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önIsmeret és pszIchodrámA  
több szempontból.

A mai, egyre gyorsabban változó világunkban, mind terapeuták, mind 
érdeklődő, de egyéb területen dolgozók, pl. trénerek, oktatók, tanárok, 
munkahelyi vezetők is alkalmaznak személyiségfejlesztő, illetve lelki 

egészséget megőrző gyakorlatokat. 

Az ezen eljárásokat 
alkalmazók, az Ön-

ismeret, vagy a 
Szellemi kitelje-
sedés gyakran 
„rögös” útja-
in is járnak, 
vagy éppen 
a hozzájuk 
fordulóknak 
igyekeznek 

emberi, szak-
mai támoga-

tást nyújtani. 
Hazánkban is, 

egyre több ember, 
útkereső lép, a belső 

átalakulás, a személyiség- 
és szellemi fejlődés útjára. Ezek a folyamatok azonban 
nem csak előnyökkel járnak, – a változások, hosz-
szabb-rövidebb ideig tartó kellemetlen szakaszokat 
is hoznak, hozhatnak. Ezen szakaszok megdolgozá-
sában, több hatékony módszer is segítségünkre van. 
Természetesen mindenki, aki Önismerettel foglakozik, 
a saját módszere szempontjából szemléli a változáso-
kat. Azt ítéli a legjobbnak. Jómagam, több módszerrel 
ismerkedtem meg, sokat, sokfelé tanultam és tanulok a 
mai napig. Nagyon igaznak érzem az alábbi mondást.

„Minden módszer jó a maga nemében. De nem a 
módszer a lényeg, hanem az ember, aki mögötte áll.” 

Én is ezt vallom. Az alábbi gondolatok a pszicho 
drámáról és a hasonló módszertani elveket valló, 
családállításról szólnak. 

A pszichodráma hatásmechanizmusát tekintve, 
a belső lelki tartalmak, élmények, ill. konfliktusok 
megjelenítésén keresztül fejti ki hatását. 

Eredetileg Jacob Levi Moreno által a század első 
felében kidolgozott cselekvésközpontú tüneti- és 
feltáró jellegű csoportpszichoterápiás módszer, me-
lyet Mérei Ferenc honosított meg Magyarországon 
az 1970-es évek elején.

A csoportvezetők az aktív, cselekvő önkifejezés 
felszabadítására törekednek. Alapgondolat, hogy 

az emberi spontaneitás és a kreativitás a cselekvés-
be áttételesen érvényesüljön. A cselekvésbe ágyazott 
helyzetet az egyén képes legyen tudatosítani. Ez a cso-
portterápiás módszer kognitív és emocionális szinten 
testi, fizikai szintű átéléseket tudatosít. Ezáltal lehe-
tővé teszi a verbális és non verbális szintekkel való 
egyidejű terápiás munkát. Napjainkra egyre jobban 
elterjedt Magyarországon is.

Mind az alternatív terápiák során, mind a klinikai 
gyakorlatban használnak pszicho dramatista mód-
szerekkel dolgozó terápiás csoportokat. Egyre többen 
ismerik fel e módszer hatékonyságát. 

Mélységében az archaikus terápiás módszereket 
kutatók, néprajzosok olyan hasonlóságokat vélnek 
felfedezni bizonyos helyeken a néphagyományok-
ban még ma is élő „népi játékok”, mint amikor egy 
nehéz élethelyzetet „megkeresnek, eljátszanak”. Az e 
módszereket alkalmazók, kutatók több értekezést ír-
tak erről. Ez az élethelyzet, ha nagyon megterheli az 
adott személy személyiségét, lelki erejét, akkor nagy 
segítséget jelent a társak, illetve a csoport által adott 
védelem. 

Ezen lehetőség egyre több ember számára hozzáfér-
hető a Magyar Pszichodráma Egyesület által kiképzett 
csoportvezetők segítségével. Ezen keretek között az 
önismereti csoportokat, mutatom be röviden, mi-
vel ezzel kapcsolatban van a legtöbb tapasztalatom, 
és jómagam is ezt gyakorlom. 

Önismereti csoportok: azoknak ajánlható, akik 
személyes élethelyzetükben tisztábban szeretnének 
látni. A résztvevőket saját élményeken keresztül se-
gítjük abban, hogy könnyebben megtalálják helyüket 
a világban, és problémájukat más megközelítésből is 
megismerve, azok feldolgozásán el tudjanak indulni. 
Segítséget nyújthat az alábbiakban is: emberi kapcso-
latok minőségének javításában, kommunikációs- és 
konfliktuskezelési nehézségeink csökkentésében, vá-
gyaink, céljaink megértésében és elérésében, érzéseink 
megfogalmazásában és kinyilvánításában, igényeink 
képviseletében. Lehetne még folytatni a sort…

További módszerek alkalmazását is lehetővé teszi, 
amelyek már nem a klasszikus, Moreno által megha-
tározott pszichodráma keretek között zajlanak. 

Más jellegű, de hatékony csoportterápiás eljárás, 
mikor bemelegítő gyakorlatokként speciálisan össze-
válogatott zenéket is felhasználunk az érzelmi ská-
lákon való „utazásra”. Több terapeuta egybehangzó 
véleménye szerint bizonyos zenei effektek, hangszerek 
hangjai, archaikus énekek mélyebben megszólíthat-
ják az emberek lelkiségét, mint a verbális kommu-
nikációs eszközök. A zene és a képzeletben elvégzett 
próbacselekvés mélyebb tudati átéléssel elősegítheti a 
mélyben gyökerező esetleges fájdalom felismerését, 
a felismerés utáni hozzáviszonyulás megváltoztatását. 
Ennek hatására beindulnak a megoldó folyamatok.

További módszer, mikor úgynevezett hívó képekkel 
dolgozunk. Ezek a képek különböző élethelyzeteket 
ábrázolnak, de lehetnek virágok, állatok, épületek, 
természetes vagy mesterséges képződmények. A ké-
pek adta lehetőséggel a résztvevő olyan pluszkifejező 
eszközt is kap, mellyel különböző kérdésekre keresheti 
és kaphatja meg a választ. 

Néhány ezek közül: Ki vagyok én? Hogy is vagyok 
én a kapcsolati rendszeremmel? Munkahelyi közös-
ség, együttműködés? Mik a támogató erőforrásaim? 
Mik a nehézségeim jelenlegi életemben? Honnan hová 
akarok haladni? Reálisak-e a céljaim?

Különböző képeket szoktak ilyen helyzetekben 

választani: sziklák, virágok, élő vagy kiszáradt fák, 
épületek vagy akár az érzelmi állapotukat legjobban 
jelképező állatokat.

Akit bővebben érdekelnek e módszerek, lehetőség 
van kipróbálni már Hévízen is a Hotel Héliosban. 
Előre egyeztetett időpontban, legközelebb 2013. május 
24-én szervezünk önismereti csoportokat, melyek 
a fentebb említett eljárásokat alkalmazva segítik a 
jelentkezőket az önismeret eme szép és rögös útján 
haladni az élet mélyebb megértései felé. Bárminemű 
kérdéssel kapcsolatban várom jelentkezésüket. 
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Játék az Élet!  Miként Éled, Élted?

Van az Élet, s tőled függ, hogy hogy éled.
Vannak érzések és vannak érzelmek.
Vannak örömök, és vannak bánatok.
Van, amit igaznak érzel és van, amit meg kell élned.
Van, amit igaznak érzel, és van, amit csak annak 
élsz meg.
Vannak a találkozások, és a nagy változások.
Van, ami tölt, és van, ami fennkölt.
Öröm és bánat, Boldogság és Szárnyalás?
Ezek együtt járnak talán?
Vagy csak az illúzió része, amelyet a valóságnak 
élsz meg?
Hol az igazság?

http://www.termeszetesgyogymodok.hu

