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megértésének
5 lépéses útja
Dr. Buda László vagyok, orvos, 

pszichiáter, pszichoterapeuta, 

a Szomatodráma és az Ultrarövid 
Terápia módszerek megalkotója, 

a Mit üzen a tested? és a Mit üzen a lelked? 

című könyvek szerzője.

Hiszek abban, hogy a megjelenő tünetek, betegségek 
üzennek nekünk, rólunk szólnak és lehetőséget kínál-
nak a mélyebb önvizsgálatra. 

A munkafüzetet úgy állítottam össze Neked, hogy 
fokozatosan egyre beljebb és beljebb vezessen saját 
világodba és megtalálhasd egyéni válaszaidat, meg-
oldásaidat.

Az egyes lépésekhez tartozó kérdésekkel segítelek, 
hogy minél több szempontból végiggondolhasd  
a testi tüneteidet. Ha úgy érzed, a kérdések alá le  
is írhatod válaszaidat, melyek majd visszaolvasva 
tovább segíthetnek egy komplex kép kialakításában. 



01 1. lépés:
A testrész

A testszimbolika hasznos fogodzókat kínálhat a betegség megértésében, azonban általában nem elegendő 
pusztán az adott testrész lelki jelentésének megismerése, hiszen mindig az egyéni élettörténeten keresztül tud 
értelmet nyerni az adott tünet, betegség.

Mely testrésze(i)m érintett(ek)?

Ezek hol helyezkednek el, mit árul el az oldaliságuk, topográfiájuk?

Milyen funkciót töltenek be a testben? Mi lehet ennek a funkciónak 
a lelki megfelelője?

Hogy nézhet ki a folyamat? Milyen formákat képzelek oda?
Milyen állagúnak gondolom az érintett szervet? (Szilárd? Lágy? Folyékony?)



02 2. lépés:
A jelenség természete

Gyakran a tünetek lokalizációja mellett valamiképp beszédesnek tűnik maga a folyamat is, ahogy az egész zajlik. 
A hirtelen vagy alattomos kezdet, a panaszok intenzitása, jellege, az elmúlás körülményei mind-mind árulkodóak 
lehetnek. Számomra evidens, hogy a lelki és testi dinamika együtt hullámzik, és sokszor a biológiai történések 
megfigyelésével könnyebben tudunk információt gyűjteni a helyzetről, pusztán azért, mert nyilvánvalóbbak, 
érzékelhetőbbek a jelek. 

Mi történt? Hogyan jelenik meg a zavaró folyamat?
(Gyulladás, fájdalom, elmozdulás, csikarás, viszketés, duzzadás, daganat, sorvadás stb.)

Mi lehet ennek a folyamatnak a lelki megfelelője?



03 3. lépés:
Viszonyom a jelenséghez

A testszimbolikának ez a része már komolyabb elmélyülést, befelé tekintést, figyelmet igényel. Gyakran egy kis 
belső utazás, képzeleti munka is szükséges ahhoz, hogy feltáruljanak a jelenség mélyebb áramlatai. Szabad 
asszociációink útvonalán gyakran fájó emlékekhez, eltemetett érzésekhez jutunk, esetleg különös, izgalmas 
történetek elevenednek meg a szemünk előtt. 

Mi jut eszembe erről az egészről? Mire asszociálok, ha egy kicsit belegondolok 
a témába? Milyen szavak, képek, esetleg emlékek bukkannak elő a tudatomból?

Mit érzek a jelenség kapcsán? 
(Harag, értetlenség, tehetetlenség, szomorúság, csalódás, elégtétel, közöny stb.) Ezek az 
érzések honnan ismerősek? Kihez, mihez kötnek hasonló érzések?



04 4. lépés: A jelenség hatásai, 
következményei, járulékos előnyei

A panaszok, tünetek, fájdalmak következményeinek elemzése különösen izgalmas és hasznos. Vannak olyan 
megközelítések, melyek szerint a betegség nem jönne létre, ha lelkünk, tudatunk valamely része (nyilván nem 
az akarat irányítása alatt álló részről van szó) ne óhajtaná, ne vágyna rá valamilyen okból. Ez akár igaz, akár 
nem, nagyszerű kiindulópont lehet! Ezt így szoktam megfogalmazni: az illetőnek igénye nem volt a betegségre, 
de szüksége igen. 

Mitől foszt meg engem ez a jelenség? Mit nem tudok adni, kapni, tenni 
vagy elkerülni ezáltal? Elképzelhető-e, hogy valamiképp szükségem volt erre?

Mire kényszerít engem ez a jelenség? Mit tudok adni, kapni, tenni 
vagy elkerülni ezáltal? Elképzelhető-e, hogy valamiképp szükségem volt erre?



05 5. lépés:
Életszöveti beágyazottság

Biztos vagyok benne, hogy ha testi változásaid életszöveti beágyazottságát felismered, mélyebb rálátást, új célt, 
friss lendületet nyerhetsz. Az alábbiakban a legalapvetőbb tisztáznivalókat sorolom föl, négy csokorba szedve. 

Mi jellemző az aktuális élethelyzetemre? Van-e valami beszédes összefüggés 
a jelenlegi szituáció és a zavaró jelenség közt?

Történt-e bármilyen jelentősebb esemény az elmúlt fél-másfél év során, ami 
megingathatta lelki egyensúlyomat? Kapcsolatba tudom-e ezt hozni a tüneteimmel?

Gyermekkori történetem tartalmaz-e hasonló motívumokat?

Családi, generációs történetem tartalmaz-e hasonló motívumokat?



...
Záró gondolatok

Ha valaki hajlandó ezeket a szempontokat mélyen átgondolni és elemezni, többé-kevésbé 

ráébredhet a tünete, betegsége valódi üzenetére. Ez az üzenet mindig konstruktív, 

és végeredményben egy, a teljesebb körű harmónia irányába mutató gyengédebb-keményebb 

nyomásként, iránymutatásként értelmezhető.

Általában onnan tudhatod, hogy megtaláltad a megfelelő öndiagnózist, hogy:

•   a testi tüneteidet össze tudod kötni lelki folya- 
mataiddal;

•   betegségednek értelmezhető és elfogadható helyet 
találtál életed történetében;

•   felismeréseid érzelmeket mozgatnak meg benned, 
együttérzésed önmagad iránt elmélyül;

•   megszilárdul az a meggyőződésed, hogy fontos 
üzenetet kaptál a testedtől; 

•   szenvedéseid közepette is – legalább egy-egy pil-
lanatra – rá tudsz hangolódni arra az érzésre, hogy 
alapvetően minden rendben van, ennek így kellett 
lennie, mindez érted történik, nem ellened;

•   körvonalazódik benned, hogy milyen változtatások 
váltak időszerűvé életviteledben, tevékenységeid-
ben, kapcsolatrendszeredben;

•   előrevivő energiát, vágyat érzel magadban, hogy 
változtass, alakíts magadon, és elindulj a betegség 
üzenetei által kijelölt úton.

Köszönöm, hogy letöltötted a munkafüzetet és időt 
szántál arra, hogy megértsd tested üzeneteit és köze- 
lebb kerülj önmagadhoz!

Ha még mélyebben szeretnél foglalkozni a kérdéssel, 
jó szívvel ajánlom, a Mit üzen a tested? című köny-
vemet, melyben gyakorlatokkal, történetekkel és 
a téma szempontjából releváns elméleti háttérrel, 
valamint az általam kifejlesztett SzomatoDráma 
módszerrel ismertetlek meg.

Ha pedig úgy érzed, valamilyen személyes támoga- 
tásra, gyakorlati segítségre lenne szükséged önisme- 
reti és öngyógyító munkádban, szeretettel várlak 
szomatodráma programjainkon, 3 napos önismereti 
tanfolyamaimon vagy akár egy egyéni konzultáción.

További sok erőt, hasznos felismerést, együttérzést 
és rácsodálkozást kívánok utadon!

Szeretettel:
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