Aztán hagyni 
kell, hogy a belsô munka meginduljon, 
és kisimuljanak az érzések.”
A játék sokszor a rendezôdés irányába 
mutat. Azáltal, hogy az érzések felszínre 
kerülnek, általában békés irányba halad 
a konfliktus, és létrejön az egymásra talá-
lás, a harmónia. „A szereplôk el szoktak 

fáradni az érzelmi munkától, és jó látni a 
megkönnyebbülésüket – mondja a szo-
matodráma-játékvezetô. – Emellett testi 
szinten is megmozdulhat valami a részt-
vevôkben. Ha képesek vagyunk szembe-
nézni azzal, ami fáj, vállaljuk a felelôs-
séget azért, amit szeretnénk, és kiállunk 
magunkért, akkor bekövetkezhet a gyó-
gyulás.”

Irimiás AlízFo
tó

: T
hi

nk
st

oc
kp

ho
to

Kisszabó Andrea szomatodráma-játékvezetô


