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A tested
a legjobb barátod

Interjú dr. Buda Lászlóval
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Mesélj egy kicsit a küldetésedről, miért létfontosságú sze-
rinted, hogy élő kapcsolatot ápoljunk a saját testünkkel?
Ez tetszik, ahogy mondod: LÉTfontosságú. Sok fontos kérdés
van az életben, de kevés „létfontos”. Ezek közé tartozik, hogy
saját létezésünk fizikai alapjával – saját testünkkel – hogyan bol-
dogulunk. Ezt a kapcsolatot sokáig el lehet hanyagolni, ki
lehet „zsigerelni”, de az a helyzet, hogy a következ-
ményekkel egy idő után szembe fogunk találkozni,
hacsak nem halunk meg előbb. A testünk az a
társunk, akivel fogantatásunk óta együtt élünk,
minden reggel együtt kelünk, egész nap
együtt vagyunk. Ő az, aki lehetővé teszi, hogy
szép és jó dolgokat átéljünk, és bizony meg
is tud akadályozni sok mindent. Ahhoz pedig,
hogy a testünk ne váljon akadállyá, érdemes
megtanulni vele kommunikálni. Az egészség
egyik kulcsa – így látom orvosként és pszicho-
terapeutaként –, hogy a test és a benne lakó tudat
kapcsolatát egy szeretetteli, aktív kommunikáció hassa
át. Ez az alapja annak, hogy a különféle tünetek, megbetegedé-
sek üzeneteit időben megértsük, és kevésbé legyünk kiszolgál-
tatva a „szakszerű” kezeléseknek, melyek egy része bizony
többet árt, mint használ...

Megtaníthatjuk ezt a kisgyerekeknek is?
A kisgyermekekben az a nagyszerű, hogy ezt nem kell tanítani.
Ha megfigyelünk egy kisbabát, azt fogjuk látni, hogy tökéletes
összhangban van a saját testével. Megnyilvánulásai kétségkívül
hitelesek, tiszták, elementárisak. A testünktől való elidegenedés
a szocializáció terméke. Azt, hogy mi elfogadható és mi nem, mi
undorító, mihez nem szabad hozzáérni, mi csúnya, s a többi,
meg kell tanulni. Szüleink, nevelőink – többnyire jó szándékkal
persze – és később kortársaink, majd pedig a média, sokat tesz-
nek azért, hogy kritikusan, elutasítóan viszonyuljunk saját tes-
tünkhöz vagy annak egyes részeihez, megnyilvánulásaihoz.

Már egy ideje nézegettem a könyvesboltban azt a borítót, amelyen egy
egyszerű kérdés állt: Mit üzen a tested? Amikor vissza-visszatértem a
boltba, mindig belelapoztam, nem tudtam letenni. Végül egy hirtelen
mozdulattal ott landolt a kosaramban. Azóta már kétszer is elolvastam
dr. Buda László pszichoterapeuta, a szomatodráma „atyjának” könyvét,
és az első pillanattól fogva tudtam, hogy erről írnom kell. Muszáj, hogy
az emberek tudjanak róla…

A saját gyermekeidet is abban a szellememben neveled, hogy
a testük a legjobb barátjuk? Milyen tapasztalataid vannak?
Sztella lányom most ötéves, úgy látom, semmilyen különösebb
„nevelésre” nem szorul e téren, teljes összhangban él a testével,
mi szülőként csak csodáljuk lényének természetességét, báját.

Adél lányom tízéves kiskamasz, aki már valamennyire meg-
tanult vívódni, szégyenkezni, zavarban lenni, ha a tes-

téről van szó. Ezzel együtt, ő is nagyon nyitott,
barátságos viszonyban van a testével. Szeret

tükör előtt is, előttünk is meztelenül táncolni,
bohóckodni. Vele kapcsolatban annyit tu-
dunk tenni, hogy ha előjön valamilyen ké-
tellyel, elakadással, támogatjuk abban, hogy
jóban legyen a teste változó alakjaival, je-
lenségeivel. Szülőként talán az a legjobb, ha

valahogy kombinálni tudjuk a feltétel nélküli el-
fogadást és a fegyelmezett, követelménytá-

masztó hozzáállást is, ha arra van inkább szükség,
például, ha a gyermek kitűz egy célt maga elé, mond-

juk, sportolni szeretne, erősödni, kitartóbbá válni. De az egyszerű
hajápolásnak is tartalmaznia kell e két attitűdöt, szeretjük és cso-
dáljuk, és ugyanakkor tudjuk, hogy fegyelmezettség és rendsze-
resség nélkül a gyönyörű hajkoronából hamar szénakazal lesz...

Melyek azok az apró lépések, amit bárki megtehet akár már
holnap is, hogy gyermeke egészségesebb, boldogabb életet él-
hessen – egységben a testével?
Lehet erről beszélgetni, lehet a tükör előtt megnézni magunkat,
megpróbálni beszélgetni a testünkkel, akár egyes szerveinkkel is,
nagyon mókás és megható tud lenni, ha komolyan vesszük a já-
tékot. Ha betegség tünetei jelentkeznek, az egy különleges
alkalom, hogy megkíséreljünk párbeszédet kezdeményezni,
pl. rátesszük a kezünket a gyermek hasára, és szeretettel „be-
szélgetünk vele” egy kicsit, pl: „Szia te kis pocak, hát mi történt

„Szülőként talán
az a legjobb, ha vala-

hogy kombinálni tudjuk a fel-
tétel nélküli elfogadást és

a fegyelmezett, követelmény-
támasztó hozzáállást is,

ha arra van inkább
szükség…”

A cikk a 26. oldalon folytatódik.



A szomatodráma egy érzelemgazdag
játék, melynek során az emberek sze-
mélyes kapcsolatba tudnak kerülni
testükkel, lelkivilágukkal, kapcso-
latrendszerükkel, betegségeikkel.
Bővebb ismertetés és sok eset-
leírás olvasható erről a www.szo-

matodrama.hu oldalon. Ha gyer-
mekekkel játszunk, jóval lazábban

kell alkalmaznunk a játék szabályait,
még több spontaneitást, kreativitást igé-

nyel a vezetők részéről. A gyermekek szeretik,
örömmel jönnek, alig várják a következő alkalmat. Óriási játékok,
nevetések, sírások, birkózások, ölelések kísérik a folyamatot, és
sok makacs betegség gyógyulásának voltunk már tanúi.
Koncz Orsolya kolléganőm sok gyermekfoglalkozást vezetett
már, az ő szavait idézem: „Azt vettem észre a hozzánk járó gye-
rekeknél, hogy akár már hatévesen tele vannak magukra vett el-
várásokkal. Saját véleményként ismétlik a szülőktől és nevelőktől
hallott mondatokat, mi pedig a kreatív játékok során egyrészt
igyekszünk felszabadítani őket, másrészt megerősíteni a belső
erőforrásaikat. A szomatodráma gyerekjátékok legalább 3 szin-
ten hatnak: 1. ismét kapcsolatba és azután jó viszonyba kerülnek
a saját, eddigre gyakran már elidegenedőben lévő testükkel, 2.
kapcsolatba kerülnek a saját érzéseikkel, amelyeket megtanul-
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veled? Nem érzed jól magad? Valami
rosszul esett? Vagy túl sok sütit kap-
tál egyszerre?” A legtöbb szülő
ezt ösztönösen is játsza. Végül
pedig, ha szeretnél jó szülő
lenni, legyél boldog! Legyél
egészséges! Legyél jóban ön-
magaddal (beleértve a testedet
is)! Állj készen a játékra, amikor
csak tudsz! Kedvenc szülői intel-
mem a gyerekeimhez: „Tanulj nyu-
godtan, csak ne menjen a játék
rovására!”

Mit tanácsolsz, mit tanítson meg mindenképpen a szülő a
gyerekének, ami útravalóul szolgálhat egész életében?
Ha a szülő saját példájával is alá tudja támasztani, akkor talán az
egyik legfontosabb tanítása ez lehet: „Bármi is történjék, őrizd
meg a feltétel nélküli barátságosságot, együttérzést, elfogadást
és szeretetet önmagad felé. Ez legyen az alap, erre építkezz,
innen indulj.”

Mi az a szomatodráma, és alkalmazható-e gyerekek
esetében?

„…ha szeretnél jó szülő
lenni, legyél boldog. Legyél

egészséges. Legyél jóban ön-
magaddal (beleértve a teste-
det is). Állj készen a játékra,

amikor csak tudsz.”

„Bármi is történ-
jék, őrizd meg a feltétel

nélküli barátságosságot,
együttérzést, elfogadást és

szeretetet önmagad felé.
Ez legyen az alap, erre épít-

kezz, innen indulj.”
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nak differenciálni és a szükségleteikkel együtt kifejezni, 3. mivel
a szomatodráma játékok az egymással való kapcsolódáson ke-
resztül gyógyítanak, ezért egészségesebb viszonyokat és kötő-
déseket képesek kialakítani. Az már szinte csak hab a tortán, hogy
– ahogy a tízéves Anikó fogalmazott: »eddig háromból három
problémám megoldódott«. Egyik alkalommal például Anikónak
gondot okozott a tenyerén nőtt bütyke, és a játék a – sajnos olyan
jól ismert – iskolai stressz, majd a gyereklét, a pihenés és a játék
fontosságának felismerésén át, annak feloldása felé ment. A gyó-
gyító játékok legfontosabb hozadéka azonban az önelfogadás:
Anikó a következő alkalommal, kérdésünkre, hogy hogy van a
bütykével, azt válaszolta, hogy »szeretem«, és egy nagy puszit nyo-
mott rá. Később a bütyök nyomtalanul el is tűnt.”
Ami még egy érdekes terület, amikor a szülők játszanak a gyer-
mekek problémái miatt. Sokszor előadódik, hogy a gyermek
beteg, a szülők szaladgálnak jobbra-balra, és nem találják a gyó-
gyulás útját. Gyakran sejtik is, hogy azért nem gyógyul a gyer-
mek, mert betegségnek egyfajta funkciója van a családi
rendszerben, tükröz valami mélyebb egyensúlyzavart. Ugyanak-
kor maga a gyermek nem alkalmas arra, hogy a szomatodráma
módszerével önmaga játsszon, életkora vagy egyéb körülményei
miatt. Ilyenkor a szülő játszik, ő a főszereplő, és a téma a gyer-
mek betegsége. Mély felismerésekhez, különös gyógyulásokhoz
tud vezetni egy ilyen, távollevő hozzátartozó témájával foglalkozó
játék. Ahhoz, hogy működjön, két feltétel van: jól ismerni és szív-
ből szeretni az adott hozzátartozót.

Mire vagy a legbüszkébb?
A büszkeség a múltba ragadás egyik pozitívnak tartott formája,
számomra értelmezhetetlen, felesleges csacsiság. Legalább any-
nyira szükségtelen lelki jelenségnek tartom, mint az elmúlt idők-
höz való, negatívnak tartott kötődési formákat, a neheztelést,
a szégyenkezést, az önvádlást. Ezekből érdemes kigyógyulni...

Mit szeretnél elérni az életben? Milyen terveket szőttél a kö-
zeljövőre nézve? Van, ami rendkívül fontos számodra?
Hasznosnak tartom, ha az ember – főleg az élete első felén túl-
haladva – elkülöníti magában a külső és a belső céljait. Én is
így vagyok ezzel. Belső célom egyre tudatosabbá, egyre tisztább
gondolkodásúvá, egyre derűsebbé és egyszerűbbé válni, egyre
nyitottabb szívvel élni. Ehhez választok külső célokat. Ezek közül
jelenleg az egyik legfontosabb, hogy a szo-
matodráma módszerét és gondolkodás-
módját továbbadjam, hogy az ezzel foglal-
kozó alapítványunk ügyét egyengessem,
és hogy minden lehetséges módon hozzá-
járuljak egy társadalmi léptékű „ébredési”
folyamathoz, elsősorban az önismeret, az
önelfogadás, az önszeretet és az öngyó-
gyítás vonatkozásában.
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