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Sati je páli slovo oznaèující v�ímavost, tedy neselektivnì pozorné meditativní uvìdomo-
vání a zapamatování dìjù jak uvnitø vlastní mysli, tak ve vnìj�í skuteènosti. Drama je 
øecké slovo oznaèující dìní a jeho vyjádøení jednáním. Satidrama je metoda tréninku, 
výzkumu a léèby mysli, která integruje nezaujaté meditativní poznávání skuteènosti a 
konkrétní jednání pro úèely zvládání ka�dodenního �ivota. 

Satidramatické postupy zvládání zahrnují jednak pøekonávání problémù, neboli doved-
nosti v zacházení se zhoubnými dìji, jednak rozvíjení osobních potencialit a kompetencí, 
neboli dovednosti v kultivování blahodárných dìjù. V satidramatu se harmonicky støídá a 
vyva�uje meditativnì receptivní otevøení se pro nové postupy (acting�in) s jejich drama-
ticky asertivním konkretizovaním, objevováním a vyzkou�ením (acting�out). Tato di-
menze zvnitønìní (acting�in) a vyjádøení (acting�out) je základním metodickým 
principem postupu, který platí zcela v�eobecnì v satiterapii, její� souèástí satidrama je. 
Zárukou pro uplatnìní tohoto principu je v�ímavé zaznamenávání (noticing) v�eho, co 
se v terapeutickém prostoru skuteènì dìje. Pacient se postupnì uèí tomuto zazname-
návání skuteèných událostí na podkladì jejich komentování satiterapeutem. 

Dimenze problémù a potencialit se vztahuje na obsahy ka�dé satiterapeutické práce, 
jejím� principem je nezanedbávat �ádný z obou jejích pólù zhoubnosti a blahodárnosti 
v pro�ívání pacienta. Pro rozli�ení tìchto pólù dimenze problémù a potencialit je roz-
hodující hédonická kvalita pacientova pro�ívání: Zhoubné je to, co je nepøíjemné ve 
svých dùsledcích, co vede k problémùm a zvy�uje utrpení; blahodárné je to, co je pøí-
jemné, pùsobí úlevu a vede ke kompetentnìj�ímu zvládání �ivota. Získání takto rozli�u-
jícího vhledu do obsahových souvislostí je jedním z hlavních úèelù v�ech satiterapeu-
tických postupù. V satidramatu urèuje obsahy volba tématu. 

Na proces satiterapeutické práce se vztahuje harmonizování fází pracovního postupu, 
které pacientovi umo�òují pøedev�ím vyjádøení, zaznamenání a zvnitønìní v konkrétním 
jednání, co� se tedy týká dimenze procesuální. Satiterapeutovo rozli�ující poznávání 
v této dimenzi odpovídá jeho dovednosti v prostøedcích (upája�kosalla), mezi nì� patøí 
terapeutické nástroje a techniky, jako� i ostatní elementy formátu satiterapie. 

Ve v�ech satiterapeutických technikách se opakují fáze urèované kombinací tìchto 
dvou dimenzí: obsahové a procesuální � jejich podrobné vysvìtlení v rámci formátu 
satiterapie je podáno v pøíruèce Principy satiterapie (Frýba 1993, str. 23 � 28). Celkové 
formátování satiterapie se dìje v pìti etapách èi oddílech, z nich� první je vìnována 
uzavøení terapeutického kontraktu a ustavení pracovi�tì. Proto�e se formát satiterapie 
týká nejen jejích zále�itostí vnitøních, ale té� zále�itostí spoleèenského kontextu a vztahu 
ke ka�dodennímu �ivotu, musí se týkat i fáze satiterapie v�ech tìchto zále�itostí. Vztah 
ke ka�dodennímu �ivotu jako�to konkrétní aplikace výsledkù satiterapie je zdùrazòován 
ve ètvrté fázi, zatímco první tøi fáze odpovídají zvnitønìní (acting�in), vyjádøení (acting�
out) a zaznamenávání (noticing). Satidrama provádìné jako metoda v rámci formátu 
satiterapie probíhá v opakování prvních tøí cyklických fází a je a� po ukonèení vyhodno-
cováno ve vztahu ke ka�dodennímu �ivotu jednotlivých protagonistù. 
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Satidramatická metoda pou�ívá �est základních nástrojù, z nich� hlavním je spoleèné 
téma úèastníkù. Ostatních pìt je spoleèných s Morenovým psychodramatem a socio-
dramatem (Moreno 1993, str. 53n). Základní psychodramatické nástroje jsou v�ak 
v satidramatu chápány ponìkud odli�nì:  

1. Jevi�tì je jednak rekvizitami vybaveným pracovi�tìm, v nìm� je mo�né dramaticky 
konkretizovat vnìj�í i vnitøní události, jednak eticky chránìným prostorem, v nìm� lze 
experimentovat s rùznými mo�nostmi jejich zvládání a ovìøovat si jejich dopad bez 
obav z  jejich etických dùsledkù pro ka�dodenní �ivot.  

2. Protagonisti neboli jednající subjekty jsou v�dy nejménì dva a téma satidramatu je 
neseno v�dy jejich interakcí, za téma není tedy nikdy zodpovìdná jen jedna osoba 
sama.  

3. Satiterapeut neboli direktor satidramatu podporuje spontánní vyjádøení protagonistù, 
zdr�uje se pøitom jakýchkoliv interpretací a pouze komentuje skuteèné dìní na jevi�ti 
nebo nabízí mo�nosti dal�ího postupu zvládání dané situace nebo nastavuje èi od-
straòuje pro aktuální téma podstatné podmínky. 

4. Tým doprovázejících osob, které pomáhají protagonistùm pøi dramatizaci tématu, je 
slo�en z profesionálních koterapeutù a z ostatních pomocníkù vybraných protagonis-
ty. 

5. Publikum je tvoøeno v�emi úèastníky, kteøí se nezapojují ani jako protagonisti ani jako 
jejich pomocníci, pøièem� k publiku v�dy patøí té� nejménì jeden koterapeut. 

6. Téma, které je krystalizaèním centrem satidramatu, je výslednicí spoleèného zájmu 
v�ech úèastníkù a v dal�ích jednotlivostech je urèované analýzou stì�ejních obsahù 
psychotopu protagonistù, neboli jejich spoleènì pro�ívaného svìta. 

�estým a nejdùle�itìj�ím primárnì definujícím nástrojem satidramatu je tedy stì�ejní 
téma sdíleného psychotopu protagonistù, které je ji� od momentu jejich volby stvrzeno 
ostatními úèastníky. Satidramatické téma obsahovì zakotvuje satidramatický proces 
v ka�dodenním �ivotì úèastníkù. Tato zamìøenost na spoleènì sdílenou problematiku 
pøedstavuje tedy ve srovnání s psychodramatem a sociodramatem hlavní inovaci sati-
dramatu. Ne� se budeme podrobnìji zabývat psychotopem a tématy satidramatu, je 
nutné vysvìtlit vývoj pøedpokladù pro vznik satidramatu. 

Kromì psychodramatu, je� je zamìøené v�dy na jednu osobu a její privátní svìt, vyvinul 
Moreno té� metodu sociodramatu zamìøeného na role a vztahy dané øádem spoleènos-
ti. Uva�oval ale té� o postupech explorace a harmonizace univerza dramatickými meto-
dami � jako napøíklad v kapitole The Underpopulation of the Universe svého základního 
díla o sociometrii Who Shall Survive? (Moreno 1993, str. 245) � vedoucími k tomu, aby 
úplnì ka�dá osoba mìla v na�em svìtì mo�nost pøe�ít a smysluplnì �ít. Lze øíci, �e tím 
Jacob Levi Moreno naznaèil cestu pro psychodramaticky orientovanou práci na v�eo-
becnì lidských tématech, na která se nyní zamìøuje satidrama. 

Po Morenovì úmrtí bylo podniknuto mnoho rùzných pokusù vytvoøit psychodramatické 
postupy práce na v�eobecnì lidských tématech, ne� byla umo�nìna dne�ní systematic-
ká formulace principù satidramatu. Nejvýznamnìj�ím pøedchùdcem satidramatu je zøej-
mì metoda nazývaná kosmosdrama, kterou vyvinuli koncem sedmdesátých let Zerka 
Morenová a Mirko Frýba jako kombinaci buddhistické meditace dobrotivosti a socio-
dramatu (Frýba & Moreno 1979). Kosmosdrama vychází z konkretizujícího znovupro�í-
vání situací spojených s pro�itky �tìstí a dobré vùle (acting�in), které je následováno 
dramatickým vyjádøením a zdùraznìním takto nabuzených stavù mysli ve skupinové 
interakci (acting�out). Svými tématy kotví kosmosdrama ve zku�enostech narození a 
smrti, boje o pøe�ití a tvoøení smyslu �ivota, které jsou v ka�dodenním �ivotì vìt�inou 
buï tabuizovány, anebo deifikovány. Dal�ími zdroji inspirace pro vznik satidramatu byly 
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jednak zku�enosti ze satiterapeutické praxe, jednak z transkulturálního výzkumu psy-
choterapie a metod zvládání �ivota (Frýba & Vogt 1989; Vogt 1991). Rozhodující pro 
koneèné dotváøení metody satidramatu bylo vypracování postupù prùzkumu psychotopu 
(Frýba 1993, Nìmcová 1993). 

Psychotop je pøedstavován celým pro�ívaným svìtem osoby, tedy v�emi událostmi její-
ho �ivota, kterých si kdy byla schopna v�imnout, které si tudí� (tøeba i jen rudimentárnì) 
zapamatovala a které formují její mysl (Frýba 1975). Dle této definice je tedy ka�dá psy-
chologická skuteènost urèena svou lokalizací v pro�ívaném svìtì osoby a svou realizací 
ve v�ímavosti této osoby. Sati svými funkcemi v�ímání, zapamatování a vybavování 
definuje obsahy psychotopu. A to platí pro psychotop jedince i pro psychotop skupiny. 

Takzvanì identické skuteènosti mohou být rùznì pro�ívány rùznými osobami a podle 
toho té� odli�nì reprezentovány v jejich individuálních svìtech. I kdy� �ijí dvì osoby � 
anebo celá rodina èi jinak determinovaná skupina � v urèitém stejném prostøedí, je je-
jich sdíleným psychotopem pouze to, èeho si jsou schopni v�imnout v�ichni zúèastnìní. 
Obsahy mysli, které reprezentují vnìj�í a vnitøní události, jich� si je schopna v�imnout 
jen sama jedna osoba, jsou sice skuteènostmi jejího privátního svìta a patøí do jejího 
individuálního psychotopu, nejsou ale skuteèné pro ostatní do té doby, ne� jsou konkre-
tizovány takovým zpùsobem, aby si jich i oni mohli v�imnout. Tento princip intersubjek-
tivní realizace se sice uplatòuje ji� v Morenovì sociodramatu a je teoreticky zachycen 
v jeho sociometrii (Moreno 1934, 1993), jako� i napøíklad v Durckheimovì a Moscoviciho 
teorii sociálních reprezentací (Frýba 1995), psychoterapeuticky je v�ak plnì rozvinut 
teprve v satidramatu. 

Satidrama exploruje a harmonizuje sdílený psychotop konkrétní skupiny, rodiny, pracov-
ního týmu, èi jakkoliv jinak definovaného spoleèenství osob, kterým explicitnì jde o vzá-
jemné porozumìní a které chtìjí stavìt mosty té� do problematických èástí svého psy-
chotopu. Satidrama je metoda tréninku, výzkumu a léèby mysli, která integruje individu-
ální poznávání pro�ívané skuteènosti a jeho intersubjektivní sdílení ve spoleèném jed-
nání skupiny, jejím� explicitnì pøijatým cílem je lep�í zvládání ka�dodenního �ivota. Pro 
tyto úèely pou�ívá satidrama vý�e uvedených �est základních nástrojù dramatizace a 
metodické postupy kultivace v�ímavosti v dimenzi vyjadøování (acting�out) emoènì ob-
sazených témat dané skupiny a zvnitøòování (acting�in) jejich spoleèného zvládání. 

Provádìní satidramatu pøedpokládá urèité dovednosti úèastníkù, které s nimi satitera-
peut prùbì�nì musí nacvièovat takovým zpùsobem, aby ji� samotný jejich nácvik pøiná-
�el úlevu a zadostiuèinìní. Dle abhidhammy se v satiterapii rozli�uje mezi dovednostmi 
v zacházení s dobrým (ája�kosalla), se zhoubným (apája�kosalla) a s prostøedky (upá-
ja�kosalla), které odpovídají jednotlivým fázím terapeutického procesu (Frýba 1993, str. 
23 � 28), av�ak jsou vázány na terapeuticky øe�enou problematiku obsahovì. Doved-
nosti úèastníkù, které se musí nacvièovat pro efektivní provádìní satidramatu, umo�òují 
zacházet s problematickými i blahodárnými obsahy, av�ak jsou vázány na terapeutické 
øe�ení problémù procesuálnì, to znamená, �e jsou to dovednosti v zacházení 
s prostøedky, èi jinak øeèeno dovednosti v moderování fází satidramatu. 

Aby byli protagonisti schopni rozli�ovat skuteèné události jednání pro�ívaného v sati-
dramatu, aby tedy byli schopni vhledem získat autochtonní vìdìní o souvislostech své-
ho jednání a pro�ívání, nabízí jim satiterapeut zaznamenávání toho, èeho si v�iml, po-
mocí techniky komentování. Komentování ani neopakuje, co øíká pacient, ani nein-
terpretuje, co myslí terapeut. Pouze to, co vidí jako skuteèné události kterýkoliv úèast-
ník satidramatu, co je intersubjektivnì pøístupné zaznamenání a oznaèování (labeling), 
je komentováno. Komentování je pouhým oznaèováním skuteèných událostí (viz 
podrobné vysvìtlení v kapitole Strategies of Reality Anchoring knihy The Art of Happi-
ness, Frýba 1989, s. 111 � 148; struèné ale pregnantní vysvìtlení techniky komentování 
podává Nìmcová v pøíruèce Úvod do satiterapie, 1995, s. 15n). 
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Satidrama, a� u� se týká blahodárných anebo zhoubných obsahù, se tedy rozvíjí 
v procesu opakování tøí komentovaných fází:  

1.  vyjádøení (acting�out) problematiky v jednání v�dy více ne� jednoho protagonisty,  

2.  oznaèující zaznamenání (noticing) v daném jednání se vyskytujících skuteèností, 

3.  zvnitønìní (acting�in) pov�imnutých souvislostí jako nových významù a jako souèás-
tí novì mo�ného jednání, 

4.  vyjádøení (acting�out) novì pov�imnutých souvislostí jednání za úèelem jejich vy-
zkou�ení ve vztahu k dané problematice, 

5.  oznaèující zaznamenání (noticing) novì se v daném jednání vyskytujících souvis-
lostí a jejich nových významù, 

6.  zvnitønìní (acting�in) v�ech novì pov�imnutých, vyzkou�ených a pro danou pro-
blematiku osvìdèených zpùsobù jednání, 

7.  atd. � dal�í pokraèování fází satidramatu s variacemi dle potøeby protagonistù. 

Opakování tøí fází satidramatu zaji��uje protagonistùm jednak úlevu díky acting�out, je� 
nejen konkretizuje vágní, nepochopitelné a tudí� ohro�ující aspekty dané problematiky, 
èím� mírní strach, ale té� ventiluje dosud potlaèované emoce a sni�uje vnitøní napìtí, 
které smysluplnì pøipravuje pro dal�í zpracování v ostatních fázích. Zvnitøòující procesy  
acting�in jsou vlastnì tou nejefektivnìj�í formou pro�itkového uèení jak dovednostem 
tak i vìdomostem. Zaznamenávání pouhým pov�imnutím (noticing) a jemu následující 
oznaèování (labeling) jsou nejen pøedpokladem a zárukou pro úèinné fungování ostat-
ních dvou fází satidramatu, ale umo�òují té� identifikovat rùzné typy skuteènosti, roviny 
pro�ívání, individuální a sociální reprezentace, ètvero zakotvení v tìlesnosti, intencionali-
tì, mezilidském vztahu a institucionálním rámci, jako� i dal�í elementy formátu sati-
terapie. Samozøejmì je nutné, aby spolu s kompetentním satiterapeutem protagonisti 
satidramatu jednali a pro�ívali a vìdìli na základì jeho komentování, �e èiní to co èiní, 
mají�li získat satiterapeutické dovednosti ve zhoubném i blahodárném, v prostøedcích a 
v integraèní katarzi.  

Cílem satidramatu je integrace osobní, sociální a tematická. Podrobné analýze aspektù 
integrace je vìnována kapitola Psychotop a integrace osobnosti v uèebnici Psychologie 
zvládání �ivota (Frýba 1996, s. 111 � 130), v ní� je ve vztahu ke konkrétní �ivotní praxi 
té� ukázáno, �e je to právì osobní integrace, která dává jakékoliv technice zvládání èi 
metodì terapie smysl. 
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