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1. Bevezetés
2001 őszén Integrált Kifejezés- és Táncterápiás módszerrel dolgozó önismereti
csoportot szerveztünk Tormássy Krisztina pszichológussal, táplálkozási problémákkal
küzdőknek. Ennek a munkának a tapasztalatait mutatom be ebben a dolgozatban. A kísért
folyamatot a táplálkozási zavar elméleti hátterét figyelembe véve elemzem, azzal a
szándékkal, hogy szempontokat adjak a betegekkel való jövőbeli munka fejlesztése céljából.
Ehhez felhasználtam a csoportülésen készült jegyzőkönyvek anyagát, melyeket egy erre
felkért jegyzőkönyvvezető (aki a csoportnak is résztvevő tagja volt) rögzített. Ezt
kiegészítettük saját megfigyeléseinkkel és megjegyzéseinkkel minden alkalom után. Az
adatok másik forrása az egyes alkalmak után, írásban adott visszajelzések (feedback),
melyeket már a csoport folyamatának alakításához is felhasználtunk. (Kérdéseit lásd a
Mellékletben) Az elemzést kiegészíti a résztvevőkkel készített (strukturált) mélyinterjú
anyaga, melyeket a csoport folyamat előtt és után is felvettünk. (Témáit lásd a mellékletben.)
További elemzés tárgyát képezhetik az egyes alkalmak során készített rajzok, amelyekből
illusztrációképpen néhányat bemutatok.
Jelen dolgozatban célom a tánc- és mozgásterápiát, mint önálló terápiás irányzatot
bemutatni, valamint a táplálkozási zavarral kapcsolatos gyógyítási lehetőségeire rávilágítani.
A dolgozat egy elméleti, és egy gyakorlati részre tagolódik.
Az elméleti részben először bemutatom a tánc- és mozgásterápiát (2.fejezet), valamint
a táplálkozási zavart (3.fejezet), mint önálló területeket. Ezután egy kitekintést adok azokra a
korai, preverbális tapasztalatokra vonatkozó elméletekre, melyek a kettő összefüggése
szempontjából fontosnak tartok (4. fejezet). Ezután a táplálkozási zavar kezelésében
alkalmazott táncterápiás munkáról megjelent irodalomból ismertetek néhány példát
(5.fejezet). Ebben a részben kifejtem azokat a szempontokat, amelyek alátámasztják a
táncterápia alkalmazásának szükségességét, illetve magyarázhatják sikerét a táplálkozási
zavarok gyógyításában. Néhány konkrét gyakorlati megközelítést is bemutatok, olyan
szakemberek munkája alapján, akik ezen a területen már bizonyos tapasztalattal rendelkeznek.
A gyakorlati részben egyrészt bemutatom egy táplálkozási zavaros klienseknek tartott
tánc- és mozgásterápiás csoport folyamat gyakorlatait és eseményeit, másrészt elemzem a
résztvevők verbális visszajelzései alapján összeállított szempontok szerint ezt a folyamatot (6.
fejezet). Összefoglalásul, a gyakorlati munka tapasztalatait és tanulságait a bemutatott
elméleti ismeretekkel vetem össze. (7. fejezet).
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A táplálkozás és a mozgás alapvető biológiai funkciónk, amelyeknek fontos szociális és
kulturális vonatkozásaik is vannak. Mindkettő az élet legkorábbi időszakától alapvetően
befolyásolja egészséges intellektuális és érzelmi fejlődésünket. Egész életünkön át mind a
táplálkozás, mind a mozgás meghatározza személyiségünk alakulását, és fontos szerepet
játszik a társadalmi interakciónkban, mind a családban, mind a kortársakkal való együttlétek,
vagy a különböző társadalmi események során.
A régi korokban, a falusi, törzsi kultúrákban az étkezés, és a mozgás egységet képezett
és társadalmilag szabályozva volt. A különböző hagyományok és ünnepek során az étkezés és
a tánc (de ugyanígy a különböző tudatállapotot módosító szerek használata) rituális jelentéssel
bírt. A rítusok szabályait az adott közösség a külső és belső biológiai ritmusokhoz igazítva
alakította ki. Ismert, hogy sok kultúrában a böjt és bizonyos ételek fogyasztása meghatározott
környezeti változásokhoz kötődik.
Ma, mikor a közösségek felbomlanak, a vallási és egyéb ünnepek kiürülnek, a
hagyományok elvesztik jelentőségüket, az egyénnek sokkal nagyobb szabadsága van abban,
hogy hogyan alakítja ki étkezési és mozgási szokásait. Az egyéni szabályozás szabadsága
mindenki számára nagy kihívást jelent. A természethez való alkalmazkodást és közösségi
szabályozást a társadalmi szabályozás, a törvények váltják fel, a melyek azonban főleg azt
határozzák meg, mit ne tegyünk és kevéssé adnak eligazítást ahhoz, hogy mit és hogyan
tegyünk. Az egyénnek magának kell gondoskodnia saját jólétéről, érzékelni egyéni
kívánságait és kiválasztani a szükségletei kielégítésének lehetséges módjai közül az
egészséghez vezetőt. Ehhez bizonyos kontroll funkciók fejlettsége és az élet különböző
területein tanúsított hatékonyság szükséges.
A modern fogyasztói társadalom, amelyben az étel alapvető fogyasztási cikk,
párhuzamosan stimulálja és elnyomja a vágyakat a különböző ételekkel kapcsolatban. Az étel
szükséglet kielégítő volta, emocionális érintettsége és kulturális beágyazottsága miatt
alkalmas arra, hogy asszociációkkal felruházva használják az emberek érzelmek kifejezésére,
önmaguk és mások büntetésére és jutalmazására, lázadásra vagy mások kontrollálására.
Mindezek miatt nem meglepő, hogy korunk tipikus betegségei a táplálkozás zavarai.
Megdöbbentő adat, hogy a jóléti társadalmakban a lakosság fele elhízott, és minden
évben elkezd valamilyen fogyókúrát. Az amerikai lakosság több mint 30 milliárd dollárt költ
évente valamilyen fogyókúrára, vagy a hízás megelőzésére. Mégis az átlagos nő, azonos
testmagasság mellett, manapság 2-3 kilóval többet nyom, mint 20 évvel ezelőtt és az
amerikaiak testsúlya általánosságban nő (Chopra,1999). Egy másik adat szerint a német
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lakosság 20%-át jelentő 14,5 millió túlsúlyos német állampolgárnak összesen 240000 tonna
súlyfeleslege van. Ezzel a zsírtömeggel kalóriába átszámolva három és fél millió embert
lehetne táplálni egy éven át. (Dahlke,2000). Világos, hogy a jólétben élők felesleges
zsírtömege szemben áll a világ más részein élő szegények élelem hiányával. Mindkettő
komoly problémát jelent az egészségre és a kiegyensúlyozott életre nézve.
Mialatt az elhízás sokaknak jelent problémát a jóléti társadalmakban, ugyanitt, a
serdülőkorú és a fiatal nők 5-10%-át érinti a kóros soványság, vagy a leküzdhetetlen
falásrohamok és erőszakos fogyókúrák problémája, amely komoly lelki és testi
következményekkel jár (Dahlke, 2000). A test, mind a túlsúly, mind az alultápláltság esetében
a lelki eredetű probléma kifejezőjévé válik. A betegek, hogy „egész”-ségüket megtarthassák,
a testüket változtatják el. Kórosan lesoványítják, éheztetik vagy teletömik, túlmozgatják,
erőszakosan beavatkoznak anyagcsere funkcióikba, akár súlyos szervi elváltozásokat is
okozva, miközben belső érzéseiket elnyomják, nem érzékelik a teltség vagy éhségérzetet, testi
érzeteiket. Az egészséges belső szabályozás kialakításának hatékonysága mindenek előtt függ
a testtel való bensőséges kapcsolattól. Ha ez a kapcsolat felbomlik, a szabályozás és az
életben való hatékonyság is veszélybe kerülhet. Ugyanakkor a táplálkozási viselkedés
szabályozása szolgálhatja a már kialakult „hatékonytalanság” érzés kompenzálását, pótolhatja
a hiányzó kontrollérzést. A hatékonyság érzésének hiánya alapvető tünete az étkezési
zavarnak.
A táplálkozási zavar másik alap tünete a belső testkép zavara. A torz testkép miatt, a
betegek gyakran nem érzékelik alacsony súlyukat, és a kóros viselkedést akkor is fenntartják,
amikor az már életveszélyessé vált. Emiatt a gyógyuláshoz elengedhetetlen a testkép
korrekciója. A mozgásnak és a testnek szentelve a központi szerepet ebben a
megközelítésben, a testkép egy elsődleges terület lehet, amit a tánc- és mozgásterapeuták
megérintenek a kliensekkel folytatott munkájuk során.
Az egészséges testi, érzelmi és mozgásos fejlődés a születést követően nagyon szorosan
összefügg a táplálkozási magatartás fejlődésével és így természetesen az anya jelenlétével. E
bonyolult összefüggés miatt az anya-gyerek viszony zavarai gyakran tükröződnek – korai,
vagy a későbbiek során jelentkező - táplálkozással kapcsolatos problémákban (Fohn, 1993).
Az ilyen verbalitást megelőző korban keletkezett sérülések kezelésére a nem verbális terápiák
a legalkalmasabbak. Ahogyan Merényi írja: „A beszéd előtti kor személyiségfejlődésünk
egyik legfontosabb szakasza. Az ekkor elszenvedett traumák talaján alakulnak ki a
későbbiekben a pszichózisok, a személyiségzavarok és a pszichoszomatikus betegségek,

7

amelyek körébe tartoznak a táplálkozási zavarok is. Ennek a kornak az élményeire elsősorban
testünkkel emlékezünk, mivel a beszéd és a képzetalkotás ebben az életkorban még nem
fejlődött ki. A mozgásterápia ezekre az emlékekre épít, és az emlékek testi megmunkálásán
keresztül elősegítheti a teljes vagy a részleges korrekciót.” (Merényi, 1991)
A dolgozat elméleti részében megkísérlem felvázolni azokat a szempontokat, amelyek a
táplálkozási zavarok nem verbális, testorientált, tánc- és mozgásterápiás terápiája mellett
szólnak. Szó lesz a korai anya-gyerek kapcsolat jelentőségéről az egészséges
személyiségfejlődés és a táplálkozási magatartás zavarainak kialakulása szempontjából,
különös tekintettel a testi kapcsolatra. Ismertetem a testorientált terápiák nem verbális
eszközeinek a preverbális kori sérülések kezelésében való nyilvánvaló jelentőségét,
valamint előnyeit a testkép korrekciójában és a testi kifejezés javításában.
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2. A Táncterápia
2.1. A táncterápia kialakulásának története
(Levy 1988, 1-16 oldal alapján)
A tánc gyógyító használata olyan idős, mint a tánc maga. „A civilizáció hajnalán a tánc,
a vallás, a zene és az orvoslás egymástól elválaszthatatlan volt.” (Meerloo, 1960, id. Levy,
1988, 1 old) A tánc a természeti népeknél épp olyan lényeges, mint az evés vagy az alvás.
Lehetőséget ad az érzelmek kifejezésére és másokkal való megosztására, és a természettel
való egyesülésre. A tánc ezekben a kultúrákban gyakran kíséri az élet nagyobb eseményeit, és
ezáltal segíti a személyes integrációt és az egyén és a társadalom integrációját. Ilyenek a
termékenység táncok, születési rituálék, beavatások, évszakok táncai, szerelmi táncok,
búcsúzás táncok, stb.
Modern társadalmunk életmódja – ezzel szemben – sok ember számára a természettől,
önmagától, valamint a többi embertől való elidegenedéshez vezetett. A 19. századra jellemző
gondolkodás, a dualizmus jegyében elválasztotta egymástól a testet és az elmét, a gyógyítás
két formáját kialakítva. Az első – az orvoslás – a testre, a pszichoterápia pedig az elmére
fókuszált. Ebben az időben a pszichoterápiás irányzatok nagy része verbális és nem cselekvés
orientált volt.
A 20. század első felében sok területen megindult egy elmozdulás a dualista tradíciótól
való elszakadás irányába. A századforduló intellektuális klímájára jellemző volt, hogy újszerű
gondolatok terjedtek el a különböző területeken, melyek egymást kölcsönösen inspirálták és
befolyásolták (Levy, 1988). A táncművészetben az addigi formális tánc – így a balett és a
kórus tánc – erősen strukturált darabjait lassan felváltották a modern táncmozgalom
úttörőinek természetesebb, kreativitást és spontaneitást hangsúlyozó, kifejező mozgásra építő
munkái. A modern tánc újdonsága a mozgás érzelmi tartalommal való összekapcsolásán túl az
volt, hogy a táncos személyes kifejezését újból összekötötte az emberi létezés univerzális
felismeréseivel. Az új kezdeményezések a spontenaitás, az autentikusság, az egyéni kifejezés,
és a testtudatosság hangsúlyozásán keresztül az alapvető emberi konfliktusokat, vágyakat,
frusztrációkat és társadalmi kríziseket kutatták és jelenítették meg.
A modern táncmozgalom úttörői a személyes kifejezést és a „belső táncot” kezdték
kutatni, amelyről Levy (1988) azt írja, hogy ennél a folyamatnál a fókusz az egyéni
önkifejezésen és kutatáson van. Ezzel előtérbe került a tudattalan feltárása a mozgáson
keresztül. Ezt megalapozta Freud munkássága, a humán viselkedés mögötti motivációk
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kutatását illetően, mely a tudattalan széleskörű elfogadásához vezetett. Ahogy a
pszichoanalitikus gondolat (Freud, Adler, Jung és mások munkája) széles körben elfogadottá
vált, úgy vált a „belső tánc” egyre népszerűbbé a modern táncosok körében. Mialatt Freud és
az őt követő pszichoanalitikusok a tudatalatti verbális kifejezését bátorították, a táncosok a
testmozgást használták a tudatalatti tartalmak kifejezésének eszközeként, és ezt felhasználták
a koreográfiáikban és a tanításban. Ebben a környezetben történhetett meg a tánc önkifejező
aspektusának kiteljesítése a tánc pszichoterápiás aspektusával.
A mai tánc- és mozgásterápia – amely a modern kor számára az 1940-es és 50-es
években született meg, mint különálló terápiás irányzat – gyökerei a modern tánc
kialakulásánál keresendők. Ezt mutatja, hogy a legtöbb úttörő táncterapeuta a karrierjét
sikeres modern táncosként kezdte1. Előadóként és tanárként gyűjtött tapasztalataik vezették el
őket ahhoz, hogy felismerjék a tánc és a mozgás pszichoterápiás használatának előnyeit.
Korábbi modern táncos tapasztalataikból magukkal hozták az egyéni mozgáspreferenciákkal
szembeni ítéletmentes attitűdöt, a saját kifejezési stílus megtalálásának hangsúlyozását és a
megszakítás nélküli improvizáció használatát. (Levy, 1988)
Mialatt munkájuk során tovább kutatták a tánc és a mozgás terápiás erejét, annak
személyiségre tett hatását, egyre fontosabb lett számukra, hogy megismerjék a meglévő
pszichológiai és pszichoterápiás elméleteket, melyek kifejezhetőbbé tették intuitív tudásukat
és támogatták terápiás praxisukat. Így gondolkodásukba és gyakorlati munkájukba olyan
elmélet alkotók gondolatait építették be, mint Freud, Reich, Jung, Sullivan, Adler, Schilder,
Perls, Rogers, és Moreno.2 Mára, mindezen gazdag tudás alapján a táncterápia,
összekapcsolva a táncművészetből kapott intuitív tudást a csoport és individuál pszichológia
és a pszichoterápia elméleteivel, megalkotta saját elméleti keretét.
Az 1960-as és 70-es években, Amerikában és Európában a táncterápia még nem, mint
kialakult önálló szakma volt jelen, inkább, mint néhány tehetséges személyiség egyedi
képessége, akik egymástól többé-kevésbé elszigetelten folytatták praxisukat és képezték
tanítványaikat. Amerikában 1966-ban alakult meg az Amerikai Táncterápiás Egyesület
(ADTA), ami az első lépés volt a professzionalizáció felé. Az USA-ban 1970-ben lefektették
a szakma irányvonalait, beleértve a szakmai kompetencia meghatározásának kritériumait és
1973 óta a táncterapeuták képzése egységesített. Fokozatosan alakultak ki azok az elméleti
alapok, amelyekre támaszkodva ma számtalan állami és magán intézet tart képzést az
1

Levy (1988) leírja a táncterápia uttörőinek életrajzát és szakmai irányultságát. Ezek közül a legfontosabb
nevek: Marian Chace, Mary Whitehouse, Franziska Boas, Liljan Espenak, Trudi Schoop
2
Lsd erről részletesen: Levy, 1988. 6-19. oldal
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Egyesült Államokban és Európa szerte. Európában a táncterápia nem egységes, sokféle
irányzat létezik, ezek közül egyik a CITA (Centrum für Integrale Tanz- und
Ausdruckstherapie-Ausbildung), amely 1975 óta működik Münchenben és több országban
folytat képzést .1996 óta Magyarországon is oktat IKT (Integrált Kifejezés- és Táncterápia)
néven .
A táncterápiának Magyarországon, az iránta megnyilvánuló növekvő érdeklődés
ellenére, még nincs államilag elfogadott képzése. Egy képzési tervet Merényi Márta és
kollégái kidolgoztak, és a jövőben a Pécsi Egyetemmel együttműködve szándékoznak
megvalósítani. Jelenleg két iskola működik, amely a terapeuták szakmai képzését biztosítja.
Az egyik Merényi Márta pszichiáter, mozgás-terapeuta iskolája, aki pszichotikus betegekkel
folytatott

munkája

során

kezdte

el

kidolgozni

saját

pszichoanalitikusan-orientált

mozgásterápiás módszerét. A másik az Integrált Kifejezés- és Táncterápia (IKT), amelyet
Wilfried Gürtler német pszichoterapeuta alapított Troody Shoop és mások tanításai, valamint
önálló pszichoterápiás és táncos/mozgásos tapasztalatai alapján.

2.2. A táncterápia elmélete
A táncterápia elméletét jelen dolgozatban a teljesség igénye nélkül mutatom be,
összefoglalva a számomra legfontosabb gondolatokat.
A mozgás és a tánc pszichoterápiás és gyógyító használata azon az ősi - és újonnan
felismert - tudáson alapszik, hogy test és elme szétválaszthatatlan egységet alkot. Alapja,
hogy a test minden mozgása és megnyilvánulása belső érzelmi állapotokat tükröz, és a
mozgás vagy a viselkedés átalakulása az egészséget és a növekedést elősegítő változáshoz
vezethet a pszichében. A táncterápia célja, hogy segítsen – mind az általánosan egészséges
egyéneknek, mind azoknak, akik érzelmileg, fizikailag vagy mentálisan sérültek – elérni az
Egész-ség állapotát, a test, elme és lélek alapvető egységének tapasztalatán keresztül. (Levy,
1988)
A mozgás és táncterápiás irányzatok bizonyos alapfeltevéseket illetően megegyeznek.
Ilyen egységes szemlélet, hogy a tánc és a mozgásterapeuta a komplex test/elme interakciót
elfogadva, a testi-mozgásos szintű megközelítésen keresztül foglalkozik a személyiség
egészével. Eszerint a táncterapeuták a testet és a mozgást használják, mint fő médiumot a
megfigyelésre, kísérésre, terápiás interakcióra és megelőzésre. A tánc és a mozgás önmagunk
közvetlen tapasztalását és kifejezését tartalmazza a testen keresztül. Az autentikus
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kommunikációnak egy alapvető formája, és mint ilyen, egy különösen hatékony terápiás
eszköz.
A test és az elme kapcsolata hosszú idők óta a kutatások alap témája. A magyar
származású, Amerikában élő Hornyák (1989) szerint, a komplex test/elme interakció lényege,
hogy a test (szoma) és az elme (psziché) összekapcsolódó részek, amelyek kohézív egészet
alkotnak. Ez a kapcsolat mindkét irányba hat. A gondolatokat, attitűdöket és érzéseket
befolyásolják a test mozgásai és ritmusai, míg a belső környezet mindenkori állapota a
mozgás és a testi kifejezés milyenségében tükröződik. Például a mélyen fekvő félelmek és
torz érzékelés következtében a testünkön energia blokkok, betegségek vagy feszültségek
jelentkeznek. Feltételezi, hogy az elme és a test kapcsolata meghatározott módon jelentkezik.
Minden gondolat és érzelmi kifejezés bizonyos neuromuszkuláris úttal rendelkezik és a
mozgás/pozitúra mintázatoknak vannak gondolati-érzelmi korrelátumaik. Például egy
személy, aki fix, merev elgondolásokkal rendelkezik, inkább merevebb testhelyzeteket vesz
fel.(Hornyák, 1989)
Schilder (1950, id. Chaiklin 1975) szerint a test poszturális modelljének mentális képe,
amely állandóan újra épül és lebomlik, alkotja a test iránti attitűd emocionális alapját. Olyan
erős a kapcsolat a muszkuláris szekvencia és a pszichés attitűd között, hogy minden egyes
muszkuláris feszültség és ellazulás egy bizonyos attitűdöt hoz létre, egy fantázia szituációval
együtt, amely megfelel ennek a muszkuláris állapotnak. (Schilder, 1950, 208 old, id. Chaiklin
1975) Így a személyiség változásai leolvashatóak a mozgás és a testtartás változásából és a
mozgásmintázat megváltozása együtt járhat a személyiséghez kötődő érzések, gondolatok és
attitűdök - így a testkép – megváltozásával.
Ezen az összefüggésen alapszik a mozgás terápiás használatának következő
alapgondolata, mely szerint a mozgásrepertoár gazdagodása és a viselkedés játék-terének
kiterjesztése segít a nem megfelelő viselkedésmódok felismerésében, feladásában és az
optimális megoldások megtalálásában, a megküzdési képesség fejlesztésében. Új mozgások
kialakítása által a mozgó ember új módokat talál a világ megtapasztalására és saját
érzelmeinek kifejezésére, kapcsolatok létesítésére. Ezért a mozgás és táncterapeuta a
mozgással való kísérletezést támogatja.
Ahogy a kliensek a verbális terápiában a beszélgetés során növekvő belátáshoz jutnak a
viselkedésükről és helyzetükről, úgy a táncterápiában belső indíttatású mozgásaik során
tanulják meg saját viselkedési mintáikat észlelni és próbálhatnak ki újabbakat. A táncon és
mozgáson keresztül átélt örömteli testi élmények a korábbi tapasztalatok negatív hatásait
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modulálni képesek. A terápia során átélt élményeket a személy belsővé tudja tenni, és végül
képessé válhat megkeresni és előállítani saját maga számára a hasonló szituációkat.
A tánc/mozgás lehetőséget teremt arra, hogy a tudat számára pillanatnyilag
hozzáférhető illetve hozzáférhetetlen történések és tartalmak között áramlás és kommunikáció
jöhessen létre. A mozgásban a tudattalan tartalmak közvetlenül fizikai szinten fejeződnek ki,
anélkül, hogy szavakká fordítanánk őket, ugyanakkor a mozgásterápia formáló folyamata
során a „testi megmunkálás mellett, megtörténhet a tudat közelbe hozott tartalmak kognitív és
verbális feldolgozása is”. (Merényi, 1991, oldal).
A tudat számára hozzáférhetetlen tartalmak tendenciája, hogy valamilyen módon mégis
kifejeződnek. Gürtler szerint „az emberi tudattalan az ember szövetségese, ami azt szeretné,
ha észre vennék, elfogadnák és integrálnák, azaz bevonnák az információ és
energiaáramlásba”. Szerinte a tünet autentikus megfogalmazása és kifejezése segít abban,
hogy meghaladjuk azt. „Testünk természetessége és valóságossága lehetővé teszi, hogy
mozgásában és táncában a nem kívánatos, nem megengedett, elnyomott és elfojtott
tartalmakat is megjelenítse. A mozgás során így a tudattalanból valami kifejeződik, kívülre
kerül és a tudatosság számára is hozzáférhetővé válik, megnyitva az utat a kommunikáció és
az egészség számára” (Gürtler, 2000.)
Marion Chace amerikai táncterapeuta pszichotikusokkal dolgozva tapasztalta, hogy
minden beteg vágyik a kommunikációra, még ha ez a része el is van temetve. Az embernek
azt a részét igyekezett megszólítani, amelyik elérhető volt, amelyik egészséges szeretett volna
lenni, és amelyik „szerette volna, ha meghallják”. Ilyen módon - akár csak később a
humanisztikusok - az ember egészséges része felé kötelezte el magát. Módszere lényege, hogy
megfigyelte a betegek legkisebb mozgásait és azokra válaszolt, és minden kifejezést
érvényesnek fogadott el. Azt tapasztalta, hogy a mozgások keresztül tudtak hatolni a verbális
védekező mechanizmusokon, és ilyen módon képes volt kihozni a betegeit a pszichotikus
izoláció állapotából. (Id.: Levy, 1988, 24 oldal)

3

Munkájának lényege a beteggel való

együttmozgás volt, amelynek segítségével, pácienseivel kontaktust teremtett. A kontaktus és
az együttmozgás alapját a közös ritmus adta. Chace nem egyszerűen tükrözte pácienseit,
hanem a saját mozgását is felhasználta arra, hogy megértse kifejezéseiket. A csoport tartó
erejét is felhasználta terápiás munkájában, például az egyéni ritmusok csoportos
megtapasztalásán keresztül. (Lemieux, 1988. Id.: Kunos, 1999) Az ő módszerére is jellemző
volt a terapeuta bevonódása és aktivitása, ami a nonverbális terápiákban Bagdy (1991) szerint
3

Chase módszeréről részletesen lásd még Sharon Chaiklin és Harris Chaiklin cikkeit
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nagyobb, mint a verbális pszichoterápiákban, amennyiben a terapeuta többek között aktív
részesként mintát nyújt, együtt dolgozik a csoporttal.
A táncterápiának tehát alapelve, hogy minden ember rendelkezik egy egészséges, belső
kreatív erővel. A táncterápiára nagy hatással van a humanisztikus pszichológia, mely
hangsúlyozza a személyiség egyediségét és azokat a módszereket, melyek az ember kreatív és
kifejező potenciálját mozgósítják. A humanisztikus lélektan embereszménye a sokoldalú,
önrealizációra képes személyiség. Ebben a megközelítésben a személyiség egészséges részeit
szólítják meg a patológiás részek helyett.
A táncterápiának másik lényeges szempontja, hogy akció-orientált, azaz a cselekvő
módszerek és a projektív pszichológiai módszerek használatával integrálja a testet és az elmét.
Az akció-orientált terápiák szintén az elmúlt évtizedekben nyertek elismerést. Ide tartoznak a
kreatív művészetterápiák, (tánc, dráma, zene, festészet, vers, stb.), a pszichodráma, a gestalt
terápia, pszichomotoros terápia, és a bioenergetikus terápia. Olyan közeget biztosítanak,
amelyben az egyén verbális és pszichomotoros módszerek kombinációja által kutathatja az
érzelmeit (Levy, 1988) Az akcióterápiák alapelve, hogy a test és az izomzat bevonása a
terápiába, az asszociációs láncok segítségével tudattalan pszichológiai anyagot és elfojtott
érzelmeket képes felszínre hozni. Más szóval a jelenben megélt tapasztalat a terápia
kiindulópontjaként elvihet a múlt emlékeihez, a jövőbe vetített vágyakhoz, félelmekhez is. Az
ilyen terápiák során a felszínre került anyagot dráma, tánc, rajz, írás vagy más módon
strukturálják, és ez által jut el a kliens a mélyebb pszichofizikai tudatossághoz, katarzishoz és
belátáshoz.(Levy, 1988). A mozgásterápiákat máig meghatározzák a találkozás, a beleélésempátia, a cselekvő személyiség, a spontenaitás, a lereagálás, a katarzis, a terápiás „mintha”
játék, az „itt és most elv” morenoi eszményei, valamint Perls Gestalt-terápiás irányzata és
Lowen bioenergetikai tana, amelyek az „itt és most”-ot, a személyiség alkotó jelenét, valamint
az önmaga testi lehetőségeit kiaknázó, cselekvőképes személyiség ideálját hangsúlyozzák
(Bagdy, 1991). Bagdy szintén a nonverbális mozgásterápiák expresszív és dramatikus
(megjelenítő-lejátszó) jellegét hansúlyozza, és javasolja a NED terápiák elnevezést
(Nonverbális-Expresszív-Dramatikus) a csupán nonverbális elnevezés helyett.
Bagdy a mozgásterápiák fejlődés-lélektani alapjaival kapcsolatban írja, hogy az emberi
mozgás a magzati lét kezdetétől vitális és pszichikus funkció egyaránt, amennyiben a
megismerő folyamatok bázisa, eszköze és hordozója. Az emberi motórium tehát kezdetektől
pszichomotórium: a mozgás kifejezés és közlés, a kommunkiáció csatornája. A mozgás az
érzelmeknek, az emlékezésnek, az intrapszichikus fogalmi világnak és a szimbólikus
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folyamatoknak a kulcsa. Az érzés, a mozgás és a kép egysége, vagyis az érzékszervi
mozgásos séma az alapja az analógiás és szimbólikus gondolkodásnak (azonos mozgás
impulzusok alapján lesz valami valamihez hasonló) és az érzelmeknek is (közelítő és távolító
viszony). Az érzéki-érzelmi-motoros tapasztalatok preverbális kori emlékanyagát tudatos
felidézéssel nem igen érhetjük el, holott e cselekvési sémák fontos szerepet játszanak attitűdés viszonyulás módunkban az élet során. „A pszichikai életünk és cselekvéseink mozgásos
beágyazottsága teszik kétségtelenné, hogy a pszichikum újra rendeződésének döntő eszközét a
pszichomotóriumban lelhetjük fel, melyben az egyedfejlődés strukturációs fázisai és
törvényszerű történései a pszichoterápiás restituciónak is követhető modelljét, lépcsőfokait
kínálják.” (Bagdy, 1991)
Bagdy összefoglalja a nonverbális-expresszív-dramatikus terápiák alapelveit, amelyek
az általunk használt módszerre is érvényesek lehetnek. Ezek:
1. A személyiség fejlődésében a pszichomotorium szerepe meghatározó.
2. A felnőttkori adaptációs zavarok szoros összefüggésben állnak a korai (beszéd előtti)
fejlődés személyiség-integrációs és viselkedés-tanulási zavaraival, illetve az énstrukturálódásnak és én-funkciók fejlődésének traumáival.
3. A pszichopatológiai állapotok szükségképpen tükröződnek cselekvési, önkifejezési,
önkontroll, testkép, önértékelési és kommunikatív zavarokban
4. A pszichomotórium, a testkép, az önkép, a kommunikáció zavarai rendezhetők egyrészt
új, adaptív viselkedésmódok tanulásával (kognitív- és viselkedés-pszichológiai aspektus),
másrészt azon az úton, ahogy kialakultak (dinamikus lélektani aspektus).

2.3. Az Integrált Kifejezés és Táncterápia
Az Integrált Kifejezés- és Táncterápia (IKT) módszerét Wilfried Gürtler, német
pszichológus, pszichoterapeuta, kifejezés- és táncterapeuta fejlesztette ki, és fejleszti ma is. A
módszer németországi központja a CITA (ld.: 2.1), magyarországi képviselete az Integrált
Kifejezés és Táncterápiás Központ. Mindkettő Wilfried Gürtler szakmai irányítása alatt
működik. Gürtler az IKT módszerének lényegét három alapelvben látja: Az IKT
humanisztikus, egészségorientált és kreatív terápia.
2.3.1. Mit jelent az IKT számára az Integrált?
Az integrált szó több szempontból is értelmezhető. Utal a szellem-lélek-test egységére,
utal a különböző kifejezés művészetek, mint a tánc, zene, festés, előadó-művészet stb.
összetartozására, valamint a különböző hangsúlyú gyógymódok összetett használatára.
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Továbbá a személyiség részeinek integrációját is jelenti, amennyiben az „Egész” egészségét
állítja az ember részeinek betegségével szemben, és az Egész alkotó forrásait törekszik
hasznosítani, integrálni. Azt vallja, hogy minden ember képes rá, hogy érzéseit, gondolatait,
élményeit, észleléseit és cselekedeteit összhangba hozza, egyre inkább önmagát irányítsa és
ezért felvállalja a felelősséget. (Gürtler, 2000)
2.3.2. Mit jelent a Kifejezés az IKT számára?
A Kifejezés az IKT felfogásában „találkozás önmagunkkal és más emberekkel, a
világgal. Kontaktus és kommunikáció” (Gürtler, 2000). Az integrált terápia kifejezés-terápiás
aspektusaink végső célja a tanult kommunikációs zavar feloldása, a kifejezés felszabadítása a
hatékony és felelősséggel vállalt élet alakítása érdekében. Gürtler (2000) szerint „ha újra
lehetővé teszem magamnak és másoknak az őszinte kifejezést, akkor a találkozásaim
alakítójává válhatok”.
Az IKT miközben épít a tudattalanra, az álmokra és fontosnak tartja a korai évek
hatását, nem analitikus abban az értelemben, hogy nem értelmez, nem ad magyarázatokat,
nem okokat keres. A kifejezést és a kommunikációt tartja fontosnak a gyógyuláshoz, aminek
lehet kísérője a tudatosítás, de nem célja. Abban hisz, akárcsak Chace, az egyik úttörő
táncterapeuta (Levy, 1988, 25.oldal), hogy problémák szimbolikus és cselekvő kifejezése
önmagában gyógyító lehet, és az interpretáció és az analízis nem feltétlenül szükséges a
feloldásukhoz. Ez a gondolat több táncterapeuta számára evidencia. Espenak, Dance Therapy
című művében írja: A test-psziché-elme egység interaktív természetéből adódóan a fejlődési
folyamathoz nincs szükség arra, hogy a verbalizált belátáshoz eljussunk4 (Espenak, 1981,
169. oldal). Ezt kiegészíteném Bartenieff gondolatával, miszerint „a mozgás nem szimbólum
a kifejezésre, hanem maga a kifejezés” (Bartenieff, 1980, id.: Penfield, 2001).
Miközben a terapeuta elfogadó és empatikus a kliens tudattalan és gyakran szimbolikus
kifejezésével szemben, a kliens támogatva érzi magát a folyamatos mozgásos kutatáshoz. A
konfliktus kifejezése és az ezt kísérő empatikus, elfogadó kapcsolat talaján a szimbolikus
formák és képek mögötti tartalom biztonságosabban válhat hozzáférhetővé a kliens
tudatossága számára. A terapeutikus kapcsolat egyik lehetséges módja a mozgásos kapcsolat.
Ezt nevezi Chace Terapiás Mozgásos Kapcsolatnak. Ennek során a terapeuta a kinesztetikus
érzékelés, tükrözés képességét használva válaszol a kliens érzelmi kifejezéseire saját testének

4

szó szerint: „The interactive nature of our inherent body-psyche-mind unity is such that developmental process
can take place without necessarily reaching the stage of verbalization insight”. (Espenak, 1981, 169. oldal)
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mozgásán és hangjának tónusán keresztül, létrehozva a mély elfogadás és megértés érzését.
(Levy, 1988, 25. oldal) Ennek a folyamatnak az elméleti alapját lásd. a 4. fejezetben.
Az ember által kifejlesztett vonzalmak, elutasítások és kognitív térképek (az
információk észlelése, feldolgozása és interpretációja) alkotják személyes valóságát és
irányítják viselkedését. Lehetnek konstruktív és destruktív hatással magára az emberre és
környezetére. Ezek köre változtatható és kiterjeszthető. Mozgás és tánc közben az ember
kifejezi magát, azaz személyes világképét megmutatja magának és társainak. A kifejezett
tartalmakat, bizonyos távolságot tartva megvizsgálhatja, felismerheti és felülvizsgálhatja
automatizmusait, nem tudatos mozgásait, kognitív térképeit. Eldöntheti, hogy melyik
világnézet, melyik valóság terjeszti ki élménylehetőségeit. Ezért a kifejezés mindig a
magunkra eszmélést, önmaguk felismerését, integrálását és újraalkotását is jelenti,
amennyiben megéljük saját mozgásra és változásra irányuló képességünket. A kifejezett,
kívülre helyezett részünk sajátunkként, önmagunk részeként való felismerése és integrálása az
első lépés az Egész-ség felé. Így lesz a kifejezés és a mozgás az önismereten keresztül az
Egész-ség, a teljessé válás útja. (Gürtler, 2000)
2.3.3. Mit jelent a tánc az IKT számára?
Az IKT szélesebb kontextusban használja a tánc fogalmát, mint a köznapi nyelv.
Felfogásában minden, ami él, táncol. Az elemek, a növények, az állatok és az ember is, ezért
minden páciens kifejező táncos. A test mindig mozog, akkor is, ha a mozgás nem látható. A
tánc egy koreografikus mozgásminta, ami akár egységes és harmónikus, akár töredezett,
rendezi az impulzusok káoszát. Az ősi rituálék és táncok az élet egy-egy fontosabb alkalmára
a táncosoknak és a nézőknek egyaránt az identitás és a szociális hovatartozás, a gyökerek
érzését adta. Tájékozódást a káoszban, az ürességben.
2.3.4. Az IKT betegség-egészség felfogása
A WHO betegség felfogásával szemben (amely szerint a betegség a testi, lelki, szociális
jóllét ellentéte) az IKT a betegséget „útként fogja fel, amelyre azért tér rá az ember, hogy
önmagát egészként megtartsa, és az egész-ség (vagyis önmagunktól nem elválasztva lenni)
szélesebb lehetőségét élhesse meg” (Gürtler, 1999). Ez megegyezik Dahlke és Dethlefsen
nézetével5, mely szerint

„csak akkor válunk teljesen egészségessé, ha integráljuk az

árnyékot” (Dahlke, 1992. 23. oldal), ami C.V. Jung elnevezése a személyiségünk azon
részére, amiről nem akarunk tudomást venni. A test és a tünet így útmutatóvá válik,
5

Első könyvük címe (magyar kiadásban: „Út a Teljességhez”) németül „Krankheit als Weg”, azaz a „Betegség,
mint Út”. Megjelent Münchenben, 1986-ban.
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megmutatja, hogy mi az amit tudatos énünkből kiszorítunk, mivel „amit tudatos énünkből
kiszorítunk, az testünkben jelenik meg” (Dahlke, 2000, 39. oldal)
Minden

viselkedés

tartalmazza

a

túlélés

szándékát.

A

túlélési

minták

automatizálódhatnak, és tudattalanná válhatnak. A valaha a túlélés szempontjából hasznos
stratégiákkal, viselkedési mintákkal azonosulva az ember ismétli az életidegen, destruktív
viselkedésmódokat, az „itt és most” kihívásaival szemben. Ez betegséghez, szenvedéshez,
működésképtelenséghez

vezethet.

Eszerint

minden

tünet

egy

valaha

konstruktív,

élettörténetileg valamilyen szempontból hasznos és megérthető megküzdési stratégia része. A
gyógyuláshoz szükséges, hogy a tünetet konstruktívan tudjuk alakítani, és feleslegessé tudjuk
tenni. Ez akkor lehetséges, ha képesek vagyunk felismerni és tudatosítani „Egész-ségünk”
megtartásában való szerepét.
„Az általában patológizált túlélési stratégiák (a betegségek, testi-lelki panaszok, és az
őrület) kifejezésmódként, alkotó módszerként való újradefiniálása megközelíthetőbbé teszi
őket az átformálás szempontjából. Mikor a kifejezésben, a táncban egy blokád vagy egy tünet
koreográfiává változik, az ember újra kapcsolatba kerül alkotó forrásaival, visszatáncolja
magának a választás szabadságát, hogy elfogadja magát olyannak, amilyen vagy
megváltozzon.” (Gürtler, 2000)
Az IKT felfogásában tehát az ember életművész, és az élete műalkotás. A terápiát, mint
az élet tanulásának egy útját, mint élet-művészeti-folyamatot határozza meg. Az embert aktív
önalakításra, saját magáért való felelősségvállalásra, önmotiválásra és öngyógyításra hívja ki.
Kiindulópontja, hogy a terapeuta nem tudja a megoldást, hanem csupán a folyamat
résztvevőjeként és a táncossal együtt érezve kíséri a klienst, mozgásos kutatásának útján.
Az IKT célja megegyezik a tánc eredeti céljával az emberiség történetében, hogy segítse
az energiaáramlást, információcserét egy emberen, egy csoporton, és a társadalmon belül és
ezáltal több szabadságot, több egészséget, nagyobb mozgékonyságot, több kreativitást, több
belső orientációt, több közösségi érzést, több természet-orientáltságot, jobb individuális és
kollektív életminőséget kíván létrehozni. (Gürtler, 2000)

2.4. A Kontakt Improvizációról
A Kontakt Improvizációt a 70-es években táncosok egy csoportja fejlesztette ki
Amerikában. Nagy szerepet játszik benne az autentikus mozgás, a kapcsolat, az érintés és a
káoszból kialakuló új struktúrák létrehozása. (Kunos, 1999) Lemieux (1988), kontakt
improvizációval is dolgozó mozgásterapeuta szerint a kontakt imrovizáció ugyan nem terápia,
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de terápiás hatású. Itt azokat az aspektusait emelem ki, amelyek miatt bizonyos elemei jól
használhatóak a gyógyító tánc- és mozgásterápiákban.
Az Improvizáció azt jelenti, hogy nem tervezett módon mozgunk, azaz „a testi
tapasztalat megelőzi az elme tapasztalatát” (Lepkoff, 1998). A Kontakt Imrovizációs duettben
a lehetséges manifesztációk nyitottak. Nincsen előírt koreográfia, amit a táncos használ,
amikor belép a duettbe. (Lepkoff, 1998). Ez a spontán együtt mozgás emlékeztet arra a
mozgásos kapcsolatra, amely a táncterápia során két ember (legyen az terapeuta és kliens,
vagy két kliens) együttes improvizációjakor történik. A kapcsolat az „itt és most”-ban, a
spontán alakuló fizikai valóságban, annak kihívásaira válaszolva jön létre.
A Kontakt jelentése, hogy kontaktusban vagyunk egy másik emberrel, a földdel, a
levegővel, vagy bármi mással. Találkozáskor érzékeljük a másik embert, átvehetjük a súlyát
vagy átadhatjuk a sajátunkat, oly módon, hogy mindvégig szabadon alakítjuk a történéseket, a
mozgásunkat, és közben a partnerünknek is meghagyjuk szabadságát. A kapcsolatban
mindkét fél egész marad. Ez a fajta kapcsolat szintén nagyon hasonlít arra a terápiás
kapcsolatra, amire az Integrált Kifejezés és Táncterápiás munka során törekszünk.
A harmadik hasonlóság, hogy a kontakt improvizációs élményt a táncórán átéljük, majd
annak tapasztalata beépül a testünkbe és az élet minden pillanatában hasznosítható
tapasztalattá válik. Lepkoff írja egy műhelymunka tapasztalatairól, hogy „létezik egy állapot,
amikor a testünk tapasztalatában ÉLÜNK és ez az élmény nem kell, hogy kizárólag a
táncórára legyen érvényes, hanem az idő, bármelyik idő, sőt akár az összes időnk eltöltésének
módjává válhat.”
A negyedik hasonlóság, hogy a mozgást kíváncsiságunk, nyitottságunk, keresésünk
mozgatja. Ahogy Steve Paxton, a Kontakt Improvizáció egyik kifejlesztője fogalmaz: „Ha
egy új helyre akarsz eljutni, sosem tudhatod, hogy hová indulsz.” (Id.: Lemieux, 1988)
Mozgása során a táncos nem előre komponált elemeket használ, hanem inkább kérdéseket
tesz fel saját és a másik testéhez, a gravitációhoz, a lendülethez és a térhez. Tánc közben a
figyelmét a tárgyakkal, emberekkel, a talajjal való kapcsolatra, a fizikai érzékelésre, a
testsúlyra és a súlyátadásokra irányítja. Ahogyan a mozgás terápiában is a fő motiváció a
személyes kutatás és kíváncsiság a saját válaszok és mintázatok iránt, a változás iránt,
ugyanígy Lepkoff kiemeli, hogy „a Kontakt Improvizáció tanulásához is szükséges, hogy
kíváncsiak legyünk a testi tapasztalatokra és azokra az asszociációkra, amelyek mozgás
közben születnek. A Kontakt Improvizáció tanulása Lepkoff szerint olyan, „mintha
megtanulnánk (újra) kérdezni. A kérdés: mi történik, ha a figyelmemet a gravitáció, a föld és
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a partnerem által kiváltott érzékletekre irányítom? A kérdést nem az elme teszi fel, hanem a
test.” Szükség van a nemtudásra való vágyra és a dezorientáltság megtapasztalására való
készenlétre. „Éppen ez a készenlét és nyitottság a kérdezésre, ami a kontakt-improvizációs
duett szívverését adja.” (Lepkoff, 1998) Ez emlékeztet a korai évek tapasztalatára, mikor a
kisgyerek

elsősorban mozgásos tapasztalatai által kérdez és tanul, és a mozgástanulás

stádiumaiban fokozottan figyel olyan jelzésekre (testsúly, súlypont, gravitáció, lendület),
amelyek később automatikusan dolgozódnak fel.
A mozgásterápiákhoz hasonlóan a „A Kontakt Improvizáció megfigyelésekor a személy
egyéni folyamatának lehetünk tanúi, ahogyan spontán módon reagál meglepő és váratlan
fizikai körülményekre. Ennek során megnyilvánul a táncos fizikai története, képzelőereje,
egyéni túlélési stratégiái, és testi intelligenciája.” (Lepkoff, 1998)
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3. Táplálkozási zavar
Az összefoglaló Túry és Szabó összefoglaló művei (1993, 2000) alapján készült.
A három alapvető evészavar az elhízás (obesitas), az anorexia nervosa (AN) és a
bulimia nervosa (BN). Az elhízás a nyugati társadalmakban a népesség 30-50 százalékát
érinti. Ugyan nem tekinthető pszichiátriai rendellenességnek, belgyógyászatilag súlyos rizikó
faktor, és az AN és a BN rizikó faktoraként is szerepel. Az AN és a BN együttes előfordulása
1-4% a fiatal nők között – s így a teljes lakosságra vetítve viszonylag ritka betegségnek
számít, – ám aggasztó halálozási mutatói (2-6%) miatt nagyobb figyelmet érdemel.
Anorexiában és bulimiában főleg a közép és felső társadalmi rétegekbe tartozó fiatal, fehér,
nyugati nők érintettek, de ritkábban előfordulnak idősebb, vagy akár férfibetegek is.
Az AN és a BN egymástól különösen nehezen elhatárolható kategóriák, a diagnosztikus
kritériumok is bizonytalanok a szétválasztásukat, és az átmeneti formákat illetően. A
kontinuum hipotézis szerint a különböző altípusok között nincs kiélezett határ, az egyes
körülhatárolt betegségkategóriák részben fedhetik egymást (Túry és Szabó, 2000). Többféle
átmenet létezik a túlkontrollált, az evést visszautasító, úgynevezett restriktív anorexiásoktól,
az önhánytató-hashajtózó bulimarexiásokon és a többé-kevésbé önkontroll nélküli
bulimiásokon át a stabil extrém túlsúlyosokig. A statikus kontinuum mellett a kórképek
egymásba átalakulását, időbeli változását is megfigyelték hosszú távú követéses
vizsgálatokkal, ez a dinamikus kontinuum modell (Túry és Szabó 2000). Gyakran az elhízott
kisgyerek lesz serdülőkorban anorexiás, majd később bulímiás.

3.1. Anorexia Nervosa
Az anorexia nervosa szindróma nagymértékű fogyással (a súlyhiánynak legalább 15
százalékosnak kell lennie), testképzavarral és kövérségtől való kifejezett undorral, és a
testsúly súlyos ingadozásával jellemezhető (Riskó, 1993). A testképzavarnak köszönhetően a
beteg testérzékelése nem reális, kövérnek tartja magát akkor is, ha már kórosan sovány, bár
mások testméretét reálisan ítéli meg, ezért az elhízástól való félelem soványság esetén is
fennmarad. Az AN tünetei általában olyan serdülőkorú lányoknál jelentkeznek, akik
túlsúlyosak vagy annak érzik magukat és emiatt szigorúan fogyókúrázni kezdenek. A
szándékos koplaláshoz gyakran szokatlan viselkedési formák társulnak, például másokra
főznek, de ők maguk nem esznek belőle, vagy felhalmozzák, kényszeres rítusokkal kezelik az
ételt. Az alultápláltság következményeképpen jelentkezhet ingerlékenység, nyomott hangulat,
fáradékonyság, de hiperaktívitás és tevékenység addikció is előfordul.
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3.2. Bulimia Nervosa
A bulimia nervosa az 1970-es évek vége óta elkülönített az anorexiától, s napjainkban
gyakoribb az anorexiánál. Jellemző rá a rendszeresen, akár naponta többször is titokban
végzett, kontroll nélküli, kapkodó falás, melyet valamilyen kompenzációs cselekvés követ:
önhánytatás, koplalás, vízhajtók illetve hashajtók indokolatlan használata. A falási epizód
után kontrollvesztés érzése, bűntudat és szégyenérzés alakul ki, tovább rontva az önértékelést,
és fenntartva az ördögi kört. Előfordulhat sovány, normális súlyú és elhízott személyeknél
egyaránt, a testsúly ingadozása általában enyhe, illetve közepes mértékű (Riskó, 1993). A
bulimiás tünetek, ha nem járnak testsúlyingadozással, gyakran rejtve maradnak, mert a
környezet számára külső tünetei nem látványosak. Magára a kóros tevékenységre nemritkán
éjszaka, titokban kerül sor. A bulimiás tünetek részei lehetnek az anorexiának, ilyenkor az
anorexia bulímiás altípusáról, bulimarexiáról beszélünk. Az utóbbi évtizedben egyre
gyakoribb a bulímia egy altípusa, a multiimpulzív, vagy multiszimptomatikus bulímia, ami
egyéb impulzuskontroll-zavarokkal jár együtt: alkohol-, drogfogyasztás, öngyilkossági
kísérletek, önsebzések, kleptománia, ruhavásárlási kényszer és promiszkuitás. Ez a forma
gyakran a borderline személyiségzavarral jár együtt (Túry és Szabó, 2000 ). A BN általában
csak a serdülőkor vége felé, fiatal felnőttkorban kezdődik, számos sikertelen fogyókúra után.
Az anorexiás nőktől eltérően a bulímiás nők általában rendelkeznek családon kívül emberi
kapcsolatokkal is, s többnyire nem utasítják el a szexualitást sem. Mindkét szindrómára
jellemző az ételekkel, az étkezéssel, és a testsúllyal kapcsolatos aggodalom középpontba
kerülése a gondolkodásában, a fantáziavilágban és az álmokban (Riskó, 1993).
Az AN és a BN igen összemosódó kórképek, elkülönítésükben a következő
sajátosságok kiemelése segíthet: az AN fiatalabb korban kezdődik és a súly jóval a normális
határ alatti. A BN később kezdődik, a testsúly lehet átlagos. A BN titkolt, míg az AN-es beteg
gyakran a figyelem középpontjába kerül. Az énideál a BN-ben karcsú, nőies, attraktív, az ANban nemi jelleg nélküli, aszkétikus. A BN-ban gyakran van szexuális partner, míg az
anorexiások tagadják szexualitásukat, óvakodnak attól, hogy szexuálisan vonzóak legyenek.
A BN-ban erős autonómia igény van, az AN-ban erős családi kötődés. A szociális
kapcsolatokat a BN-ben a mások felé orientálódás, tetszésvágy jellemzi, míg AN-ban
távolságtartás, másokon való hatalomgyakorlás. A BN az önkontroll elvesztésével jár, míg az
anorexiások teljes kontrollt éreznek az étkezés fölött (Túry és Szabó, 2000).
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3.3. A Táplálkozási zavar tünetei
3.3.1. Vezető tünetek
Bruch (1962, id:Hornyák 1989) leírása szerint AN-ben három alapvető tünet játszik
szerepet. Alapvető a testi állapotok pontos percepciójának és interpretációjának zavara,
azaz a belső érzések felismerésének zavara. Talán ennek köszönhető az ingerekkel
kapcsolatos viselkedésükben megnyilvánuló ambivalencia. Mialatt a betegek félnek az
impulzusoktól, az érzékszervi ingerektől, a szexuális ingerektől, keresik is az extrém testi
ingereket, a testtel kapcsolatos intenzív tapasztalatokat. Az öningerlés (aszkétizmus, valamint
extrém testi ingerek- éhség, fáradság, teltség) tapasztalatai kompenzálhatják a belső érzések
érzékelésének, a testi én érzésének hiányát.
A másik legfontosabb tünet, a testkép perceptuális és konceptuális zavara, mely szerint
a betegek túlbecsülik testméreteiket. Azt, hogy a testkép zavara szerepet játszik a táplálkozási
zavarban, több vizsgálat bizonyítja.6 A saját test észlelése változik a kórlefolyás során és
fontos szempont a prognózis felállításakor is. Az AN-es betegek torzult testképére vall, hogy
nem érzik alakjukat soványnak, még az éhhalál szélén sem. Például ruhavásárláskor
meglepődnek rajta, hogy a kiválasztott méretűnél jóval kisebb ruha is jó neki. Egy anorexiás
lány a csoportból így beszélt erről: „A saját testemmel annyi a problémám, hogy nem
érzékelem normálisan a térbeli kiterjedésemet, a testrészek arányait, mi vékony, mi vastag,
inkább valami magam által felépített kép van bennem, ami kicsit irreális. Akkor tudom
magam jól érzékelni, amikor idegen ruhát próbálok egy boltban, ott látom, hogy vékony
vagyok, hogy nem szép a ruha rajtam, lóg minden, és nem az alakra idomul, a másik pedig a
fényképek, azok is nagyon jól mutatják számomra is, hogy milyen passzban vagyok. Ez a saját
testem. Nem is tudom, hogy szeretem-e vagy sem, azt tudom, hogy nem szép, nem kellemes
látvány, nem szeretek fürdőruhára vetkőzni, mert megszólnak.”
A testkép jelentős mértékben meghatározza az önértékelést és az énképet, amely viszont
a személyiség központi része, meghatározza viselkedésünket és a mindennapi közérzetünket.
Így a testkép zavar a betegek életét jelentősen megváltoztathatja. Gyakran kiderül, hogy évek
óta nem voltak strandon, nem sportolnak, mert vélt kövérségük vagy soványságuk miatt nem
6

Meermann és munkatársai (1989, id: Szabó, 1996) 23 vizsgálatot értékelnek, amelyben az AN-sok testképét
vizsgálták és arra jutottak, hogy az AN-sok az egészségesekhez képest hajlamosak túlbecsülni a testméreteiket.
Slade és Russell vizsgálatában (1973, id.: Szabó, 1996) vizuális méretbecslés során a betegek különböző
testrészeik (arc, mellkas, derék, csípő) szélességét 25-55%-kal túlbecsülték, mialatt testmagasságukat és élettelen
tárgyak méreteit pontosan meg tudták adni. Az AN-es nők mások testméreteit is pontosabban ítélik meg, mint a
saját méreteiket. Freeman és munkatársai (1983, id.: Szabó, 1996) a videótorzítás módszerével megállapították,
hogy az anorexiások és a bulimiások ideálisként feltűnően sovány alakot tüntetnek fel. A reálisnak vélt és az
ideális alak közötti különbség BN-osoknál a legnagyobb.
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mernek fürdőruhában mutatkozni. A visszataszító külső kínzó érzése mindenféle társas
kapcsolatot megakadályozhat, elszigetelve a beteget, teljesen beszűkítheti élet és mozgásterét
(Szabó, 1996).
Bruch (1962, id:Hornyák 1989 ) szerint a testkép zavar és a belső állapotok
érzékelésének zavara mellett a harmadik legfontosabb tünet a hatékonytalanság bénító
érzése. Szerinte ez áll annak a hátterében, hogy AN-ban jellemző a túlkontrolláltság. A
betegek a külső és belső környezet és a testük feletti abszolút kontrollra törekszenek a fizikai
szinten (súly, ételbevitel, éhség, fáradtság) és a pszichológiai szinten (perfekcionizmus,
aszkétizmus) egyaránt. Gyakran az evés és a súly felett gyakorolt kontroll az élet egyéb
területein gyakorolt kontroll és hatékonyság hiányát kompenzálja. Úgy élik meg, hogy akkor
tartják kezükben az életüket, akkor képesek kontrollt gyakorolni saját maguk és mások felett,
ha soványak, ha súlyukat és testüket kontrollálni tudják. Bizarr szabályokat állítanak fel,
melyek megszegése bűntudathoz, gyengeségérzéshez, a hatékonytalanság bénító érzéséhez és
komoly önértékelési problémákhoz vezet. Tulajdonképpen a kontroll elvesztésétől való
félelmet fordítják át az elhízástól való félelembe. Ezért AN- ben és BN-ben is az éhezés, a
súlyvesztés, a pozitív önértékelés és az önkontroll érzésének forrásává vélik. Az AN-el
szemben azonban BN-re az időleges kontroll vesztés és a kényszeres túlkontrolláltság
váltakozása jellemző. Az étel visszautasítása AN-ben alkalmas a szülőkkel folytatott kontroll
harcra is, a személyes kontroll és határok érzésének megerősítésére. A kontroll hiányának
hátterében gyakran a szülők sajátos viselkedése áll. A szülők nem törődnek a gyermek
igényeivel, érzelmeivel, saját helyzetük védelmére próbálják felhasználni őt. Az AN-os
betegek családjára jellemzőek a kommunikációs zavarok, a merev, túlvédő szülői viselkedés,
és a magas követelmények támasztása, valamint a család szociális izoláltsága. A beteg, saját
énjének megerősítését keresve, a családját játszmákkal, rituálékkal kontrollálja.
H. Bruch egy negyedik tünetről is ír, a hiperaktivitásról, melyet Gull (1874) úgy
fogalmazott meg, hogy a betegek „borzalmas lesoványodásuk ellenére állandó mozgásban
vannak” (Bruch, 1962, id.: Kulcsár, 1992), képtelenek egyhelyben maradni, gyakran
céltalanul mozognak, fel alá rohangálnak, rengeteget tornásznak a fáradtságélmény teljes
hiánya mellett. A túlzott aktivitás sokszor egészen addig, (és még azután is) fennmarad, amíg
a lesoványodás életveszélyes méreteket ölt. Jellemző a táplálkozás szabályozás két ellentétes
fázisa. Az egyikben fokozott aktivitás mellett az éhség motiváció szinte teljes hiánya, a másik
a kontroll nélküli falás, amelytől a betegek félnek. Bruch idézi egy betegét: „Nem merek enni,
ha csak egy falatot magamhoz veszek, attól félek, nem leszek képes abbahagyni az evést”.
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Ebben a kórformában nyilvánvaló a motoros aktivitás és a táplálkozás szabályozó
mechanizmusainak szoros összefüggése, sőt a betegség lényege Barkóczi és Kulcsár szerint
éppen a két funkció szabályozásának a zavarában áll. A fokozott viselkedés aktivitásnak
egyes kísérletek szerint gátló hatása van a táplálékfelvételre. Spear és Hill (1962, id.:
Barkóczi és Kulcsár, 1988) számoltak be arról, hogy a forgó kerékkel felszerelt ketrecben a
motoros aktivitás lehetősége az állatok számára annyira vonzónak bizonyult, hogy a
táplálkozási tevékenységüket elhanyagolták, és jelentős súlycsökkenést mutattak. Routtenberg
és Kuznesof (1967) azt találták, hogy ha 23 órás táplálékmegvonás után a kísérleti patkányok
napi egy órán át korlátlan mennyiségű táplálékot fogyaszthatnak, stabil testsúlyt tartanak
fenn; ezzel szemben, ha az étkezés előtt egy órát forgó kerékben tölthetnek, sokkal kevesebbet
esznek, mint a kontroll állatok, aktivitásuk napról napra nő és táplálékfelvételük egyre
csökken. Amennyiben a szerzők a testsúlystabilizáció megbomlása után a kísérletet nem
függesztik fel, az állatok elpusztulnak. A szerzők feltételezik, hogy a lokomotoros aktivitás
azért vezet a táplálékfelvétel későbbi csökkenéséhez, mert az LH-hoz (laterális hypothalamus)
az aktivitásról olyan félrevezető biokémiai jelzések érkeznek, amelyek a táplálékfelvételt
követő visszajelentésektől nem diszkriminálhatóak. Eszerint az erőteljes motoros aktivitás és
a táplálkozás között paradox felcserélhetőségi viszony van, amely azonban csak szélsőséges
helyzetekben valósul meg, hiszen a túlélés szempontjából egyértelműen káros (Barkóczi Kulcsár, 1988).
3.3.2. További tünetek, jellemzők
AN-ben jellemző az aszkétikus, mazochisztikus hajlam és az örömmegvetés, mely nem
csupán étkezési szokásaikat, hanem életük más területeit is uralja. A táplálkozást a betegek
nem tekintik örömszerző viselkedésnek. Az impulzuskontroll, az érzések átélésétől való
félelem meghatározza a testiséghez és a szexualitáshoz való viszonyukat is. AN-ben gyakori
az érett szexualitás elutasítása, a fogyás felfogható úgy is, mint a másodlagos nemi jelleg
elmosására irányuló késztetés. BN-nan az evés és a szexualitás összefüggése kapcsán a
bulímiás ciklusok felfoghatók tudattalan maszturbációs fantáziák megjelenéseként is. A
táplálkozási ösztön ilyenkor a szexuális ösztön helyére lép a regresszió útján. Ezt bizonyítja,
hogy a bulímiás tünetek a pubertáskor után kibontakozó szexuális késztetésekkel
párhuzamosan jelennek meg.
Az anorexiás betegek főként a közép és felső osztályokba tartoznak, intelligensek, de
gondolkodásuk gyakran értékítéleteken alapul, rugalmatlan, és ötlettelen. Feltűnő a
perfekcionista beállítódásuk és teljesítményorientációjuk, mely gátolja az ellazulást még a
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kikapcsolódásra szánt tevékenységekben is. Gyakorta jellemző az ész és az értelem
túlhangsúlyozása az érzelmekkel szemben, az érzelmek kerülése és a hiteles érzelem kifejezés
zavara.
Az anorexiások általában introvertáltak, szociális kapcsolataikat azok alacsony száma
és az intenzív kötődés jellemzi. Nem vonzódnak a kortárs csoportokhoz, előfordulhat izoláció
is. A felnőttekkel alkalmazkodóak és szabálytisztelők, kerülik a konfliktust.
Az AN-el és a BN-el gyakran társul depressziós tünetképzés: anorexiások 50%-a, míg a
bulimiások több mint 20%-a meríti ki a depresszió kritériumait. A evészavarok
következményeképpen a fenti tüneteken kívül további testi szövődmények is felléphetnek.
Gyakran a betegek e panaszokkal jelentkeznek a különböző szakorvosoknál, mindvégig
eltitkolva az evéssel kapcsolatos problémáikat.
A fenti jelenségek érzékeltetik az anorexia és a bulimia nervosában előforduló
szomatikus és pszichés összetevők komplexitását, ami magyarázhatja a magas mortalitást és a
terápiás beavatkozásokkal szembeni rezisztenciát. Emellett fontos jellemzője az AN
kórképnek a betegségbelátás hiánya, betegség tagadása, mely kapcsolódik a testképzavarhoz.
A testsúlynövekedést kontroll vesztésként értékelik, így nem akarnak változni, nem
működnek együtt és mindent megtesznek, hogy alacsony súlyukat megtartsák.

3.4. A táplálkozási zavar kialakulását befolyásoló tényezők
Az evészavarokat multikauzális pszichoszomatikus betegségeknek tekintik, mivel a
betegség kialakulását és lefolyását a genetikai, biológiai, neurokémiai, pszichoszociális és
kulturális tényezők egyedi kombinációja határozza meg. E tényezők feloszthatóak hajlamosító
(prediszponáló), kiváltó (precipitáló) és fenntartó csoportokba (Túry és Szabó, 1993).
3.4.1.Hajlamosító tényezők
A hajlamosító tényezők határozzák meg a veszélyeztetettek körét. E tényezők lehetnek
egyéniek, családiak és szociokulturálisak.
Egyéni tényezők lehetnek biológiaiak (zavart vegetatív működések, elhízás,
belgyógyászati betegség, és genetikai okok) és lehetnek pszichológiaiak (az önpercepció
zavarai, egyes személyiségvonások, kognitív stílus, és a homoszexualitás).
Családi hajlamosító tényező lehet a kulturális elvárások felnagyítása, az evés központi
témává tétele, alkoholizmus a családban, anorexiásoknál a túlzott óvás, szigor, a felnőtté
válást és az autonómia kialakulását nehezítő családi kapcsolatok, bulimiásoknál a zajos
konfliktusok, s a kaotikus kommunikáció a családtagok között.
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Szociokulturális kockázati tényezők a női nem, ifjúkor, egyes foglalkozások (modellek,
táncosok, tornászok), közép és felső társadalmi réteg, teljesítménykényszer és a divat diktálta
karcsúságideál, melyek mind a karcsúság forszírozására hajlamosítanak. Megfigyelhető
például, hogy a kövérséget pozitív értéknek tartó kultúrákban – mint a múltszázad előtti
Európában, vagy például mai iszlám közösségekben –, ahol a kövérség a gazdagság és
megelégedettség jele, illetve ott, ahol a soványság nem a jómódban élő nők lemondásának,
hanem a szegénységnek a következménye, nem jellemző az AN. Az elmúlt harminc évben a
fejlett világban eluralkodó karcsúságideál nagy nyomással nehezedik a fiatal nőkre, irreális
elvárást támasztva velük szemben testsúlyuk állandó kontrolállására. A biológiai nevelés is
téves elképzeléseket közvetít, miszerint a kövérséget statisztikai módszerekkel kell
meghatározni. Ezek a módszerek ugyanis az egyéni alkati különbségeket figyelmen kívül
hagyva kijelölnek egy átlagos súlytartományt, aminek átlépése már nem minősül normálisnak.
Ez az osztályozás nagymértékben hozzájárul a diétázás és evészavarok kialakulásához a
fiatalok körében. A divat diktálta sovány nőideál nélkül valószínűleg a nők pszichés
frusztrációi más tünetviselkedésben manifesztálódna, amit az is alátámaszt, hogy – a
megerősítő kulturális minta hiányában – a férfiak hasonló frusztrációk mellett sokkal
ritkábban küzdenek evészavarokkal.
3.4.2. Kiváltó tényezők
A kiváltó tényezők olyan traumák – mint a szakítás, iskolai stressz, családi
konfliktusok, stb. – melyek a fogyókúra elkezdéséhez vezetnek.
3.4.3. Fenntartó tényezők
A betegséget fenntartó tényezők lehetnek egyrészt biológiaiak (a helytelen táplálkozás
következményei), másrészt a környezetből származó megerősítések, a betegség olyan
másodlagos előnyei, mint a mások feletti kontroll gyakorlása, a segítségnyújtás
kikényszerítése, a karcsú testalkatnak köszönhető társkapcsolati előnyök, stb.

3.5. Különböző iskolák megközelítése a táplálkozási zavar kialakulásáról és
terápiájáról
A klinikai és pszichoterápiás tapasztalatok alapján a különböző iskolák a betegség
kialakulásával

és a

terápiás

lehetőségekkel

kapcsolatosan

más-más

szempontokat

hangsúlyoznak:
A behaviorista felfogás szerint az evészavarok tünetei helytelen tanulási folyamatokon
alapulnak, s kialakulásukban a tanulás mindhárom formájának jelentőséget tulajdonítanak.
27

Feltételezik, hogy a betegek kondicionált félelmi válaszokkal rendelkeznek az ételek, az evés
és az elhízás semleges ingereire. Az evési szituációkban jelentkező szorongásos menekülési
viselkedést tanult válasznak tekintik. A menekülési viselkedés megerősítést nyer, mivel
segítségével az étel és az evés által kiváltott szorongás csökken, valamint az éhezési
viselkedés további megerősítést nyer a környezetre, családra gyakorolt hatékony befolyás és a
kiváltott figyelem által. A karcsúságideál kulturális hatását a modelltanulás elveivel
magyarázzák.
A családszempontú pszichoszomatikus megközelítés szerint a beteg a család
szempontjából meghatározó szerepet játszik, mintegy fenntartva egy egyensúlyt, ezért a beteg
családtag gyógyulását a család tudattalan módon, de drasztikusan képes akadályozni. Ezért a
kezelésben kiemelkedően fontos szerephez jut a családterápia, különösen az AN-ban, hiszen
abban a korban, amikor az anorexia jelentkezik, a betegek még az eredeti családjukban élnek.
A Családterápia a betegség egyik terápiás sarkköve az utóbbi évtizedekben. A
pszichoszomatikus tünetet újabban a családi zavarok kifejeződéseként tekintik, ezért fiatalabb
korban a családterápia hasznosabb, mint az egyéni kezelés. Mindazonáltal a család
együttműködését gyakran nehéz megnyerni. Az étkezési zavarosok családjára általában
jellemző a rigiditás, a túlvédés, a konfliktusmegoldás hiánya, és a gyerek bevonása a szülői
konfliktusba (1987, id.: Túry és Szabó, 1993).
Az

evészavarok

más

pszichés

betegségek

felől

is

magyarázhatóak.

A

kényszerbetegség-modell az evészavarokkal járó kényszeres tünetekre fekteti a hangsúlyt, a
depresszió-modell szerint a depressziós tünetekre koncentrál, mint az önvád, önpusztítás,
öngyilkossági kísérletek, s gyakran valóban sikeresnek bizonyul a betegek kezelése
antidepresszánsokkal. Ez főleg a kikényszerített visszahízási szakaszra érvényes, mikor a
beteg az új testméretek szokatlan élményére depresszióval válaszol. Az addikciós-hipotézis az
evészavarokat addikcióként fogja fel: a BN esetén az evésélmény okoz függőséget, míg
eszerint az AN egyfajta soványság-szenvedély, ahol a testsúly radikális csökkentése a
függőség tárgya, a nem-evés mintegy inverz függőség lép fel.
A pszichoanalitikus elméletek a tüneteknek szimbolikus jelentést tulajdonítanak. Freud
az anorexiát és a bulimiát úgy tekinti, mint a serdüléssel feléledő szexualitással kapcsolatos
érzések elutasításának viselkedéses kifejezését. Az étvágy elvesztését a libidó elvesztésével
azonosítja. A hányás tünetében a nőiesség, a befogadás és a szexualitás lerombolására
irányuló önbüntetési tendenciákat vél felfedezni (Riskó, 1993). Az evés mindig valami külső
dolog bevitelét, befogadását is jelenti, hogy aztán a sajátunkké tegyük, integráljuk. Evéskor a
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testhatárai kitágulnak. Amikor a megevett ételt ki kell hányni, a befogadás nem jöhet létre. Az
önhánytatás továbbá Freud szerint BN-ben a projekciók révén mérgezővé, fenyegetővé vált
anya megsemmisítését jelképezheti, illetve az anyától való szeparációt szolgálhatja. AN-ban
megjelenik a védekezés az orális megtermékenyülés fantáziájával szemben, a mérgezéstől
való félelem, valamint perverz és mazohisztikus összetevők, és a serdülőkor miatt
megnövekedett ösztönnyomás alatt jelentkező ödipális vágyak miatti regresszió.
A kövérségtől való félelem a kerekség, a teljesség és a terhesség elutasítását jelentheti.
A betegek a nőiesség visszautasításával saját életet adó képességüket is visszautasítják. A
táplálkozás az élet alapvető feltétele. Az élelem, az élet eleme. „Evéskor az élet ünnepli
győzelmét a halál fölött” (Forgács, 1996). Az étel visszautasítása az élet elutasítását, lassú
önpusztítást, öngyilkosságot jelent.
A étkezési zavarok tárgykapcsolati megközelítését, amely a hangsúlyt az anya-gyerek
kapcsolatra teszi, a következő fejezetben egészen részletesen tárgyalom, hogy a táplálkozási
zavarok és a mozgásos és nemverbális hangsúlyú terápiák lehetséges összefüggéseit
bemutassam.
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4. A korai fejlődés jelentősége a testképzavar és a táplálkozási
zavar kialakulásában.
Az AN pszichoszociális megközelítése az anorexiában jelenlévő testképzavart, a testi
állapotok felismerésének hiányát illetve a hatékonyság hiányának bénító érzését a korai
anya-gyerek kapcsolat zavaraira vezeti vissza (Bruch 1962, id.: Hornyák 1989 ). Ebben a
korai időszakban fejlődik ki a testkép és az énkép, melyek egészséges fejlődéséről való
ismereteinket felhasználhatjuk a terápiás folyamatban. A pszichológiai és a testi én egymástól
elválaszthatatlan

fogalmak.

Ezért

fejlődésüknek

különböző

elméleteit

egymással

összefüggésben igyekszem bemutatni. Ehhez két elméletet veszek alapul. Az első Mahler
elmélete a pszichológiai self születéséről, a másik pedig Bernstein (1972, id.: Hornyák, 1989)
a Mahleri elmélethez kapcsolódó elmélete, melyben leírja a testkép fejlődésének főbb
állomásait. Az egészséges fejlődés elméletei mellett ismertetem Chatoor véleményét, aki
szintén a Mahler-féle szakaszokból kiindulva, a táplálkozás zavar kialakulásának három
állomását különbözteti meg (1989,id: Fohn,1993). Mindezeket az elméleteket Kulcsár (1992)
és Varga (1982) alapján kiegészítem néhány újabb idevágó fejlődéspszichológiai
elgondolással és kutatási eredménnyel.
Az pszichológiai születés Mahler (1975.id:Kulcsár,1992) szerint egy hosszú folyamat
eredménye, mely bizonyos szakaszokra osztható. Ezek: A normál autisztikus fázis, a
szimbiotikus fázis, és a szeparáció-individualizáció folyamata, melynek alfázisa a
differenciáció és a testkép alakulása, a kikelés, a gyakorlás, és az újraközeledés, majd az
individualitás konszolidációja és az emocionális tárgykonstancia kezdetei. A folyamat
lényege tehát az anyától való elkülönülés, a szeparáció valamint az autonóm pszichés
funkciók kialakulása, azaz az individualizáció. Mahler tehát a születést követően feltételezi az
anyával való egység állapotát, azaz a differenciáció és az autonóm szabályozás hiányát mind a
testi, mind a pszichés funkciók területén. Ezzel szemben más elképzelések szerint egyfajta
énérzés már a legkorábbi életszakaszban jellemzi a gyermeket. (Stern, 1985 id.: Kulcsár,
1992) Véleményem szerint ezek a szakaszok bizonyos én-állapotokkal azonosíthatóak,
melyek az élet különböző szakaszaiban újból és újból jelentőséggel bírnak. A tárgykapcsolati
és a pszichodinamikus fejlődés elméletek nagy érdeme, hogy ezekre a különböző énállapotokra és a fejlődésben betöltött szerepükre felhívta a figyelmet, pontos szakaszolásaikat
azonban hasznosabb, ha némi kritikus hozzáállással, csupán irányelveknek tekintjük.
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4.1. A legkorábbi szakasz egészséges fejlődése és zavarai
A születés utáni első időben a táplálásnak kiemelt fontossága van a gyerek életében. A
levegő befogadása után a gyermek rögtön az anyai táplálék beszívásával folytatja életét. A
világgal való találkozásának, a kommunikációnak és a megismerésnek alapvető módja ekkor
az étel befogadása és az ürítés. A csecsemő ebben az időszakban még minden lényeges dolgot
a száján és a hasán keresztül él meg. Ha nincs rendben valami a környezetében vagy benne,
akkor gyakran hasfájása lesz (Dahlke, 2000)
Chatoor (1989, id.: Fohn, 1993) szerint, a születést követő legkorábbi időszakra
jellemzőek a homeosztázis talaján keletkező problémák, melyek főleg a táplálkozás biológiai
sajátosságait érintik. Ez szerinte az első mahleri fejlődési szinthez, a normál autisztikus
fázishoz köthető, amikor az újszülött saját teste belső ingereivel van elfoglalva, a fiziológiai
folyamatok dominálnak a pszichológiai folyamatok felett.
Freud (1920, id.: Kulcsár, 1992) nyomán Mahler is ingerbarriert feltételez, amely védi a
csecsemőt a külső (kialakulatlan szenzóriuma által kezelhetetlen) ingerléssel szemben, a külső
ingerekre adott válaszai ekkor még globálisak és diffúzak. Mahler szerint ekkor még nem
alakul ki az éntudat, a külső és a belső világ nem különül el egymástól, valamint még nincs
reprezentálva a gondozó ágens létezése.
Riskó (1993) szerint a táplálkozási zavarokban jellemző falás (ugyanúgy az
alkoholizálás, drogfogyasztás, stb.) lehetővé teszi – az élet első hónapjaira jellemző – testi én
érzékelésére történő összpontosítást. Ez a regresszió, lelki funkcióját illetően a problémák
tudatos átélése előli menekülésként is felfogható. Ilyenkor az adott személy a problémáktól,
az aktuális környezettől elfordul, önmagára fókuszál, tudatossági szintje csökken.
Elfogadhatjuk azt az álláspontot, hogy a csecsemőt viszonylag magas ingerküszöb védi
a külvilág ingereivel szemben, azonban az újabb vizsgálatok amellett szólnak, hogy az
újszülött válaszkészsége a külső ingerekre sokkal nagyobb, mint azt korábban gondolták.
Feltételezik, hogy egyes viselkedésformák aktiválódását bizonyos meghatározott kiváltó
tényezők, „kulcsingerek” vagy „öröklött kioldó mechanizmusok” segítik (Tinbergen, 1976,
id.: Varga, 1982). Ilyen például az emberi arc, mint kulcsinger irányában mutatott fokozott
érdeklődés7 és ennek jele, a mosoly, amely a csecsemő fontos eszköze arra, hogy felkeltse
maga iránt a környezete figyelmét, amely pedig az életben maradásához alapvetően fontos.
Egy másik fontos kulcsinger az anyai mell, amely az újszülött kereső viselkedését (a
csecsemő arccal az ingerforrás felé fordul) váltja ki. Spitz „rooting”-nak nevezi ezt az első
7

Az emberi arcra való érzékenységet Fantz (1963) kutatásai bizonyítják.
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odafordulást az emlő felé, és feltételezi, hogy ez az életben maradás szempontjából fontos
viselkedés veleszületett kioldó mechanizmuson alapszik (Spitz, 1967. id.: Varga, 1982).
Freud szerint a veleszületett reflex apparátus legfontosabb eleme, az a reflexes aktivitás, hogy
a csecsemő a fejét az emlő felé fordítja. (Kulcsár, 1992. 15 old.). A kereső viselkedés és a
szopás egymást antagonisztikusan kizárják. A szopási reflex az egyik legősibb és
legfontosabb reflex, nélküle a baba nem lenne életképes. A szopási reflex első
megnyilvánulásait már a magzati lét 19. hetében megfigyelték, amikor a magzat a szájzug és
az ajkak simogatására ajakmozgással és az arc inger felé fordításával reagál. (Katona, 1979
id.: Varga, 1982) Varga, Hermann (1943) alapján leírja, hogy a kereső viselkedés kioldó
ingerei között, a periorális tájék ingerlése mellett, szerepel a melegség és az anyatej és az anya
szaga is. Az eleinte a mellbimbó keresésére vonatkozó keresési reflexnek életbevágó
fontossága van, belőle indul ki bizonyos emberi mozgások fejlődése, így a fejrázás és
bólintás8, talán a mosolygás is. Amennyiben a kereső viselkedés nem éri el a célját, vagy
akadályozott, kialakulhat egyfajta kényszeres keresés. A kereső viselkedés kényszerré vagy
függőséggé válhat, amennyiben mindig ugyanahhoz az ingerhez kötődik, a kielégülés érzése
nélkül. A táplálkozási zavarban az étel ilyenfajta függőséget jelenthet, amely a gondolkodás
és a fantázia világ középpontjába kerül és állandó kereső, illetve elkerülő viselkedésben
nyilvánul meg.
Varga már ebben a kora szakaszban feltételezi, hogy „a korai kereső viselkedés nem
csupán a táplálék megtalálását segíti, hanem az emlősállatok és az embercsecsemő számára
ugyancsak létfontosságú szomatoszenzoros ingerlés, az odabújás, a megkapaszkodás
biztosítását is.” (Varga, 1982. 7. Old) A kötődés igénye tehát a kereső viselkedésen keresztül,
jelen van egészen a legkorábbi (magzati) életszakasztól kezdve.
A csecsemő újabb kutatások szerint már ebben a szakaszban is reagál bizonyos külső
ingerekre az éber inaktivitás állapotában, és ezek a jellegzetes reakciók közvetítik az
autisztikusból a következő stádiumokba való átmenetet és az elemi énérzés kialakulásában is
szerepet játszanak. (Stern, 1985. id.: Kulcsár, 1992) Lényegesnek tartom kiemelni, hogy a
korai észlelés, döntően interoceptív, taktilis, propriocepcióra épülő, és a távolsági receptorok
(látó és hallószervek) dominanciája csak később jön létre9. Tehát „a megkülönböztetés
legkorábbi teljesítménye is (a gondozó megkülönböztetése az idegentől) az érintés és a tartás
dimenzióihoz kötődik, ami újra a testi kontaktus jelentőségére hívja fel a figyelmet.”
8

Vö. a gyakorlati részben a nyaktánccal, amely éppen a fejmozgásokra és a bólintásra alapszik.
Bronson adatai szerint a csecsemő taktilis ingerlés iránti érzékenységét és szükségletét a szomatoszenzoros
kérgi területnek a telerecepció kérgi centrumainál korábbi érése alapozza meg. (Bronson, 1963, id: Kulcsár)
9
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(Kulcsár, 1992. 91. old.) Később látni fogjuk, hogy éppen a taktilis percepció dominanciája
teremti meg a testhatárok kialakulásának és „nárcisztikus ellátásának”, és ezzel a legkorábbi
én-élmény, a testi én elkülönülésének alapját10.

4.2. A normális fejlődés a szimbiózis során, illetve a kapcsolat zavarainak
hatása
A korai időszakban a gyermek fejlődése szempontjából a legfontosabb interakciói a
gondozóval és a táplálással kapcsolatosak. Az első, aki étellel látja el az embert, az anya. A
táplálásnak központi szerepe van abban a folyamatban, amelyben a csecsemő és az anya
között a kötődés kialakul és erősödik. A szoptatási helyzetben a meleg tápláló tejjel együtt az
anyai szeretet, mint egy tápláló, odaadó, biztonságot és odafordulást nyújtó princípium is
beáramlik a gyermek életébe. Spitz (1965, id.: Kulcsár, 1992) szerint az egész test kontaktperceptuális élményei, a testfelszín érzékenysége (a nyomás, amelyet a tartó anya gyakorol a
gyerek testére) szerepet játszik a szimbiózisban. A vesztibuláris apparátus, a bőr és az első
vizuális élmény alkotják azt az egységes szituációs élményt, amely jellemzi a táplálás
időszakait. Ez tartalmazza a „táplálva lenni, tartva lenni, biztonságban, melegben lenni”
érzéseit. Leon szerint a csecsemő már az első hónapban képes megkülönböztetni anyját
másoktól a taktilis ingerek alapján, és három hónapos korban már preferálja anyja sajátos
gondozói (handling) stílusát, mégpedig nem csupán a kielégülés eszközeként, hanem
specifikus emocionális preferenciaként. Az anyát és gyermekét ezek szerint már ebben a
korban érzelmi kapocs fűzi össze (Kulcsár, 1992).
A kapcsolat a táplálkozás és a szeretet, biztonság között sokszor egész életen át
fennmarad. A szimbiotikus fázisban alakul ki az a képesség, hogy az anyát kettős egységbe
vonja a gyerek, ami minden későbbi kapcsolatnak is az alapja. A vágy arra, hogy tartva
legyünk, ölelve legyünk, a legtöbb normális felnőttnél a későbbi kapcsolatok során is
megmarad.11 Amennyiben hiányoznak az anya és gyermeke közötti korai – főleg a táplálás
során megélt - nem verbális interakciók, (az érintés-tapintás-símogatás és a közelség, a
szemkontaktus, a mosoly) zavart szenved a gyermek emocionális és fizikális fejlődése. Ennek
hátterében állhat az anya alkalmatlansága, érzelmi labilitása, lelki betegsége, hiánya, vagy a
gondozó gyakori cserélődése. 12

10

Freud (1923, id: Kulcsár, 1992) szerint „az ego először is és elsősorban testi ego…”.
Erre a gyakorlati részben jó példát találunk az első alkalom után az egyik résztvevő megfogalmazásában.
12
Az anya hiányából fakadó fejlődési problémák jelenségét Spitz (1945) hospitalizmusnak nevezte el.
11

Megfigyelte, hogy ha az életének első szakaszában a gyermeknek nincsen állandó személyes kapcsolata egy
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A normál autisztikus szakasz Mahler szerint akkor zárul, amikor az újszülött „nyit” a
külvilág felé. Lényeges, hogy Mahler szerint ezt a nyitást az anya indukálja (Kulcsár, 1992).
Mahler szerint 2. hónaptól kezdődik el a „szükséglet-kielégítés külső forrásának” (a
gondozónak) homályos tudata és a normál szimbiózis, amelyben a gyerek számára ő és az
anyja egy omnipotens rendszer, kettős egység, közös burokban. A szimbiotikus szakasz
legkiemelkedőbb jellemzője, hogy a homeosztázis elérésére való törekvésben a gyermek és az
anya feszültségcsökkentő eljárásai nem különülnek el a gyermek számára, azaz a széklet,
vizeletürítés, köhögés, tüsszögés folyamatainak hatása és az anya tápláló-gondozó viselkedése
nyomán nyert kielégülések élménye differenciálatlan marad. (Kulcsár, 1992. 16. old) A
szimbiotikus miliőn kívüli világból a gyerek csak incidentálisan, az éber inaktivitás
állapotaiban vesz fel ingereket. A gyerek ekkor abszolút függésben van. A szimbiotikus anyagyerek egységet egy közös inger-barrier borítja be, és védi a túl korai stressz traumáktól. Ha
ez az inger-barrier nem alakul ki vagy sérül, az anya nem nyújt elegendő védelmet és
„tartást”, a gyermeket eláraszthatják az ingerek, amelynek következménye tájékozódási zavar,
illetve az ingereknek való kiszolgáltatottság lehet.
Ammon (1973, id.: Kulcsár, 1992) hangsúlyozza az egészséges énfejlődés feltételeként
az „externális nárcisztikus ellátás” jelentőségét, amelyet az anya és a primer csoport a
szimbiotikus fázisban, az énhatárok kialakulása előtt szolgáltat. Nézete szerint ez a flexibilis
énhatárok kialakulásának feltétele. Hiányában fehér foltok keletkeznek az én térképen, olyan
szférák, ahol a személy védtelen, mind az ösztönkésztetésekkel, mind a külső hatásokkal
szemben. Nem meglepő számomra elképzelése, miszerint ilyen én-patológia képezi többek
között a pszichoszomatikus betegségek alapját, amelyek közé a táplálkozási zavarokat is
sorolják. (Kulcsár, 1992, 26. old) Ez a külső és belső ingerekkel szembeni védtelenség állhat a
táplálkozási zavarokra is jellemző túlzott kontroll és a kontroll vesztéses tünetek hátterében.
A szimbiózis során megélt testi és lelki tapasztalatok szerepet játszanak a testi érzetekre
való ráhangolódás, a testi self belső reprezentációja és a testkép kifejlődésében, melyek részei
az éntudatosságnak. Bernstein (Bernstein 1972, id.: Hornyák, 1989) kiemeli az anya
viszonyulásának jelentőségét a testkép fejlődésében, amennyiben a csecsemő testi öröm érzete
felnőttel, akinek megerősítő jelzéseit fogadja, mikor elkezd nézni, mosolyogni, adni, kapni, mászni, állni, járni,
beszélni, akkor a külvilág érdektelenné válik a számára. Fejlődésének hiányzik a legfőbb érzelmi mozgatója, az
anyai szeretet. Az anya hiánya az első életév során a csecsemőknél az étvágy csökkenését, depresszív hangulat
kialakulását idézi elő, emiatt a fizikai és szellemi fejlődésük lelassul. Ha az anya hiánya fél évig is fennmarad,
akkor maradandó nyomot hagy a gyerek fejlődésében. Ennek legkritikusabb időszaka a gyerek 6-12 hónapos
kora. (id: Mérei,1975)

34

a szülőknek a csecsemő testéhez való viszonyából ered. A testkép fejlődés első szakasza
Berstein szerint a pozitív érzelmek invesztálása a testbe, ami később abban nyilvánul meg,
hogy valaki a testéről alapvetően gondoskodik (például alvásról és ételről). „Mahler a test
„libidinizálásának”, amely szintén a testfelszín stimulációján keresztül valósul meg,
ugyancsak jelentős szerepet tulajdonít a testkép fejlődésében” (Kulcsár, 1992. 21. old.).
Mahler és Winnicott szerint is az anya „tartó” viselkedése, a „primer anyai
odaszentelődés” az individualizáció szimbiotikus szervezője, és a pszichológiai születés
alapja. Az „elég jó anya” jelenléte és a gyermek jelzéseire történő adekvát válasza szükséges a
normális énfejlődéshez. Winnicott (1967) kiemeli az anya tükröző funkcióját, amelynek
során a gyerek az anya arcáról olvassa le saját állapotait, mivel az anya arcán az látható, amit
az anya lát, vagyis a kisbaba arca és érzései. Normális esetben az anya jelen van, és figyeli
gyermeke jelzéseit, visszatükrözi, és válaszul akkor és azt ajánlja fel, amikor és amire a
gyermekének szüksége van (pl. a táplálék is a gyermek szükségleteinek kielégítésére szolgál).
Így az anya adekvát válaszából a gyerek saját szükségleteinek, jelzéseinek, saját létezésének
megerősítését élheti meg és így tanulja meg saját magát, testi és lelki szükségleteit érzékelni,
és másokétól megkülönböztetni. Ezáltal lesz saját belső érzései által vezérelt, valósítja meg és
éli át saját hatékonyságát (Winnicott, 1965. id.: Payne, 1992).
Hogyan képes a negatív érzelmi állapotok visszatükrözésekor az anya nyugtatólag hatni
gyermekére? Az anya tükröző funkciója kapcsán Gergely és Watson (1998, id.: Kunos, 1999)
leírják, hogy a csecsemő megérti, hogy a szülői érzelemkifejezés az ő saját érzelmeinek
reflexiója, méghozzá a tükröző érzelemkifejezés „jelöltségén keresztül”. A jelöltség azt
jelenti, hogy az anya a baba dühét például teatralizált felnagyítással, sőt némi humorral
tükrözi vissza. A tükrözés ezért sohasem tökéletes, mivel nem alkalmazkodik tökéletesen a
csecsemő kifejező viselkedésének téri, idői és intenzitásbeli paramétereihez és ezáltal
elkülöníthető az anya érzelme a baba sajátjától. Így lehetséges, hogy míg a haragos anya
látványa negatív érzelmeket vált ki, a haragot „jelölt” módon visszatükröző anya látványa
pozitív hatással van a baba érzelmeire. Kialakul a „jelölt” kifejezések generalizált
kommunikációs módja, amely jellemzi majd azt a „mintha” típusú kommunikációs módot,
ami a szimbolikus játékokban lesz jellemző (Gergely és Watson, 1998). Valójában a terápiás
térben, és elsősorban a mozgásos, nonverbális kommunikációt használó terápiákban, szintén a
„jelölt” kifejezések kommunikációs módjának alkalmazására és újra élésére kerülhet sor, ahol
az

érzelmek

kifejezése

lekapcsolódik

az

érzelem

kifejezőjének

személyéről,

a
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következmények felfüggeszthetőek, és a kreativitás és a játék terében a problémák
feldolgozási lehetősége megnő.
Ha az anya jelen van, de saját szükségleteit projektálja gyermekére, és az ő szükségletei
határozzák meg a táplálás alkalmait, mert nem tud vagy nem akar a gyermek jelzései között
differenciálni, és ennek megfelelően cselekedni, akkor reakciója a gyermek jelzéseire nem
adekvát. Ilyenkor a gyerek azt tapasztalja, hogy érzései és a külvilágból érkező reakciók nem
felelnek meg egymásnak. Mivel a túléléshez a külvilág válaszaira van utalva, kénytelen
együttműködni vele, behódolni, alkalmazkodni. A gyermek megtanulja saját érzéseit nem
észlelni, nem figyelembe venni, érzései között nem tanul meg differenciálni, csak azt tanulja
meg, hogy anyja szükségleteinek eleget tegyen. Az eredmény: konfliktusos tapasztalatok,
kaotikusság, tájékozódási zavar, a belső érzések és állapotok felismerésének zavara, a belső
testkép fejlődésének zavara és a hatékonytalanság bénító érzése13. Mivel a szülő nem
látja, vagy nem akarja látni a gyereket magától különböző, önálló személynek, akinek
különálló teste, érzései és akarata van, hanem saját meghosszabbításaként érzékeli, a szülő
kívánságai, érdeke, testképe vetül a gyerekre. (Egy beteg így fogalmazott. „Az anyám akkor
etetett, mikor éhes volt.”) A testi és lelki érzések felismerésének zavara vezethet oda, hogy
sérül az érzelmek komplex átélése és felismerése is, befolyásolva a kifejezés és a későbbi
verbalizálás lehetőségeit. A belső érzések érzékelésének zavara állhat annak megfigyelésnek
a hátterében, hogy a felnőtt táplálkozási zavart mutató emberek, inkább függnek a külső
visszajelzésektől (mások véleménye, tükör) mint mások (Kruger, 1986).
Kulcsár a pszichoszomatikus betegségek énbetegségként való felfogása kapcsán leírja,
hogy ezekben a szindrómákban feltűnő elem a betegek dependenciája, erős igénye a
szimbiotikus kapcsolatra, amely igényt olykor „pszeudoindependencia” rejti. Kulcsár
megemlíti még Kohut self-elméletét is, mivel a „tükröző éntárgy” és a „grandiózus self”
fogalmi konstrukciókban szintén a „nárcisztikus tüzelőanyag ellátás” gondolatát ismeri fel.
Kohut is úgy véli, hogy a tükröző éntárgy elégtelensége pszichiátriai sérülékenység forrása
(Barkóczi és Kulcsár, 1985). Roth szerint, ha az anya vagy egy állandó gondozó testileg vagy
lelkileg távol van gyermekétől annak első öt évében, akkor az önértékelésért vívott harc egész
életen át végig kíséri a gyermekét (Roth, 1997).
Stern tagadja a szimbiotikus kapcsolat létét. Ő abban a folyamatban tulajdonít kiemelt
jelentőséget az anyai válaszkészségének, amikor a gyermek ráébred, hogy különálló
szubjektív élményvilággal rendelkezik és ennek az élményvilágnak a megosztására törekszik.
13

Bruch szerint a táplálkozási zavar három alap tünete (Bruch, 1969).
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Megfigyelései szerint ambivalens helyzetben a gyermek anyja arcáról olvassa le a helyzet
érzelmi jelentését, tőle vár megerősítést és ennek megfelelően viselkedik. „Az anya
ráhangolódik a gyerek érzelmi állapotára és saját viselkedésének egy amodális aspektusával
ezt visszajelzi. Ilyen visszajelzések motiválják a csecsemő aktivitását, elmaradásuk esetén,
vagy ha a visszajelzés nem igazodik az aktivitás dinamikai kontúrjához, az aktivitás elakad”
(Stern, 1985, id.: Kulcsár, 1992 119. old). „Az élmény affektív minőségének ez a
kölcsönössége, amelyet Stern „ráhangolódásnak” nevez, Kohut „tükröző éntárgy” fogalmi
konstrukciójával hozható párhuzamba” (Kulcsár, 1992. 119. old), és a pszichoterápiáknak is
alapvető eszköze. A mozgásos ráhangolódás és tükrözés megerősítő jellege segíti az affektív
állapotok kifejezését. 14
Bálint az őstörés szintjének nevezi azt a lelki területet, amelyre jellemző, hogy
szigorúan csak két ember vesz részt az itt történő eseményekben. A felnőtt nyelv gyakran
hasznavehetetlen és félrevezető az itt zajló események leírására, mert a szavaknak még nincs
egyezményes jelentésük (Bálint, 1994). Ezen a szinten a kielégülés a személy és az elsődleges
tárgy „összeilléséből” adódik, és nyugodt közérzetet okoz, míg az „összeillés” hiánya, a
frusztráció nagyon heves és hangos következményekkel jár. Az összeillés hiányát teszi
felelőssé az őstörésért a gyermek és környezete között, amely az egyén biopszichológiai
szükségletei és a rá irányuló figyelem és érzelem közti komoly maghasonlásból adódik.
Stern (1990, 31.-43. old. Id.: Kunos, 1999) leír egy szép példát a ráhangolódásra, illetve
az „összeillésre”: „A hathetes kisbaba éhes. Az éhség erős tapasztalat, úgy söpör végig a
csecsemő idegrendszerén, mint a viharos szél. Megakaszt és szétzilál mindent, ami előtte
történik… Az éhségérzet gyengén kezdődik, de gyorsan erősödik. A csecsemő egész világában
diszharmónia uralkodik, amíg könnyebbé nem lesz a sírás erőteljes ritmikus feltörésétől… Az
anya meghallja ezt a sírást, felismeri, hogy éhséget jelent és belép a szobába. Lágy és
megnyugtató hangon szól gyermekéhez, felemeli őt, a mellkasán tartja bal kezével, míg a
másik kezével kigombolja a blúzát, és mindeközben végig beszél hozzá. Ezután mellére teszi
gyermekét, aki megtalálja a mellbimbót, és szopni kezd. Az éhség csendesedik, már van idő az
anya arcának szemlélésére is….Az anya tehát használja a hangját, függőleges helyzetbe
emeli, majd vízszintes helyzetbe teszi gyermekét az etetéshez, közben megérinti, mozgatja,
tartja és ezzel a gyermek idegrendszere olyan visszajelzéseket kap a saját testétől-izmaitól,
bőrétől, érzékeitől stb.- amik nagyon erős hatással vannak idegrendszerére. Miután az erős

14

Vö. terápiás mozgásos kapcsolat, 2. és 5. fejezet
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éhség csillapodott, a gyermek az etetés további részében behajózik egy könnyű és nyugodt
térbe, ahol az anya jelenléte, tettei és arca összekapcsolódnak a kielégültség érzésével.”
Mahler szerint a patológiás szimbiózis lényeges vonása a szomatopszichikus fúzió az
anyával és a közös határ téves képzete, amelyhez az ego az individualizáció legsúlyosabb
zavaraiban és a pszichotikus dezorganizáció eseteiben regrediál, és amelyet Mahler (1952)
szimbiotikus gyermekkori pszichózisokként ír le (idézi Kulcsár, 1992). Ez a közös határ képzet
gyakran a torz testkép és énkép részeként a táplálkozási zavarokban is megjelenik. A betegek
nem rendelkeznek biztos test és énhatárokkal, nem érzékelik magukat különálló lénynek, ami
a külső és belső ingerekkel szembeni védtelenség érzésében, vagy azok hajszolásában, illetve
a

szimbiotikus

kapcsolatokkal

szembeni

ellenállásban,

védekezésben

vagy

éppen

védtelenségben is megnyilvánulhat.
Allport (1937) leírja, hogy belső érzésekről való tudás, a testi én érzése, az énként való
létezés alapja. A csecsemőhöz a terhesség időszakától kezdve érkezik az érzékszerveiből,
belső szerveiből, izmaiból, izületeiből, inaiból a szervi érzékletek megszakíthatatlan árama.
Jóval azelőtt, hogy ezek az élmények verbalizálhatóak, leírhatóak lennének. Ezek a testi
érzetek vezetnek el fokozatosan a gyermeki én-érzet kialakulásához, és később is ezek tartják
fenn az éntudatot. A testtudat egyben az elkülönült én elsőként kialakuló összetevője. Nem
meglepő, hogy az evészavarosok lelki elkülönülést, illetve biztonságot keresve testi
élményeket keresnek. A betegek próbálnak belső testi érzéseket átélni, például extrém
mennyiségű étel bevitelével, vagy külső testérzeteket keresnek testedzés vagy olyan
tevékenységek által, ami stimulálja a bőrüket, izmaikat, izületeiket, külső határaikat, akár
örömteli, akár fájdalmas módon. Kétségbeesett próbálkozás ez az Én átélésére,
megtapasztalására és a környezettől való elkülönítésére, azaz öngyógyító kísérlet. Előfordul,
hogy jelentős testsúlyváltoztatással próbálják megrajzolni kontúrjaikat, tudatosítani
testfelszínüket, leválasztani, lehatárolni testüket (Riskó, 1991). Az AN-sok testük kisebbedése
és csontossá, keménnyé változtatása útján, a túlsúlyban szenvedők pedig a testet körülvevő
védőréteg vastaggá tételével. A bulímiás beteg faláskor a test határait kitágítja, ugyanakkor
fizikailag érzékeli hasfalát, gyomra befogadóképességének határait. Mindegyik esetben
erősödik a testhatár élményük.
Ugyanakkor a kóros soványság és a kövérség is védelmi lehetőséget nyújtanak az
emocionális és a kontaktusbeli „veszélyek” ellen. Ezt illusztrálja egy anorexiás beteg
vallomása György cikkében: „Úgy érzem soványan jobban szeretnek, törődnek velem,
figyelnek rám. Akkor nem félek az emberektől, akkor erős vagyok. Ha hízom, környezetem
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erősnek gondol, magamra hagy problémáimmal. Mindenki elfelejt és olyan dolgokat várnak
tőlem, amilyeneket nagy teherbírású emberektől lehetne” (György, 1993, 40. oldal). A
testhatárok milyensége ugyanakkor korlátot is jelenthet a másokkal való testi kapcsolatban.
Egy anorexiás-bulímiás lány azt írja táncterápiás élményeiről: „Ami nehezítette egy kicsit a
munkámat, hogy úgy éreztem, másnak rossz érinteni a karomat, a vállamat, mert nagyon
vékony, féltem, hogy ez másnak kellemetlen élmény.”

4.3. A szeparáció-individualizáció folyamata és lehetséges zavarai
Mahler szerint az anya és gyermek közötti korai dialógus és szimbiotikus együttlét
tapasztalata, a „nárcisztikus energiával való feltöltődés”, amelyet a „libidinálisan tükröző”,
elismerő, csodáló felnőtt szolgáltat, lesz az alapja a szimbiózist követő fejlődési lépéseknek,
az önálló self kialakulásának. Winnicott (1971, id.: Kulcsár, 1992. 254. old) szerint az „anya
szeretete nem a dependencia igények kielégítését jelenti csupán, hanem a lehetőség
megteremtését arra, hogy a gyermek a dependencia felől az autonómia felé haladjon. A
gyermeket lehet szeretetlenül etetni, de szeretet nélkül vagy személytelenül nem lehet
sikeresen életre segíteni egy új, autonóm emberi lényt.” A pszichoterápia hatékonysága
szerinte hasonló tényezőkön múlik. Ha a terápia az empátián és a beleérzésen alapszik és nem
a függésen, akkor a bizalomnak olyan erőtere alakul ki, amely szolgálni tudja az autonómia
kialakulását. Ez az erőtér a „potenciális tér”, az otthonosság, a játék és a kreatív aktivitás
színtere is (Winnicott, 1971).
Gabrielle Roth szavaival: „Az anya szent feladata csecsemőjének egyedülállóságának
méltányolása és önértékelésének táplálása… Amikor az anya eleget tesz annak a kihívásnak,
hogy gyermeke természetét tiszteletben tartsa, akkor a gyerek bonyolult gondolkodás és tudati
erőfeszítés nélkül tudja, hogy ki ő és mire van igazán szüksége. A gyermek megvalósítja saját
egyéniségét, biztos saját értékeiben és azonosul egyedülálló személyiségével… Az anya
feladata ennek az önértékelő, öntápláló ösztönnek az átadása… Ez a szent tevékenység kb. öt
évig tart… Az anya, aki hatékonyan jelen volt a gyermeke számára, megtanítja neki, hogy
figyelmes, tápláló és megerősítő legyen saját magával szemben”(Roth, 1997, 111. oldal).
Mahler szerint normális esetben a szimbiózist követi a szeparáció-individualizáció első
alszakasza, a Differenciáció és a Testkép alakulása, amely során a csecsemő elkezdi
megkülönböztetni magát a másiktól. A 4-5 hónapban a szimbiózis csúcspontján
differenciálódik a percepcióban a testi én az interoceptív-proprioceptív és taktilis élmények
alapján. Megszületik a testhatár érzékelése, a saját test elkülönülése az anya testétől, a taktilis
érzékletek, a textúra, a hőmérséklet és a szag észlelt különbségei alapján (Kulcsár, 1992).
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Bernstein szerint a testkép fejlődésének második szakasza: a test és a környezet
megkülönböztetése, és ezt követi a testkép kialakulásának harmadik lépése, a testrészek és
kapcsolataik felismerése, azaz a csecsemő tudatosságot szerez arról, hogy a testrészei
szervezett módon működnek együtt (Bernstein 1972, id.: Hornyák 1989). Stern szerint már 2
és 6 hónapos kor között kialakul az én-érzés második aspektusa, a test fizikai egységének az
átélése, amely térbeni, időbeni és formai koherenciát jelent. A test részei fokozatosan térben
összefüggő, időben egybeeső, formailag viszonylag szűk határok között változó egységes
élménnyé szerveződnek. A test egységként való érzékelése az alapja a térben való célirányos
mozgásnak, ami az éntudat másik aspektusát, az „én, mint cselekvő” érzését megalapozza
(Kulcsár, 1992).
A differenciáció viselkedéses jeleként a gyermek aktívan explorálja az anyát: nézi,
tapintja haját, bőrét. Ez a kor az anya taktilis, manuális és vizuális explorációjának csúcsideje.
Mahler szerint ekkor történik a szimbiotikus egységet képező tojásból való „kikelés”, amely
az ébrenlét és alvás elkülönítésével és a befelé irányuló figyelem kifelé fordulásával jár. A
nem kielégítő szimbiotikus tapasztalatok eredményeképpen sérülhet a szeparációindividualizáció folyamata is, mivel a hibás anyai viselkedés kényelmetlenné teheti a
szimbiózist a gyerek számára. Ilyenkor előfordul, hogy a gyerek túl korán kezd abból kilépni,
amikor az ego-kapacitása még nagyon gyenge, sérülékeny és még nem raktározódott el
megfelelő mennyiségű „ősbizalom” az anyai világtól való elkülönüléshez. Ilyenkor a self
elvesztésétől való félelmet és az anyjával való egybeolvadásra való vágyat egyszerre éli át.
Mahlerék megfigyelték, hogy a szimbiotikusan szorosan kötött gyerekeknél az aktív
távolságtartás korábban kezdődött, mint normál esetben (Kulcsár, 1992). A nem megfelelő
tükrözés és anyai válasz másik következménye lehet, hogy a gyerek egyáltalán nem lép ki a
szimbiózisból, mivel nem kap elég megerősítést ahhoz, hogy belsőleg irányított módon
tapasztaljon és tevékenykedjen, hogy szeparálódjon alakuló autonóm selfje az anyától.
Ehelyett megtanulja az anyja szükségleteit kielégíteni és saját érzéseit nem figyelembe venni.
Ahogy a gyermek elkezd önállóan mozogni a térben, felfedezni a környezetét, egyre
nagyobb távolságból észleli és élvezi anyja jelenlétét. Ezt az időszakot Mahler a Gyakorlás
alszakaszának nevezte el, amelyre jellemző a funkcióöröm dominanciája: a gyermek saját
képességeinek örül, és annak, hogy kiszabadult az anya által való elnyeléssel fenyegető
fúzióból. A világ felfedezésében elmerült gyermek időről-időre visszatér anyjához, a stabil
ponthoz emocionális „tüzelőanyagért”. Eleinte testi érintésre van szüksége, később azonban a
szemkontaktus is eléri a biztonságnyújtó hatást. Ez Bernstein szerint a testkép kialakulásának
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negyedik szakasza, a test térben való mozgása, amely egy nagyon fontos lépés az
individualizáció felé. Ez biztosítja a kisgyereknek azt az érzést, hogy sikeresen szabályozni
képes a saját interakcióit. Kialakul az a képesség, hogy megállítsa a cselekvését, illetve új
cselekvést kezdjen. A térben való mozgás és a cselekvések indítása és szabályozása segít
megalapozni a kontroll, a kompetencia és a hatékonyság egészséges érzését (Bernstein 1972,
id.: Hornyák 1989). Stern szerint az én-érzés alapvető aspektusa a hatóerő érzése, azaz az „én,
mint cselekvő” érzése, amely nélkül aktivitásunkat nem élnénk meg sajátunkként (Kulcsár,
1992). Ez Stern szerint a 2.-6. hónap között alakul ki, (jóval korábban, mint Mahler szerint),
az akarati cselekvéssel párhuzamosan. Feltétele a motoros tervezés és a propriocepció
megfelelő érettsége. Stern szerint az „én, mint ágens” legkorábbi működésére utaló
teljesítmények a korai kéz-száj koordináció, a célirányos tekintés és a szopás, illetve a korai
utánnyúlás. Fontosnak tartom Krueger (1989, id.: Kulcsár, 1992) elképzelését újból kiemelni
a hatóerőről (effektivitás, kompetencia), amely szerinte az interperszonális szférában ered. Az
anya empátiás válasza a gyermek megnyilvánulásaira (mimikai reakciók, mosolya,
szemkontaktus) képezi a gyermek hatékonyság élményének az alapját. Hangsúlyozza, hogy a
hatóerő megélése a belső affektív állapotok fölötti kontroll igényét is jelentheti, és rámutat
arra, hogy a belső állapotok kontrollja nem csak az önszabályozás, hanem az én-tudatosság
alapját is képezi. Ezeknek a mechanizmusoknak a zavara, amelyre már a szimbiotikus
kapcsolat leírásakor is utaltunk, okozhatja a kontroll viselkedés és az önszabályozás zavarát és
a hatóerő érzésének hiányát a táplálkozási zavarokban.
Ne felejtsük el, hogy a táplálkozási zavarokra jellemző a „hatékonytalanság” érzése. A
mozgás indítása és növekvő befolyásolási igénye a táplálkozási helyzetre is egyre inkább
érvényes. Az ebben az időszakban szerzett negatív táplálási tapasztalatok, amikor a gyereknek
nincsen kontrollja a táplálkozás és a mozgás fölött, befolyásolhatják a későbbi táplálkozással
való viszonyt. Például egy anorexiás beteg az etetés során átélt negatív élményeiről (akarata
ellenére történő tömés, a kanál fájdalmas érintése) számolt be.
Mialatt a gyermek csúszva-mászva egyre inkább távolodik anyjától, tájékozottsága
növekszik, és autonómiája fokozódik dependenciájával szemben. Amennyiben anyjától
megfelelő és megerősítő válaszokat kap, kezdi megérteni szomatikus érzéseinek variációit is,
pl. az éhséget, jóllakottságot, fáradtságot, érzelmi állapotokat, frusztrációt és a haragot.
Megtanul jelezni, és a gondozó megtanulja helyesen olvasni ezeket a jeleket és válaszolni
rájuk. Például ha a gyerek megáll az étkezésben, az anyjának kell eldönteni, hogy jóllakott,
vagy a figyelmét akarja felkelteni, vagy a dühét kifejezni. Amennyiben a gondozó a jelzéseire
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adekvát módon reagál, annyiban növekszik a gyermek hatékonyságérzése is (Fohn, 1993),
mivel „a csecsemő számára az anyjával való kapcsolat a kompetencia gyakorlótere, amelyen
keresztül a tárgyi világ és a belső történések szabályozásába egyaránt beletanul.” (Kulcsár,
1992. 107. old) Chatoor szerint a kezdeti autonóm self kialakulásának az ambivalenciája miatt
lesznek a gyerekek időnként extrém módon válogatósak. Az ilyen „infantilis anorexia
nervosa” során az anya és a gyermek belekeverednek egy küzdelembe, amely az autonómia és
a kontroll felett zajlik, és amelyet a kapcsolat alakításának, kontrollálásának az igénye mozgat
(Chatoor, 1987, id.: Fohn, 1993). A gyermek szeretné hatékonyan befolyásolni a kapcsolatot,
aktuális igényének megfelelően. Chatoor és mtsai (1987) vizsgálata szerint, melyben 20
hónapos infantilis AN-s gyermekeket vizsgáltak kontroll csoporttal összevetve, az étkezési
zavarban szenvedő gyermekek családjában az anya-gyermek kapcsolatra jellemző a diádikus
konfliktus és a küzdelem a helyzet kontrollálásáért, valamint kisebb mértékű az anyai
válaszkészség a gyermek szükségleteire és fokozott az anyai erőszakoskodás (idézi: Túry és
Szabó, 1993). Az anyákra jellemző, hogy irányítóak, kontrollálóak, semmibe veszik a
gyermek jelzéseit. Később az AN és a BN esetében is az étel elutasítása vagy elfogadása, az
éhezés és a súlyvesztés, a kontroll érzésének és a pozitív önértékelésnek egyik forrásává válik.
Visszautasítják az ételt, figyelmen kívül hagyják testük jelzéseit, és látszólagos kontrollt
alakítanak ki testük és evési szokásaik felett a szülők vagy mások ismételt kontrollálási
próbálkozásai ellenére. Valójában azonban nem rendelkeznek igazi kontrollal, ki vannak
szolgáltatva elhízással kapcsolatos félelmeiknek és bizarr szabályoknak, melyek megszegése
bűntudatot és gyengeség érzést, az önértékelésük elvesztését okozza.
A testkép kialakulása egyébként a szeparációs-individualizációs szakaszban nem ér
véget, a testkép egész életen át változik. Bernstein szerint az ötödik szakaszban, melynek
nincsen egy meghatározott vége, a szexuális identitás elemei beépülnek a testképbe, ami
befolyásolja az intimitásra való képességet. Ez párhuzamos a Mahler-féle individualitás
megerősítése folyamattal, amely a negyedik alszakasza a szeparáció-individualizáció
folyamatának, és amelyben megtörténik a stabil énhatárok és a nemi identitás konszolidációja,
és kialakul az én-konstancia és az emocionális tárgy-konstancia. Mahler szerint ekkor történik
meg a pozitív és negatív tárgyképek fúziója, az anya pozitívan katektált belső képének
internalizációja, ami lehetővé teszi az anyától független funkcionálást és a tárgyhűséget. Ez a
fejlődési lépés a későbbi partnerkapcsolatokat is erőteljesen meghatározza (Kulcsár, 1992).
Végül, a testkép alakulásának utolsó elkülöníthető korszaka Bernstein szerint az
öregedés szakasza, ami a halandóság tapasztalataira vonatkozik, amelyek beépülnek a
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testképbe. Ezek a tapasztalatok magukban hordozzák a korral természetesen együtt járó testi
változások tudatosságát, valamint az erre a folyamatra vonatkozó attitűdöt (pl. elfogadás).
Ennek két utolsó szakasznak a feladatai sok időt átölelhetnek az emberi életből és a testképet
sokféle módon befolyásolhatják a körülményektől függően.
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5. A táncterápia táplálkozási zavarokban való alkalmazásának
irodalmi áttekintése
A táplálkozási zavar kialakulásában, mint láthattuk a 3 fejezetben, sok tényező játszhat
szerepet. Itt azokat a legfontosabb szempontokat foglalom össze, amelyek a táplálkozási zavar
és a tánc és mozgásterápia összekapcsolását indokolják. Valamint bemutatok néhány
megvalósult modellt az irodalom alapján a testorientált terápiák táplálkozási zavarokban
történt alkalmazásából.
Lényeges kiemelni, hogy testorientált terápia alatt nagyon sokféle módszert lehet érteni,
amelyek mind más és más úton alakultak ki és fejtik ki gyógyító hatásukat. Ezek a módszerek
eltérnek egymástól hangsúlyukat tekintve, ugyanakkor számos szempontból átfedések és
azonosságok jellemzik őket. A módszerek közötti különbségek egyik eleme, ahogyan azt
Kunos is kiemeli, a direktivitás-nondirektivitás dimenziója. Ez alatt azt értjük, hogy „a
módszer mennyire ad teret a foglalkozásokon résztvevők egyéni kezdeményezéseinek, illetve
mennyire használ fel inkább kötött mozgáselemeket, irányított rítusokat” (Kunos, 1999. 25.
old.).
Az egyik véglet a direktivitás, ahol a gyakorlatok és azok sorrendje kötött, nemegyszer
maguk a mozgások is meghatározottak. Ilyenek lehetnek a különböző mozgásos gyakorlatok,
légző gyakorlatok, jóga elemek, vagy körtáncok stb. A másik véglet a nondirektív stílus, ahol
a másik embert a terapeuta kíséri, miközben hagyja, hogy ő maga találjon rá belső
mozgásaira, erőforrásaira, egyéni módján és ritmusában. Campos, magyar mozgásterapeuta
szerint az ilyen szabad improvizációk során az egyén saját útját járhatja, saját megoldásaira
talál rá és ez modellt nyújt arra, hogy később is maga keressen megoldásokat és ne kívülről
várja azokat. Ez a stílus tehát, írja Campos, az Én erejére támaszkodik, és egyben megnöveli
azt. Igaz, a terápiás idő megnyúlhat, de ez hosszútávon megtérül (Campos, 1999).
A direktívebb terápiákban inkább gyakorlatokról beszélnek. Például ahogy Szabó írja:
„az éntudat, illetve a testtudat átélését segítik a szenzoros tudatosságot fejlesztő gyakorlatok,
melyek a proprioceptiv és kinesztetikus érzésekre koncentrálnak. A testkép és az énkép
reálissá válását minden olyan gyakorlat segíti, amely a testre irányul, azáltal, hogy a beteg
megérezheti testét, izmai feszülését és ellazulását, és fokozatosan biztonságérzetet nyerhet a
testében.” A nondirektív szemléletben a beteg mozgásai nem különíthetők el gyakorlatokra,
hanem egy folyamatos mozgásos együttlétet jelentenek a terapeutával, amelyek legfeljebb
bizonyos mozgásos történésekre, egységekre oszthatóak.
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A direktívebb módszer épít arra a fejlődéslélektanra alapozó terápiás elvre, hogy a
fejlődés normális menetét követő testi tapasztalatok támogatják a legjobban a testtudat és az
éntudat kialakulását. Ebben bizonyára van igazság, ugyanakkor nondirektív személetünkből
adódóan feltételezzük, hogy a beteg belső mozgás igényének megfelelő mozgások azok,
amelyek

a

legnagyobb

változást

előidézik,

függetlenül

azok

fejlődéslélektani

megalapozottságától. A betegek maguk érzik, hogy milyen mozgásokra van szükségük és
meddig. Feltételezzük, hogy ha a beteg lehetőséget kap addig ismételni egy mozgást, ameddig
neki szüksége van rá, akkor előbb utóbb telítődik vele, és az eredmény tartósabb, mint
bármilyen kívülről erőltetett elméletileg megalapozott sorrendben alkalmazott gyakorlat
hatása. Mindazonáltal be fogok mutatni két olyan modellt (Krueger és Hornyák modelljeit),
amelyek építenek a fejlődés normális menetére terápiás gyakorlataik során.

5.1. A gyógyító mozgásos kapcsolat. A korai anya-gyerek kapcsolat zavara
és terápiás implikációi.
Mint azt a 4. fejezetben láthattuk, a csecsemő és az elsődleges gondozó között a kötődés
a testi közelségen keresztül, fizikai úton alakul ki és szorosan összefügg a szoptatás
helyzetével.15 Szoptatáskor anya és gyermeke között létrejön egy finom kommunikáció, mely
megelőzi a verbális kommunkiációt. Ez a testi kapcsolat, testi dialógus alapozza meg az
egymáshoz tartozást, az érzelmi kapcsolatot, az én-ről, a másikról és a külvilágról kialakított
képet (Riskó, 1991).
Az első testi dialógus mintájára kialakított mozgásos kapcsolat gyógyító hatása a tánc és
mozgásterápiának is egyik alapvető eszköze. Riskó szépen megfogalmazza, hogy „a testi
dialógushoz való visszatérés… segíthet az alapvető érzelmi hiány csökkentésében, s a testek
közötti párbeszéd megadhatja az életfontosságú érzelmi elfogadás élményét is. Hatására
megindulhat a fejlődés, többek között az érzelmi komponens, a személyes részvétel
bekapcsolódása a nonverbális és verbális kommunikációba, az emberi kapcsolatokba” Riskó
(1991, 42. old).
A poszturális tükrözés a mozgásterápiás tapasztalat szerint valóban elősegíti az egyén
érzelmi állapotának mélyebb átélését a terapeuta részéről. A poszturális tükrözés jelentőségét
az érzelmi viszonyokban néhány kutatás is igazolja (1999, Kunos). A legtöbb kutatás azt
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A táplálás során kiváltott száj és kéz ingerlésekhez hozzáadódnak a teljes testfelszínt érintő taktilis ingerek
(simítás, nyomás, érintés, csimpaszkodás), melyeket a gyermeket tartó anya gyakorol a testre, valamint a
ritmikus testmozgások (mint például az anya szívdobogásának érzékelése) és az első vizuális élmény: az anyai
arc látványa. Együtt egy egységes szituációs élmény részeivé válnak, mely testi kontaktusból, szemkontaktusból,
hangadásból, mosolygásból áll
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igazolta, hogy az emberek közötti kommunikációban a pszichológiai involváltság mértékével
nő a poszturális tükröző megnyilvánulások száma, azaz a testmozgás és a testtartás átvétele.
LaFrance, (1976., id.: Kunos, 1999) azt találta, hogy az érzelmi bevonódás és a közelség
együtt járt a poszturális tükröző mozgások növekedésével. Más kísérletek a tükrözés hatására
vonatkozóan azt találták, hogy a kísérleti alanyok jobban megszerették azokat, akik tükrözték
a mozgásukat, mint azokat, akik nem (Dabbs, 1969, id.: Kunos, 1999).
Riskó erre a korai kapcsolatra alapozva kialakított egy testorientált terápiát, amelyet
testi dialógusnak nevez, és indoklásában valóban megjelenik a korai kapcsolatot követő
terápiás kapcsolat igénye, valójában azonban a terápia során nem épít az élő dialógusra
páciens és terapeuta között, a terápia struktúrált gyakorlatokból áll, a mozgásfejlődés egyes
állomásait kiemelve.
A gyakorlatban, a szabad közös mozgásra fókuszálva használja terápiás munkájában a
mozgásos kapcsolatot Marian Chace, akinek a nevéhez fűződik a terapeuta mozgásos
bevonódása a klienssel való interakcióba (Therapeutic Movement Relationship) (Levy,
1988, 25. oldal) Chace tapasztalta, hogy a kliensek egymással vagy a terapeutával kialakított
közös mozgása során mély érzelmi megértés és kommunikáció alakul ki. Az együtt mozgás
állhat a mozgás tükrözéséből, ahogyan az anya érzelmi ráhangolódással tükrözi gyermekét.
Azáltal, hogy a beteg mozgását és szimbolikus kommunikációját komolyan veszi a terapeuta,
azokat kiszélesíti, kiterjeszti és tisztítja, és egyben jelzi a kliensnek azt a készenlétét, hogy
„ott találkozzon vele, ahol éppen a kliens van” érzelmileg. A tükrözés során a kliens megéli,
hogy valaki ráhangolódik és a másik ráhangolódásán keresztül kapcsolatba kerül saját
mozgásával és érzéseivel, és el tudja fogadni ezeket. Emellett Én érzése is erősödik, mivel
megéli, hogy saját mozgásának következménye van, hogy ő képes a másik mozgását
befolyásolni, ami a hatékonyság érzését adja. 16
A közös mozgás és a ráhangolódás alapja lehet a közös ritmus. Ez minden páros tánc
alapja. A ritmus, amely már a születést megelőzően, az anya hasában is meghatározó fizikai
élményt ad a babának, az egész élet során potenciális erővel bír a kapcsolatokban, általában
tudattalan szinten kialakítva a rapport érzését. Erről Anne Morrow Lidbergh, egy amerikai
írónő így ír: „Egy jó kapcsolat olyan, mint egy tánc... A partnereknek nem kell szorosan
tartani egymást, hiszen ugyanazokat a lépéseket járják. Tudják, hogy ők partnerek, akik
ugyanarra a ritmusra mozognak, közösen alakítva a táncot” (Lindbergh, 1997, 104.oldal).

16

Erről a csoportunkból egy bulimiás fiú írja: „Tükrözésnél megértettem, ahogy el kezdtem mozogni, hogy
akármit csinálok következménye van. Ezt majd utánozni fogják, ezután ezzel a tudattal mozogtam.”
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Mint ahogyan az egyik csoporttag mondta: „Együtt mozogni nagyon intim.” A táncterapeuta
használja a ritmust, amely minden mozgás alapja. A ritmus segítheti a kötődés kialakulását és
a saját ritmus megtalálásával a leválást, önállósulást is. A ritmus struktúrát ad, és ezáltal
biztonságos közeget teremt a gondolatok és érzelmek kifejezéséhez (Levy, 1988).

5.2. Táplálkozási zavarosokkal folytatott testorientált terápiák tapasztalatai.
A következőkben néhány szempontot mutatok be, amelyeket érdemes kiemelni a
testorientált terápiák táplálkozási zavarokban való használatának tapasztalataiból.
A táplálkozási zavar pszichoszomatikus betegség, amennyiben a tünetek testiek, a
betegek testi módon fejezik ki problémájukat17 A kóros soványság, illetve kövérség, a
testet felhasználó viselkedési formák (önhánytatás, falás, túlmozgás) mellett a betegekre
jellemző, hogy testükkel ambivalens viszonyban vannak. Testi állapotaikat és testhatáraikat
nem érzékelik, nem tudják, mennyi táplálékra van szükségük, nincs normális éhségérzetük, a
teltséget, fáradtságot és a fájdalmat sem érzik. A testből származó funkcionális örömöket - így
szexualitást is – elnyomják. A testüket egyrészt negatívként élik át, másrészt olyannak,
mintha levált volna a személyiségükről (Vandereycken, 1987). Ezért, hogy énjüket
megerősítsék keresik az extrém testi ingerlést. A testorientált terápiák ezen a testi szinten érik
el a beteget, és ezért szélsőséges hatásokat válthatnak ki. Előfordulhat, hogy a betegek
megijednek a testi tapasztalatoktól, de az is lehet, hogy általa kielégülnek bizonyos
szükségleteik (testi ingerlés, mozgás). A testi involváltság miatt nagyon fontos figyelembe
venni a betegek saját ritmusát, haladási tempóját és speciális igényeit a testi, mozgásos munka
során, tehát fontos az állandó visszajelzés igénylése és a rugalmasság a terapeuta részéről. Mi
ezért alkalmaztunk minden alkalommal verbális és írásos visszajelzést a csoport
foglalkozások során.
Itt utalnék vissza a direktivitás problémájához. A csoport foglalkozások során
igyekeztünk a csoporttagok mozgásos és testi igényeihez alkalmazkodni, ugyanakkor olyan
ajánlatokat tettünk, amelyek a betegeket valamilyen irányba elmozdították. Az általunk
használt módszer és vezetési stílus valahol a direktivitás és nondirektivitás felező vonalán
helyezkedik el, mindazonáltal ez a csoportfolyamat során is változott. Eleinte több konkrét
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Mara Sidoli erről azt írja, hogy a pszichoszomatikus betegek a testüket, testi szerveiket használják, az anya
elméje helyett, mint egy konténert és jelző eszközt, mint egy színpadot, amelyen a lelki fájdalmak
dramatizálódhatnak és végül feloldódhatnak. Így válik a fájdalom konkréttá és láthatóvá egy olyan anya
számára, aki a szenvedést csak konkrét értelemben fogja fel. Így a szenvedő teste kapja meg azt a törődést,
amely közvetett módon a lélek számára megoldást jelent. (Sidoli, 2000)
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gyakorlatot ajánlottunk fel és kevesebb volt a mozgásos improvizáció, később azonban a
gyakorlatok száma csökkent és a szabad, téma specifikus táncos improvizáció tette ki az idő
nagyobb részét. Mindvégig megtartottuk azonban a fő struktúrát, amely tartalmazta a
mozgásos bemelegítést, majd a mozgásos kutatás fő témájának első részét, majd szünet után a
másik részét (páros, egyéni vagy csoportos formában, ezeket váltogatva), verbális
megbeszélést és integrációt, rajzolást és a befejezést.
A testi élmények során a beteg megismerheti testét, saját részeként elfogadhatja,
megélheti a környezetétől való elkülönülését és választásai szabadságát. Idővel képes lehet
élvezni is a testtel kapcsolatos tevékenységeket és felismerni új képességeit. Vandereycken
(1987) szintén testorientált terápiát alkalmazott étkezési zavarosoknál. Szerinte, a testhez való
pozitív viszonyulás kialakítása, azaz a saját test elfogadása és élvezetének megtanulása a
testorientált terápia egyik legfontosabb célja. Emlékezzünk vissza, hogy ez a testkép
fejlődésének Bernstein szerint az első lépése, a test pozitív katexisa. A mozgásos terápia során
szerzett pozitív testi tapasztalatok olyan új lehetőségeket kínálnak a beteg számára, amelyek
során a mozgás örömteli aktivitássá, a test pedig potenciális örömforrássá válik. Ez az élmény
a korábbi tapasztalatok negatív hatását modulálni képes, és a beteg belsővé téve ezt az
élményt a terápia során, képessé válhat előállítani saját maga számára a hasonló szituációkat a
terápián kívül is.
Vandereycken (1987) szerint a testorientált terápia további terápiás céljai az érzelmi
kifejezésmód és a szociális kapcsolatteremtés fejlesztése. A mozgásterápia során a betegek
nemverbális úton lépnek interakcióba egymással. A terápia lényege, hogy tudatosítsa a
betegben, hogy érző, gondolkodó, cselekvőképes egyén, aki hatékonyan tud kommunikálni
a környezetével. Ehhez adhat új eszközöket a nem verbális terápia. A beteg megtapasztalhatja,
hogy testével, mozgásával is képes kommunikálni. A betegek megtanulják kifejezni az
érzéseiket, majd később kimondani a véleményüket, érzéseiket. Amikor ezt a terapeuta (és a
csoport) megerősíti, megerősödik az önértékelésük és az önérvényesítési képességük. Kruger
szerint a belső állapotok felismerésének zavarából következik az érzelmek átélésének és
felismerésének zavara és ezzel együtt az érzelmek kifejezésének visszafogottsága (Kruger,
1986), ami a betegekre jellemző. Eszerint a testi állapotok érzékelésének és felismerésének
fokozása is fejleszti az érzelmi kifejezést és az érzelmek felismerését.
A mozgásterápia jelentőségét fokozza, hogy mozgásaink és az ebből származó
proprioceptív ingerek folyamatosan hatnak testképünkre és énképünkre. A testkép és az
énkép kialakulásában elsődleges szerepe van a mozgásfejlődésnek és az önindította
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mozgásoknak. Kulcsár leírja, hogy a sikeres motoros tapasztalatoknak a talaján alakul ki a
gyermeki testtudat, ami az én-tudat genezisének egyik állomása (Kulcsár, 1992). Chace
szerint (Chaiklin, 1975) az egészséges háromdimenziós testképre hat a mozgásos tapasztalat.
Azokban a módszerekben, melyek a testkép korrekciója során főleg a percepció és az
attitűdök korrekciójára fókuszálnak, (mint a tükör és a videofeedback módszere) ez az
aspektus kevésbé hozzáférhető (Hornyák, 1989).
Allport szerint a testtudat szükséges ahhoz, hogy véghez tudjunk vinni egy eltervezett
cselekvést, mivel ez minden testi megnyilvánulásunk horgonypontja és a saját magunkról
alkotott tudásunk alapja (Allport, 1937). Feltételezzük, hogy a testkép zavara megmutatkozik
a spontán mozgások kivitelezésének módjában. Ezért a testorientált terápiák előnye, hogy a
terapeuta képes a testkép zavarairól közvetlen információt szerezni a mozgás
megfigyelése és az együtt mozgás során.
A testkép kialakulását - ahogyan azt Bernstein testkép fejlődés elméletében az első
szakasznál láthattuk - befolyásolják más személyeknek a testre adott verbális és nem
verbális válaszai, a testi kontaktus, az érintés és a tartás korai tapasztalatai. A hangsúly itt a
nem verbális üzeneten van, azon, amit a csecsemő számára a másik a jelenlétének minőségén
keresztül kommunikál. Például, ha egy csecsemőt óvatosan tartanak, egy minőségileg más
tapasztalatot szerez, mint az, amelyiket erősen és magabiztosan tartanak. A többi embernek
mind a verbális, mind a nemverbális válaszai, a tartás és nyomás, érintés, ölelés, később is
folyamatosan befolyásolják a testképét, az egész élete során. A mozgásterápia során megélt
testi kontaktus újabb tapasztalatai beépülnek a testképbe és korrigálhatják a korai negatív
tapasztalatok hatásait. Erre is láthatunk példát a gyakorlati részben.
Egy egészséges testkép emellett kapcsolatban áll a világ realitásával és egybeesik
azzal, ahogyan a test valójában kinéz, ahogyan mások látják (Hornyák, 1989). Emiatt
fontos lehet a testképnek a mások véleményével való ütköztetése. Erre alkalmas lehet a
csoportos mozgásterápiás közeg, ahol nem feltétlenül direkt módon és verbálisan, hanem a
közös mozgás során kaphat a beteg információt arról, hogy mások milyennek, mekkorának
érzékelik őt. Ezek az üzenetek visszahatnak a testképére.
A mozgásterápia alkalmazása során fontos tudnunk, hogy bizonyos súlyos és extrém
esetben veszélyes lehet, mivel bizonyos súly alatt maga a mozgás életveszélyes lehet. Ezt
mindenképpen figyelembe kell vennünk, mikor a kliensekkel dolgozni kezdünk. Azonban a
mozgásterápia során az AN-re jellemző hiperaktivitás csökkenthető azáltal, hogy kontrollált
formába átfordítják. Erre Vandereycken hívja fel a figyelmet az étkezési zavarosokkal
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folytatott mozgásterápiás tapasztalatai kapcsán (Vandereycken, 1987). Az intenzív mozgás
ilyenkor a terápia során megengedett, de csak a terapeuta által meghatározott keretek között.
Ilyen keret, hogy a tempót lassítják, vagy időnként stop pillanatokat iktatnak be, mikor a
betegnek meg kell állnia. A terapeuta által gyakorolt kontrollt fokozatosan helyettesítheti a
beteg saját kontrollja a terapeuta pozitív megerősítése mellett.
Az étkezési zavarosok számára a kontroll nagyon fontos téma, gyakran nem tudják
átadni a kontrollt, félnek az elvesztésétől, vagy teljesen átadják. Súlyátadásos helyzetben
ezeket a különböző végleteket meg lehet tapasztalni. A csoportunkban született néhány erre
vonatkozó tapasztalat. Gyakran a hatékonyság és a kontroll hiányának érzését a testük feletti
kontrollal pótolják. Számukra a test egyszerre rossz és lenyűgöző, uralkodik rajtuk, evésre
kényszeríti őket. Mivel nem tudnak megválni a testüktől, harcolnak, hogy ellenőrzésük alá
vonják azt. Az egyik mód a test kontrollálására, hogy külső megjelenésükre aprólékos gondot
fordítanak. Ez tükrözi azt a hitet, hogy „ha jól nézek ki, akkor jó vagyok” (Hornyák, 1989,
289. old.). A személy könnyebben tudja kontrollálni a megjelenését, mint az élete más
területeit és interakcióit, ezáltal biztosítva az önértékelés és az önkontroll érzését.
A test ellenőrzéséért vívott harc gyakran mozgás kontrolláltságában is kifejeződik. A
mélyen fekvő félelmeken és a torz érzékelésen alapuló ellenállás a mozgás kontrollálásában,
valamint energia blokkok, feszültségek, és fájdalmak formájában jelentkezhet (Hornyák,
1989, 258. old.). A tánc/mozgás terápia során az ellenállás megtapasztalható és kihívásként
kezelhető, olyan gyakorlatokkal, amelyek a test tudatos kontrollálását, megfeszítését és
ellazítását tűzik ki célul, koreográfiává változtatva a zavaró tényezőket. Mindezek során olyan
korrektív test élményeket kínál, amely során a test miközben kontrollálható, hasznos, és öröm
forrása is lehet.
5.2.1. Az anorexiások mozgásos mintázatai
Hornyák és mtsai (1989, 259. old.) anorexiásokkal dolgozva megfigyeltek néhány
jellegzetességet a betegek mozgás mintázatában, ami tükrözi az anorexiások próbálkozását,
hogy megtartsák a merev kontrollt.
•

Az anorexiások gyakran mutatnak mereven kontrollált mozgás mintákat és a törzsük
gyakran egészként, egyben mozog, mivel a törzs rugalmasabb mozgása növelheti annak
a "veszélyét", hogy testi érzések vagy érzelmek keletkeznek- különösen szexuális érzések
a medence környékén-, amit az anorexiások tipikusan elkerülnek, és amitől félnek.

•

Az anorexiásokra jellemző a szimmetrikus mozgás merev használata, az egy oldalú
mozgások ritkák. Hornyák szerint ez a perfekcionizmust tükrözi. Lehet, hogy a személyek
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próbálkozása

arra,

hogy

rendet

teremtsenek

magukban,

mintha

fizikai

úton

kompenzálnának az egyensúly belső hiányáért.
•

Jellemző továbbá, hogy a mozgás a periférikus testből indul, a törzsben való központi
mozgásokkal ellentétben. A periférikus mozgások gesztusok maradnak, a testtel való
teljes bevonódás nélkül és a selfről való elválasztódást, vagy távolságtartást tükrözik. Ez a
minta azt is jelzi, hogy az anorexiásoknak hiányzik a kontroll belső helyének az érzése,
mivel a testi kontroll érzése akkor tapasztalható legerősebben, amikor a törzs
középpontján keresztül jön létre a mozgás.

•

Az anorexiások gyakran foglalják el magukat kompulzív vagy önbüntető feladatokkal,
amelyek, származhatnak a testükkel való elégedetlenségből, és egyben hozzá járulhatnak
ahhoz. Mozgásukban a testrészek elkülönülnek, a test nem, mint egy egész mozog. Ez
tükrözheti a self integráció hiányát is, amelyben a testet tárgyként kezelik, amelyet
tökéletesíteni és kontrollálni kell, ahelyett, hogy az egész self része lenne, amelyet élvezni
és tisztelni lehet. Az ok nélkül erőltetett gyakorlatok krónikus fájdalmat és feszültséget is
okozhatnak. Ennek a fájdalomnak a figyelmen kívül hagyása és a testtel való rosszul
bánás azt eredményezheti, hogy a fájdalom válik normává. Az anhedonia, vagy a testi
örömök limitált tapasztalata, ami tipikus az anorexiásokra, abból is eredhet, hogy a testet
úgy tapasztalják meg, mint ami természetesen fájdalmas.

•

Az anorexiások mozdulatai gyakran célorientált attitűdöt tükröznek, ellentétben azzal,
mikor valaki megengedi magának a mozgási folyamatba való bevonódást.

•

Az anorexiások gyakran nem tapasztalják a testsúlyuk internalizált érzését. A
mozgásukból hiányzik a rugalmasság és stabilitás, ami megfigyelhető minden olyan
személynél, aki súlyátadási helyzetekben képes a saját súlyát és erejét aktívan érzékelni. A
szerzők feltételezik, hogy az aktív súly produkálásának nehézsége vagy képtelensége
jellemző azokra, akiknek önérvényesítési problémáik vannak.

•

Az anorexiásoknak úgy tűnik, csökkentett érzékük van a mozgástérről vagy a testüket
körülvevő térről. Ez abban a tendenciában nyilvánul meg, hogy jobban kedvelik a szűk
terű mozgásokat, míg a széles, söprő mozdulatok ritkák. Más szavakkal, az
anorexiásoknak nincsen tiszta érzésük arról, hogy rendelkeznek egy személyes térrel,
amelyet megérdemelnek, és hogy ez a tér adhat egyfajta biztonságot vagy védelmet,
amikor kint vannak a világban. Ez a minta jelezheti mind a test határok szegényes
érzékelését és alacsony önértékelést is. Bartenieff (1980, id.: Hornyák 1989) szerint a
mozgástér növekedése növeli az önértékelést is.
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5.2.2. A Testkép korrekciós lehetőségei tánc- és mozgásterápiákkal
Mivel a testképzavar az evészavarok lényeges tünete, nem meglepő, hogy a tapasztalat
szerint azok a terápiás megközelítések, amelyek figyelmen kívül hagyják a testkép zavarának
kezelését, kudarcra vannak ítélve. Viszont a testorientált terápiák, melyek elsősorban nem
verbális eszközökre építenek, eredményesnek bizonyulnak ezekben a kórképekben (Szabó,
1996).
A súlynövekedés, ami az orvos számára a „gyógyulás” jele, sok AN-os betegben
feszültséget és a kövérségtől való félelmet okoz. Megváltozott testüket idegennek érzik.
Ahhoz, hogy a változás tartós lehessen, megváltozott testükhöz hozzá kell szokniuk. A
gyógyuláshoz az énképüknek is változnia kell, aminek pedig alapja a reális, integrált és
érzelmileg is elfogadott testkép. Az egészséges testképnek éppen ezért Chace szerint (id.:
Hornyák, 1989) flexibilisnek kell lennie. A test kontrollálása miatt a betegek gyakran merev
testképet alakítanak ki, nem engednek új vagy diszkrepáns információt a testsémájukba. A
testkép legállandóbb aspektusai feltételezhetően azok, melyek a legrégebben alakultak ki.
Ezek a preverbális korban berögzült aspektusok verbálisan nehezen korrigálhatóak,
testorientált terápiával azonban elérhetőek lehetnek.
A testkép az adott pillanatban a testből érkező szenzoros információk (a test felszínéről
érkező vizuális és taktilis, valamint a belső szervekből, a szkeletomuszkuláris rendszerekből,
és a bőrből érkező szenzoros információ) szervezésének eredménye (Siegel, 1979. id.:
Hornyák, 1989). Ezért a testképre hatni elsősorban a fizikai ingereken, a testi információkon
keresztül lehet. A testorientált terápiák segíthetik a testkép korrekciót azáltal, hogy a beteg
minél sokrétűbben, minél több érzékszervi modalitásban megtapasztalhatja, megismerheti a
testét. Így a beteg ismét kapcsolatba kerül testével, újra átéli és felfedezi azt. A táncterápia
során a kliensek olyan nemverbális, testi élményeket szereznek, amelyek által a testkép
kialakulásának preverbális kori élményei korrigálhatóak. Így a mozgásterápia a testkép azon
aspektusaival is dolgozik, amelyek ellenállóbbak a változásnak, bár ezek a változások
általában csak hosszú folyamat során következnek be.
A nőies testtel kapcsolatosan jellemző az anorexiások és bulímiások ambivalens
hozzáállása. Egyfelől a sovány alakot tartják ideálisnak, ugyanakkor eszükkel sokszor már
felfogják a soványság veszélyeit, és a nőiesség egyéb dimenzióinak szükségességét. Az egyik
betegünk azért szeretett volna hízni, hogy gyereket vállalhasson. A csoportunkban az ideális
női testtel kapcsolatos érzések egy reklám plakáttal kapcsolatban merültek fel. Volt, aki
undorítónak találta, hogy az egyik plakáton a modellnek van hasa, a megszokott sovány
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modellekkel ellentétben. Más ambivalens érzéseiről számolt be, miszerint egyfelől nem
tetszik neki („Hát nem biztos, hogy ezt ki kell rakni”), másfelől jónak tartja, hogy ilyen is
lehet egy modell, végre valahára. A nőiséggel való viszonyba az ésszel felfogott és a testben
is megélt tapasztalatok integrációja hozhat igazi változást.
Hornyák: Táncterápia és testkép korrekció
Hornyák szerint a testkép korrekciójának első állomása, hogy a beteg megtapasztalja
„Milyen a test?”. Erre különböző testtudatosságot fokozó gyakorlatokat használnak (a testtel
kapcsolatos szókincs fejlesztése, érintések beazonosítása, testrészek beazonosítása, gurulás,
ringatózás saját ritmusban, testérzetek figyelése, testtérkép rajzolása, ön-érintés, méretbecslés,
videofelvétel).
Hornyák szerint a testtudat fejlesztése után, a második lépés a „Kié ez a test?”, azaz a
testhez való viszonyulás tudatosítása. Miután tudatossá váltak a benne keletkező érzések,
impulzusok, lehetségessé válik, hogy a beteg megtanulja megkülönböztetni magát a külvilág
befolyásoló tényezőitől. Ehhez fontos tapasztalatot adnak a testhatárokat hangsúlyozó
gyakorlatok. A határok különböző szinteken vannak jelen. A bőr, a személyes tér különböző
határok lehetnek. Hornyák ebben a szakaszban használja például a „Buborékba bújás”, a
„Szigetek”, és a „Stop” gyakorlatot, amelyek leírását a gyakorlati részben láthatjuk.
Ahogyan a beteg tapasztalatokat szerez térbeli határairól, ezek a tapasztalatok
megerősíthetik a másoktól való elkülönültség lelki aspektusait is. Ha a self elkülönül a
környezettől, valamilyen viszonyba is kerül vele, és ez választásokat és döntéseket von maga
után, mivel a személynek van választása abban, hogy hogyan viszonyul a környezetéhez. A
mozgás/táncterápia módszerei a mozgásra olyan módon koncentrálnak, mint a környezetre
való reagálás lehetőségeinek kitágítása. A választásokról szólnak a következő fejezetben
ismertetett gyakorlatok közül a Párválasztások, a Stop játék, a Csatornák, a Szabadtánc, és
lényegében minden gyakorlat, mivel a beteg a terápia során alapvetően szabad a
választásaiban.
Hornyák (1989) a terápiának a következő szakaszát a „Mire képes a testem?”
kérdésével jellemzi. Ebben a szakaszban a saját test elfogadása már nem napi csata, mivel a
beteg a testét kezdi pozitív részeként az énképébe integrálni. Ennek az állomásnak a célja, a
kliens testében, és testi érzékelésében való bizalmának, valamint a saját testével és másokkal
kapcsolatos kompetencia érzésének a növelése. Ez magában foglalja a pozitív testi
tapasztalatok repertoárjának tágítását a mozgáson, táncon és a kifejezésen keresztül. A saját
testben való bizalom lényeges abban a folyamatban, ahogyan a kliens megtanul bízni a
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testében a táplálkozással kapcsolatban. Másik cél a kifejlettebb individualitás megszerzése és
a fokozott autonómia elérése. A tánc és a kifejezés segítheti a klienst a saját kreatív
potenciáljának megélésében. Fontos hogy a kliens a „táplálkozási zavaros” identitáson
túllépve kialakítsa saját identitását. Az is fontos, hogy kifejlessze képességét a másokkal való
autonómián és függetlenségen alapuló kapcsolatra. Olyan gyakorlatokat használnak ebben a
szakaszban, mint az Egyensúly megtalálása, Saját test elengedése és elkapása, és a Téma
központú gyakorlatok (amilyen például nálunk az aktivitás-passzivitás, a különböző ritmusok
és a búcsúzás témájának mozgásos kutatása volt, ld. a gyakorlati részben). A mi gyakorlataink
közül a testi kompetenciát növelő gyakorlatok voltak még a súlyátadások, a fababa-rongybaba
gyakorlat, a masszázs, a figyelem és a mozgás összekapcsolása és általában a testi kifejezés és
a tánc.
5.2.3. Krueger terápiás modellje
Krueger (1986) is abból indul ki, hogy a hatékony terápiának azokat az elemeket kell
alkalmazni, amelyek az egészséges fejlődésre jellemzőek és a beteg fejlődéséből kimaradtak,
vagy eltorzultak. Az egészséges fejlődés modelljének Krueger a Mahler-féle szakaszokat
tekinti, és a terápiás folyamatot erre a szekvenciális fejlődésre alapozza. Eszerint a gyermek a
saját testérzeteit először az anyai tükrözésen keresztül ismeri meg, majd ahogyan képessé
válik a szimbolizációra, egy belső reprezentációt alakít ki a testéről, ami egy testképpé
konszolidálódik. Később a szavak is és az absztrakciók is lehetségesek lesznek mind a testi
tapasztalatokkal, mind a gondolatokkal és érzésekkel kapcsolatban.
Ha a sérülés a beszéd képességének kifejlődése előtt keletkezik, amikor az érzelmek és
a szavak jelentése között a kapcsolat még nem alakult ki, akkor szavakkal leírni, és verbálisan
terápiásan hatni is nehéz (Krueger, 1986). Ilyenkor elsősorban a korai nem verbális, testi
interakció hiányzó élményeit kell pótolni. A terápia során a legfontosabb cél a test és az elme,
a testi és a pszichológiai én integrációjának korrekciója. Erre, Krueger szerint, a verbális és
nem verbális terápia kombinációja a legalkalmasabb, mivel az egyoldalú hangsúly a test-elme
hasítást idézheti elő a terápia során, épp úgy, mint ahogyan az eredetileg a fejlődésben
létrejött.
Krueger étkezési zavarosokkal folytatott táncterápiás munkájának tapasztalataiból
kiindulva, olyan fejlődési sorrendet követő modellt mutat be, amely a test és elme
integrációjára fókuszál, elősegíti egy integrált testkép és énkép kialakulását, és elvezet a
szimbolizáció és a játék képességének kifejlődéséhez. A modell a testorientált módszerek
mellett használja a projektív rajzot és a videofelvétel technikáját a korai preverbális sérülések
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megszólítására, illetve ezeket integrálja a verbális terápiával, hogy a teljes fejlődési
folyamatot újraélhetővé tegye. A leírt technikák elősegítik a fejlődést a különböző ismert
(Mahler-féle) szakaszokon keresztül. A terápia során az autisztikushoz hasonló állapotból
kiindulva, eljutnak a szimbiotikus unióhoz, amelyben hangsúlyozzák az adekvát self-tárgy
tükrözést, majd végül a szeparáció-individualizáció alszakaszain keresztül kialakulhat az
autonómia.
A normális fejlődés menetét követve először a testi érzetekre, érzésekre és tudatosságra
fókuszálnak. Abban segítik a beteget, hogy kialakítsa az eredeti testi selfet. A kezdeti
szakaszban cél a belső folyamatokra, érzésekre, feszülésre és lazításra való kizárólagos
fókusz, mint terápiás tapasztalat megteremtése, ami analóg a normál autisztikus szakaszra
jellemző tudatossággal (Krueger, 1986). Fontos gyakorlatok a Relaxáció, mivel ez segíti a
mély izmok ellazulását, a légző gyakorlatok, a vezetett imaginációk, valamint a Centering18,
azaz a testközéppont meghatározása és elfogadása, mivel az étkezési zavarosok alapvető
fejlődési deficitjét célozza meg (ami nem más, mint a különálló testkép kialakításának hiánya)
és segít egy belső referencia központ kialakításában, amely a kialakuló self magja lehet, és
amely körül az identitás érzése kialakulhat. Ez a belső figyelem továbbá elősegíti a „bent” és
a „kint” elkülönítését is.
Ahogyan a betegek testtudatosabbá válnak, a terapeuta szerepe változik. Míg eleinte egy
ítélkezés nélküli megfigyelőként a jelenlétével facilitálja a beteget tapasztalatszerzésében,
később a jelenléte arra szolgál, hogy megerősítse, és jelentőséget adjon a beteg belső
érzékelésének, mint ahogyan azt az anya teszi a szimbiózis során (Krueger, 1986). Ezen a
ponton a beteg és a terapeuta páros a fizikai tükrözés fázisába lép, amelyben a terapeuta
folyamatos mozgás mintákat kezdeményez és a beteg ezt követi. Eleinte ezt ülve, egymás felé
fordulva teszik, a kéz és a törzs mozgásait használva, mivel az ülő helyzet kevésbé ijesztő,
mint az állás, és jobban hasonlít a korai kötődési időszak élményeire. Ezalatt, a testük egészen
közel kerül, de nem érintik egymást, ami lehetőséget ad egy másik ember fizikai közelségének
megélésére. A gyakorlat során a beteg olyan mozgást tapasztal, amely se nem belülről, se nem
18

Egy nyugodt állapotban a betegeket arra kérik, hogy keressék meg a testük középpontját, testüknek azt a

részét, ami először érez és reagál. Amikor megtalálták ezt a helyet, arra kérik a betegeket, hogy képzeljék el ezt a
pontot, mint sugárzó energia forrását. Ezután azt, ahogyan ez az energia kiárad a testük valamennyi részébe és
hagyják, hogy mozgásban megnyilvánuljon. Arra bíztatják a betegeket, hogy tudatosan megéljék, hogy a
mozgásuk belülről keletkezik és az irányításuk alatt áll. Ezt a gyakorlatot kisebb módosítással mi is használtuk a
második alkalom során. Lsd. gyakorlati rész.
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kívülről irányított, inkább megosztott. Bizonyos értelemben ez az eredeti szimbiotikus
rendszer úrjateremtése. Ahogy a beteg számára egyre természetesebbé válik a terapeuta
követése, a szerepeket felcserélik. Ez lehetővé teszi, hogy a mozgáskezdeményezés most
átkerüljön a beteg belsejébe. A terapeuta figyeli, hogy ezt a beteg hogyan éli meg, mivel ez
gyakran megmutatja eredeti szeparációs feszültséget, mivel a beteg már nem követ, hanem
kezdeményez. A legtöbb beteg a tükrözést nagynyugtatónak, szabadságot adónak éli meg.
Mások számára felkavaró, és ennek okát egyelőre nem képesek verbalizálni. A relaxációs és
centering gyakorlatokat továbbra is végzik, hogy egy belső referenciapont élményének
folytonosságát biztosítsák.
A kezelés következő lépése a Mahler-féle szeparációs-individualizációs folyamat
„gyakorlás” alszakaszának megfelelője. Ahogy a betegek teljes biztonságban érzik magukat a
tükrözés során, egy igazi tükörbe néznek, hogy önmagukat tükrözve mozogjanak. Ez a
következő lépés a szeparáció tudatosulása felé és elmozdulás az individualizáció felé. A
terapeuta jelenlétével bátorítja és megerősíti a beteget, a Mahler-féle „újraközeledéshez”
hasonlóan, de ebben a szakaszban már a betegek egyedül mozognak. Ez a folyamat, –
melyben a személy látja, kezdeményezi, és teljesen megéli a mozgáskezdeményezést – egy
nagyon fontos lépés a test és az elme integrációjának kialakításában. Lassan az egész testüket
tapasztalják és felismerik a tükörben, és a Mahler-féle „kikeléshez” hasonló tapasztalatot
szereznek. Ezen a ponton készen állnak arra, hogy a figyelmüket a külső világra fordítsák,
miközben rendelkeznek egy belső referenciaponttal. A tükörrel való munka végig fontos
marad a kezelés során, mivel a tükör a testi self azonnali megerősítését adja. A test a self
látható komponense és fontos, hogy teljesen integrálódjon. Az érintés és a látvány nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy egy centrális testkép kialakuljon, amely túlmutat az azonnali
szenzoros tudatosságon. A tükör gyakorlat továbbá segíti a testet reálisként és
elfogadhatóként tudatosan megélni.
Itt jegyzem meg, hogy saját munkánk során rendkívül fontosnak tartjuk a tükrözéses
gyakorlatot, de igazi tükörrel nem dolgozunk. Sok étkezési zavaros személynek zavaró érzései
lesznek, mikor saját tükörképét nézi. Ahogy egy beteg mondta: „Utálom a tükröt, de nem
tudok élni nélküle.” Egymás tükrözésére sokféle gyakorlatot használunk, amelyet a gyakorlati
részben fogok bemutatni.
Krueger így folytatja a terápiás folyamat leírását: A táncterapeuta és a beteg kapcsolata
lassan megváltozott a terápia során. A beteg most már vezetőként működik, mialatt a
terapeuta még elérhető marad számára tanúként és a tapasztalatok megosztására, ami nagyon
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fontos ahhoz, hogy a beteg elérje az autonómia optimális kapacitását. A centering és a
tükrözés háttérbe szorul, és felváltja a beteg egyre autonómabb mozgása és verbalizációja.
Néha a betegnek „tankolásra” vagy „újraközeledésre” lehet szüksége, de a hangsúly már az
egyéni mozgás elősegítésén van. Ahogy a folyamat halad, a beteg kezdetleges egyénisége
megerősödik. A beteg már egy magasabb szinten éli meg az autonóm selfjét, ami a
szimbolikus játékot és a nyelvet is magába foglalja. Ezt egyenlő mértékben fejezi ki szavakkal
és mozgással. Az utolsó szakaszban mind a táncterapeuta, mind a verbális terapeuta kizárólag
a verbális modalitással dolgozik, hogy a fejlődés elért szintjét megerősítsék.
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6. Táncterápiás csoportos munka táplálkozás zavaros betegekkel
Az itt bemutatott csoportot 2001-ben szerveztük étkezési zavarosoknak, azzal a céllal,
hogy egy hosszabbtávú programot előkészítsünk, amely során táncterápiás módszerrel
szándékozunk étkezési zavarral küzdő kliensekkel foglalkozni. A munkánk során alapvetően
az Integrált Kifejezés és Táncterápia módszerét alkalmaztuk. Az alábbi beszámoló nem más,
mint kényszerű verbális kísérlet nonverbális élmények átadására.
Ez a „bevezető” csoport folyamat 30 órás volt, heti egyszer találkoztunk és 3 és fél órát
töltöttünk együtt. A csoportot 8 résztvevő és két vezető alkotta. A résztvevők közül egy az
első alkalom után kimaradt, így hét ember maradt. A csoport egyik vezetője én voltam, a
másik vezetője Tormássy Krisztina pszichológus volt.

6.1. A csoport előzményei
6.1.1. Jelentkezés
A csoport szervezésekor olyan orvosokkal és pszichológusokkal vettük fel a
kapcsolatot, akik a témával foglalkoznak, és arra kértük őket, hogy ajánlják a csoportot
azoknak a klienseiknek, akikről úgy érzik, állapotuk lehetővé teszi, hogy a csoportban
résztvegyenek. Továbbá plakátokat helyeztünk el egyetemek, főiskolák, és orvosi rendelők
faliújságain. A jelentkezések telefonon és email-ben történtek. Az első csoportfoglalkozást két
négyszemközti (én és a résztvevő) beszélgetés előzte meg.
6.1.2. Első találkozás
Az első beszélgetés célja az volt, hogy megismerkedjünk egymással, kialakuljon egy
első benyomás, ami alapján mindkét fél eldöntheti, hogy kíván e együttműködni, valamint a
későbbi mélyinterjúhoz szerettem volna szempontokat gyűjteni az érintettektől. Először
röviden beszéltem a csoport céljáról, az IKT módszerről, majd felvettem a személyes adatokat
(kor, foglalkozás, elérhetőségek), elmondtam kereteket (idő, zárt csoport, titoktartás) és hogy
a csoport folyamat egy szakdolgozatban kerül majd feldolgozásra. Ez után a résztvevőt arra
kértem, hogy beszéljen magáról, mondja el azt, amit ő fontosnak tart elmondani. Ezzel az volt
a célom, hogy információt kapjak arról, hogy az egyes személyeknek szubjektíven mi a
legfontosabb témája, mi az, ami belőlük elsőként feljön, ami számukra fontos. Ezt az
információt

kiindulásként

használtam

a

strukturált

interjú

szempontjainak

megszerkesztéséhez. Ezután feltettem az előre tervezett kérdéseim közül azokat, amelyekre
nem kaptam választ a beszélgetés spontán részében. Megkérdeztem, mi motiválja, hogy részt
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vegyen a csoportban, mik az ő személyes témái, amivel szeretne foglalkozni, és mit vár a
csoporttól. Mindezek az információk segítették a munkánkat a későbbiek során.
6.1.3. Második találkozás: Mélyinterjú
A második találkozás alkalmával egy hosszabb beszélgetésre, egy strukturált
mélyinterjúra került sor, amelynek kérdéseit az első beszélgetéskor felmerült szempontok
alapján állítottam össze. Az interjú kérdéseit és rövid összefoglalását a mellékletben közlöm.
Az interjúk során mindenki beszélt a betegségéről és viszonylag intim témákról. Ezt
támogatta talán, hogy az interjúkat egyedül készítettem, így kialakulhatott egy páros, bizalmi
helyzet. Társam, Tormássy Krisztina az interjúk után kapcsolódott a munkába, a csoport
vezetésével.
6.1.4. A Résztvevők
A résztvevők 20 és 35 év közötti diplomás vagy egyetemista nők, és egy diplomás, 28
éves férfi.
6.1.5. Betegség súlyossága
A mélyinterjú után felvettem az étkezési zavarra vonatkozó kérdőíveket is a
résztvevőkkel, hogy képet kapjak állapotukról A résztvevők állapotáról így három forrásból
nyertem adatokat. Saját beszámolóikból, a saját megfigyeléseimből és a kérdőívekből. Saját
megfigyeléseink alapján a csoport folyamat résztvevőinek mindegyikénél észlelhetőek voltak
bizonyos mértékben azok a külső és viselkedéses tünetek, melyeket az elméleti részben
idézett szerzők, mint az AN és a BN jellegzetességeit írnak le. Az adatokat a mellékletben
található táblázatban összesítettem.
6.1.6. Kérdőívek
Az alábbi kérdőíveket használtam az étkezési zavar illetve a testkép zavart mérésére
Túry és Szabó (2000) alapján.
• EDI (Eating Disorder Inventory).
• Bulímia Disztorziós Skála
• Emberalakrajzok Tesztje (Human Figure Drawings Test)
• Testi Attitűdök tesztje (Body Attitude Scale)
A felvett teszt eredmények (ld.: a mellékletben) abba az irányba mutatnak, hogy a
csoport résztvevői táplálkozási zavarban szenvednek.
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Mivel az alacsony elemszám és a rövid terápiás időszak minden féle hatásvizsgálatot
értelmetlenné tesz, e dolgozatban nem foglalkozom az egyes személyek eltérően kóros
állapotának minősítésével sem. Az itt bemutatott csoport folyamat terápiás hatásának
tesztekkel való mérése, illetve a terápiás hatékonyság más terápiákkal való - mérésen alapuló
– összevetése meghaladja e dolgozat kereteit. Ehelyett a dolgozat kitűzött céljával
összhangban a hangsúlyt a tánc és mozgásterápiás folyamat bemutatására és a folyamat során
tapasztaltakból körvonalazódó tanulságok levonására fektetem.

6.2. Gyakorlatok és csoportfolyamat
Az első alkalomtól kezdve a csoport történései alapján állítottuk össze a tematikát a
következő alkalomra, és sokszor az így elkészített tematika ott helyben módosult a pillanatnyi
történéseknek megfelelően. Itt sorrendben leírom az egyes gyakorlatok instrukcióját (dőlt
betűvel), célját az adott helyzetben, és várható hatását a tapasztalataink alapján. A gyakorlatok
bemutatása után, röviden bemutatom azokat a konkrét eseményeket, fordulópontokat,
amelyek leírják a csoport folyamatot (kisbetűs részek). Ezután egyes gyakorlatok során a
konkrét történésekre is reagálok, azokat elemzem.
6.2.1. Első alkalom
Az elméletben bemutatott terápiákban (Hornyák és Krueger) a testkép korrekciójának
első állomása a testtudat fokozása. Számunkra is fontos volt, hogy eleinte fokozottan
ajánljunk olyan gyakorlatokat, amelyek ezt segítik, igaz szinte minden, a testtel kapcsolatos
gyakorlat növeli a testtudatosságot. Első alkalommal az volt a célunk, hogy bevezessük a
résztvevőket a módszerbe, a testi és mozgásos munkába, és hogy megismerkedjenek a
vezetőkkel, egymással és a térrel, valamint hogy kialakuljon egy kezdetleges csoportérzés.
Mozdulat és név
Nagy körben állva sorban haladunk és mindenki egyenként kimondja a nevét és tesz egy
spontán mozdulatot kifejezve azt, ahogy most éppen érzi magát. A csoport a nevet és a
mozdulatot háromszor elismétli az emberrel együtt.
Ezt a gyakorlatot gyakran használjuk csoportkezdésre. A gyakorlat során az egyes
emberek a testükkel, mozdulataikkal mutatkoznak be és ez által rengeteg nem verbális úton
közvetített információt adnak a többieknek. Átélhetik, hogy kifejezik érzéseiket mások előtt.
Ha a vezető kezdi a kört, spontán mozdulatával modell lehet a csoporttagok számára. (ez a
csoport egész folyamatára igaz). A vezető elfogadó attitűdjével érezteti, hogy itt nincs jó és
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rossz megoldás. Ezt az attitűdöt a csoporttagok is magukévá teszik, ami a későbbiekben
lehetővé teszi az önfeltárást.
Mialatt a csoport elismétli a mozdulatot, a mozgó ember a csoport irányítójává válik, és
a csoport azáltal, hogy követi a mozgását és kimondja a nevét, megerősíti őt, egyben kifejezi,
hogy elfogadja csoporttagként és ideiglenes vezetőként. Amint azt az elméletben láttuk, a
korai anya-gyerek kapcsolat során az anya szinte folyamatosan megerősíti gyermeke fejlődő
énjét azáltal, hogy jelzéseit, mozdulatát megismétli, tükrözi, elfogadásáról biztosítja. A
csoport együtt erős tükröt tart, mintegy felerősíti a megjelenített, kifejezett érzelmet.
Ugyanakkor a tükrözés sohasem pontos, éppen úgy, mint az anyai tükrözés, amely
„jelzettsége” révén járul hozzá a gyermeki én differenciációjához. Ez a gyakorlat általában
Én-erősítő, növeli az önbizalmat és a kifejezési készséget19.
A csoport, mialatt egy mozdulatot ismétel, egységként működik, amelynek az egyén
egy része, amelybe beleolvadhat, amikor éppen más van soron. Az egyén megerősítése mellett
a csoportérzést is erősíti a gyakorlat. Ahogy mindenki sorra kerül, mindenkinek a mozdulatát
megnézi, majd megismétli a csoport, megerősödik, hogy itt mindenki egyformán fontos,
megszületik a csoportérzés első formája.
Ebben a gyakorlatban mindenki részt vett valamilyen mozdulattal. Jellemzőek voltak a visszafogott, sztereotip
üdvözlő mozdulatok. Emese és Zsolt mozdulata volt csak harsányabb. Ők voltak egyedül, akik lábbal is
mozogtak. A gyakorlat beindította a csoporttá alakulást. Miután ez a rövid benyomásuk volt egymásról, szélnek
eresztettük őket. A következőkben még kissé bizonytalanul mozogtak a térben az emberek, zavartan, egymást
elkerülve.

Ezután a résztvevők önállóan, szabadon mozoghattak a térben a következő gyakorlat
során. A gyakorlatok sorozatában szándékosan váltogatjuk a szabad mozgást és a csoport által
alkotott kört. A kör zárt, meghatározott középponttal rendelkezik, benne a figyelem a
csoporton van és nem az egyénen, így biztonságot és védettséget nyújt, bizonyos szempontból
a szimbiotikus együttlétet idézi, ugyanakkor az egyéni szabadságot korlátozza. A nyílt térben
való szabad mozgás szabadságot ad, ugyanakkor bizonytalanabb határokat jelöl. Mindkettő
lehet megnyugtató és okozhat feszültséget is, a személy pillanatnyi állapotától függően.

19

Mindez a mi kulturális közegünkben igaz. Dosamantes-Beaudry (1999) kúltúrközi vizsgálatában leírja ennek a
gyakorlatnak a hatását nyugat europai és tajvani workshopok résztvevőivel. Nyugat Európa az USA-hoz
hasonlóan individuális társadalom. Itt az emberek fesztelenul kimutatták a negativ és pozitív érzelmeket
egyaránt, a gyakorlat itt énerősítő hatású volt. Tajvanon szemérmesebbek voltak az emberek, verbálisan nem
osztották meg egymással az élményeket, és csak pozitív érzelmeket mutattak ki. Ez csupán egy példa arra, hogy
minden gyakorlatnál figyelembe kell venni a kulturális és személyes különbségeket. Egy bizonyos beteg csoport
ugyanúgy eltérően reagálhat egy gyakorlatra, mint egy adott kulturális közösség.
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Ismerkedés a térrel
A következő gyakorlatnak három célja volt. Egyrészt, hogy megteremtsük az átmenetet
a hétköznapi életből a táncterápiás térbe, másrészt hogy a személyek megismerkedjenek a
teremmel, ahol vagyunk. Az élet első megismerő folyamata a szenzoros és mozgásos
élményeken alapszik. Ezeknek az alapvetően testi megismerő folyamatoknak a felidézése lett
volna a harmadik célunk.
A gyakorlat első felében a szokásos „felnőtt” sémákat hívtuk elő, azzal, hogy arra
kértük őket: Úgy ismerkedjenek a térrel, mint egy kiállításon. A gyakorlat második felében
úgy fedezhették fel a teret, ahogyan máskor, máshol nem szokták, használva a mozgást és
minden érzékszervüket.
Még idegen a tér, a társaság, a vezetés, a hétköznapoktól gyökeresen eltérő a feladat. Egymással nem vettek fel
semmilyen kapcsolatot és kicsit unatkoztak. Eközben lement az energia szint, leálltak. Kicsit érdekesebb volt
számukra a gyakorlat második része, kicsit változatosabb mozgásokat használtak, szaglást, tapintást, de hamar
ebben is unatkoztak.

Csatornák
Ezután járás közben változtattuk a tempót és fokozatosan felgyorsultunk. Spontán
közelebb kerültek az emberek egymáshoz, kialakultak az emberek között az úgynevezett
„csatornák”, ahol egymás között találják meg az emberek a szabad utat. Ez alatt felélénkült a
figyelem, a csoporttagok mozgásba jöttek, kipróbálták a különböző lehetőségeket. A gyors
irányváltások szükségessé teszik az érzékelés pontosságát, a test központból való irányítását
és pontos koordinációját, és a koncentráció fokozódását. A gyakorlat során a figyelem
egyszerre irányul kifelé a többiek mozgásának köszönhető változó környezet felé, és
egyszerre befelé, a változó környezethez állandóan alkalmazkodó mozgásban lévő test felé.
Ez a mozgás a középpont bevonását követeli meg, mivel a testet irányítani a gyors váltások
során onnét lehet. Ez elvileg nehézséget okozhat, itt mégis láthatóan egész könnyen ment.
Mikor felgyorsultunk, a „csatornákban” meglepően ügyesen kerülgették egymást.
Ez a gyakorlat a döntésekről is szól. A személy választhatja a sűrűben való eligazodás
és áthatolás kihívásait vagy elkerülheti a „tömeg-középpontot” és haladhat a többiek alkotta
tér külső peremén is. Megélheti, hogy milyen a sűrűben élni, áthatolni, utat törni, ugyanakkor
azt is kipróbálhatja, hogy milyen a sűrű középponton kívül. A lényeg, hogy mindig magunk
dönthetjük el, melyik utat választjuk. A csatornákban való közlekedés azt is megmutatja,
hogy milyen stratégiát alkalmazunk a találkozások során. Kitérünk és irányt váltunk, vagy
megvárjuk, amíg előlünk térnek ki. Milyen könnyen változtatunk irányt, adunk fel egy

62

elhatározott célt, és hogyan éljük meg ezt a változást. Milyen érzelmeket kelt bennünk, ha
mások késztetnek irányváltásra és milyen, ha magunktól változtatunk. Mennyire van a testünk
felkészülve a változásra? Mennyre okoz nehézséget a reagálás a változó környezetre? Fontos
tapasztalat lehet az ütközés. Milyen hatással van ránk?
Az „ismerkedés a térrel (kiállítás) feladat során az unalom, bizonytalanság, egyedül lézengés miatt kialakult
feszültség kifejeződött és kivezetődött az első olyan feladatban, ami érdekes és mozgalmas volt, és ahol
egymással is kontaktusba kerültek. Ez a feszültség megtöltötte energiával a járásos gyakorlatot, mikor
felgyorsultak. Élénkebbek lettek, felszabadultabbak, egymáshoz közel mentek, egymás között szaladtak.
Figyeltek egymásra, volt némi szemkontaktus.

Lassúság és mozdulatlanság
Ezután fokozatosan lelassultunk, egészen a mozdulatlanságig. A mozdulatlanságban a
mozgás nem áll meg, a test belsejében folytatódik a ritmus lüktetése, ahogyan szívünk ver,
pulzusunk lüktet, ki- és belélegzünk. Ilyenkor továbbra is mozgásban van egész testünk,
minden csontunk, izmunk és izületünk, csak éppen ez a mozgás kisebb léptékű, a durva
érzékeléssel nem észrevehető. Ahogy állunk, figyelmünk ezekre az apró mozgásokra irányítjuk
és figyeljük a test ritmusát. Itt a testtudatosságot és az én-tudatosságot a saját testi létezésünk
puszta érzékelésével fokozzuk. Ezzel a megfigyeléssel mintegy kinagyítjuk a testi
történéseket, megfigyeljük és megerősítjük azokat. A figyelmet gyakran könnyebb a belső
mozgásokra irányítani úgy, hogy a külső mozgásokat megállítjuk. Bizonyos embereknél
ennek az ellenkezője is előfordul, mivel a lassúság feszültséget válthat ki, és így eltereli a
figyelmet.
Mi hoz mozgásba
Azt kutattuk, hogy mi az az első impulzus, ami újra mozgásba hoz, és hogyan alakul ki
a belső mozgásból egy külső mozgás, melyik testrész mozdul először. A belső tapasztalattól
indulva eljutunk újra a mozgásig, a kifejezésig. Ez a gyakorlat jó példa arra, hogy miközben
gyakorlatokkal és instrukciókkal dolgozunk, az egyéni mozgásra koncentrálunk, valahol a
direktivitás és nondirektivitás között félúton dolgozunk, miközben mindkét végletet időnként
meghatározott céllal felhasználjuk.
Saját ritmus
Újból mozgásba mentünk és a saját tempó megtalálása következett járás közben.
Minden életműködésünknek meg van a saját ritmusa, amely mozgásunkat és reakcióinkat
meghatározza. Weiner szerint „bármilyen betegség gyógyításának alapfeltétele a biológiai
ritmusok egyéni mintázatának figyelembe vétele, tiszteletben tartása.” (Weiner, id.: Varga,
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1994, 217.o.). A belső ritmusok felismerésének alapvető módja a mozgás, amin keresztül nem
csak felismerhetjük, de személyes koreográfiánkba építhetjük ritmusainkat, hogy segítsék a
gyógyulást. Ennek alapvető módszere a saját „járási” ritmus megkeresése. Ezzel dolgoztunk
itt. Később a ritmusokkal még részletesen foglalkoztunk egy egész alkalom keretében.
Testrészekkel mozgás
Ebben a szakaszban megkezdődik a szabad tánc bevezetése, a testet nem csak állásban
és járásban figyeljük. Ez az első szakasz, ahol már zenével és egy-egy instrukcióval segítjük a
szabad improvizációt. A feladat szabad tánc, melyet a különböző testrészek irányítanak. A cél,
hogy lehetőséget adjunk az egyes testrészek különálló mozgásának megfigyelésére és a
testrészek elkülönítésére és a részek újból egészként való tapasztalására, ami a testkép
korrekció fontos lépése. A feladat során a perifériás testrészektől indultunk, amelyek általában
kevésbé személyesek, kevésbé „veszélyesek”, mint a test középpontjából való indítás20. Így az
instrukcióban a kar volt az első, majd a vállak, a lábak, a nyak, fej, végül a törzs és a
testközpont.
Később az instrukcióban elmondtuk, hogy a szabad táncban különböző szinteket
használhatnak. Különböző szinteken a táncban és a táncterápiában a három magasságot
értjük, a legalacsonyabb a föld szintje, azután a középső szint a földtől feljebbi - de még nem
állás - és a legmagasabb szint az állás és attól felfelé. Ekkor kipróbálhatták milyen, ha a fej a
földre kerül. Ez egy másik perspektívát kínál, ami megváltoztatja a gondolkodásunkat,
érzelmeinket is. Ez a gyakorlat segítette a terem teljes bemozgását, megismerését, most már
tánc és mozgás közben.
Éppen kezdtek elmélyülni egyedül, mikor mondtam, hogy vegyék észre a többieket, ettől bezáródtak. Ettől
leálltak, megváltozott a mozgásuk, a hangulat. Korai volt, még szégyenlősek voltak egymás előtt mozogni, nem
volt még elég bizalom, mikor tudatosítottam bennük, hogy idegenek között vannak. Nagyon lassan találtak
vissza a körbe és akkor is nagy körben álltak kihasználva az egész termet. Én beljebb álltam meg, végül nagyon
lassan ők is közelebb húzódtak, egy kisebb körbe.

A másik bemutatása szavakkal
Idáig a csoporttagok „ismeretlenül”, a szokásos verbális bemutatkozás nélkül mozogtak
együtt. A mozgással való „bemutatkozás” nem véletlenül kapta az első helyet. Ezzel is
kiemeljük a nem verbális üzenetek jelentőségét a verbálissal szemben, segítjük a nem verbális
mező érvényesülését, és mintegy rávezetjük a résztvevőket a nem verbális világ fokozottabb

20

Vö. Hornyák, 1989
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használatára. A következő gyakorlatban lehetőség nyílt a beszédre, amit összekötöttük a
nemverbális üzenetekkel, az intuícióval és a kapcsolatalakítással is.
Azt kértük, hogy mindenki a vele szemközt álló embert egy percig csak érzékelje,
ellazult állapotban, majd a keletkezett asszociációi szerint mutassa be a csoportnak néhány
szóval a másikat, egyes szám első személyben, mintha magáról beszélne. Ezután az a
személy, akit bemutattak visszajelez, hogy mi felelt meg a valóságnak és így bemutatja magát
röviden.
Ez a gyakorlat arra inspirál, hogy az emberek tudatosítsák mindazt, amit egy emberről
érzékelnek, és a felmerülő asszociációikat. Ez alapján az egyén felismerheti, hogy hogyan
keletkeznek gondolatai és ítéletei másokat érzékelve, majd visszajelzést kap azok
objektivitásáról. Ez után azt is felismerheti, hogy hogyan teszik ezt mások vele kapcsolatban,
tükröt kap arról, hogy hogyan látják őt mások kívülről, mit közvetít a világ számára, illetve,
hogy hogyan néz ki ez az üzenet szavakra, fogalmakra lefordítva. A személy ezután
lehetőséget kap, hogy e projekciókra reagáljon, bemutatva magát, azaz a másik által kiemelt
témák szolgálják az adott pillanatban kialakuló énkép tengelyét és ez új nézőpontot ad az
önvizsgálathoz. A bemutató ember saját személyiségét is beleadja a bemutatásba, azáltal,
hogy feltárja a saját szempontjait, azt, hogy mi az, ami neki feltűnt, amit ő érzékel a másik
emberből. A csoport minden tagja ezt összemérheti saját asszociációival és ez alapján a
bemutató személyről is kap információt.
A másik bemutatása egy nagyon intim kapcsolatot is létrehoz az emberek között, hiszen
a folyamat során teljes figyelmükkel a másik felé fordulnak, befogadják a másik
személyiségét. Ettől a mély figyelemtől egy bizalmi kapcsolat, egy szövetség születik meg a
két ember között, ami a benyomások kimondásával csak fokozódik. Mindketten arra
koncentrálnak, amit tudhatnak egymásról és nem arra, hogy mennyire idegen a másik. Ez az
ismerősség érzését kelti, hogy van valaki a csoportban, aki tud rólam dolgokat. Észre vesznek,
érzékelnek engem, tehát itt vagyok. Főleg az anorexiasoknál, akik fizikailag alig vannak jelen,
jelent sokat létük megerősítése, ráadásul kizárólag testi megjelenésük alapján.
A csoport szempontjából is jelentős lépés ez, mivel itt alakulnak ki először páros
kapcsolatok. Mindenki az egész csoport előtt megmutatkozik, immár verbálisan is, de a páros
kapcsolat biztonságával. A bemutatás idejére minden pár a csoport figyelem középpontjába
kerül és ez fontosság érzést ad neki. Ezzel folytatódik a csoporttá alakulás.
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Mivel párban dolgoztunk, mindenki legalább egy emberhez kapcsolódhatott a csoportból. Ez bejött, örültek,
hogy hallanak magukról. A körben mindenki figyelmes volt, egymást kíváncsian hallgatták, kedélyes volt a
hangulat. A kör és a megnyilatkozások támogatták a csoport érzés beindulását.

Páros tükrözés
Továbbra is ugyanazzal a párral dolgozunk. Célunk továbbra is ismerkedés, és a biztonság
érzés megerősítése páros mozgástükrözés által. Feladat: A mozog, B figyel, majd tükrözi,
aztán A leáll, B tükröz tovább, aztán B saját mozgást kezd, amit A tükröz, tehát megtörténik a
csere, majd B leáll ha akar, miközben A tovább utánozza a mozgását és folyamatosan így
tovább.
Az első testi dialógus mintájára kialakított mozgásos kapcsolat gyógyító hatása a
táncterápiának egyik alapvető eszköze. A kliensek egymással vagy a terapeutával kialakított
közös mozgása során mély érzelmi megértés és kommunikáció alakul ki. Az együtt mozgás
állhat a mozgás tükrözéséből, ahogyan az anya érzelmi ráhangolódással tükrözi gyermekét 21.
A tükröző vagy támogató partner szerepe, hogy ítélkezés nélkül, a jelenlétével támogassa a
beteget tapasztalatszerzésében, megerősítse, jelentőséget adjon a beteg belső érzékelésének,
mint ahogyan azt az anya teszi a szimbiózis során. Amikor a beteg követi a másik mozgását,
olyan mozgást tapasztal, amely se nem belülről, se nem kívülről irányított, inkább megosztott.
Bizonyos értelemben ez az eredeti szimbiotikus rendszer úrjateremtése. Amikor a szerepeket
felcserélik, a mozgáskezdeményezés átkerül a beteg belsejébe. Nálunk az kezdhette a szabad
mozgást, aki a párból erre inkább készen állt. A csoporttagok képesek voltak egymást
tükrözni, úgy tűnik ez szinte reflexszerűen működik. Azzal, hogy nem folyamatos a
szinkronmozgás, hanem az egyik fél kilép a kapcsolatból, amikor akar, és csak nézi a másikat,
egyben megelőztük a teljes szimbiotikus helyzet indukálását. Ezáltal azok számára sem túl
„veszélyes” a feladat, akiknél a túl szoros kapcsolat a határok hirtelen feloldódásához
vezethet.
A tükrözés a meglévő párok között intim kapcsolatot hozott, és az egész csoportban intim légkört teremtett. A
folyamatba mindenki teljesen bevonódott, intenzívnek éreztük. Tovább tartott, mint terveztük, és jól esett egy
szünet utána, kiszellőztetni a történteket. A szünetben a többség együtt maradt a kávéautomatánál és
beszélgettek.

21

Mahler is rámutat, hogy az a csecsemő, akit elismerő és libidinálisan tükröző felnőttek vesznek körül, e
tükröző csodálat által stimulálódik, „elektrifikálódik”. Kulcsár szerint ezt az ellátást az anya a szimbólikus
szakaszban valamint a differenciáció és a korai gyakorlási szakaszban biztosítja legfeltünőbben, de a felnőttkori
szociális facilitációban hasonló jelenség érvényesül (Kulcsár, 1992, 26.old).
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Szoboralakítás
A szoboralakítás során az emberek sétálnak a térben, majd egy ember egy bizonyos
testhelyzetet vesz fel, szoborrá merevedik. A többiek hozzá rendeződnek tetszés szerint, azaz
egy ember ihletésére az egész csoport egy szoborrá merevedik. Amikor mindenki megtalálta a
helyét az állóképben, a személy kilép a helyéről, egy vezető a helyére lép, a személy megnézi
kívülről, majd nevet ad neki, és változtathat a szobron.
Ez is a tükör egy formája. Itt már a csoport együtt dolgozik, közösen alkotnak valamit.
Létre jön valami csoportos, mégis az egyénre jellemző, amiben mindenkinek fontos szerepe
van, középpontjában azonban a kezdeményező áll. Mikor az egyén beledobja magát a térbe,
mintegy ajándékot ad a csoportnak, felkínálva egy témát, önmagát, majd a csoport részéről az
őszinte reakció egy viszont ajándék az egyén számára. Ezzel a csoport és egyén között
bizalmas kommunikáció alakul ki. A szobrot nem konkrétan alkotja meg, hanem közvetett
módon, amennyiben egy konkrét mozdulattal beindítja a többiek fantáziáját. A környezet
tehát reagál, ezt a reakciót nem befolyásolhatja a személy (a csoporttagok szabadon
mozognak), ám lehetősége van elnevezni, megfogalmazni a jelentését maga számára, és
változtatni rajta.
Az intim páros feladat után nagyon jól sikerült a csoportos folyamat. Mindenki szerepelt, felszabadultak voltak,
megmutattak magukból valamit és támogatta őket az egész csoport. Meglepően bizalmas volt a légkör. Minden
szobornál egyre közelebb és közelebb mentek egymáshoz, fokozatosan kezdték egymást érinteni, és a szobrokat
a támogatás és melegség jellemezte. Ennek az alapja lehetett a tükrözésben létrejött bizalmi helyzet. A szobros
gyakorlat során újból sétálgattak a térben, de a legelső gyakorlattal ellentétben, már nem „idegenekkel”
körülvéve. A gyakorlat során adott egy plusz hőfokot, hogy egymásra kellett figyelniük. Már a csatornáknál is
meg volt az egymásra figyelés, de itt személyesen figyeltek egy valakire, és valami közöset alkottak meg,
amiben kifejezhették a köztük fennálló viszonyt. A foglalkozásnak ez volt a csúcspontja. Ezzel megalakult a
csoport, amiben minden embernek van kifejezési lehetősége, és a csoport ebben támogatja.

Feedback
A mozgásos gyakorlatok folyamatába mindig beillesztjük a szóbeli megbeszélést is. Ezt
„feedback kör”-nek nevezzük. Ilyenkor az adott folyamat lecsengetése után összegyűlünk a
körben, hogy kicseréljük verbálisan a tapasztalatokat. Ezek a megbeszélések segítik a
feldolgozást, az élmények tudatosítását és beépülését a meglévő tapasztalatok közé, a test és
lélek integrációját. Ilyen céllal használjuk az ülés lezárásakor, de használjuk indításkor is, az
aktuális hangulat feltérképezésére. A csoport egy körben helyezkedik el, aminek van egy
meghatározott középpontja (pl. gyertya vagy virág). Ez a forma biztonságot nyújt a
csoporttagoknak. A körben mindenkinek helye van, mindenki szót kap, aki beszélni szeretne.
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A vezető az aktuális helyzettől függően moderálja a megbeszélést. Feltehet konkrét kérdést,
adhat szempontokat, meghatározhatja a megnyilatkozás hosszát (pl. egy szó, egy mondat)
vagy formáját (verbálisan vagy mozdulattal), sorrendjét, vagy hagyhatja, hogy a csoporttagok
szabadon kifejezzék magukat, mondják el, mi az, amit most megosztanának a csoporttal.
Nehezen szólaltak meg, nem igazán tudták, hogy mit is kéne itt most mondani. Amit mondtak, mind pozitív.
Főleg az elfogadásról, megszokott gátlások hiányáról, egymás előtti mozgásról, bizalomról, a beszéd
nélküliségről. Mindarról, ami nagyon furcsa ebben a helyzetben. A legtöbben azt emelték ki, hogy elfogadva
érzik magukat itt.

Relaxáció
A következő gyakorlat a testi figyelem elmélyülését, és az eddig történtek integrációját
szolgálta. Miután elhelyezkedtek a földön fekvésben, egy vezetett relaxáció következett. A
testre irányítva a figyelmet végig mentünk a különböző testrészeken. Ezután, felidéztük a nap
gyakorlatait arra figyelve, hogy milyen információt találnak az egyes testészeikben az egyes
gyakorlatok felidézésekor.
Mindenki lefeküdt és megfigyelhetően ellazult. Lassan tértek magukhoz. Nyugodtak voltak utána.

Rajz Ezután lerajzolták mindazt, amit átéltek. Ezt később is minden alkalommal megtették. A
rajz mindig összehozta a csoportot, ilyenkor egészen közel húzódnak egymáshoz, mindenki a
földön van.
Verbális visszajelzésként egy szót kértünk a rajzhoz. Ez számukra talán új, hogy egy szóban
kell kifejezni az érzéseiket. Számunkra ez az egy szó nagyon sokat mond arról, hogy ki
hogyan van jelen.
Odamentünk hozzájuk, ahol rajzoltak, ott kértünk egyszavas visszajelzést. Zsolt: megnyugvás. Kinga: ölelés,
Antónia: most jól érzem magam, Ica: Jó, Teri: Meghittség, Emese: Egocentrizmusom, Janka: Ambivalens,
Virág: Felszabadulás. Összességében pozitív, kivéve Janka, aki ambivalens, ő ezután kimaradt. Neki nagyon
súlyos bulímiás korszaka volt, súlyos depresszióval. Később elmondta, úgy érezte, kilóg a csoportból.

A körben egy mozdulat. A többiek ismétlik, mint az elején. Ezzel a mozgásos szinten is
kifejezhették a bennük lévő érzéseket, ami azt biztosítja, hogy ezeket az érzéseket ne kelljen
kivinni a csoportból. Természetesen ettől még nem múlnak el teljesen ezek az érzések, de
kifejeződnek és így feszültségük csökken.
Kifejezték azokat a pozitív érzéseket mozdulatokkal is, amiket verbálisan megfogalmaztak (Zsolt: karok hátra
lendülnek, mintha el akarna ugrani, de mégsem, Kinga: jobb kar kitár a szívtől a többiek felé körben, Antónia:
könyökből integet az egyik kar, Teri: fázom, karjával simogatja a karját keresztbe, Emese: felhúz a dzseki cipzár,
Janka: kispárna a kézből, Virág: vidám gyors integetés.) Ezek a mozdulatok a kapcsolatokra vonatkoznak.
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Összefoglalva, az egész alkalom fő témája a bemutatkozás, a visszatükrözés és a
kapcsolatfelvétel volt. Annak megerősítése, hogy itt vannak, megérkeztek, egymással
kapcsolatba kerültek.
6.2.2. Második alkalom
Üdvözlés
A második alkalmat sétával kezdtük, amely során lassan találkozások jönnek létre,
amikor „hagyod, hogy hasson rád a másik és valamit mondasz neki”. Azt gondoltuk, hogy
különböző szinteket kínálunk fel ezekhez az interakciókhoz. Elsőként a test szintjét, az első
testérzetet kimondva, majd az érzelmek szintjét, az első felmerülő érzést kimondva, majd a
gondolatok szintjét, azaz az első gondolatot kimondva a másiknak. Ezáltal a testi szintből az
érzelmeken keresztül jutunk el a gondolatig. Ezután érkeztünk meg a testi szintre, ahol egy
mozdulattal lehetett kifejezni magukat a találkozáskor, szavak nélkül. Célunk az volt, hogy a
hétköznapi találkozások szintjéről érkezhessenek meg a testi szintre fokozatosan.
Buborék
Mivel az első feladat során sokáig nem jöttek létre találkozások, egy másik irányba
indultunk. Azt kértük, képzeljék el, hogy egy gömb van körülöttük, mintha egy buborékban
lennének és így sétálunk a teremben. Ez a gyakorlat erősíti a test- és énhatárok érzését, ezáltal
biztonságot nyújthat egy túl intim helyzetben.22 Kértük, figyeljék meg a buborék formáját,
színét, tudatosítva a személyes határokat. Ezután, amikor nekik jó, kiléphetnek ebből a
buborékból és elhagyhatják, a figyelmüket a külső környezetre és a többi emberre irányítva.
Ezzel lehetőséget adtunk, hogy ők döntsék el, hogy mikor, hogyan lépnek ki a buborékból,
kilépnek-e egyáltalán. Ezután tértünk vissza a találkozásokhoz.
Kezdetben hasonlóan zavartan sétálgatnak, mint az első alkalommal. Az instrukcióban direkt találkozásokat
kértünk. Ennek ellenére mindenki egyedül sétálgatott, kicsit elveszve a térben, találkozások egyáltalán nem
történtek. Éreztem, hogy szégyenlősek egymás előtt, befelé fordultak, bezáródtak, ezért úgy módosítottuk az
instrukciót, hogy ne érezzék kötelezőnek a találkozást. Nagyon sok időt adtunk nekik az elején, engedtük, hogy
megéljék, hogy lassan mennek a találkozások, és nem avatkoztunk be. Sokáig úgy tűnt, mintha képtelenek
lennének találkozni. A két „segítő” a csoportban kezdte el a feladat „végrehajtását”. Lassan kezdték egymást
észre venni. Kicsit kötelességszerűen beindult a gyakorlat, végrehajtották az instrukciót és a légkör oldódott
valamit. Végül a mozgásos rész (!) oldja a feszültséget, ezalatt mindenki találkozott mindenkivel, végül
belemelegedtek. A végén a feedback-ben csak a negatív érzéseket hozták elő a feladattal kapcsolatban, csak arra
emlékeztek, hogy nem jöttek létre találkozások.

22

Ezt a gyakorlatot használja Hornyák is az első terápiás szakaszban.
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Következtetések: Az eltelt egy hét visszazökkentette őket, és még nem volt igazán
megalapozva a bizalom a csoportban arra, amit mi kitaláltunk, hogy egyenként találkozzanak,
és verbálisan kifejezzék magukat. Érdekes, hogy mozgásosan, nem verbálisan könnyebben
ment. Úgy látszik éppen az támogatja a résztvevőket, ha a hétköznapoktól eltérő módon
viselkedhetnek egymással, ebben az amúgy sem hétköznapi helyzetben. A táncterápiás és a
hétköznapi tér közötti átmenet nem szükséges, sőt zavaró volt (másodszorra is). Ezen kívül a
feladat kezdéshez túl intim (rögtön azzal kezdjük, hogy adjál valamit magadból a másiknak).
Nem voltak még azon a szinten, hogy rögtön egymással találkozzanak, egymással
foglalkozzanak, és ráadásul verbálisan. A testérzetet verbalizálni különösen intim, a verbális
csatorna nagyfokú bizalmat igényel. Ugyanakkor, a verbális csatorna a hétköznapi,
megszokott csatorna, ezen közölni nem megszokott (testérzet) dolgokat furcsa. A nem
verbális találkozások könnyebben működhetnek akár idegenek között is (már az első
alkalommal is), mert a hétköznapitól eltérő találkozási mód, egy olyan speciális teret hoz
létre, ahol az ember más szabályokat alkalmaz a viselkedése kialakításában, mint általában.
Feedback. Az előző alkalom óta mi történt, hogy vannak most.
Volt, aki újból felszabadultságról beszélt. A feedback kört jól élték meg, ami inkább az első alkalom jó
érzéseiből és nem az előző feladatból jött. Ezen feedback során az egyik kliens egyéni problémáját testi szinten
is megjelenítette. Ebben egy másik résztvevő testi érintéssel, a csoport a figyelmével, a vezetők pedig a
kérdéseikkel támogatták. Az egyéni folyamat megerősítette a bizalmat bennünk, vezetőkben is, és a csoport többi
tagjában. A beszélgetés alatt kialakult egy bizalmas, együttes élmény, amit az is mutatott, hogy nagyon közel
ültünk egymáshoz, és a kézfogás természetesen következett.

Ülőtánc
Miután mindenki megszólalt egyszer a feedback körben, ülve maradtunk, megfogtuk
egymás kezét és „ülőtáncot” javasoltam, ami a farok csonton való ingásból és körzésből állt.
Ennek a célja az volt, hogy megőrizve az együttesség élményét, ami a beszélgetésben
létrejött, mozgásba hozzuk magunkat és előkészítsük a következő folyamatot, amely a
földdel, majd a testközponttal való kapcsolatról szól. A földön ülve maradtunk, egymás kezét
fogva, mégis táncolva. Kértem, figyelmüket vigyék arra a pontra, ahol most kapcsolatban
vannak a földdel A testközpont megérzésére az ülés biztonságos helyzetet nyújt. Miközben a
földdel kapcsolatban vannak, és testközéppontjukra figyelnek, egyidejűleg a kézfogáson
keresztül fizikai kontaktusban is vannak egymással. Egy idő után dünnyögő hangot is adtunk
a mozgáshoz. Volt, aki becsukta a szemét, volt, aki nyitva hagyta. Ez a körző, hintázó mozgás
ingerli az egyensúlyozó szerveket, ami kellemes érzés a legtöbb embernek. Ebből az
ülőtáncból kiindulva egy spirál irányú mozgással keltünk fel a földről és lassan állásban, a
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kézfogásokat elengedve egyéni táncban érzékeltük, ahogyan a spirál az egész testünket tovább
mozgatja, a végtagokat, a fejet. Ezután ezt a spirálmozgást egy központba összegyűjtöttük a
testünkben, majd onnan kiterjesztettük az egész testbe újra. A mozgás így bentről indult és
fokozatosan kiterjedt a testbe, majd újra kisebb és kisebb lett, visszahozható a test
középpontjába, majd a központból újra kiterjeszthető a testbe. Ez elősegíti a „bent” és a „kint”
elkülönítését azáltal, hogy megélhetik, hogy a mozgásuk bentről keletkezik és kiterjed a test
többi részébe, majd kintről újra behelyezték egy pontra, és ez az irányításuk alatt áll. A
kontroll, a kicsi és nagy, a kiterjedés és összehúzódás, a befogadás és elengedés, a légzés
témája egyaránt megmozdulhat ettől a mozgástól. Ez mind alapvető az étkezési zavarosoknál.
Ezt később a szegycsont megtámasztásával, a légzés támogatásával tovább kutattuk.
A testközéppont mozgását „biztonságos körülmények között” élhették meg. Az ülő
helyzet kevésbé ijesztő, mint az állás, és jobban hasonlít a korai kötődési időszak élményeire
és a föld is támaszt ad. A földdel való kapcsolat, a többiekkel való kapcsolat, a szabadság
hogy nyitott vagy csukott a szem, és a bizalmi légkör mind biztonságot adott. Mindenki a
maga idejében válhatott ki a körből. Ez mindig a szimbiózisból való kijövetel ismétlése.
Fontos, hogy a maga idejében tegye meg és közben érzi, hogy a többiek hol tartanak. Az
egyik oldalon, ha már kiváltak, az őt is gyorsítja, de még támaszkodhat a másik oldalra. A
csoportban az ülőtánc során nagyon bizalmas légkör uralkodott. „Megtörtént az együttes
élmény”, mondta valamelyikük. A fizikai kontaktus megszakításával az együttes érzés
megmaradt.
Az Életfa folyamat
Egy hosszabb folyamat következett, ami három különböző imaginációból állt. Az első a
Fa növekedéséről, gyökerek eresztéséről, és a földdel való kapcsolatról szól. Célunk az volt,
hogy biztonságos alapot adjunk a további szabad tánchoz, ezért használtunk egy egyéni
irányított imaginációs folyamatot, amelyet állásból indítottunk. Legtöbben csukott szemmel
mozogtak. A föld a biztonság, az alap, amiről kiindulhatunk a továbbiak során. Az emberek a
terem különböző pontjain állnak, ahol a zene és a vezető hangjától kísérve kezdenek mozogni.
Először elképzelik a magot, amelyből kifejlődik egy fa. Képzeletben gyökereket eresztenek.
A gyökerek, a lábak, a földből tápanyagot képesek felszívni, és stabilitást adnak a fának. Majd
a fa ágakat növeszt, ezeket általában a karok jelenítik meg, amelyeket a szél lengetni tud.
Amikor biztos gyökereik lettek, elmozdulhatnak a gyökereikkel, törzsükkel, ágaikkal együtt,
behúzva a gyökereket, máshol kiengedhetik azokat, újra stabilitást nyerve. Bármikor és bárhol
meríthetnek energiát a földből, támogatását magukkal vihetik. Ahogyan a gyökereket
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szimbolikusan visszahúzzák, és újra kiengedik, a láb felszabadul és a lábfej, boka, térd, comb
is bekapcsolódik a táncba. Ez a gyakorlat kapcsolódik az ülőtánchoz.
Rajz Ezután az élményeiket lerajzolták.
Középpont23.
Újra felvettük a talajjal a kapcsolatot. A lábakon vittük a figyelmüket felfelé. Felértünk
a cipőig, a test középpontjáig. Arra kértük őket, keressék meg a testük középpontját, képzeljék
el ezt a pontot, és ahogyan ez a középponti energia kiárad a testük valamennyi részébe és
hagyják, hogy ez mozgásban megnyilvánuljon. A figyelmüket felhívtuk a medence tájék
szimbolikus elemeire, a vízre és a tűzre. Itt a medence mozgásával kapcsolatba kerülnek a
testük középpontjával, ami a leginkább alkalmas a mozgás tudatos kontrolljára.24
A központ természetesen a szexualitással is összefügg, ezért mozgatása „veszélyes”
lehet a betegek számára. A középpont bevonását az eddigiek során már néhány gyakorlat
előkészítette. Először a csatornáknál az irányváltoztatáshoz volt szükséges a központból való
mozgás (funkcionálisan). Majd az ülő táncban „biztonságosan” a földön ülve megérezhették a
központ irányítását. Később a súlyátadás és a mérlegtánc szintén a központ bevonását
indukálja.
Rajz. Ezután lerajzolták az élményeiket. Majd a rajz alapján párt választottak. A
folyamatokat így tudatalatti szinten is összeköthetjük.
A párválasztás a következő folyamathoz lassan ment. A választást értékelésnek élték meg, nem akartak
választani, mert azzal ítéletet mondanak, fogalmazták meg később.

Az értékelés hangsúlyozása egyfelől teljesítmény orientáltságra utal. Ilyet egészséges
csoportban nem tapasztaltunk. Valamint azt a szorongást is felhozta a rajz alapján való
párválasztás, hogy megfelelek-e, ki fog választani. Nem volt szerencsés rajz alapján
választani, mert a rajz sokaknál még kapcsolódik az iskolához, értékeléshez. Végül mégis
belementek a páros folyamatba. Feltehetőleg a párválasztás nehézsége mögött ott volt az
ellenállás. A rajzokból látszik, hogy a fa imagináció és a medence tánca a természettel, a
tűzzel, vízzel is kapcsolatba hozta őket és sok érzést felkavart. Majdnem mindegyik rajz
impulzív, sok színt használ, megjelenik rajtuk egy emberi alak közepében a piros szín, a tűz,
körülötte a zöld, a fa és aljában a gyökerek. (A képeket lásd a mellékletben.)
23

Vö. Krueger Centering gyakorlatával. Krueger szerint ez segít, hogy tudatosan megéljék, hogy a mozgásuk
belülről keletkezik és az irányításuk alatt áll és segít egy belső referencia pontot találni, ami körül az identitás
érzése kialakulhat (Krueger, 1986).
24
Hornyák megfigyelése, hogy az anorexiásoknál a medence merev, nem mozog külön, ami miatt hiányozhat a
kontroll belső helyének az érzése, amely akkor tapasztalható legerősebben, amikor a törzs középpontján
keresztül jön létre a mozgás.
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Valószínű a központ, a tűz és a víz bevonása a szexualitást is érintette, ami túl intenzív
reakciót váltott ki belőlük. Mindezek után beindulhatott a védekezésük, amit a párválasztás
késleltetésével jeleztek. Ha a személyek nem akarnak párt választani, az lehet annak a jele,
hogy „most nem tudok tovább menni, elég volt”.
Szegycsont
Ezután egy párral dolgoztunk. Az egyik ember a másik mögé áll és támogatja hátulról a
lapockája között, kicsi impulzust ad a kilégzésekor. A másik ember keze a saját szívén van, és
a légzésére figyel, lassan kinyílnak a karok, mintha egy ablakot nyitna ki, amin beömlik a
fény. A társ lassan elengedi, és csak kíséri a lélegző embert. Ennek a gyakorlatnak egyik
fontos része a társ támogatása, másik fontos része a légzés.

25

A légzés tudatosítása a testre

fókuszálás során segítheti a testi érzékletek és érzelmek szabad áramlását. A légzés
alapvetően kapcsolatban áll a táplálkozással, ritmusuk összehangolódik. Gyakran a légzés
ritmusa a korai táplálás során sérül, ha a csecsemő légzés ritmusához a táplálás nem
alkalmazkodik. Például ha forszírozták az evést az megzavarhatja az egyéb belső ritmusokkal
való viszonyt. (Talán egy ilyen élmény merült fel Zsoltnál, aki a külső elvárásokhoz való
alkalmazkodás élménye kapcsán az erőltetett etetés élményére asszociált, ld. később.)
Továbbá mindkettő a befogadás egy formája. A légzéssel megközelítjük a befogadás, a
táplálkozás témáját is, testi szinten, úgy hogy közben támogatva, tartva vannak egy segítő
által hátulról. Ez biztonságot ad és felidézi a korai kapcsolatban is meglévő „tartva lenni”
(holding) érzését.
A kezdeti nehéz pár választás után, a párok látszólag nagyon egymásra hangolódtak, kinyíltak és elfogadták
egymás támogatását. A rajzokban szépen megjelenik „tartva lenni” élmény. Van, aki kezet, van, aki szemeket
rajzolt maga mögé. Több képen a levegőben madarak szállnak, ami utal a levegőzés, szabad lélegzés, szárnyalás
élményére.

Rajzolás A rajzolás nagyon jó hangulatban zajlott. Megint együtt, egymáshoz közel,
nyugalomban. A rajzolás pozitívan hatása mögött lehet, hogy ilyenkor lent vannak a földön, a
föld biztonságos, ugyanakkor egy regresszív állapotot ad. Ilyenkor meghatározott feladattal
mindenki egyénileg, mégis egymás közelében „dolgozik”.
Integráció. Az eddigi folyamatokat egy szabad táncban integráltuk, amelybe bevontuk a
rajzokat is. Ezáltal újra élhetőek, átérezhetőek, átgondolhatóak, feldolgozhatóak az élmények.
Feedback. A megélt tapasztalatokról szóbeli visszajelzést kértünk.
25

Hornyák megfigyelte az étkezési zavarosoknál a sekély légzést, amellyel szerinte a betegek csökkentik és
elnyomják az érzéki és érzelmi tapasztalatok áramlását a testen keresztül, például a test tudatosságát az éhségből
származó ingerekről.
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A megjelent szexualitást Zsolt kifejezte a rajzában és verbálisan is. Virág, aki most is elkésett, nehezen
kapcsolódott be. Majdnem minden alkalommal elkésett, így soha nem tudott igazán részt venni. Ő korban,
súlyban, minden szempontból kilógott. A verbális visszajelzés elég kevés volt és nem a megélt élményekről
szólt. Az imagináció során felmerült érzéseikről vagy az ahhoz kapcsolódó élményekről nem sokat beszéltek,
csak magáról a keretről, a feladatokról ezekkel kapcsolatban fejezték ki az ellenállásukat. Kritikák hangzottak el
az első feladattal kapcsolatban, Teriből kifejezetten dühöt váltottak ki a gyakorlat, más viszont unalmasnak
tartotta. Úgy éreztük, hogy nem a lényegről beszélnek, és az ellenállásukkal van dolgunk. Úgy éreztem „jobb
híján” kritizálják a feladatokat. A megfigyeléseink, a rajzok és a címadások alapján sok érzés felmerült, de
nincsen meg a bizalmi légkör a megbeszélésükhöz. Arra jutottunk, hogy túl korai volt számukra ez a sok
imaginációs munka, talán a medence bevonása is, és ez kiváltotta az ellenállást, amit valamilyen módon
kifejeztek. Teri szerint erőltetett volt az egész, míg az előző alkalom csodálatos volt. Ica elmondta, hogy számára
az ülőtáncban „Megtörtént az együttes élmény”. Erről a folyamatról végül mások is mondanak saját élményt.
Antónia pl. elmondja, hogy próbált a többiekhez igazodni. Egyetlen, aki a későbbi feladatokból bármilyen érzést
megemlít, Ica – jó volt, hogy tartották a hátát. Ezután, a legvégén az álló záró körben, amit búcsúzáshoz
alkottunk, azt éreztem, hogy egyből közel jönnek és megfogják egymás kezét. Mintha hálásak lennének a mai
alkalomért, minden ellenére. Jó érzés volt, ekkor úgy éreztük, hogy együtt van a csoport.

6.2.3. Harmadik alkalom
Igen-nem nyaktánc
A gyakorlat során a fejjel bólintva és verbálisan is lehet igent/ nemet mondani. Cél,
hogy kijöhessen az ellenállás, (amit a múltkori alkalommal keletkezett) az indulatok, a
negatív érzelmek is, egymást felerősítve, támogatva. Emlékezzünk vissza, hogy a bólintás a
keresési reflexből indul ki26, így ezzel a mozgással a kereső viselkedést is felkeltjük.
Kezdés most is nehéz volt. Távolinak tűnt, pedig csak 1 hét maradt ki az előző alkalom óta. Olyan, mintha még
nem lennének itt, nem volt egymással sem kapcsolatuk. A nyaktáncot eléggé egyedül élték meg, nem igen
találkoztak. Amikor végül találkoztak is, inkább az igent mondták egymásnak.

Minden alkalommal újra kellett építeni a csoportot. Úgy tűnt, bárhogyan kezdünk, az
első gyakorlat mindig nehezen indul be, lassan megy a bemelegedés, az elején idő kell nekik a
megérkezésre. Talán a fejjel bólogatás miatt is fejben maradtak. Mindig abból indultunk ki,
hogy az eleje közel legyen a hétköznapokhoz, de most már látom, az a lényeg, hogy rögtön,
ahogy belépnek teremtsünk egy „más” teret. Ez esetben is azt gondoltuk, hogy testben, nem
verbálissal kezdtünk, ugyanakkor maradtunk erősen a konvencionalitásnál. Megadtunk egy
szokványos, ismert gesztust, ami nagyon konkrét módon függ össze a verbalitással, talán
közelebb áll a verbálishoz, mint a nem verbálishoz. Ez megint egy nagyon direktív gyakorlat

26

Lsd. Az elméleti részben a „legkorábbi szakasz fejlődésének” elemzésénél. (Hermann, 1943)
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kezdésnek. Ehelyett lehetett volna azt kutatni pl., hogy hol vannak a testében az igenek és a
nemek.
Feedback. A múlt alkalommal ellenállást váltottak ki az általunk ajánlott gyakorlatok, a sok
imaginációs munka. Nem mondták el az érzéseiket. A megélt pozitív és negatív
tapasztalatokra kérdeztünk. Van-e olyan tapasztalat, amit megosztanának?
Most már jobban megnyíltak és pozitívan álltak a csoporthoz. Ezután párválasztás volt anyagokkal, aki azonosat
választ csukott szemmel, az egy pár. Sokáig nem akartak választani, csak élvezték, hogy tapogathattak
anyagokat, egymást is néha, csukott szemmel lehettek, élvezték a játékot.

Stop játék
Párban dolgoznak tovább. Az egyik áll, a másik mozog. Az álló ember gesztusokkal,
szavak nélkül hívja a másikat közelebb, és ha úgy érzi, megállítja. Kísérletezhet a számára
optimális távolsággal és azzal, hogy ezt hogyan tudja kommunikálni a másik embernek.
Ezzel az volt a célunk, hogy megerősítsük biztonságérzetüket, határaikat, kontrollérzésüket.
Hogy ők döntik el, milyen közelséget szeretnének, és ezt képesek lehetnek kommunikálni.
Miután mindkét fél kipróbálta az irányítást, azt is kipróbáltuk, hogy milyen, ha nincs
kimondva, ki vezet, mindketten befolyásolhatják a távolságot, ahogy nekik jól esik. Ez jobban
hasonlít az élet helyzeteire, a valós kapcsolatokra. A táplálkozási zavarban nagyon fontos ez
az optimális távolság, ami a korai anya-gyerek kapcsolat zavara kapcsán okozhatja a határok
feloldódásától való félelmet, illetve a közelség kialakításának képtelenségét. A gyerek,
hasonlóképpen keresi a számára optimális távolságot az anyjától, és a kapcsolat
befolyásolásának képességét. Ha az anya kontrollálja ezt a távolságot, a gyereknek más utat
kell találni a helyzetből való kilépésre. A további kapcsolatokban újra és újra felmerül az
ideális távolság/közelség és kontroll témája.
A feladatnak a második részében a párok mozognak a térben és miközben egymással
szemkontaktusban

maradnak,

más

párokkal

is

találkoznak,

kinyílik

a

figyelem.

Kipróbálhatják hogyan és meddig tartható fenn így a kapcsolat. Ezt a terem adottságai is
segítették, mivel elég kicsi volt ahhoz, hogy a párok a nagyobb mozgásaik során egymással
keveredjenek. Az anya-gyerek kapcsolatban szintén felmerülhet ez a jelenség, például egy
kisebb testvér születésekor. Hogyan marad fent a páros, ha mások is vannak a térben.
A párok játszottak a távolságokkal, szemkontaktusban voltak, és kialakult közöttük egy intimitás. Az
instrukcióval kitágul a figyelmük, összekeveredtek a párok, de zömmel fennmaradtak szemkontaktussal a
kapcsolatok. Emellett beindultak kereszt interakciók, amik során a kapcsolatok játékosak lettek (kukucska
játékok a beékelődött mások mögött, között). Lassan felbomlottak a párok és újak alakultak, azok is
felbomlottak, felment az energia szint, gyorsultak a mozgások, végül futkározás, nevetés, felszabadult játék.
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Csoportos stop tánc. Itt az előzőkhöz hasonló technikával, de egyetlen ember irányít, és most
az egész csoport jön vagy távolodik tőle, a jelzéseitől függően. Ez is a kontrollal való játék és
egyben a közösséggel, több emberrel való kapcsolat és kommunikáció helyzete. Egy
társasággal szembeni viselkedésre lehet példa.
Többüknél kialakult, hogy differenciáltan hívták a csoport egyes tagjait. Felerősödtek a reakciók, erősebb
tükörnek bizonyult, mintha csak egy ember reagál, ezért a jelzések is nagyon egyértelműek lettel. Sokan
láthatóan megosztották a figyelmüket, volt aki később panaszkodott, hogy a csoporttal nem tud kapcsolatot
fenntartani, csak egyénekkel.

Feedback a legfontosabb tapasztalatról.
Főleg a párosról beszélnek, hogy ez egyfajta szimbiózis. Majd a megélt élményekről és azokat a mindennapokra
vonatkoztatják. Például: „Nincs olyan, hogy csoporthatás. Alapvetően nincs egyén és csoport kapcsolat. Ha egy
csoportban vagyok, és nincs túl jó kapcsolat egy társasággal, de nagyjából ismerek egyeseket, egy adott
személyre koncentrálok.”. Másban tudatosodott, hogy igazi intimitást csak egyénnel tud megélni. A csoportban
eddig főleg páros gyakorlatok során éltek meg intimitást. Az előző alkalommal az is lehetett a baj, hogy még
nem volt kialakulva a csoport, túl korán kezdtük el a komoly egyéni munkát.

Súlyátadás a földnek
Testtudati munkával és a súly megtapasztalásával folytattuk. Fekve kezdtük,
relaxációval, amikor az egész súlyunkat átadjuk a földnek, majd fokozatosan visszavettük ezt a
súlyt, különböző testrészeket felemelve. Ennek során különböző felületeken és különböző testi
pontokon kerülnek kapcsolatba a földdel. Kiemeljük, hogy figyeljék meg ezeket a pontokat,
ezáltal tudatosítjuk, elkülönítjük a testrészeket. Végül egészen visszavesszük a súlyt és
felkerülünk állásba. Ezután járás közben megvizsgáljuk a súly átadását egyik lábról a másikra.
Majd újra nagyobb és nagyobb felülettel találkozunk a talajjal, és egyre lejjebb kerülünk.
Megfigyeljük, hogy hogyan tudunk lentről felkelni, fentről lemenni, szinteket váltani. Amikor
teljesen lent vagyunk, tartva vagyunk a talaj által. Megélhetjük ezt a biztonságot, és azt is,
hogy a saját lábunkra tudunk állni, és a talaj akkor is tart, csak kisebb felületen. Azt is
megéljük, hogy a találkozási pont az, ahol a súlyt át tudom adni. A kapcsolat és a súlyátadás,
önmagam átadása összefüggnek. Két test között a kommunikáció ezen a találkozási ponton
keresztül jön létre27.
Dinamikus, energikus volt, szabadon élvezték a súlyukat, a játékot. A találkozásba beleadtak súlyt, és érezni
lehetett a lendületet. Bár nem volt egymással fizikai kontaktus, meghatározó közös élmény volt, közös tánc
alakult ki, az egyéni élmények csoportélménnyé alakultak. Amikor az instrukcióban elhangzott, hogy a test egy
pontjára gyűjtjük a megszerzett energiát, egyre kisebbek lettek a mozdulatok újból és mindenki lement a földre.

27

Erre a találkozási pontra (és a súlyátadásra ezen a ponton keresztül) helyezi a hangsúlyt a Kontakt
improvizáció, vö. 2. fejezet.
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Megint a központba kellett fogadni valamit, és ez talán túl sok volt ahhoz, hogy állásban
megtartsák. A föld biztonságát megtalálták.
Mindenki külön-külön, majd én is lementem velük és kis időt adtam, majd onnan mondtam, hogy lassan
„összekúszhatunk”. A figyelmük kinyílt egymásra, könnyedén, biztonsággal, kíváncsian kúsztak egymás felé.

Mint a kisgyerek, aki felfedezi a világot, a biztos kapcsolati háttér bázisán. Itt már úgy
tűnik meg volt az alap, amire építhettek. Ekkorra már néhányszor túl voltak a páros
kapcsolatok biztonságán és a stop táncban megerősödhettek a határaik, kompetenciaérzésük,
biztonságérzetük, hogy meg tudják határozni a megfelelő távolságot.
Párválasztás. (Kezezés)
A gyakorlat végére lekerültek a földre, ezért a földön fekve, csukott szemmel kezeket
válogattunk. Mindenkinek az egyik keze volt bent a közösben. Itt már létre jött egy testi
kontaktus, megint a kezekkel, a legbiztonságosabb testrésszel. A fizikai érintéseken és
vonzalmakon keresztül olyan párt választhattak, akivel tovább mehettünk a testi kontaktus
felé.
Nagyon fontos volt ez a Párválasztás. A földön fekve továbbra is, csukott szemmel, kezeket válogattunk. Egyik
kéz bent, a másik kint. A kezek találkoztak. Sokáig csak kutatják egymás kezét, felfedezik a külvilágot csukott
szemmel. Testi kontaktust teremtenek, alig akarnak újra elköteleződni, párt választani. Erotikus töltete volt,
sokáig fogdosták egymás kezét, megint sokáig játszottak, mielőtt választottak volna. Maga a tevékenység, a
válogatás öröméért. Kialakult egy nagyon intim, vidám, játékos hangulat.

A föld, egymás és a vezetők elég biztonságot nyújtott ahhoz, hogy egy regresszívebb,
ellazult állapotba kerülhessenek, amelyben még a szexuális érzések is felszínre jöhettek.
Ellentétben az előző alkalom magányos helyzetével már mindenkinek volt olyan biztos
élménye valakivel, ami alapján az egész csoporttal együtt tudtak lenni egyszerre, és
felfedezték az alkalom elején a földet, mint támaszt, amiből egy csoportos közös tánc alakult.
Itt újból együtt játszott az egész csoport. Spontán ötletem volt, hogy maradjunk így fekve,
megtartva a hangulatot és egy súlyadásos, érintéses gyakorlatot csináljunk.
Súlyadás párban a földön
Az egyik fél ismét aktív, a másik passzív. Az egyik a földre fekszik és a másik először
kézzel, majd más testrészekkel is súlyt ad rá. Az alsó ember figyeli, hol érzi az érintést,
mennyire tud ellazulni. Ezáltal megérezhetik saját súlyukat és erejüket, és azt, hogy ezt egy
kellemes érzés adására is lehet használni.

28

Erről mondták: „Milyen könnyen viselem a

terheket.”„ Jó érzés kölcsönös volt, hogy én is tudtam valamit adni a páromnak”. A fogadó
28

Hornyák (1999) leírja, hogy az anorexiások gyakran nem tapasztalják a testsúlyuk érzését és ez összefügg az
önérvényesítési problémáikkal.
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fél részéről az érintések beazonosítása a testtudatosságot, a testkép korrekcióját is segíti.
Továbbá a páros helyzet fokozza az intimitást, ami növeli a kohézió és bizalom érzését. a
csoportban.
Feedback A gyakorlat után kiraktuk a gyertyát és hoztunk néhány narancsot és szaloncukrot, mivel Mikulás
napja volt. Ez alatt mindenki rajzolt, nagyon meghitt hangulat volt, egymáshoz közel, a földön fekve rajzoltak,
mi narancsot bontottunk. Mindenki kapott egy kis Mikulás figurát és szaloncukrot. Mindez nagyon passzolt a
hangulathoz, amiben olyanok voltak, mint a kisgyerekek, akik valami újat fedeztek fel. Mindenkitől egy szót
kértünk a rajzhoz, ezzel szerettük volna befejezni. Spontán kezdtek többet beszélni, cserfesen. Egy szó helyett
végül mindenki kifejtette jobban a mondanivalóját. Amikor a páros intimitásról a csoport előtt is beszéltek, az a
csoport szintjére hozta az intimitást. Miután lezártuk a feedback kört, felálltunk és körben álltunk, most először
kézen fogva. Megkérdeztük: el tudnak e menni? Mindenki igent mondott. Utána könnyűnek, tisztának éreztük
magunkat Krisztával, mintha nem is vezettünk volna. Jól esett együtt lenni.

Megerősödött bennünk, hogy milyen fontosak az egyszerű gyakorlatok, melyben a
testüket, egymáshoz való viszonyukat érzékelhetik. A csoport összehangolása, közös
mozgása, a párok támogatása, a föld biztonsága, a mi kis figyelmes ajándékunk mind
hozzájárult ahhoz, hogy most belőlük jött a közelség vágya, hogy elérkezett az idő az
érintésre, a testi kontaktusra.
6.2.4. Negyedik alkalom
Rutuálé. Ismét azzal a rituáléval kezdtük, mint az első alkalommal, de most már név nélkül.
Így szavak nélkül is kiderül, ki hogyan van jelen és testileg átérezhetjük, egymásra
hangolódhatunk.
Feedback. Verbális visszajelzéssel folytattuk, hogy az előző alkalomról maradt érzéseket
kifejezhessék. A múlt alkalomról összefoglalva az intimitás, tapintás, erotika, partner
kapcsolat, masszírozás és a Mikulás ünnepség maradt meg. Fontos volt, hogy kaptak
ajándékot, és hogy „a másik embert olyan jól meg lehetett érezni”. Ahogyan felidézték az
előző alkalmat, ez újból összehozta a csoportot, gyakorlatilag ott folytattuk, ahol
abbahagytuk. S ezután egyre inkább a személyes életükről beszéltek. Felmerült az evés témája
is.
Masszázskör karok aktív/passzív
Az előző alkalomhoz kapcsolódva a testi kontaktus szintjén az aktivitás/passzivitás
témájával folytattuk. Körben állva masszíroztuk a mellettünk álló jobb, majd bal karját.
Kérdésünk, hogy melyikre figyelnek inkább. A karokkal, kezekkel már az előző alkalommal
is voltak testi kontaktusban, így azt folytathattuk. Itt azonban az egész csoport egy körben
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állva, együtt élte át a testi kontaktus élményét, az ülőtánchoz hasonlóan, fokozottabb testi
kontaktusban (ott még csak kézfogás által érintkeztek)
Fontos, hogy megint együtt a csoport, egy körben, mint a feedbacknél, csak más szinten, kontaktusban
egymással. Szoros körben álltunk, bátran érintették egymást. A fizikai kontaktus a múlt alkalommal kezdődött,
és ekkor már mertünk ezzel kezdeni egy alkalmat.

Párválasztás zenére Járkálunk a térben és a zene végére mindenki találjon egy párt.
Zenére nem megy, befelé táncolnak, úgy tűnik, élvezik a szabad táncot, végül kikapcsolom a zenét és már zene
nélkül is táncolnak. Az első alkalomhoz képest már nincsen zavartság, természetességgel mozognak és táncolnak
a térben.

Mérlegtánc
Ezután újból párban és a súllyal dolgoztunk. Először egy közös tánccal, ahol
kipróbálhatták, milyen, ha a kezükön, karjukon keresztül egymásnak súlyt adnak, vagy háttal
egymásnak dőlnek. Itt mindkét fél aktív és egyforma súlyt ad. Ezért nevezzük ezt
mérlegtáncnak.
Azoknak a pároknak láthatóan nehezebben ment, ahol az egyik fél nem volt itt a múlt alkalommal, nem volt
benne a közös élményben, akinek nem volt tapasztalata a súlyátadásról.

Súlyátadás
Ezután a súly teljes vagy részleges átadását úgy kutathatták, hogy az egyik fél tartó
ember, a másik mozog. A tartó ember egy biztos felületet ad, térdelve, állva, stb., a másik
pedig valamennyi súlyt ad rá, amennyit jól esik, végül a tartó ember is aktívvá válik, bele
mozdul, utána cserélnek, majd egy közös tánc alakul ki. Ez a gyakorlat a kontaktimprovizációból ismert.
Ez alatt minden pár próbálkozott. Az általános hangulat kedélyes volt, nem túl elmélyült. Kicsit feladatszerű
eleinte, nehezen és zavartan érintik egymást, súlyt nagyon félénken adnak. A központjuk egymástól nagyon távol
van, mozgásuk merev, rugalmatlan. Később felszabadulnak a párok és viszonylag szabadabb improvizációk,
közös táncok születnek, egymáson támaszkodva, azzal kísérletezve, ami megy. Vannak, akik a földön
hemperegnek, vannak, akik térdelve próbálkoznak. Feltűnt, hogy Zsolt kissé szexuálisan érintette Emesét, aki
erről a szünetben be is számolt nekem. Ezt úgy éli meg, mint saját hibáját, hogy hagyta, mert „segíteni szeretne”
Zsolton. Annyira megbízik bennünk, mint vezetőkben, hogy ezt elmondja, de a csoportba nem hozta be.

Egyéni mozgás témával
Ebben a folyamatban az egyéni mozgásos kutatáshoz egy egészen egyszerű, és már
ismert témát adtunk. Az aktivitás/passzivitás fogalmát, és a két véglet közötti átmenetek
lehetőségét.
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Ezalatt mindenki egyénileg szabadon táncolt, mozgott, egyénileg kutatva a mozgásokat. Már az egész testük
jobban bevonódott a mozgásba. Volt, aki a földre is lement.

Integráció mozgással
Egy-egy mozdulattal tértek vissza a körbe az aktivitás és a passzivitás kifejezésére. Ezt
bemutatták és a megszületett a kettő közötti átmenet, amit a csoporttal együtt többször
megismételtünk, összekötve, integrálva a két ellentétes pólust. A csoport támogatta és
felerősítette a folyamatot.
Mindenki megmutatta a két mozdulatot, amit talált a mozgás improvizáció során. Az egész csoport vele mozgott,
visszatükrözve és megerősítve az átmenetet a két véglet között. Mindenkinek felerősödött az integrációs
mozgása a csoport által. A csoporttagok mozgása és figyelme, kísérete által a bemutató emberben felerősödött az
élmény.

Fababa-rongybaba
A következőkben újból párokban dolgoztunk. A test feszültségét és ellazulását kutattuk.
Itt is az egyik fél aktívan mozgatja a másikat, a másik elszenvedi, de közben az a feladata,
hogy hol megfeszítse az izmait (fababa), hol ellazítsa testét (rongybaba)
A jellegzetes mozgás mintázatok valamint energia blokkok, feszültségek, és fájdalmak
valójában a mélyen fekvő félelmek, korai traumákkal szembeni megküzdési stratégiák. Ezek a
mozgás minták, melyek eredendően működőképesek a betegek számára, akkor válnak
diszfunkcionálissá, amint más alternatívákat kizárnak, és merevvé válnak (Hornyák, 1989). A
tánc/mozgás terápia olyan korrektív test élményeket kínál, amelyek során a diszfunkcionális
viselkedés és a testben jelentkező ellenállás megtapasztalható és kihívásként kezelhető. A
személy

mozgásaival

és

táncával

blokkjait,

feszültségeit

felerősítheti,

kifejezheti,

eltáncolhatja, koreográfiává változtatva a zavaró tényezőket. Így a merev test, vagy túlzott
kontroll oldható olyan gyakorlatokkal, amelyek a test tudatos kontrollálását, megfeszítését és
ellazítását tűzik ki célul, például a Fababa-rongybaba gyakorlat.
Valóban nagyon hasznosnak és élvezetesnek bizonyult ez a gyakorlat. Nagy lelkesedéssel mozgatták egymást,
játékos hangulat uralkodott. Zsolt itt mással volt párban. Voltak, akik egymást emelgették, mások inkább a
földön ülve, fekve mozgatták egymást.

Rajzolás. Az alkalmat a szokásos rajzolással zártuk.

80

6.2.5. Ötödik alkalom
Tánc a szigeteken
Spontán jön, hogy a teremben leterített takarók a „szigetek” a tengeren. Mindenki
felszabadultan vesz birtokba egy szigetet, azután elhagyják azokat, megtalálják az utat
egymáshoz is. Ez megadja a kellő hangulatot a csoport kezdéséhez. Ez az első alkalom, hogy
mozgással és feladattal kezdtünk és nem volt kínos a kezdés. Nem akartunk „átmenetet”
teremteni a hétköznapokból a táncterápiába. A kezdés az ő hangulatukhoz idomult. Teret
kapott az a vágy, hogy egyedül megérkezni, elhatárolódni, birtokba venni egy saját
territóriumot, ahonnan könnyebb lett a találkozás.
Feedback Egy szavas összefoglaló a múlt alkalomról. Nem akartunk hosszas ülést, csak egy
visszajelzést, arról, hogy mi maradt bennük. Ebből ők mentek bele egy hosszabb feedback-be.
Transzkör
A transzok Milton Ericson féle29 megközelítését szerettük volna bemutatni a következő
folyamattal. Először a saját hétköznapi transzaik felidézésére adtunk időt, majd a csoportban
körbe álltunk és egy-egy saját transszal be lehetett menni középre, mozgásban és szavakkal
kifejezve a transzot, amit a csoport felerősített. A bent lévő személy kijöhet, vagy kintről, ha
valakinek elég, azt mondhatja, hogy STOP.
Nehezen hozták be és vállalták fel a saját transzaikat. Keveset csináltak, és nem volt igazán energiával teli, főleg
negatív transzok voltak. Végül azután beindult. Ez szintén egy olyan gyakorlat volt, amihez sok bizalom kell.
Voltak határozott „stop-ok”, amikor telítődtek.

Hétköznapi transzok párban
Ezután ezt a folyamatot szerettük volna még inkább elmélyíteni, és személyes kutatássá
tenni, páros keretek között. Az egyik ember a transzaiba megy, a másik tanú és támogatja,
segít felerősíteni ezeket a transzokat. Ha elég volt, cserélnek szerepeket. Ezáltal
kipróbálhatják saját transzaikat és a másik számára megmutathatják, aki vissza is tükrözi,
felerősíti ezt. A katarzis, a transz feloldódása nem cél, de lehetséges, hogy megtörténik. Cél
29

Milton Ericson, a modern hipnoterápia atyja volt az, aki a transzokat hétköznapi állapotokként kezdte el
felfogni (veszekedős transz, szerelmi transz, munkahelyi transzok, stb…). A különböző hétköznapi transzokban
közös, hogy ilyenkor a figyelem beszűkült, hogy olyan, mintha „történne velünk” és nem mi csinálnánk, és hogy
akár a „mély” transzokra jellemző jelenségek valamelyike kísérheti őket (regresszió, hallucinációk, disszociáció,
amnézia, szenzoros disztorziók, stb…), és hogy ezek a transzok általában ismétlődnek (Flower, 1997).
Stephen Wolensky, Ericson tanítványa felfedezte, hogy a terápia során nem szükséges transzba vinni a klienst,
mivel az már transzban van. Az a probléma, amivel érkezik, már maga egy transz, mind azokkal a jellemzőkkel,
amiket az előbb felsoroltunk. Wolensky terápiájában a kliens felismeri, hogy tünete transz, majd belátja, hogy
hogyan állítja elő ezt a transzot, és így kontrollt szerez fölötte, felismeri, hogy kiléphet belőle vagy
megváltoztathatja. Ettől a transz elveszti uralmát, a viselkedés pedig automatizmusát. (Wolensky, 1991).
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inkább a saját transz tudatos létrehozása és a felette gyakorolt kontroll érzésébe való
belekóstolás. A transz megmutatása, felvállalása is lehet gyógyító. Ennek a gyakorlatnak
elmélet alapját adja az a feltevés, hogy a „ha valamibe teljesen belemegyünk, ami lehet egy
átmeneti állapot, mint a fáradtság, vagy egy krónikusan fennálló meggyógyítandó tünet,
akkor teremtődik meg a természetes esély az állapot vagy a tünet elhagyására.” (Kunos,
1999)
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Azaz a telítődés, mint negatív visszacsatolás működik. A transz során volt a belső

kontrollra lehetőség. Megtalálni a belső ritmust, a váltás lehetőségét. A másik ember
miközben tükrözte is a viselkedést, felerősítette a transzot. „Párbeszéddé vált a transz,
visszapattant rám a másikról, ez egy öngerjesztő folyamat. Ez nem derül ki a hétköznapokban,
csak itt vált világossá.” Az segített és hatott ebben a helyzetben, hogy dönthet, hogy mikor
elég neki az állapotból és véget tud vetni neki, kontrollálhatja.
Volt, akik valóban elérkeztek a katarzishoz, a „telítődéshez” és akkor váltottak, amikor már nem tudták tovább
fokozni a helyzetet, annyira belementek. „A saját transzaim mindig nagyon negatív fiziológiás állapotokkal járt,
most úgy sikerült mondanom a dolgokat, hogy nem lettem rosszul tőlük, nem kell gyomorfekélyt kapni.”
„Elpárolgott a gyomor-görcsöm, amivel jöttem.” „A páros gyakorlat kidobott pozitívan a spirálból.” Aki benne
maradt, de nem akkora intenzitással, azt mondta, „Tetszett, hogy azok mondták, hogy elég, akiknek már sok
volt.” „A transz visz tova, és nagyon nehéz belőle kiszállni, de ha sikerül, az nagyon jó érzés.” Volt, akiben ez
szorongást keltett, mivel egy olyan helyzetet erősödött fel, amelyben kontrollvesztés érzése volt. Az igazi
falásrohamokkal küzdők számára ez túl nagy feszültséggel járt. „Ezeket a transzokat meg lehetne élni a rossz
érzések szokásos mennyisége nélkül is, de erre az életben nem vagyok képes. Nem tudok „stop”-ot mondani.
Nem szabad magamban hagyni a „transzt.” Ketten teljesen kivonták magukat a feladatból. Aki nem ment bele,
úgy tűnik jobban fél a kontrollvesztéstől.

A bulímiások különösen félnek a kontroll elvesztésétől, ami feszült helyzetben előjöhet.
A terápiás közeg biztonságot ad ahhoz, hogy a feszültséget megéljék, megfigyeljék.
„Rohanok. Monoton, nincs vége, nem is lesz. Ez a nap ugyanolyan lesz, mint a többi, nem fog
megszűnni a feszültség, viszem magammal. Itt megengedem magamnak, hogy magamra
figyeljek.” „Kapkodok, sietek, és úgy érzem nincs időm semmire”.
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Kunos (1999) a kreatív önkifejezést a kaotikus állapotok önszabályozásának tekinti. A káosz fizikai
elméletéből kiindulva, Brüggeborsot idézve leírja, hogy a káosz egy kritikus pontjának elérése egy új állapot
létrehozását teszi lehetővé, ami által a káosz eséllyé változtatható. A negatív visszacsatolás mellett kiemeli, hogy
az egyensúlytól nagy távolságban egészen kicsi hatások is pozitív visszacsatolásként működhetnek, ami
természetes módon elvezet a negatív visszacsatolás önszabályozó mechanizmusaihoz. Ezt felhasználva mondja
Brüggebors (1966), hogy a pedagógus, terapeuta úgy érhet el változásokat, hogy a pozitív visszacsatolás állandó
megerősödését a negatív visszacsatolás önszabályozó folyamataiba kíséri. (Brüggebors, 1966, id: Kunos, 1999)
„Ez konkrétabban azt jelenti, hogy ha nem tiltunk egy viselkedésmódot, hanem kapcsolódunk hozzá, eltúlzott
formában átveszzük, akkor az a viselkedés természetes módon fog az önszabályozás útjára kerülni. A
pszichológia nyelvén szólva ez hasonló jelenség ahhoz, amikor a korai anya-gyerek kapcsolatban az anya a
gyermek érzelmeinek „jelölt” módon való tükrözésével, annak érzelmi önszabályozását segíti elő.” (Kunos,
1999)
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A rohanás, a feszültség a falásrohamokat is jellemzik. A lassúság ilyen helyzetben
önkontrollt követel, de egy lehetőség is a tudatosabb létre. A terápiában megélhették ezt a
lassú befelé figyelést, már az első alkalommal, a járás lelassításakor, majd a további testtudati
munka során, és végül a szabad mozgásos improvizációkban, amikor a figyelem és a mozgás
kapcsolatáról volt szó. Az egész táncterápiás folyamatra jellemző a befelé figyelés, a testre
való figyelés. A figyelem és a mozgás kutatatásának szabad táncában az egyik bulímiás beteg
egy négyszög mentén járt sokáig különböző tempókban. Ekkor a legfontosabb élménye volt
„a jelenben való lét fontossága, és a tudatosabb jelen megélése.” Elmondta: „Ha belementem
egy gondolatba, az felgyorsított, de ettől elvesztettem az érzékelésemet és nem tudtam a
jelenben lenni.” A gyorsaság tehát nála az érzékelés beszűkülésével is együtt jár. A
falásrohamokra is jellemző beszűkült figyelem és kapkodás állapota jött elő, ami a
kontrollvesztés érzését és nagy feszültséget keltett egyesekben. „Itt úgy éreztem, hogy
mindenki őrjöng. Azt máshol is tehetem. Főleg ezen a héten nem akartam. Az életben hallják,
ha azt mondom elég, itt csak, ha kiabáltam.”. „Az egész napom is rohanás volt, nem volt
kedvem a pároshoz sem, ami egymás hergelése.”
Mozgás irányítja a figyelmet
Ezután a figyelem beszűkítésével és a mozgással dolgoztunk. A figyelmet a mozgás
határozta meg a következő feladatban. Oda kellett a figyelmet irányítani, ahol a test mozog.
Ez a testtudatosításához is vezet, tudni, hogy hol mozdul a test és a figyelem tudatosítása is
feladat. Hol van a figyelmem, és hogyan tudom irányítani. Ez a transzok beszűkült figyelmi
állapotával kapcsolatos. Ezután fordítva, a figyelem után megyünk mozgással. Amelyik
testrészre figyelek, azzal kezdek el mozogni, itt a tudattal kezdődik, és abból jön a mozgás.
Majd a kettőt összekapcsoltuk, folyamatossá téve a váltást.
Feedback. Ezután tartottunk egy feedback kört, amelyen mindenki beszámolt az élményeiről.
Karácsonyi ünnepség. A csoport folyamat szempontjából lényeges volt a karácsonyozás. Mindenki adott
mindenkinek valamit. Már a múlt alkalommal húztunk, most az egyik sarkot berendeztük faággal, gyertyával az
ünnepség számára. Sokan személyes, sajátkezűleg gyártott ajándékot adtak. Nagyon meghitt volt a hangulat.

6.2.6. Hatodik alkalom
Ébredés imagináció
Szabad tánc után mindenki talált magának egy biztonságos helyet a térben és nyitott
vagy csukott szemmel hallgatta a következő szöveget a vezetőtől, ami az ébredező természetről
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szólt.

31

Az imagináció témáját az adta, hogy új évet kezdtünk, és ezt az újrakezdést, „tabula

rasa” érzést szerettük volna megerősíteni bennük és ráhangolni őket a különböző ritmusokra,
amelyek egy ébredező természetben, a külső világunkban és a belső világunkban, testünkben,
és az élet egészében jelen vannak. Célunk a kinti élethez való kapcsolódás az év vége és
kezdete után, és a külső és belső ritmusra való ráhangolás volt.
Az imagináció alatt kialakult egy szabad tánc, erről a nyugodt helyről indítva. „Lassan
az élőlények egymással is kapcsolatba lépnek…” Ezáltal a résztvevők táncában is létrejöttek a
kapcsolatok. Újból és újból azt kérdeztük: Mire van szüksége a testednek? Add meg
magadnak, és egymásnak.
Feedback. Ezután tartottunk egy feedback kört, ahol mindenki mesélt az ünnepek során
megélt élményekről, majd a mostani imaginációs élményekről is. Rengeteget beszéltek.
Ritmusok
Ezután a Ritmusokkal foglalkoztunk. Gabrielle Roth (1997) alapján elmondtuk, hogy az
élet folyamataiban 5 ritmus van jelen: az áramlás, a staccato, a káosz, a líra és a nyugalom,
amelyek egyszerre és egymás után kiadják az élet egészét az állandó változást.

32

Ezeket a

ritmusokat külön-külön zenés szabadtánccal kutattuk. Minden ritmushoz egy direkt erre a
célra összeállított zenei blokkot játszottunk le, ami támogatta a ritmusra való ráhangolódást.
Egyre inkább hagyatkoztunk a saját szabad táncos/mozgásos kutatási folyamataikra.
A ritmusok témája nagyon korai élményeket hozhat fel. Az első ritmusokat a csecsemő
még a terhesség alatt, az uterális állapotban érzékeli és ezért ezek a ritmusok alapvetőek a
későbbi életünk során33, például a tájékozódás szempontjából. 34 Gürtler szerint „A szívritmus
adja az anyaméh káoszában az első tájékozódást ... és ha csak a belső idővel vagyunk
kapcsolatban, konfliktusba kerülhetünk a külső idővel.” (Gürtler, 2000). A terápia során
feltehetjük a kérdést, hogyan tudjuk megengedni magunknak, hogy a belső idővel és a külső
31

„Képzeljenek el egy természeti tájat, ahol az éjszaka végén világosodik az ég, majd lassan kúszik fel a Nap,
ébredezik minden, a különböző élőlények, a növények, majd az állatok, a levegő friss és kellemesen hűvös, a
Nap egyre feljebb kúszik az égen, egyre élénkebb minden, megjelennek az állatok hangjai, lassan felmelegszik a
levegő és a föld, …stb.”
32
Weiner szerint: „Az állapotok változása minden élő szervezetben állandó. A szervezet igazi stabilitását éppen
nem egy állapot kimerevitése és megőrzése adja, - mint ahogyan azt a homeosztázis elve feltételezte, - hanem az
állandó felkészültség és alkalmazkodás a külső és belső változáshoz. Az élő szervezetben tehát minden funkció
állandóan változik: magának a változásnak van egy felismerhető és igen stabil mintázata, ritmusa, amely
stabilitást kölcsönöz, de ugyanakkor dinamikus és változtatható”. (Weiner, 1989, 608. o. id.: Varga, 1994).
33
Salk (1962, id: Koestler, 1988) szerint a prenatálisan tapasztalt ritmusok, például az anyai szívritmus a
legalkalmasabbak arra, hogy megnyugtassák a csecsemőt, míg Koestler (1988). megfigyelése szerint inkább a
magzati szívritmus és az anyai járás mutatkozott erre alkalmasnak. Szerinte a legtöbb stimuláció, amit az anya
alkalmaz a gyermeke ingerlésére, az anyai járás és a magzati szívverés tempójához hasonlít
34
„A mindenség rendjét, idői mintázódását az anya közvetíti először, minden bizonnyal már a fogamzás
kezdeteitől” (Varga, 1994).
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idővel is szinkronban működjünk? A ritmusok egymásutániságának felismerése, ahogyan
természetesen váltja egymást a nyugalom és az újra mozgás minden folyamatban, tudatossá
teheti a változást, az elmúlás és újrakezdés lehetőségét és körforgását. Ha a váltást kívülről
irányítják, és nem vehetjük figyelembe belső ritmusunkat, az tünetekhez, unalomhoz vagy
valamilyen más transz állapothoz vezethet. (A belső és külső ritmusok témája tehát
kapcsolódik a transz témájához, ahol már megélték, hogy ők maguk irányították a váltást,
saját ritmusukban). A gyógyulást az adja, ha felismerjük saját belső ritmusunkat és
megengedjük, hogy szükség és lehetőség szerint belső időnk vagy a külső környezet ritmusai
irányítsák folyamatainkat, mindkettőnek megadva a kellő tisztelet.
A zenék alatt a ritmusoknak megfelelő intenzitással mindenki táncolt, mozgott. Ekkor született az a felismerés,
hogy „minden dolog egy azonos fázisokra bontható folyamattal megy végig bennünk, körülöttünk, részei
vagyunk, az áramlástól a teljes nyugalomig. A folyamat tudatossá vált, helyére tettem a saját világomban. Be
tudom azonosítani, hogy egy-egy folyamaton belül melyik fázisnál tartok, minden folyamatot nem csupán
aggyal, hanem zsigeri szinten is. Az egyes fázisok képekben térképeződtek le, érdekes, hogy mennyire hasonló
képek jelentek meg mindenkinél. Nagyon jó volt az egyéni képeket egy szintézisbe formálni.”

Spontán írás. Mindegyik ritmus után egy üres papírra szabad spontán írást ajánlottunk, ami
azt jelenti, hogy gondolkodás nélkül, a szabad asszociációhoz hasonlóan leírják, ami eszükbe
jut. Ezzel a mozgásban megélteket egy másik, a tudathoz közelibb szinten is kifejezhetik.
Fontos szempont, hogy itt folytonosan váltani kell a mozgásos kutatás, a mozgás fókusz és az
írás között. Ebben a feladatban lehetőségük volt arra helyezni a hangsúlyt, amelyik hozzájuk
közelebb állt. Mivel újból és újból visszatértek a mozgáshoz, kialakulhatott, hogy a spontán
írást is egyfajta mozgásként éljék meg, szabad utat nyitva az asszociációknak. Így
kialakulhatott a gondolatok és a test szabad áramlása az írásban. Az írás azonban
mindenképpen bizonyos kognitív folyamatokat kíván, így ez az elme és a test szintjének
integrációját is jelentette. Ahogyan a feedbackben elmondták, a többszöri oda-vissza váltással
tényleg sikerült ezeket a szinteket összekötni.
Feedback. A folyamat után beszélgettünk, újra megteremtődött az intim
légkör. Elmondták, hogy mennyire sok minden történt az imaginációban és
a szabad táncban. Virág spontán írásban leírtakat, amik nagyon intimek és
fontosak voltak számára, felolvasta a többieknek feedback-körben.
Szülésével, a születéssel kapcsolatos élményei a rajzában is megjelentek.
Ő az első alkalomkor nem tudott lelassulni, itt kísérletezik először az
egészen lassú mozgásokkal. Ekkor kezdett verbálisan is jelen lenni,
megnyílni. „Későn érkeztem.” „A mozgás során a születés körüli élmények
jöttek elő.” „Tudatállapot megváltozásánál visszaköszönnek a születési
élmények, ez érdekes volt.” „Az öt mozgáselemnél katarzist éltem meg,
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felismertem, hogy jól éreztem magam anyám méhében, ő is jól érezte magát, mikor várt.” „Sok impulzust viszek
magammal és lüktetést, életet.” „Most a térrel túlzottan nem foglalkoztam, inkább belülre figyeltem..” A
születéssel kapcsolatos élmények a rajzaiban is megjelentek.

6.2.7. Hetedik alkalom
Ez az utolsó alkalom. Legfontosabb célunk az eddigi hat alkalom során átéltek
integrációja és a csoport lezárása, a búcsúzás volt. Időt adni az eddigi témák felidézésére,
egymáshoz kapcsolására, és alkalmat adni a csoporttagoknak a kapcsolataik lezárására,
rendezésére, olyan módon, ahogyan azt ők legjobbnak tartják. A búcsúzást egyben, mint
utolsó kutatásra szánt témát is felajánlottuk, teret és időt hagyva az önismereti munka és a
csoport lezárására.
Hárman jöttek el elbúcsúzni. Éppen a legsúlyosabbak maradtak távol. Talán nem is
akarták lezárni.
Felidézés. Az előző alkalomhoz kapcsolódva a foglalkozást az öt ritmus felidézésével
kezdtük, természetesen mozgásban. Egy olyan zenei összeállítást adtunk, amely tartalmazza
mind az öt ritmust, mivel a zene erős támogatást ad a mozgás improvizációhoz. Miután
mozgásba jöttek, a mozgás improvizáció témáját kiszélesítettük mindazon emlékek
felidézésével, ami ebben a teremben történt, a testi emlékezetre hagyatkozva. („Hagyd, hogy
a tested emlékezzen, nem kell tudatosan felidézned semmit”). Ezt fontos volt elmondani,
mivel a betegekre jellemző teljesítménykényszer azt eredményezheti, hogy a feladatot
teljesíteni akarják és ezért tudatosan „emlékezni próbálnak” a konkrét eseményekre és ezáltal
a gondolkodás kerül a test helyett előtérbe, amit szerettünk volna elkerülni.
Feedback. Ezután egy feedback kört tartottunk, amelyben az egyik résztvevő egy nagyon
intim témát hozott be, amiről még soha senkinek nem mesélt. ( A fiúja meghalt.) Egy másik
résztvevő is éppen a búcsúzás, halál témáját hozta be (barátnője öngyilkos lett) így ezzel
folytattuk a folyamatot.
Téma orientált mozgás.
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A következő folyamatban az elválás, a búcsú témájára

koncentráltunk. Az volt a célunk, hogy a búcsúzást ne csak konkrét szinten éljük át, hanem
ezt a témát is fel tudják használni az egyéni kutatáshoz, mint egy olyan témát, ami az életben
35

Ez a módszer irányított improvizációnak nevezhető vagyis a szabad improvizatív mozgást egy adott keret
(egy téma, egy testrész, egy adott kép, vagy a tér egy része, stb. ) meghatározza. Amikor nem adunk témát,
hanem a kliensnek teljes szabadsága van bármilyen belső impulzust követve mozogni, ahogy kíván, azt nevezik
„spontán imrovizációnak” (Penfield, 2001). Ennek egyik leginkább kifejlesztett gyakorlata, az úgynevezett
Autentikus Mozgás (Adler, 1985). Ebben a módszerben a kliens úgy mozog, ahogy akar, követve a belső
impulzusait, (ami nem zárja ki, hogy a tér vagy egy konkrét téma, kép, zene vagy a testi kívánságai kapcsán
mozogjon). A terapeuta ennek során megfigyelő szerepben van, tanúként figyeli, ahogy a másik ember mozog.
Csoportban a tanú lehet egy másik csoporttag. A mozgás után a tanú elmondhatja az érzékeléseit a mozgó
embernek, de fontos, hogy ezt interpretáció és értékelés nélkül tegye.
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is sokszor felmerül. A terápiás kereteket, mint egy laboratóriumot tudjuk használni ezeknek a
fontos témáknak a kutatásához. Ezáltal a csoport lezárásának feszültsége felhasználható az
önismereti munkához, azaz túlmutat önmagán. Így az elválás feszültsége csökkenthető is,
szélesebb spektrumot nyitva az életre, ami tovább zajlik, attól, hogy ez a csoport véget ér.
Először felvezettük a búcsúzás témáját. Mozgás közben elmondtuk, hogy „mialatt a felidézett
emlékek a testedben élnek tovább, ettől a tértől és ezektől az emberektől lassan búcsút
veszünk”. Majd az elmúlás, búcsú, elválás témáját a testbe helyeztük, azaz megkérdeztük.
„Hol érzed ezt az elmúlás, a halál, búcsú, vég, veszteség témát a testedben? Melyik testrészed
rezonál a legerősebben ezzel a témával?” A következő lépésben a kezdetet is megkerestük
mozgással, és a testbe helyeztük. A halál, a vég és a születés, kezdet témája szorosan
összefüggenek, és ennek az összefüggésnek a kutatása terápiás hatású lehet.
Integráció
Ezután a kezdet és a vég integrációja volt a célunk, mozgásban. Miután spontán
impulzusaikat követve egy ideig mozogtak a két témával, az integrációhoz a „tanú”
támogatását használtuk, ami segít felerősíteni a testhelyzetek által keltett és a mozgásban
kifejezett érzéseket és az integráció folyamatát. Ehhez párt választottak, majd az egyik fél
talált egy testhelyzetet a „vég, veszteség, elmúlás stb.” kifejezésére, amiből mozgásban
eljutott a „kezdet, indulás, stb.” testhelyzetéig, majd vissza a „vég” helyzetig, mialatt a másik
fél megfigyelőként nézte a mozgását. Ezt többször is megismételte, egy folyamattá
összekötve a két állapotot. Ez a gyakorlat a kapcsolatot hangsúlyozza a kezdet és vég között,
az átjárást, a változást. Mivel a két fogalom egy-egy testhelyzetben jelenik meg, így az
integráció mozgásban jön létre, és az út nyer jelentőséget. Ezt az utat egyre gyorsabban
ismételtük, megtalálva a legrövidebb utat a kettő között oda és vissza. A „tanú” ezután
visszatükrözte, amit látott. Ez nagyon hatásos módszer a mozgás tudatosítására. Miközben a
mozgó ember saját mozgását látja a másik által megjelenítve, vagy felnagyítva, bizonyos
érzelmeket él át, amelyek ezen mozgásokhoz kapcsolódnak, de ezúttal a néző szerepében. A
kísérő pedig mozgásában, testében is átéli a kliens állapotait, ami növeli az empátiáját,
megértését a kliens állapotával kapcsolatban.
Ezután minden pár bemutatta a mozdulatot a körben, ami tovább erősítette az
integrációt. A csoport is átvette az egyes emberek mozgását, ami az egyént támogatja és a
többieknek is lehetőséget ad az egyén mozgásos tapasztalatának átélésére, ami kapcsolódhat
saját folyamatukhoz, vagy új szempontot adhat az adott témával kapcsolatban.
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Érezhetően együtt volt a csoport. Nagyon sokszor ismételtük egy-egy ember mozdulatát, ahogyan kijött a
veszteség állapotból. Nagyon erős támogatást és feszültség oldódást éltünk meg.

A szünet után rajzolás következett, majd az összes eddigi élmény integrációjával és a csoport
folyamat lezárásával folytattuk a foglalkozást. Itt már csak az eddig megélt élmények
összefoglalása és feldolgozása és a csoporttagoktól való elbúcsúzás volt a cél, a konkrét
lezárása a csoportnak.
Kiállítással Integráció
A hat alkalom során rajzolt képekből mindenki berendezett egy kiállítást. Ez a csoport
első feladatához is kapcsolódik, ahol, mint egy kiállításon kellett ismerkedni a teremmel keretet adva az egész folyamatnak Ezúttal már ez a kiállítás valóban megtelt gyönyörű
műalkotásokkal és személyes élményekkel. Mindenki berendezte a saját tárlatát és
végigvezette rajta a többieket, mialatt a többiek kérdezhettek is tőle. A kiállítás berendezése
alatt és a tárlatvezetés alatt az élményeiket integrálták és eljutottak egy verbális szintre
azokkal kapcsolatban.
Nagyon meghitt hangulat volt, kölcsönös adok-kapok érzése. Az egyik megosztja élményeit, kincseit, a többiek a
figyelmükkel ajándékozzák meg. Reflektáltak a rajzaikra, valós bemutatás, tárlatvezetés volt. Itt már eltűnt az
értékelés. Teljes elfogadással álltak egymáshoz, keresték a másik rajzán a jelentést, saját értelmezést adtak, így is
kifejezve bevonódásukat és empátiájukat.

Lezárás
Ezután a lezárási folyamat folytatódott, annak tudatosításával, és kimondásával, hogy
„mit viszel magaddal, mit hagysz itt”. Ezt a térben is elhelyezhették, egy zenével és tánccal
segítve a folyamatot. A zene szövege: Trust your own thinking, Follow your Heart, the old
ship is sinking…stb., azaz: Bízz a saját gondolkozásodban, kövesd a szívedet, az öreg hajó
elsüllyed, új jön helyette...stb.
Búcsúzás
Ezután egy utolsó folyamattal, az egymástól való elbúcsúzás rituáléjával zártuk a
csoportot. Ennek során mindenki egy ajándékot adhatott a többieknek és egy ajándékot kapott
cserébe. Mindenkinek volt egy papírja, amit a többiek körbe adtak és mindenki rajzolt és írt rá
valami személyeset. Itt természetesen mindenki a pozitívumokat hangsúlyozta, ami erősíti az
egyént.

6.3. Elemzés saját szempontok szerint
Izgalmas kérdés, hogy az előbb bemutatott folyamatot hogyan élték meg maguk a
résztvevők, milyen tapasztalatokat szereztek és ezek hogyan hatottak rájuk. Ennek a
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kérdésnek a megválaszolásához a résztvevők verbális visszajelzéseire támaszkodhatunk. A
verbális visszajelzés az élményeknek tudatosan is feldolgozott és megosztható részéről ad
képet, tehát ahol a test tapasztalatai integrálódtak az elme tapasztalataival. Feltételezhetően az
élmények ezen tartományát kiegészítik a nem verbalizálható élmények, melyeknek hatása
azonban a folyamat során, és után is erőteljes lehet. Az itt feldolgozásra került visszajelzések
alapján képet kaphatunk arról, hogy milyen hatása volt a folyamatnak, hogy a betegségről az
elméletben leírtak mennyiben felelnek meg ezeknek a tapasztalatoknak, és hogy mi az, amit a
további munkában hasznosítani tudunk ebből. A csoport folyamat során a „feedback körben”
és az interjúkban elhangzott, illetve az írásos feedbackben leírt verbális anyagot az elmélet és
a gyakorlat ismeretében bizonyos kiemelt jelentőségű témák köré csoportosítottam. A
következő részben dőlt betűvel mutatom be a résztvevők visszajelzéseit az egyes témákkal
kapcsolatban.
6.3.1. A nem verbális kifejezés és a szabad tánc
A testi kifejezés eleinte nagyon új és szokatlan volt a résztvevők számára, majd az
alkalmak során egyre ismerősebb élménnyé vált. Az első alkalom után így fogalmaztak:
„Nem használom a testemet arra, amire való.” „ Olyan volt, mintha valami újat tanulnék,
vagy valami elfeledettet újra tanulnék.” „Mennyire régen fejeztem ki bármit is a testemen
keresztül.” „Nagyon keveset kommunikálok a hétköznapjaimban a testemmel, keveset fejezek
ki.” „Bátran bánjak és kommunikáljak a testemmel.” „A beszéden kívül más jelzésekre is
lehet és kell is hagyatkozni, vagy inkább merni kell hagyatkozni.” „Pont az a jó, hogy nem
beszélünk, ember elsiklik sok minden fölött, ha szavakban próbálja kifejezni.” „A test is
közvetít, fel kell vállalni.”
A verbalitás biztonságának hiánya, ami bizonyos szempontból egy regresszív állapot a
preverbális kori élményvilágba, ugyanakkor, szorongást is kiválthat. Felkeltheti a
„megnemértettség” és a „megnemértés” érzéseit is. Erre is láttunk példát. „Féltem attól, hogy
a nem verbális jelzéseimet nem tudják értelmezni a többiek”. Ugyanakkor: „Nem biztos, hogy
én vagyok a „hibás”, ha nem értem a másik kommunikációját. Lehet, hogy ő sem tudja, hogy
mit is akar közölni.” A verbalitásnak meg van a maga helye és haszna, fontos, hogy szervesen
bekapcsolódik a terápiás folyamatba.36

„A másik, nem biztos, hogy azt érzi, amit én

gondolok, hogy érez. Ezért nem árt erről megbizonyosodni, és erre még mindig a beszéd válik
be nekem leginkább.”
36

Vö. Krueger (1986) modelljével, ahol hangsúlyozza, hogy éppen a verbális és nem verbális terápia
kombinálásával jöhet létre a test és az elme integrációja.
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A szabad kifejező mozgás és tánc, az első foglalkozáson nehezen ment és szokatlan volt
számukra, élvezetéhez időre volt szükségük. (Ez egészségeseknél sem meglepő az első
alkalommal.) Az első mozgásos-táncos feladat során írjuk a jegyzőkönyvben: „Kinga,
Antónia és Zsolt, egyfajta „mozgásos tanácstalansággal”, zavartan sétálgatnak a teremben,
közben egészen apró, visszafogott mozgásokat tesznek. Janka szinte mozdulatlanul áll a
sarokban, néha karjait félénken felemeli.” Ők éppen a négy legsúlyosabb étkezési zavarral
küzdők. Feltételezhetjük, hogy visszafogottságuk, mozgásos gátlásosságuk mögött a
teljesítésre, megfelelésre való erős kényszer érzései húzódnak. Számukra a mozgás gyakran
valamilyen cél elérésére szolgál, és ritkán élik át a mozgás céltalanságát, önmagában jutalom
jellegét37. A cél pótolhatja a belső érzések, tájékozódási pontok hiányát, mivel orientációt ad a
mozgásnak, meghatározza annak minőségét, irányát, sebességét. Így, belső orientáció
hiányában, a külső tájékozódási pontok jelentősége megnő38. A külső cél lehet egy bizonyos
állapot elérése, egy tárgy, vagy mások elismerésének kivívása. A terápiás munka során
fokozható a belső tájékozódási pontok érzékelése és figyelembe vétele, és ezáltal a külső
céloktól való függés csökkenthető. A szabad tánc és kifejezés segítheti a klienst a fejlettebb
individualitás és fokozott autonómia elérésében, valamint saját kreatív potenciáljának
megélésében, és ezáltal a fejleszti a másokkal való autonómián és függetlenségen alapuló
kapcsolatra való képességet. Jellemző, hogy a személyeknek újszerű élmény volt, hogy itt
önmagukkal foglalkozhattak, szabadon mozoghattak és nem mások elvárásainak akartak
megfelelni. „Itt nem kell félnem attól, hogy kritikus szemek figyelnek, megítélnek.” „Nem
voltam olyan gátlásos, mint vártam”. „Nem kell megfelelnem, valamilyen kimondott vagy
kimondatlan kritériumnak” „Legfontosabb élményem a múlt alkalommal, hogy mennyire
felszabadult tudtam lenni. Itt szabadon, nyugodtan tudom csinálni, amit akarok.” és végül az
utolsó alkalommal „Most már gátlás nélkül tudok úgy mozogni és átélni azt, hogy tudom,
hogy mindenki engem néz, és ez csöppet sem zavar.” A mozgásos kifejezés nyilvánvalóan
nagy fokú megnyílással, önfeltárással jár, és szükséges hozzá a bizalom, ami fokozatosan
erősödött a csoportban.
A belső érzések hiányos volta a váratlan, strukturálatlan szabad mozgás kiválthatja a
céltalanság, a belső üresség illetve a szorongás érzését. Egyik csoporttag az első alkalom utáni
feedbackben elmondta, hogy „nehéz volt instrukció nélkül szabadon mozogni a térben.” „A
konkrét instrukció segített.” Az első alkalomkor a testrészekkel való szabad mozgásról,
37

Vö. Hornyák (1989) anorexiások mozgásos mintáinál írja, hogy visszafogott, irányított mozgásaik célorientált
attitűdüket fejezik ki, ellentétben azzal, mikor valaki megengedi magának a mozgási folyamatba való
bevonódást.
38
Vö. Krueger (1986)
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táncról mondják: „Nehezen indult, sokáig úgy éreztem, hogy kell.” Az étkezési zavarosokra
gyakran a terápiában is jellemző, hogy jól akarnak teljesíteni, meg akarják oldani a feladatot,
hogy másoknak, a terapeutának, az autoritásnak megfeleljenek. „Nagyon feladatnak élem
meg, pedig nem volt kedvem a földön feküdni.” Ugyanakkor mások már az első alkalommal
átélték, hogy a belső érzések vezérelte céltalan mozgás örömszerző is lehet.„Legfontosabb
élményem a spontán mozgás volt.”
6.3.2. Karok
Megfigyeltük a szabad tánc során a karok visszafogott mozgását39., majd fokozatos
beépülését a szabad táncba. A karok mozgásában az első alkalom során két csoportra
oszlottak, és a két csoport éppen megfelel a „súlyosabb” és a kevésbé „súlyos” betegek
csoportjainak. A „súlyosabb” betegek a szabad mozgás során eleinte karjukat alig használták,
majd elmondták, hogy a karokkal való mozgás eleinte nehéz és furcsa volt. Egy bulímiás lány
elmondta: „A karommal nem tudok mit kezdeni, ha nem lenne, az sem zavarna”. A többiek
ehhez képest sokkal felszabadultabban használták a karjukat és kezüket, az első perctől fogva.
Már az első alkalom során tapasztaltunk változást a karok mozgásában. Amikor az
instrukcióban a karokat említettük, azok is mozgatni kezdték, akiknek karja addig passzív
volt. Egyik bulímiás beteg ezután főleg a karjával mozgott, mint aki valami újat talált és a
feedbackben elmondta illetve leírta, hogy „A kar nehezen indult, de izgalmas”, illetve a
legfontosabb élménye „A karok és a kéz tudatos megfigyelése” volt. Egy anorexiás lány
elmondta: „A lábam indult be először, a kar felszabadító volt mikor sikerült, de először
nehezen ment”. Talán annak kimondása a feedback körben, hogy a kar nehezen mozog,
segítette a karok mozgásba hozását.
Mikor az első foglalkozást egy mozdulattal zártuk
feltűnt, hogy a legtöbben a karjukkal mozogtak, és
többségben voltak a másokkal való kapcsolat alakítására
használatos kéz- és karmozdulatok, gesztusok. A kar
jelentőségét többféleképpen is magyarázhatjuk. Az
egyik szempont, hogy a kar az ölelésre, tartásra,
kapcsolat felvételre használatos. Kinga (AN és BN)
utolsó mozdulata és rajzának címe az első alkalom
végén az „ölelés” volt, és leírta a feedbackben is, hogy
az „ölelés vágyát” vitte magával.
39

Ezt a jelenséget Hornyák (1989) is említi., az anorexiások mozgásos mintáit elemezve.
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Az első alkalom után kitárt karú alakot rajzolt, és a jobb alsó sarokban pedig a két alak
olyan, mint egy gyermekét karjában tartó anya. Az alakok testhatárai összemosódnak.
A nagy alak formátlan, darabos és kidolgozatlan, nemtelen, arctalan, de karjai hangsúlyosak.
Mindezt az információt a következő alkalom tervezésekor felhasználtuk. A szegycsont
gyakorlatba beépítettük a „tartva lenni” élményét, egyúttal bevontuk a karokat a mozgásba.
Először a fa imagináció során lettek a karok megszólítva, mint ágak, majd a szegycsont
gyakorlatnál előbb támogatással, majd egyedül is szabadon szárnyalhattak, karjukat
használva. Eközben a másik ember karja, keze adott támaszt hátulról. A támasz olyan, mint
amikor a kisbaba ölben ül, és hátulról megtartják, támasztják, és közben saját karjával
szabadon explorálja környezetét. Ez nagyon fontos élmény volt „Jó volt hátulról
megtámasztva lenni.” A negyedik és ötödik alkalomtól a szabad mozgások során
megfigyeltük az anorexiásoknál, hogy sokszor ülve, térdelve, majd állva is a karjukkal
táncoltak, nyújtózkodtak, bele nyúltak a térbe, mint ahogyan a gyerekek játékuk során a
körülöttük lévő világot kutatják, tapintják, utána nyúlnak. Még mindig jellemzőek voltak a
pici mozgások, visszafogott mozdulatok, de gyakrabban és bátrabban használták a karjukat.
A karmozgásainak, vagy éppen test mellé leszorításának másik aspektusa a tér
használata illetve a személyes testhatárok érzékelése. A karral teret veszünk magunknak,
kijelölhetjük határainkat. Hornyák (1989) is rámutat, hogy az anorexiások jobban kedvelik a
szűk terű mozgásokat, és kevésbé érzékelik a mozgásteret, illetve a testüket körülvevő
személyes teret, amely által elhatárolódhatnának másoktól, és amelyet megérdemelnek. Ezért
fontos tapasztalatot adtak a testhatárokat hangsúlyozó gyakorlatok (Buborékba bújás, a
Szigetek, a Stop gyakorlat), amelyek során elválik egymástól az én és a másik, és
megerősödik a személyes tér érzése.
A visszafogott karmozgások harmadik értelmezése lehet az alacsony önértékelés, az
önérvényesítésre való képtelenség. Akik az első alkalommal is kiemelték a feedbackben, hogy
karjuk könnyen mozog, sokkal szabadabban használták a rendelkezésre álló teret. Első
alkalomtól egész testük bevonódott a táncba, nagyobb mozgásokkal mozogtak a többiekhez
képest és különböző szinteket próbáltak ki, elterültek a földön. „Jól éreztem magam a térben,
néha kicsit kevésnek bizonyult, amikor nagyobb mozgásokat végeztem, és vigyázni kellett,
hogy ne menjek neki senkinek.” „Nem nagyon volt jelentősége a térnek, kivéve akkor, amikor
a vége felé „lemozogtuk” a feszültséget, és felszabadult rohangászás lett belőle. Akkor jó volt,
hogy ilyen nagy a tér.” A személyes határ érzése azt jelenti, hogy el tudunk határolódni a
többiektől, de közel is tudunk engedni másokat, ha a kapcsolat megkívánja. Az egészsége
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személyes határ tehát rugalmas, az aktuális szituáció kívánalmai szerint változik. „Kezdetben
nagy térre volt szükségem magam körül, aztán ez elmúlt, és jobban tudtam koncentrálni a
többiekre.” „A gyakorlatok során egyre felszabadultabb voltam, egyre közelebb engedtem
másokat, és ez egyre pozitívabb élmény volt.” Feltételezzük, hogy a mozgástér növekedése
növeli az önértékelést, és fordítva: a megnövekedett önértékelés a mozgások nagyobbá
válásához, fokozottabb térkihasználáshoz vezet. Ezt a változást mutatja, hogy egy anorexiás
lány, aki az első interjúban az önértékelést nevezte meg fő témának, a harmadik alkalom után
írja: „Egy kis önbizalmat viszek magammal”. És a térrel való kapcsolatáról: „Jó volt, hogy van
hely, (talán most először) igyekeztem is kihasználni.”
6.3.3. Kapcsolatok
A testi kifejezésről, mint minden kifejezésről, leginkább egymással való kapcsolataink
kontextusában beszélhetünk. Ha kifejezünk valamit, szeretnénk, ha meghallanának,
megértenének. A mozgásos élmények a csoportfolyamat során társas közegben születtek,
hasonlóan a csecsemő mozgásos élményeihez, mozgásfejlődéséhez. A csoport, a társak,
azonnal hatnak az egyénre, kifejezésének, mozgásának értelmet adnak, éppen úgy, ahogy a
csecsemő mozgása és jelzései is a gondozójának válaszaiban nyeri el jelentését, személyes
érzelmi töltetét.
A szavak nélküli mozgásos találkozás nagyon alkalmas az intimitás és az egymásra
hangolódás létrehozására. Az első alkalom után írják: „Beszéd nélkül is együtt tudok működni
másokkal” „Örültem a szótlanságnak, és annak is, amikor egymásra hangolódtunk a páros
tükrözésnél, és a szobor megformázásánál is. Főleg az utóbbi tartalmazott némi bizarr
intimitást. (Abból kifolyólag, hogy egymásnak idegenek voltunk.)”. Ezt fokozták a testi
kontaktus élményei. A harmadik alkalom végéről - mely során az első spontán testi kontaktus
megtörtént - mondta valaki „Szavak nélküli intimitás élménye”.

Az együttmozgás során a korai (akár a
terhesség alatti) anya gyerek kapcsolat
élményei

is

felidéződhetnek.

Ezt

illusztrálja egyik kliens rajza, melyen
felismerhető a méhen belüli magzat és a
fejnél látható egy óvó kéz is, amely
olyan, mint a pocakját simogató anyai
Ica-3

kéz.
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A korai anya gyerek kapcsolatot idézi a mozgásos tükrözés gyakorlata, amely során a
betegek megélték, hogy valaki rájuk hangolódik és a másik ráhangolódásán keresztül
kerülhettek kapcsolatba saját mozgásukkal és érzéseikkel. „A pár ugyanazt csinálja, mégsem
ugyanazt”. Megélték, hogy van saját mozgásuk, és hogy mozgásuknak következménye van,
azaz képesek a másik mozgását, a körülöttük lévő világot befolyásolni. Ez a hatékonyság
érzését adta. Egy bulímiás kliens írta: „A tükrözésnél megértettem, ahogy el kezdtem mozogni,
hogy akármit csinálok, következménye van. Ezt majd utánozni fogják, ezután ezzel a tudattal
mozogtam.” Ugyanakkor, a tükrözés másik aspektusa a közös ritmus, az intimitás. „Szeretek
mozogni, de az együttmozgás az nagyon intim. Még a társastánc is.” A korai kapcsolatot
idézte fel a Szegycsont gyakorlat is, ahol a hátulról támogató kezek fontos részei a mozgásos
kontextusnak, hasonló ahhoz, mint ahogy a kisgyerek ül anyja ölében vagy karján, és tartva
van, miközben explorálja a környezetét, kutat, tapint, szájba vesz. A korai kapcsolat harmadik
mintája a Stop játék, ahol az optimális távolságot alakíthatják ki a párok. Itt a kapcsolat alapja
a szemkontaktus, miközben szabadon mozognak mindketten. A folyamatos szemkontaktus és
figyelem az anya-gyerek kapcsolatra rímel. Az anya állandó figyelme biztos pontot,
orientációt ad a gyereknek, amit fokozatosan belsővé tehet egészséges esetben és kialakíthat
egy belső orientációt. „Fontos a szemkontaktus, biztos pontot jelentett.” A korai kizárólagos
kapcsolat alapmintája folyamatosan tágul és alakul az élet során a különféle fokozatú
intimitású kapcsolatokká, és később jellemző a párkapcsolatokban is, ahol már a figyelem
nem állandó és kizárólagos, mégis az összetartozás érzése és a kapcsolat intenzitása
fenntartható.
Az elválást a különböző gyakorlatokban a különböző személyek elengedésnek,
szabadságnak vagy elszakadásnak élték meg. Akik elengedésnek élte meg a szegycsont
gyakorlatban az elválást, azok a fizikai kontaktus nélkül is fenn tudták tartani a kapcsolatot.
„Lehet követni, szemmel tartani, szeretni a másikat, azután is, hogy már elengedtem”. Mint
Mahlernél a szeparáció alszakaszai (a Leválás és a Gyakorlás40) során, ahol a gyerek testileg
egyre inkább eltávolodik az anyától, de mégis szoros kapcsolatban marad vele. Egy másik pár
szintén erős szimbiotikus kapcsolatot élt meg a Stop gyakorlatban. „Az elején nem igazán
vettem tudomást senki másról.” Ők maradtak a legtovább együtt akkor, amikor már kifelé is
nyithattak a párok a figyelmükkel. „Elengedtem, közénk beékelődtek a fejek, közben mást
csinálhatok, de odanézhetek, mindig megpróbálhatok visszatérni, annak az élménye
40
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visszahozta az elején átéltet, amikor csak ketten voltunk”. A gyerek elmehet, de a megélt
szimbiózis és biztos kötődés élményéből táplálkozik és visszatérhet ehhez az élményhez lelki
„tüzelőanyagért”, ahogy Mahler nevezi. A testvérek születésekor is „beékelődnek a fejek” – a
testvér belépésével az anya „hűtlenné” válik, a kisebb testvérrel kerül szimbiózisba, mégis
valamennyire az idősebb gyerekkel is fent marad a kontaktus. Később a párkapcsolatban is
előfordulhatnak kitérők, amikor harmadik lép be a kapcsolati duóba. A gyakorlat során ezek
az érzések is megjelentek. „Jó nyitott házasság volt, végig megtartottuk egymást. Ez a hűség,
megkísértenek, de végül visszatérek hozzá.”
Az erős szimbiózis, nem csak pozitív élményeket hozhat. A túl erős egybefolyás41, a
határok elmosódása ijesztő is lehet. A két „súlyosabb” betegből álló pár tagjainál a tükrözés
során alig lehetett látni ki vezet, mivel mozgásuk annyira hasonló volt. Ez lehetett szorongás
keltő is, talán ezért mondja egyikük: „Furcsa, hogy nem lehet beszélni. A tükrös játéknál
például a váltásoknál jó lett volna”. Testileg és mozgásosan nem tudott elkülönülni, ezért
támogatták volna őt a konkrét, verbálisan megbeszélt váltások, hogy tiszta legyen az én és a
nem én határa. Eredetileg egyikőjük mozgása volt a csípő ringása, amit a másik is átvett. A
ringatózó mozgás lehetett a helyzet feszültségére való reakció, egy önnyugtatás, mivel tudjuk,
hogy a vesztibuláris rendszer ingerlése önnyugtató hatású. A ringatás, hintázás nyugtató
hatását minden anyuka ismeri.
Lehet a páros kapcsolatból való elválás negatív élmény akkor is, ha ez a kapcsolat nem
adja meg a biztos kötődést, amihez azután vissza lehet térni. Ezt egy pár kapcsolatának
leírásával illusztrálom. A pár egyik tagja egy túlsúlyos lány volt, a másik tagja egy bulímiás
fiú, aki számára a legfontosabb élmények „Az együtt táncolás tükörben”, majd a „repülős
gyakorlat” voltak. Mindkét gyakorlat kapcsán elmondta, hogy „az elszakadás élménye
fájdalmas”, „félek az elszakadástól, minden búcsútól”. Ennek oka lehet, hogy a korai
szimbiotikus kapcsolat zavart szenvedett, így nem alakult ki megfelelő biztos kötődés, aminek
talaján az elválás biztonságos lehet, amihez biztosan vissza lehet térni.
A nem biztonságos kötődés talaján alakulnak ki később a párkapcsolatokban a
féltékenység, bizalmatlanság, optimális távolságért és a kizárólagos figyelemért folytatott
küzdelem. Főleg az előbb említett párnál voltak a férfi-női szerepek is tisztábban láthatóak,
mivel itt valóban egy fiú és egy lány párosról volt szó. "Biztos köze van hozzá, hogy ő az
egyetlen férfi, a lányokkal közelebb mentem.” Tehát befolyásolta a kapcsolatot az, hogy
különböző neműek voltak. „Féltékeny voltam, amikor Zsolt másokkal felvette a kapcsolatot –
41
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próbálkoztam, hogy vegyen észre. Amikor nagyon elkanászodott, én is kikacsingattam. Miért
kellett elszakadnunk, amikor olyan jól megvoltunk. Zavart, amikor félig-meddig eltakarta
valaki, közénk álltak. Miért nem csak velem foglalkozik? Bújik két ember közé. Egyébként nem
vagyok féltékeny típus”. „Túl messze maradtam, mert nem tudtam, mi jó neki” Neki kevés a
közelség. A másiknak pedig sok. ”Távolságba menekített a döntéshelyzet” és: „Reméltem,
neked is akad más, zavart volna, ha leblokkolsz” és „Nem merted levenni rólam a
pillantásod” A problémák főleg akkor ütköznek ki, amikor már mások is belépnek a
kapcsolatba. Gyakran a párkapcsolatban is az eredeti kettős egység kibővülése idején, például
a gyermek érkezésekor erősödnek fel a konfliktusok. „Az egyszerű vonzódás könnyű volt. A
szövevényeknél fájdalmas volt, szolidaritásból vissza akartam lépni.” Mindennek hátterében
áll a bizonytalan, gyenge illetve a túl erős kötődés, amiből kiválni „veszélyes”, mert nem
biztos a visszatérés a kapcsolatba. Ambivalencia alakul ki, vágy a kapcsolatra és félelem a túl
erős egybeolvadástól. Ezért a jelenben nehéz fenntartani a kapcsolatot, állandó harc alakul ki
a megfelelő távolságért, közelségért. Az ambivalens kötődést a két ember különbözőképpen
élte meg. Az anorexiás-bulímiás kifelé menekült, a túlsúlyos pedig a kapcsolat felé. A
túlsúlyos fél: „Nekem a szemkontaktus nagyon fontos volt. Az aránylag megfelelő távolság
végig megmaradt, de kialakult egy Körtánc”. A bulímiás fél: „Szuggerálva éreztem magam”.
Azaz a túlsúlyos fél próbálta a másikat a neki megfelelő távolságban tartani, aki menekült
előle, mivel a távolságot túl szűknek élte meg. Ezáltal kialakult egy tánc, amelyben
mindketten igyekeztek fenntartani egy éppen elfogadható távolságot. Ezért nem volt igazi
játék a távolsággal, hanem egy merev határ helyzet alakult ki, ami nem tudott rugalmasan
változni. Ez az ellenkezője annak, amit a másik pár élt meg, a biztonságos szimbiózis talaján,
amiből el lehet távolodni, és vissza lehetett térni, kipróbálva különböző távolságokat.
Ennél a párnál a kapcsolatban megélt ambivalencia megjelent abban is, hogy nem volt
egyértelmű a távolságra vonatkozó nem verbális kommunikáció a két fél között. A korai
anya-gyerek kapcsolatban ez hasonló. A gyerek összezavarodik, nem tudja, mit szeretne, és
hogyan kommunikálja ezt. „Zavarban voltam, ki kéne valamit fejeznem, de nincs eszközöm.
Én magam sem tudtam, mit szeretnék, most értettem meg”. Az a tapasztalata alakul ki, hogy
nem értik meg. A másik fél is összezavarodik. „Nehéz volt kitalálnom, mit szeretne”. A
gyerek és anya is szeretne őszinte lenni, hatékonyan kommunikálni. A zavar, a kétértelműség
és ambivalencia a gyerekben és az anyában is bűntudatot kelt. „Itt őszintének kellett volna
lenni, de úgy éreztem, nem tudok. Alakoskodással oldottam meg. Most hazudtam? Én
hibáztam?” Ez a zavar ebben a helyzetben olyan erős feszültséget keltett, hogy egészen
lemerevedett tőle a bulímiás beteg. „Nem estem kétségbe, mantráztam, bár gyorsan pörgött
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minden, éreztem a döntés kényszert”. „Szinte tőlem függetlenül történt”. Itt nem tudatosan
egy transzot választ túlélési stratégiának, a „mantrázást”, ami végül ad egy kiutat a saját belső
orientáció hiánya okozta feszültségből. Talán így elkerülhető, ami máskor bekövetkezik, hogy
a kétségbeesés kontrollvesztéshez vezet, és végül falásrohamba és hányásba torkollik. Éppen
ez a beteg mondta el, hogy az evést gyakran transz állapotként éli meg. Az elméletben
láthattuk, hogy a tüneteket transz állapotoknak tekintjük, amelyek valaha működő túlélési
stratégiák voltak. A gyógyulást segítheti a különböző transz állapotok tudatos létrehozása,
illetve a különböző transz állapotok közötti tudatos váltás tapasztalata. Így a megfelelő transz
állapot, azaz a megfelelő cooping stratégia tudatos kiválasztása kulcsa lehet a gyógyulásnak.
A kapcsolatok fejlődését a csoportban az egyik résztvevőnek a csoportban megélt
kapcsolatai alakulásáról adott feedbackjeivel illusztrálom. Eleinte a feladatok jobban
meghatározták a kapcsolatokat. A találkozások „a gyakorlatokon, feladatokon keresztül”
jöttek létre. A tükrözés volt az első lépés, azaz a mozgás követése és az együttmozgás, ezt
követte az érintésen keresztüli testi kontaktus a hát megérintésével, és a kéz masszírozásakor.
„A testi kontaktus jól esett, de lelkileg nemigen kerültem senkihez közel”. Ezt követte a
szemkontaktus a közelség-távolság táncban. „Sok mindenkivel kerültem kapcsolatba. A
gyakorlatok során egyre felszabadultabb voltam, egyre közelebb engedtem másokat, és ez
egyre pozitívabb élmény volt”. Ezután következett a kontroll átadása a fababa-rongybaba
gyakorlatban, és a súly bevonásával az egész test felületét érintő testi kapcsolat a földön és
állásban. Egymás mozgatása, egymás súlyának aktív átvétele és a saját súlyunk teljes átadása
bizalmat igényel. Amikor pedig mindkét fél aktív és kölcsönös a súlyátadás, mindketten
felelősséggel tartoznak magukért. Ez már egyenrangú kapcsolat.42 A fizikai találkozási pont
az, ahol a súlyt át tudom adni, ott történik a kommunikáció a fizikai szinten a két test között,
ahol beleadjuk a súlyunkat, önmagunk, személyiségünk súlyát a kapcsolatba. Később inkább
egyéni mozgások illetve figyelemmel való kísérések voltak jellemzőek, mikor a partnerek
felváltva mozogtak, illetve tanúként támogattak egymást. „A páros gyakorlatnál milyen
őszinték, és közvetlenek voltunk egymással.” „Amikor együtt mozogtuk végig mindenki
„szomorúság gyakorlatát” nagyon meghatott, mások fájdalmát mélyen át tudtam érezni”.
Végül a kapcsolatokat a verbalitáson keresztül is megéli. „A gyakorlatok alatt nem kerültünk
kapcsolatba, de, amikor beszélgettünk (feedback kör), igen.”
A fejlődés szempontjából az első kapcsolat a testi kontaktus, az érintés. Mi
természetesen nem ezzel kezdtünk, hanem visszafelé haladtunk a fejlődési vonalon, és
42
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fokozatosan jutottunk el a testi érintésig, hogy a betegeket ne érje sokk, hanem valóban
veszély nélkül, gyógyítóan élhessék meg a testi közelséget. Az érintésnek szerepe van a
testtudat és testkép fejlődésében, és ez a testtudat túlmutat az azonnali szenzoros
tudatosságon. Mikor megérintenek bennünket, beazonosítjuk az érintés helyét, minőségét, és
egyben pozitív vagy negatív viszonyulást alakítunk ki az érintéshez. Egyik anorexiás lány
leírja, hogyan szembesült vékonyságával, mikor másokkal testi kontaktusba került. „A kéz
tapintásakor jól éreztem magam aktívként, éreztem őket, a kezüket, de amikor engem
tapogattak, kezemet, karomat, azt éreztem, hogy ez nem jó nekik, mert a kezem vékony,
csontos, természetellenes, nem él, csak van.”
A masszírozás, a kéz alapján való párválasztás, és a súlyadás során vált tudatossá
számukra, hogy az érintés lehetőséget adott a másik ember érzékelésére is. „Partnerrel
masszírozáskor a másik embert olyan jól meg lehetett érezni” „Először bátortalanul
érintettem, de utána megéreztem testének és lelkének súlyát, egyben finomságát. Kialakult egy
összehangolt mozgás.” „A tapintás is egy érzékszerv” „Mások kezeinek érintése, és ezáltal
testi élményeken keresztül tapasztalatszerzés”. „Kívánom az érintést, a testi közelséget, a
súlyt, annak megtapasztalását, hogy a másik fizikailag hol és hogyan létezik”.
Az együtt mozgások, a testi kontaktus élményei, a központ bevonása a mozgásba,
együtt a megnövekedett bizalom és intimitás érzésével, mind hozzájárultak, hogy kb. a
harmadik alkalom végére felbukkant a szexualitás a csoportban. Ez a szexualitás ahhoz a
kíváncsi, érdeklődő, játékos, izgalommal teli szexualitáshoz hasonló, amely a kisgyermekek
ártatlan szexuális játékait is jellemzi. A szexualitás és a játék tehát egyszerre jelent meg a
csoportban. „Intimitást, felszabadultságot éreztem”. „Jó kedvet”. „A foglalkozás után jó
hangulatot éreztem, némi szexuális fűtöttséggel fűszerezve.” „A csoportban megjelent az
egészséges szexualitás.” „Erotikus rész: tapiztuk egymást”. A szexualitás „veszélyessége”
nélküli, ugyanakkor időnként erotikus töltetű testi kontaktus élménye, mindenki számára
pozitív élményt adott. „Nekem nagyon jó volt. Dagonyázás, találkozás a földdel. Kezezés
milyen erotikus volt”. „Jó érzés másokkal fizikai kontaktusban lenni. (Persze, csak ha a
helyzet is megérett rá!)” „Milyen jó érzés tud lenni, ha valaki megérint.” „Az a játék, amikor
csak a „kezek” alapján történt a társválasztás.” „A bensőséges légkör, az érintések
kibontakozása, és hogy kezdünk megnyílni egymás előtt”. Fontosnak tartom, hogy ez a korai
szexuális fejlődést idéző erotikus töltetű élmény, a maga ártatlanságával, és energetizáló
hatásával megjelenhetett a csoportban. A mozgásterápia során gyakran találkozunk hasonló
élményekkel, amelyek a valódi szexuális történések nélkül is elérhetik a korai szexuális
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tapasztalatok korrekcióját, és hatással lehetnek a jelenlegi kapcsolatok intimitási szintjének
alakítására. Volt, aki ennek hatására pozitív változást élt meg a kapcsolataiban. „Furcsa volt,
hogy én soha nem érintettem más testét, a barátomon kívül, ezért ez idegen volt először. Nem
bírtam ezt régen elviselni. Felfedeztem, hogy ez egy élő anyag, meleg, kellemes, rongybabás.
Eddig a barátommal tapasztaltam csak ilyen testi közelséget, de az már egy kialakult testi
kapcsolat. Viszont ennek hatására Karácsonyozáskor, a barátnőimmel sokkal közvetlenebb
voltam, tudtam puszit adni.”
A szexualitás a rajzokon is megnyilvánult. Pl. Zsolt képein a 3. alkalommal egy férfi
nemiszervre emlékeztető formát rajzolt, amelyről ő maga mondta el Emesének, hogy ezek a
heréi. A következő alkalommal ugyanazokat a színeket és arányokat használta, kevésbé
konkrét szexuális formákkal. Az ő férfi szerepét jelzi, hogy „bemutatkozó” rajzán (1.alkalom)
ugyanezt a két szint használta.

Zsolt-3

Zsolt-4

Érdekes, hogy Zsolt, egyedüli férfiként a csoportban, a női résztvevők számára
egyértelműen férfiként jelent meg, és ezt provokatív viselkedésével megerősítette.
Ugyanakkor, mi vezetők tudtuk az első interjúból azt a tényt, hogy Zsolt homoszexuális.
Ennek jelentőségét csupán egy statisztikai adat igazolásában látom, miszerint: a táplálkozási
zavarok

előfordulása

férfiak

körében

ritka,

viszont

a

férfitársadalmon

belül

a

homoszexuálisak körében nagyobb. Zsolt kihívásnak érezte a férfi szerepet, talán ezért is volt
viselkedése provokatív, „machós”. Számára ez egy jó terep volt, hogy erejét, férfiasságát
megismerje. Második alkalom után viszont Zsolt írta, hogy „Úgy érzem, kevesen vagyunk”,
amiből kiolvashatjuk azt is, hogy neki hiányzott még egy férfi, ő volt kevesen.
Azt, hogy a többiek Zsoltot férfinek nézik, mutatja „Bármennyire is szeretné az ember
elhessegetni, azért előtört bennem, hogy férfiak és nők vagyunk itt együtt. Máshogyan érintesz
egy azonos neműt, mint egy férfit, és más érzéseket kelt bennem, más az, ha a közeledben van,
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ha a bőrödhöz ér. Ezt itt mindig a helyére kell tenned, akkor tudsz csak igazán ellazulni a
mozgásban” „Szeretném magamnak megmagyarázni, hogy mi történt, amikor kapcsolatba
léptem a Zsolttal. Éreztem, hogy hiányzott, amikor nem jött, és nem tudtunk róla semmit.
Szeretek fiúk társaságában lenni, és nagyon zavar, hogy a pszichológia annyira elnőiesedett
szak, és az is zavart, hogy csak lányok leszünk ma. Aztán megjött Zsolt, és vele lettem
véletlenül párban, amitől tartottam, mert már a múltkor is provokatív volt.”. "Egyrészről
kezdett zavarni Zsolt provokatív viselkedése, pl., hogy azt mondta, nyugodtan tapossak a
rajzára, ami a heréit ábrázolja, azon kívül, a pólóm mögé akart nyúlni, hogy „megnézze” mi
van a pólómon levő szívecske mögött”. Emesében valószínűleg bűntudatot keltett Zsolttal
való mozgásos kapcsolata, ami igencsak szexuális jellegű volt Zsolt kezdeményezésére.
Ennek feldolgozására Emese leírta: „Tudom, hogy sajnálatból, és nem rejtett vonzalomból
vagyok vele toleráns. Azt érzem, hogy egyoldalúan neki van rám (ha egyáltalán van)
szüksége, és nem nekem az ő gyengédségére”. Zsolt jelenlétének a csoportban bizonyára
katalizátor szerepe volt abban, hogy a korai szexualitás energetizáló, játékos töltetét, valamint
a nemiséggel kapcsolatos bűntudat érzéseit is megélhették, kifejezhették a résztvevők.
6.3.4. Mozgásfejlődés
A

kapcsolatoknak

jelentősége

van

mozgásfejlődésben

és

fordítva,

testi

tapasztalatainknak alapvető jelentősége van az érzelmi és intellektuális fejlődésünkben.
Például az első járási tapasztalatot Piaget (1936, id.: Krueger 1986) párhuzamba állítja a
reprezentációs intelligencia kezdetével. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolatok mellett a
mozgásfejlődés hiányosságait is meg kell említenünk, mikor a patológiás viselkedés hátterét
vizsgáljuk (Penfield, 2001) és a terápiát tervezzük. A mozgásterápiákban nagy jelentősége
van a mozgásfejlődés során szerzett tapasztalatok korrekciójának. Ahogyan a felegyenesedő
mozgás fontos szerepet kap az emocionális és intellektuális fejlődés során, ugyanúgy fontos a
gyógyulás során, mivel nagyban megnöveli a világ saját kezdeményezésből való
felfedezésének és kipróbálásának lehetőségét. A mozgásfejlődés állomásai röviden: fekvés,
fej emelés, fordulás, ülés, kúszás, mászás, szintváltás, járás, futás, állás, ugrás. Amikor a
terápiában a földről eljutunk állásba, ezt a folyamatot ismételjük meg. A harmadik
alkalommal a földről indítottuk a gyakorlatot. A legtöbben ekkor mentek le először a földre.
Több embernél láthatóak voltak a mozgásfejlődési fázisok. A földről lassan kezdtek
elemelkedni, először egy-egy végtagot lóbálva, felemelve, majd különböző mozgásokkal
kísérleteztek, átfordulásokkal, eljutottak a kúszásig, végül sokáig négykézláb mozogtak. A
felegyenesedés után újra lementek, majd újból felkeltek, gyakorolva a szintváltást, ami
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egyben perspektívaváltást is jelent, a gyermeki perspektívának a felnőtt perspektívába
váltását. Mikor a test egy pontjára kellett gyűjteni a megszerzett energiát, amit a felfelé és
lefelé mozgásból kaptunk mindannyian egyből lementek a földre. Később a foglalkozás végén
szintén maguktól mentek le a földre. A föld szintje általában a regresszióhoz kötődik, éppen a
mozgásfejlődésből adódóan, de itt arra is utalhat, hogy biztos pontot jelentett a talaj, amire
támaszkodni lehet, ami megtart, ugyanakkor a földön levés egy bizalmi szintet igényel. A föld
a realitást, az anyagot is szimbolizálja. Zsolt megfogalmazta, hogy a földhasználat számára új
és izgalmas volt, és „Magammal viszem a földdel való találkozást”.
A föld használattal párhuzamosan megjelentek a regresszív mozgások. Tapasztalatunk
szerint a regresszió biztonságos terápiás közegben a fejlődési zavarok korrekciójához, a játék
újra felfedezéséhez vezet, a megismerés43 és a gyógyulás szolgálatában áll. A közelség
táncnál kialakultak a gyermekkort idéző „kukucska játékok”, és ezek később a földön
mozogva is előjöttek. Többen ülve, térdelve a kezüket a szemük előtt tartva, az arcot
eltakarva, időnként kilesve mozogtak. Egyre többet térdeltek, ültek a földön a karokat
lengetve, hintázva, guggolva, mint ahogy a gyerekek töltik idejük nagy részét játék közben.
Ezután írta valaki: „Játszani jó” A földdel való találkozás (Ülő tánc, Gyökerek, Súlyátadás),
az intimitás fokozódása és az ezzel párhuzamosan megjelenő játék hatásaként vált
intenzívebbé a szabad tánc.
6.3.5. A kontroll a különböző feladatokban
A leírt folyamat elemzéséhez újabb szempont a kontroll. Gyakran az önérvényesítés és
az autonómia hiányának kompenzálása áll AN-ban a szigorú súlykontroll mögött. A szigorú
kontrollt időnként áttöri a túlsúlyosokra és a bulímiásokra is jellemző időleges
kontrollvesztés, túlevés. A mozgásos tapasztalatok során megélt kontroll érzése segítheti a
kontroll folyamatok rendezését és az Én megerősítését. A mozgás és táncterápiás folyamat
során a vezetők feladata, hogy megadják a kereteket, a struktúrát, amelyen belül a kliensek
maguk határozzák meg konkrét mozgásukat és kapcsolataikat. A felkínált gyakorlatok során a
résztvevők megélhették a belső irányítottságot és a környezet hatékony befolyásolását
(verbális és nem verbális eszközökkel is). Például a másik embertől való optimális távolság
keresése során hatékonyan befolyásolhatták személyes terüket és a kapcsolatot.
A fababa-rongybaba gyakorlatban teljes kontroll gyakorlás és teljes kontroll átadás
szélsőséges helyzeteit élhették meg. Nem csak elengedni nehéz a kontrollt, de mások testén
43

Bálint megkülönbözteti a megismerés és a bekebelezés szolgálatában álló regressziót. A megismerés
szolgálatában álló regresszió a gyógyulást segíti. (Bálint, 1968)
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gyakorolni is, azaz másokat irányítani. „Más testével nehezen bánok, de jó volt, amikor engem
mozgattak”. „Zsolt nagyon jól mozgatott, életre keltett, úgy éreztem magam, mint Pinokkió,
amikor kifaragták, és életre kel. Nekem viszont nehezebb volt visszaadni ezt az érzést neki,
úgy éreztem nem elég fantáziadús a bábum, és nem mertem teljes lendületbe hozni, ebből
látszik, mennyire nehéz elfogadnom és befogadnom más testét, nehéz összhangot találni”.
„Legfontosabb élményem az aktivitás kifejezése a társon, szinte minden gyakorlatban”. A
kontroll másnak (vagy a földnek) történő átadását, majd visszavételét, valamint saját súlyuk
érzékelését megélhették a fizikai súly átadásán keresztül. Egy anorexiás-bulímiás lány írja:
”Én otthon sokszor elengedem magam, hátha elkapnak. Kb. fél évvel ezelőtt csináltam
először. Álltunk és a barátom átölelt, én meg beleengedtem magam, jó volt érezni, ahogyan a
kicsi semmiből lesz egy súly. Eleinte megijedt, most már tudja kezelni. Tudom, hogy megtart.”
A súlyátadásos feladatokban először a talajnak adták át a súlyt, elengedve az izmokat, a
tartást, megélve, hogy a föld megtart. Ezután felkeltek a talajról, visszavették a súlyt, a
kontrollt. Csak ezután jött a súly átadása egy másik embernek. „Jó érzés rábízni magam
valakire, akiben megbízok!” „El tudom magam engedni olyan szinten, hogy akár el is
dőlhetnék, bízom a másikban, hogy ezt megakadályozza.” A túlsúlyosaknak nehezebb volt
súlyt adniuk. Egyikük így fogalmazott: „Sajnálom, hogy nem voltam itt, pedig nekem ezzel
szoktak problémáim lenni, nem merek másra támaszkodni, heves ellenállást érzek, attól félek,
hogy nem bír el, pedig nincs fizikai akadálya. Kudarctól félek, hogy túl nehéz vagyok”.
Másikuk elmondta: „Verbálisan könnyebb súlyt adni.”, és „Fizikai nehézséget, izommunkát
igényelt. A végén rájöttem, rosszul csináltam!” A súly átadása, elengedése a
teljesítményorientációval is összefügg. Ha a szülői elvárások nagyok, a gyerek nem engedheti
meg magának, hogy átadja a súlyát, hogy elengedje magát, hiszen folyamatosan teljesítenie
kell. Éppen az, aki a súlyátadást is izommunkának, feladatnak élte meg, és nem tudta magát
elengedni, írja: „Nálunk olyan nem volt gyerekkoromban, hogy nem tudod megcsinálni,
mindent el kellett bírni.” A túlsúly is egy ilyen felesleges teher lehet, amelyet a beteg önként
elvállal, esetleg mások helyett cipel. „Most megtanultam, hogy bátran vállaljak terheket, de
csak annyit, amennyi súly alatt biztonságot érzek. Még, izgat, miért féltek én másokat ennyire
és vajon ennek feszültsége hol jelenik meg a testemben?” Az étkezési zavarban gyakori, hogy
a betegek vagy mereven ragaszkodnak a kontrollhoz, vagy teljesen átadják magukat
másoknak, a szituációnak, egy állapotnak, és ezt a kontroll elvesztéseként élik meg. Egyikük
így fogalmazott: „Nehéz úgy átadni a kontrollt, hogy maradjon aktív részem. Én gyakran
vagy eleresztem magam, mint a tejföl, vagy mindent tartok.”. A gyakorlat során változott a
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kontroll elvesztéséhez való viszonya, csökkent bűntudata. „Rájöttem, hogy a kontrol
elvesztése nem egyenlő a kudarccal, hanem a mindennapi élet velejárója.”
Gyakran a helyzet kontrollálásának szándéka a test és a mozgás kontrollálásában
fejeződik ki.44

„Nem használom a testem, kontrollálni próbálom a gesztusaimat,

mimikámat.” Emesére, akinek a teszt szerint a testtel való elégedetlensége kiemelkedően
magas, a csoport elején túlnyomóan a fegyelmezett, kontrollált, erő- és tornagyakorlatok
(leszorított kar, guggolások, vívó póz, merev test, fejenállás) voltak jellemzőek (Vö. Hornyák,
1989). Ezek a mozgások test tökéletesítését szolgálhatták. A mozgás lehetőségét
automatikusan összekötötte a test edzésével, ami a már leírt célorientált attitűdre utal. A testi
megjelenés kontrollállásának másik megnyilvánulása, hogy Emese hasát állandóan behúzva
tartja, ami egy állandó feszített állapottal, az ellazulás képtelenségével jár és kontrollált,
merev mozgásaiban is megmutatkozik. Erről írja: „Éreztem a gyakorlatnál, mikor el kellett
engedni magunkat (relaxáció), hogy nehéz átéreznem a be nem húzott hasamat.
Kellemetlennek éltem át”. Az állandó feszítés, a test és a mozgás kontrollja azt eredményezi,
hogy a betegek kevésbé érzékelik a testi ingereket, így a fájdalmat, az éhséget.45 Az egyik
lány egy gyakorlat után elmondta. „A repülős gyakorlat olyan jól sikerült, hogy a karomban
három napig izomlázam volt, nem is éreztem az intenzitását”. Az érzékelés hiánya itt a karra
vonatkozik, aminek „befagyottságára” már a szabad mozgásnál kitértem.
6.3.6. A rajzolás szerepe a terápiás folyamatban.
A rajz, ahogyan azt Krueger is kiemeli (1986), jól kiegészíti a mozgást, mivel a beteg
mozgásos tapasztalatának vizuális megfogalmazását adja. Az eredeti érzések egy másik
modalitásban való kifejezése segíti a betegnek megérteni, és feldolgozni érzéseit, és
elősegítheti a tapasztalat verbalizációját. A rajzokról való beszéd egy eszköz lehet a nem
verbális és a verbális anyag összekapcsolására, az átkapcsolásra, és a terapeuta számára a
beteg állapotváltozásainak követésére. A folyamat során a rajzok értelmezésével óvatosan
bánunk, leginkább a beteg saját értelmezésére támaszkodunk. Több egymás után rajzolt kép
folyamatként való elemezése árulja el a legtöbbet a betegben zajló történésekről. A csoport
folyamat során mintegy 40 rajzot gyűjtöttünk össze. Ezek részletes elemzése meghaladja e
dolgozat kereteit. Egyetlen vázlatos példával illusztrálom, hogyan egészítik ki a rajzok
44

Hornyák (1989) az anorexiásokról írja, hogy testükkel elégedetlenek, tárgyként kezelik, amelyet tökéletesíteni
és kontrollálni kell, ahelyett, hogy saját részükként elfogadnák, amit élvezni és tisztelni lehet. Ebből kifolyólag
gyakran foglalják el magukat kompulzív vagy önbüntető feladatokkal, amelyek krónikus fájdalmat és
feszültséget is okozhatnak.
45
Hornyák (1989) szerint az anorexiások a fájdalmat hajlamosak figyelmen kívül hagyni, és testükkel rosszul
bánni, ami eredményezheti a fájdalom normává válását.
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egyrészt a beteg számára a terápiás folyamatot, másrészt a terapeuta számára a beteg
megismerését.

A választott példa a testhatárok változását mutatja
be.

Antónia

rajzain

eleinte

a

testhatárok

elmosódottak, a testrészek kivehetetlenek, majd a
harmadik alkalomnál éles testhatárokat, arányos,
kontúros alakokat rajzolt. Második rajzán látható,
hogy a (tartó) kéznek kiemelt jelentősége volt
számára.

Antónia-1

Antónia-3

Antónia-2

Hasonlóan elmosódottak a testhatárok Kinga rajzain (alább), és feltűnő a karok
elmosódottsága, kidolgozatlansága. Feltűnő a két anorexiás lány rajzainak hasonlósága az első
és a második alkalom során, ahogyan a nagyobb, darabos testképet egy vékonyabb, de
„szétfolyós” kép váltja fel. Mindkettőjüknél az első ábra darabos, formátlan, végtagok és arc,
valamint nemi jelleg nélküli és szétszórtan jelennek meg a rajzon a különböző elemek (virág,
gyertya, stb.), míg a második kép egy függőleges tengely köré rendeződik. A harmadik képen
mindkettőjüknél egy páros kapcsolat, egy kettős egység jelenik meg, az ábrázolás kontúros és
egyszerű.
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Kinga-3

Kinga-1

Kinga-2

A rajzolás továbbá – ahogyan azt a csoportban tapasztaltuk – a betegek egymás közötti
kapcsolatát, az intimitás kialakítását is segíti, mivel olyan helyzetet teremt, ahol a betegek, az
együtt mozgáshoz hasonlóan, egymás mellett végzik ugyanazt az elmélyült tevékenységet,
miközben a földön, ellazultan, egy regresszívebb állapotban, egymáshoz közel helyezkednek
el.
6.3.7. Verbalizáció
Végül azt nézzük meg, hogyan változott a foglalkozások során a verbális kifejezés
szerepe.

Eleinte a betegek jellemzően keveset beszéltek, a mozgás során megérintett

emlékeket és érzéseket főleg a mozgáson keresztül hagyták feltörni, és csak később
verbalizálták. A legelső feedbackben nehezen szólaltak meg, nem igazán tudták, hogy mit is
kéne mondani. Bár lehetett volna kérdésekkel támogatni a feedback-et, mi tudatosan nem ezt
választottuk. Nagyobb teret engedtünk annak, hogy saját idejükben és módjukon verbalizálják
élményeiket, így a mozgásos, nem verbális élmények és a beszéd közötti híd lassan, saját
tempójukban alakulhat ki. A terapeuta tehát kíséri a folyamatot, követi a kliens saját tempóját.
Így elkerülhető, hogy olyan élmények verbalizációját sürgessük, amelyek még nem érettek
meg a szavakban való kifejezésre. Az ilyen területekre való „bele kérdezés” ellenállást is
kiválthat. A beszéd nálunk nem volt feladat, nem volt kötelező, ezzel is tiszteletben tartottuk
szabadságukat, saját választásaikat. Ennek hangsúlyozása lényeges volt, mivel a táplálkozási
zavaros betegek hajlamosak a feladatot teljesíteni és kényszert érezhetnek, hogy meg kell
valamit fogalmazniuk a csoport előtt. Például a második alkalommal, a szegycsont meditáció
utáni verbális visszajelzésben a gyakorlatok során felmerült érzéseikről nem beszéltek. Ezt
ellenállásként is értelmezhetjük. (Később Teri elmondta, hogy ellenállt.) Ugyanakkor a
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látottak, a rajzok és a címadások alapján mi úgy éreztük, sok érzés felmerült, de nem volt meg
a bizalmi légkör a megbeszélésükhöz. Ekkor teret adtunk a csöndnek, az ellenállásnak, a
verbalizációt nem erőltettük, hagytuk, hogy saját idejükben jussanak el a szavakig és a
megosztásig. A következő alkalommal elő is jöttek vele, maguktól beszéltek az Életfa
folyamatban megélt saját élményeikről és kinti életükről. Például Zsolt a szegycsont gyakorlat
kapcsán elmondta, hogy nehéz volt az elválás, és általában fél az elszakadástól, minden
búcsútól. Általában tehát nem tettünk fel direkt kérdéseket, csupán azt kérdeztük, hogy mit
szeretnének ők megosztani. Ha kérdezünk, csak a kérdésekre kapunk választ, és így nem
tudhattuk volna meg mindazt, amit maguktól elmondtak. Az alkalmak során a feedback körök
egyre hosszabbak voltak. A második alkalom végén a meghitt hangulat (mikulásozás) során
ők kezdeményezték a hosszabb verbális megosztást. Egyre több személyes élmény merült fel
a „benti” folyamatok kapcsán, egyre gyakoribbá váltak a „benti” és a „kinti” történések
közötti összekötések és ezek megosztásai. A csoportban átélt élményeket már tudatosan
összekapcsolták a hétköznapok élményeivel és az evéssel kapcsolatos tapasztalatokra
vonatkoztatták. Verbális feedbackjeiket felhasználtuk a gyakorlatok tervezéséhez, „vissza
táplálva” azokat a mozgásos élménybe, amiből azután újabb, verbalizált gondolatok
születhettek. A verbális megosztások során mind a kinti, mind a benti élményekkel
kapcsolatosan egyre személyesebb és rejtettebb témákat érintettek, ahogy fokozódott a
csoportban a bizalom. „Egyre őszintébben kifejezi mindenki a gondolatait, érzéseit,
szavakban és testi szinten is”. A hetedik alkalommal a csoportban kialakult bizalom nagyon
személyes élmények megosztására adott módot. Virág olyan témáról beszélt, (fiúja néhány
éve meghalt) amelyet még soha senkinek nem mesélt el. Kialakult a valódi csoport, amely
elegendő támaszt adott a régen eltemetett érzések feldolgozására. Jellemző, hogy mi magunk
is őszinték voltunk, érzéseinket nem próbáltuk eltakarni, megmásítani, hanem kifejeztük. Ez
támogatta a csoporttagokat is: „Segít az őszinteség”.
6.3.8. A táplálkozási zavar témájának felbukkanása
Az előzőekből is következik, hogy a táplálkozási zavar és a „betegség” témáját mi nem
vetettük fel semmilyen módon a csoportban, hagytuk, hogy belőlük kerüljön elő. Ennek
pozitív hatását mutatja be két résztvevő utólagos visszajelzése. Kinga a csoport folyamat után
levélben leírta, hogy „Nagy várakozással álltam elő, nem tudtam, mit fog produkálni a
csoport, hogy fog dolgozni, mi lesz a tematika, a témák. A másik, hogy azért mindenki tudta,
hogy az étkezés terén problémákkal küzdő emberkék vannak együtt, de ez nem ütközött ki. Az
valahol megmaradt mindenkinek a maga kis „titka”, nem került teregetésre, s úgy dolgozott
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vele, mellette, ellene, ahogyan tudott, ahogyan engedte, amennyire fontos volt…Egyébként én
azért vártam, hogy erőteljesebben előjönnek az étkezési problémák, úgymond direktbe, mert
az ilyen jellegű csoportokban ez volt számomra a jellemző, nem tudtam, a szavakban, a témák
terén mennyire érinthetjük, aztán ez letisztult bennem, ráéreztem, mivel kell dolgozni. És ami
még jó volt, hogy nem volt állandó betegségtudatom, nem éreztem magam megbélyegzettnek,
amit egyébként érzek emberek között. Hogy mindig úgy érzem, hogy süt rólam, hogy étkezési
zavaros vagyok, ezért kerülni fognak, és mindig lepleznem, takargatnom kell valamit. Ez az
érzés nagyon erős bennem, s az is, hogy így NEM FOGADNAK EL, mert ez nem normális.”
Antónia az utólagos interjú során elmondta: „Pont az volt a jó, hogy tudtuk, hogy az
evés zavar a téma, és mégsem ez volt kidomborítva. Másik csoportban én voltam a „beteg
ember”, ami egy álidentitást adott. Itt nem volt nyomás, hogy ki kell valamit hozni magamból.
Azóta nem fogalmazok meg ideális testsúlyt, és optimistább vagyok. Hiszek benne, hogy a
céljaimat el tudom érni. A csoport megerősített, hogy a megnyilvánulásaim emberiek, és nem
kell lelkiismeret furdalásom legyen.”
A téma az első alkalommal csak érintőlegesen, távolítással került elő, egy tudományos
cikket olvasott valaki róla, és ezt megemlítette. Ezután, a harmadik alkalommal Zsolt hozta
fel újra az evést, mint példát arra, amikor kívülről erőltetett számára valami, külső elvárásokat
érez. „Itt mindig mosolyogni kell, úgy érzi, és ezzel párhuzamba állítja, amikor „azt mondták:
egyél-egyél, de nekem szorít a gyomrom, mert most miért, ha nem akarok.” Ez utalhat a korai
forszírozott evés, etetés negatív élményére. A többiek erre nem reflektáltak.
Amikor a harmadik alkalommal a mogyorót, csokit, narancsot kínáltuk, mint Mikulás
ajándékot, mindenki evett belőle, bár érezhető volt némi izgalom. Az egyik bulímiás nyíltan,
de viccesen kimondta, hogy nem fogja tudni abba hagyni a szaloncukor evést.
A negyedik alkalommal megint Zsolt hozta be a témát a számára oly fontos földdel való
találkozás után. „Izgalmas a földdel, fallal találkozni.” A föld a biztonságot, az anyagot
(anyagiasság, salakanyag, barna szín) és az anyát szimbolizálja, amit neki nehéz elfogadnia
(ld. az interjúban). Elmondja, hogy elvesztette barna sapkáját, amit anyukájától kapott. „Ezt a
sapkát már éppen elfogadtam, pedig ki nem állhatom a barnát, anyukám szerette régen,
nekem a barna színről a szar jut eszembe.”. A barna szín kapcsán, ami számára az ürítéssel
függ össze, beszél az evésről, a befogadásról. („Biztos van a barna és az evés között
kapcsolat. Nem, fogadom be a barnát, nem akarom, hogy barna legyen. Sokkal lassabb
folyamat az evés, emésztés, nem tudom elhinni, hogy az én leszek, az az étel, hogy tápláló.”)
Interjúból kiderül, hogy ő nagyon megkülönbözteti a tiszta ételt és a piszkosat, pl. csokit
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(barna és nem egészséges) nem eszik. Böjtöléssel, tisztítással kezdte a bulímiát, tehát a hányás
nála elsősorban megtisztulás. Az evést az elvesztéssel köti össze. „Amikor elvesztek dolgokat,
akkor nem vagyok a jelenben és evéskor sem vagyok a jelenben.” Az anya, a táplálás, a
befogadás, és az elengedés, az elvesztés, az ürítés, a „barna”, a föld, a „szar”, témája tehát
mind összekapcsolódik, egy körforgásban. Normális állapotban ezek egy egységet alkotnak,
mint ahogyan a belégzés és a kilégzés követik egymást, meghatározott ritmusban. Ennek a
ritmusnak a sérülése okozhatja a kör természetes folyamatának megbomlását, az erőszakos
evési vagy ürítési epizódokat. A sérülés mögött az eredeti introjekció sérülése állhat. Ez a
legelső befogadás (a levegő vétel után), először egy másik embernek a befogadását jelenti, az
anyai táplálék befogadását.
Zsolt számára a „nem jelenben lenni” és úgy enni a legfontosabb probléma. „Az is egy
lelki állapot. Ha nem figyelek, akkor transzban eszem és utólag veszem észre hova tettem, jé
megettem. Bűntudatom van, úgy érzem nem is én ettem, szinte elfelejtem hogy történt, kiesik
közben, nem tudatos, ilyenkor az ízeket sem érzem. Sokszor próbáltam már, hogy oda figyeljek
az evésre. hogy tiszteljem az ételt. Milyen más, amikor megéli az ember az evést.” Ha egyedül
van, olyankor szokott transzban enni. Azt is elmondja, hogy megtörtént vele a múlt héten,
hogy tudatosan evett. Teri ehhez kapcsolódik, elmondja, hogy ha egyedül van evéskor, ő is
egyfajta transz állapotot hoz létre (bekapcsolja a tv-t) és „csak lapátol befelé”. Ehhez a
témához kapcsolódva tettük a következő alkalomra a Transz témáját. Ez nagyon intenzíven
hatott rájuk, különösen Zsoltra. A feedbackben elmondta, hogy amikor a körbe bevittük az
egyes transzokat, az számára félelmetes volt. „Egy víziószerű ’bent lenni’ helyzet, melyben
egymagammal sem bírok, nem bírom kontrollálni”. A többiek visszhangja olyan helyzetet
erősít fel, amiben kontroll vesztés érzése van amúgy is. Számára fontos volt, hogy „azok
mondták, hogy elég, akiknek már sok volt”, azaz a kontrollvesztés helyett, kontroll érzése
lehetett a gyakorlat során egy olyan helyzetben, amit általában nem tud kontrollálni. Ez az
evéssel/falással kapcsolatos érzésekhez szorosan kötődik. A következő alkalommal elmondja,
hogy „egy kicsit tudatosabban ettem.”
Ezután többször nem merült fel a téma. Az egyik résztvevő szerepelt egy tv műsorban,
mint bulímiás, és egyikük az írásos feedbackben írja, hogy „senki nem említette, hogy látta őt
a TV-ben a bulímiájáról beszélni, így én sem tettem, bár érdekelt volna, mi vitte rá, hogy ilyen
nagy nyilvánosságot adjon a dolognak” Tehát nem hozták fel a témát, inkább elkerülték, mi
pedig nem kérdeztünk rá.
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6.3.9. A betegség különböző formáinak egymásra hatása
Fontos szempont, hogy hogyan hatottak egymásra a különböző betegségi stádiumban és
a különböző táplálkozási zavarban szenvedő csoporttagok. Megállapíthatjuk, hogy a
különbözőségük sok tekintetben jótékonyan hatott. Ugyanakkor az is segített, hogy mindenki
érintett volt az étkezési zavarban valamilyen módon. Volt, akinél ez látható is a
testméretekben, jelenthet soványságot is, kövérséget is, és van, akinél nem látható semmi
kívülről. Ez a közös érintettség egy biztonságos közeget teremtett, ahol nem volt téma, hogy
valaki evészavaros, mégis, mindenki tudta, és így titok sem volt. Antónia leírta: „A mozgás és
a motiváció alapja megadta a kapcsolat alapját.” Ugyan mindenkinek probléma az evés, de
mindenkinek másképpen, ami egy szélesebb dimenziót nyitott a saját betegségük
megítéléséhez. A különbségeknek és hasonlóságoknak lehet pozitív és negatív hatása is, az
illető beállítódásától függően. A különbözőségek pozitív hatása nyilvánult meg Ica
viselkedésében, aki többször elmondta, hogy ő mennyire felszabadult tudott itt lenni. „Nincs
görcs, hogy bámulnak”. Valóban a többiekhez képest ő mozgékony és eleven volt, amiben
támogathatta, hogy itt „kövérsége” miatt nem kellett szégyenkezni, hiszen láthatóan
másoknak még nagyobb problémáik voltak, láthatóan nála még inkább gátoltak, kontrolláltak,
nehezen mozgóak voltak. Ugyanígy, azokat, akik kevésbé mozgékonyak voltak, (például
Antónia, Zsolt, Kinga, Janka) bátoríthatta, új mozgások kipróbálására buzdíthatta, hogy a
többiek (Teri, Emese és Ica) többet és bátrabban mozognak és fejezik ki magukat.
Ugyanakkor ezek a „húzó emberek” nem kívülállók voltak, hanem ők is kapcsolatban voltak a
táplálkozási zavarral. Ezért a kevésbé mozgóknak nem kellett magukat feszélyezve érezni,
mint „egészségesek” között, akik nem értik meg őket. Mindazonáltal az összehasonlítás
negatív érzékeket is kelthet. Emese pl. a soványakhoz képest magát kövérnek érzi.
(Objektíven normál súly, karcsú, sportos) Az írásos feedbackben írja: „Észrevettem azt is,
hogy – szokásomhoz híven – mások testét is fürkészem. Szomorúnak találtam látni, egyesek
mennyire csontsoványak, mások pedig –az én szememben– az ideális karcsúságot túlhaladták,
(magamat is beleértve), és éreztem, hogy nem tartom ezt esztétikailag szépnek és próbáltam
elképzelni, milyen, amikor valaki felvállalja, netalán-tán szépnek találja kibúvó pocakját.” A
következő alkalomra ez az összehasonlítás tudatossá válik: „Nagyon nehéz megválnom a
hasam gondolatától, és hogy a soványakhoz képest „kövér” vagyok”. De annak gondolata
felébred, talán a mások viselkedésének hatására, hogy milyen, ha valaki elfogadja saját
alakját.
A mozgásos feladatok kapcsán a súlyosabb esetek, és főleg az anorexiások, nem
használták a karjukat, míg a többiek bátrabban mozogtak karral. Az első alkalom végén
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azonban, már megmozdultak mindenkinél a karok, ami mögött állhatott az is, több más ok
mellett, hogy a karral kevésbé mozgókat bátorította a többiek karmozgása. Az egymásra hatás
feltételezhetően igen erős az együttmozgásos feladatok során, különösen a direkt tükrözéses
feladatokban, ahol a párok teljesen egymásra hangolódnak és átveszik egymás mozdulatait,
ritmusát. Ez a tapasztalat sokszor tartósan is hat a saját mozgásra. Az egyik pár tagjai, két
súlyosabb beteg (anorexia-bulímia), akik közül az egyik ki is maradt, végig nagyon
visszafogottan mozogtak, és nagyon hasonlóan, alig lehetett látni a váltásokat. Valószínűleg
erősítették egymás mozgását, egyikük sem térítette el a másikat. Antónia, aki maradt, volt
kettőjük közül a bátrabb, talán érezte, hogy nála valaki még kontrolláltabb és ez bátorítólag is
hathatott rá. Feltűnt, hogy a következő gyakorlatban, a szoborban olyan szobrot csinált,
amelyben egész teste bevonódott, karjai az ég felé kitárva, ez korábbi mozgásaihoz képest
sokkal bátrabb, nagyobb teret igénybevevő volt. Egy másik páron (bulímia–anorexia/bulímia)
az ellenkezőjét láttuk. Eredetileg teljesen más mozgásuk volt. Teri felszabadultan, főleg
csípőből és karból, lábból mozgott, álló helyzetben, mozgása erotikus jellegű, az egész teret
használta. A tükrözés során Teri nagyobb, nőies mozgását Kinga átvette, mozgásai nagyobbak
lettek, karja is bevonódott, csípője is megmozdult, lendületesebbé vált. A testében engedélyt
kaphatott olyan mozdulatokra, amiket magától nem tett volna. Ezek megerősítődtek és
visszatértek a saját mozgásnál, részben, fokozatosan és kicsiben Egy harmadik párnál
(obesitas-bulímia), akik eleve mindketten bátrabbak voltak, még jobban felerősítették együtt a
nagy mozgásokat, a föld használatát, és a játékosságot.
A második alkalommal, amikor a medencével kellett mozogni, az anorexiások és
súlyosabb bulímiások szorongását enyhíthette a többiek bátorsága, mintát adhatott nekik a
mozgásokhoz. Súlyátadásnál Teri bátran beszél a súlyról, a test kicsiségéről, fogalmazása
pozitív, ami Kingára jó hatással van. „Milyen érdekes volt, hogy milyen emberléptékű lehet
egy test, pl. milyen más a Kinga… egészen máshogy lehet megtapintani, más lesz a tér. A
transzos feladatnál a két legegészségesebb jutott el a katarzisig: „nálunk jól működött katarzis,
intenzív volt, ezért a transznak nincs már ereje.” Ők tudták beleengedni magukat, a többiek
jobban féltek a kontrollvesztéstől.

6.4. A csoportfolyamat és a visszajelzések elemzésének tanulságai
A csoportban történtek megfigyelése és a résztvevők visszajelzései alapján kiemelem
azokat a szempontokat, amelyeket, mint gyakorlati munkánk tanulságait a további munkában
felhasználhatunk.
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Megfigyeltük, és a visszajelzésekből megtudtuk, hogy a teljes szabadsághoz képest,
eleinte az anorexiásokat és bulímiásokat támogatta, amikor valami instrukciót, útmutatást
kaptak a mozgáshoz. Ez oldotta a szabad tánc és mozgás által keltett szorongásukat. A
mozgásos folyamat elején tehát fontosak az instruáltabb gyakorlatok, melyek biztonságos
keretet adnak a mozgáshoz, meghatározott célokat jelölnek ki. A folyamatban fokozatosan
jutottunk el odáig, hogy egyre inkább felismerték belső késztetéseket, saját ritmusukat, saját
igényeiket, melyekre támaszkodhattak. Ehhez fontosak voltak a testérzeteket, a test
megismerését hangsúlyozó gyakorlatok, amelyek segítik, hogy a külső támpontokat
fokozatosan felválthassák a belső érzések és igények, mint a mozgás és a kifejezés
kiindulópontjai. A belső iránytű figyelembe vételét támogatja a bizalmi, elfogadó, nem
teljesítmény orientált légkör, amelyben fokozatosan feloldódhat a másoknak való megfelelés
kényszere. Világos, hogy a betegek mozgásában kifejeződő kontrolláltság és visszafogottság a
megerősítő, elfogadó légkörben fokozatosan oldódott. Az eleinte megfigyelt jellegzetes
sztereotip mozgások egyéni kifejező mozgássá bontakoztak. Megfigyelhető volt az alkalmak
előrehaladtával a táncos/mozgásos kifejezés szabadabbá válása, változatosabb mozgások
használata, változatos szint használat, nagyobb térhasználat, több spontán és testi kontaktus
egymással, több jétékosság, bátrabb egyéni megnyilvánulások. Mindez a fokozott autonómia
és önérvényesítés jele, aminek kialakulását bátorította a vezetők és a csoporttagok elfogadó
attitűdje, a táncterápiás folyamat és légkör, a terápiás kereteken belül, biztonságos közegben
megélt szabadság lehetősége. „Itt mindent szabad, ami jól esik.” „Semmi nem kötelező, ez jó
volt. ”. „Támogatott a magam diktálta tempó, a szabad mozgás élménye és lehetősége.”
Külön figyelmet érdemelnek a visszafogott karmozgások, melyek egyaránt kifejezhetik
az étkezési zavarosok önérvényesítési problémáit, kapcsolati zavarait, kezdeményezésre való
képtelenségét, érzelem kifejezési problémáit. A karok egyre szabadabb mozgásában és a
szabad tánc kibontakozásában szerepe lehetett a testtudati munkának (relaxáció, testrészek
tánca), a karok bevonásának a gyakorlatokba (faágak tánca, tartás és ölelés élményei), a
testközpont

megéreztetésének

(Csatornák,

Ülőtánc,

Középpont,

Súlyátadás

párban,

Mérlegtánc), a bizalmi és testi kapcsolatok kialakulásának a páros együtt mozgások során
(Karmasszázs, Tükrözés, Szegycsont, Stop, Fababa-rongybaba, Tanú), a föld biztonsága
felfedezésének, személyes terük hatékony befolyásolásának (Buborék, Stop, Szigetek)
valamint a saját ritmus kutatásának. Ugyan a struktúra (ld. 5.2.) végig fontos maradt, a
foglalkozások

előrehaladtával

egyre

kevesebb

gyakorlatot

adtunk,

egyre

inkább

támaszkodtunk egyéni mozgásos kutatásaikra (Ritmusok, Téma központú szabadtáncok,
Integrációk).
111

A folyamat során a feladat teljesítési kényszerük csökkent és ezt felváltotta egy belső
kontroll, saját igényeik fokozott figyelembe vétele és fokozott autonómia. Az első alkalom
után egy bulímiás lány írja visszajelzésében egy anorexiásról: „Jól lehet vele együttműködni, a
viccelődésre is viszonylag kedvesen reagál, viszont az utasításokat mereven követi egyes
esetekben, pl. a szemkontaktus felvevésénél szigorúan, érzések árulkodása nélkül meredt a
szemembe, és a karját is a magasban hagyta, nem variált, amikor lehetett nyújtózkodni.
Hozzátenném, hogy amikor csere volt, érzékelte, hogy lehet „saját ízlés” szerint értelmezni
egy-egy utasítást.” Az ötödik alkalom után írja valaki: „Azt vettem észre, hogy a saját
tempómat, a saját gondolataimat követem, a vezetést csak nagyon felszínesen veszem
figyelembe”. „A bemelegítő táncnál néha inkább azt csináltam, amit a testem akart, nem azt,
ami az instrukció volt.” Fontos, hogy a betegek mindig érezzék, hogy kontrollálhatják a
folyamatokat, mivel erős félelmük lehet a kontrollvesztéstől. Így támogatnunk kell egyéni
igényeiket és ellenállásukat. Ez a táplálkozási zavarosoknál különösen lényeges, mivel a
falásroham az ellenállás feladásának egy módja. Lényeges, hogy a betegek megélhetik
ellenállásukat, ezt a terápiás közegben nem kell visszafogniuk, megtanulhatnak „stop”-ot,
nemet mondani, felismerve belső igényeiket. „Az megnyugtató, hogy lázadni is lehet a
dolgokon.” „Segít az őszinteség, és hogy nem lett baj abból, hogy leszóltam a zenét, ami nem
tetszett. Ezt magabiztosan akartam kifejezni, de úgy érzem, kissé durvára sikerült” A csoport
lehetőséget ad az ellenállás különböző árnyalatainak kipróbálására, negatív következmények
nélkül.
A további munkához adhat iránymutatást a kezdések tapasztalata, melyekben úgy tűnik
fontos a csoport aktuális hangulatához igazodnunk és megteremtenünk azt az elkülöníthető
„játék” teret, amelyben a „mintha” élmények46 biztonságosan létre jöhetnek.
Azt tapasztaltuk, hogy a páros gyakorlatok során, eleinte a találkozásokat megkönnyíti a
testi, nem verbális szint bevonása, ellentétben a túl korai verbális kapcsolattal. Idegeneknek
együtt mozogni sokkal könnyebb, mint beszéddel találkozni. Az együtt mozgást követheti a
szemkontaktus, ami túl korán erőltetve szintén fenyegető és szorongáskeltő lehet. „Itt nem kell
félnem attól, hogy kritikus szemek figyelnek, megítélnek.” A szemkontaktus később, amikor
már kialakult a megfelelő bizalom a kapcsolatok alakításának lehetett eszköze. Az együtt
mozgást és a szemkontaktust követheti a testi kontaktus, amelynek kezdeményezését a
46

Winnicott szerint a játék, a mese és a „mintha” módú reprezentáció segíti a félelemkeltő emlékek, traumák
biztonságos aktivációját és feldolgozását. Ezek az élmények, bár okozhatnak valódi szorongást, a játéktérben, a
támogató kapcsolatok segítségével, a valóságról leválaszthatóak, feldolgozhatóak, mielőtt a hétköznapok terében
megnehezítenék az alkalmazkodást. A szellemi működésnek ez a „mintha” módja az anyai tükrözés jelöltségén
keresztül fejlődik ki. (id: Kunos, 1999)
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betegek készenlétéhez kell igazítanunk. A testi kontaktusra való készenlét érzékelése és
figyelembevétele a gyakorlatok összeállításában, tette lehetővé, hogy a testi kapcsolatról
pozitív tapasztalatokat szerezzenek.
Ha figyelembe vesszük a kliensek saját haladási tempóját és igazodunk belső
igényeikhez, mint a folyamat kísérői, a tánc/mozgásterápia élményei segíthetnek a saját test és
mások teste elfogadásában és élvezetének megtanulásában is47. A folyamat során egyre
kifejezettebbé vált a mozgás öröme és a testi élvezetek felfedezése. „Visszajött, hogy táncolok
csak úgy üzletben, utcán.” „Jó dolog mozogni.” „Jó táncolni. Persze ezt már máskor is
átéltem, de ma különösen az volt az érzésem, ez inkább tánc, mint ’csak’ mozgás.” Az új testi
tapasztalatok során a kliensek felismerhetik testi képességeiket48. Cél, hogy a terápia során
nyert pozitív tapasztalatokat hasznosítani tudják a személyek a terápián kívül is. Erre
hallhattunk példát: „Most jutott először eszembe, hogy a tanulás (vizsgára készülés) közbeni
szünetekben felfrissíthetem magam azzal, ha valamilyen kedvenc zenére mozgok, táncolok egy
kicsit. Eddig csak kar és fej körzéseket, illetve pár fekvőtámaszt csináltam.” „Táncoltam
feszültség levezetéseként, ez jó volt.” „Meg fogom próbálni, holnap, a barátomat rávenni egy
pár mozgásos gyakorlatra.” „Szükségem van a harmonikus együtt mozgásra, a
párkapcsolatomban is nagyon oda kell figyelni erre.”
Fontos szempont, hogy eleinte kevesebb ellenállást okozhatnak a fizikai szintet érintő,
egyszerű struktúrájú, egyszerű testi tapasztalatokra vonatkozó (gravitáció, súly, lendület,
testrészek), játékos gyakorlatok, mint a fizikai szinttől elrugaszkodó imaginációk. Később
már, ahogy bizalmuk nőtt, az imaginatív gyakorlatok végrehajtása sem jelentett gondot.
Az étkezési zavar nem volt kimondott téma, így a folyamat során nem a betegségtudatos
énjüket erősítettük, hanem a személyiség egészséges részére koncentráltunk. Ennek a
visszajelzések szerint pozitív hatása volt.
A „heterogén” csoportban lehetővé vált a különböző betegségek pozitív egymásra
hatása az együtt mozgások és a verbális megbeszélések során. Egymást bátorítani tudták és a
különböző megnyilvánulások és attitűdök a súllyal, testtel, evéssel kapcsolatban jól
kiegészítették egymást, nagyobb perspektívát nyújtva a problémás és a problémamentes
területekre. Ugyanakkor mégis volt bennük valami közös, ami összetartást, bizalmat keltett.
„Ami a csoportban közös, az adja az összetartó erőt. Az lesz a csoport ereje, ami az egyén
defektje.”
47

Vandereycken (1987) szerint a testorientált terápia egyik legfontosabb célja a testhez való pozitív viszonyulás
kialakítása.
48
Hornyák (1989) a terápiának e szakaszát a „Mire képes a testem?” kérdésével jellemzi.
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Fontos eszköz a rajzolás, amelyben ki tudták fejezni érzéseiket, gondolataikat és
felfedezhették kreatív potenciáljaikat. Egyik csoporttag így írt erről: „Nem tudok rajzolni, de
ez nem akadályozott meg abban, hogy lerajzoljam, amit szeretnék. Gyerekkoromban szerettem
rajzolni és ez visszajött a csoporton. Ki tudom fejezni a gondolataimat, és ez megnyugtat.” A
használt változatos zenék nagyon fontosak voltak számukra. Többen elkérték tőlünk ezeket,
és így olyan útravalót kaptak, amelyet a későbbiekben önállóan is tudtak alkalmazni.
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7. Összegzés
A dolgozat folyamán több helyütt kitértem az elméleti részben ismertetett állítások és az
általunk végzett gyakorlati munka párhuzamba állítására. Összefoglalásul, ezen területek
kiemelésével megkísérlem gyakorlati munkánkat egy tágabb keretbe ágyazni.
Az irodalomból tudjuk, hogy az anorexiások nincsenek kapcsolatban belső érzéseikkel,
azokat elnyomják. Ebből a hiányból fakadhat a szabad tánc és mozgás által keltett szorongás,
melyet eleinte tapasztaltunk, valamint az érzelmek kifejezésének visszafogottsága. A testből
származó érzések felismerését támogatták a testérzeteket, a test megismerését hangsúlyozó
gyakorlatok, amelyeknek jelentőségét a testorientált terápiás munka első szakaszában
Vandereycken,

Hornyák

és

Krueger

is

hangsúlyozza.

Tapasztaltuk,

ahogyan

a

tánc/mozgásterápia élményei során a kliensek pozitív testi/mozgásos tapasztalatokat
szereztek, ami segítette őket a saját testük és mások testének megismerésében és
elfogadásában, élvezetének megtanulásában is, valamint fokozatosan új képességeiket
fedezték fel (pl. tánc, rajzolás, relaxáció, masszázs), amely során a mozgás önmagában
örömszerzővé vált. Ez a folyamat megfelel az előbb említett szerzők pozitív tapasztalatainak.
Munkánk során is megnyilvánult (pl. a rajzok teljesítményként való értékelésében) az
irodalom által az anorexiásokra jellemzőnek tartott teljesítményorientáltság, melynek
csökkenése segítette az őszinte, autonóm megnyilvánulások megjelenését, a cél nélküli szabad
tánc élvezetét. Vandereycken (1987) is a szabad improvizációk jelentőségét emeli ki, mint a
megfelelési kényszer és feladat orientáció áttörésének lehetséges eszközét. A teljesítményre
való törekvés csökkenését támogatta a nem teljesítmény orientált légkör, amelyben
kontrolláltságuk fokozatosan oldódni tudott. Az elfogadás érzését támogatta az együttmozgás,
a közös ritmus tapasztalatai, mely a korai anya-gyerek kapcsolat mintájára fokozott intimitást
és kötődés érzését keltheti. Ugyanakkor a saját egyéni ritmus megtalálása, a kapcsolat egyéni
ritmusban való befejezése, az önállóságot és a leválást támogatja, amely lényeges tapasztalat a
diffúz személyes határokkal rendelkező betegek számára. Ezért az autonómia kialakulásának
folyamatát, és az Én és a másik elkülönítését szintén támogatta a személyes határok
megismerése, és mozgásban való kifejezése a gyakorlatok során.
A személyes tér hatékony befolyásolása volt egyik módja a hatékonyság és a kontroll
érzés megerősítésének, melyek az irodalmi utalások szerint az étkezési zavarban alapvetően
sérültek. Ezért a kontrollnak fokozott jelentősége volt a terápiás folyamatban is. Minden
gyakorlatban lényeges volt, hogy a résztvevők maguk kontrollálhatták az interakcióikat, vagy
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tudatosan átadhatták valakinek a kontrollt. Többek között játszottunk a mozgások, az
érintések és a távolság kontrollálásával.
A csoport megkezdése előtt felvett interjúk jelentőségét abban látom, hogy minden
beteggel személyes kapcsolatom volt a csoportfolyamat előtt, és hogy támogatta a
személyeket abban, hogy tisztázzák saját állapotukat (jelen), a betegségükhöz való
viszonyukat (múlt) és elvárásaikat, céljaikat (jövő). Az interjú szerkezete megfelel
Vandereycken szempontjainak. További hasonlóságot találtam Vandereyckennel a kérdőívek
és az egyes alkalmak utáni írásos visszajelzések használatát illetően.
A csoport folyamat során a humanisztikus elmélethez híven a személyiség egészséges
részét szólítottuk meg, a résztvevők kreatív potenciáljait megerősítve. A nondirektív
szemlélethez közel álló elvek szerint a kliensek jellegzetességeit figyelembe véve,
hangulataikhoz igazodtunk, miközben, a - direktivitás irányába mutatóan - gyakorlatokat,
kereteket ajánlottunk fel az önismereti munkához. Az elméleti részben bemutatott gyakorlati
munkák között túlnyomóan a direktívebb stílusok eszköztárait találjuk meg, mint amilyen
Riskó és Vandereycken csoportterápiái. Hornyák és Krueger egyéni terápiáikat ismertető
munkáikban szintén az egyes terápiás fázisokhoz köthető gyakorlatokat és technikákat, és
ezek sorrendjét hangsúlyozzák. Gyakorlati munkánk során az általuk javasolt sorrendet
nagyjából követve, ugyanakkor a betegek igényeire és visszajelzéseire támaszkodva,
rugalmasan alakítottuk ki a tematikát. Míg a kialakított struktúrát végig megtartottuk, a
struktúra keretein belül, változott a hangsúly a több és direktívebb gyakorlatoktól, a kevesebb
és kevésbé direktív gyakorlatok felé, alkalmazkodva a résztvevők fokozódó önállóságához, és
a szabad kifejező mozgás megnövekedett jelentőségéhez a folyamatban.
Vandereycken a csoportos terápiák előnyei mellett érvel. Az általam áttekintett
irodalmakban nem találtam utalást a „heterogén” csoport tapasztalataira, így a különböző
betegségek egymásra hatásának értékelésekor saját jó tapasztalatainkat emelem ki. Szintén
nem találtam utalást az irodalomban a zene használatára, melynek a mi csoportunkban óriási
jelentősége volt. A zenék meghatározták a folyamatokat, pozitívan hatottak a résztvevőkre. A
rajzolás jelentőségét, melyet Krueger is kiemel, tapasztalataink alátámasztják.
Egyetértünk Vandereycken és mások szemléletével, miszerint az evészavarok
multidimenzionális szemléletének megfelelően az AN-es és BN-es betegek kezelése
különböző terápiás módszereknek az adott beteg gyógyulásához legmegfelelőbb kombinálását
teszi szükségessé. Ideális esetben a többféle területen dolgozó szakemberek összehangoltan
tudnak egy ilyen komplex terápiában résztvenni. Ilyen terápiás központok, táplálkozási zavar
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klinikák külföldön már működnek. Kívánatos, hogy Magyarországon is létre jöjjön az
együttműködés, amelyben a különféle verbális és nonverbális pszichoterápiák, kiegészülve a
kórházi ellátással, egyaránt elérhetőek a betegek számára. A nonverbális módszerek előnye a
verbális terápiákhoz képest, hogy a mozgásra és a mozgásos kapcsolatra építenek, preverbális
élményeket mozgatnak meg, amelyek az étkezési zavarban meghatározóak lehetnek.
Közvetlenül a testet szólítják meg, azt a csatornát, amelyet a táplálkozási zavarral küzdő
betegek használnak a kommunikációra, és amelynek szintjén a testkép zavarai kialakulnak és
korrigálhatóak. Továbbá ahogyan Szabó (1996) is kiemeli, a testorientált terápiák
„segíthetnek a tünetek bázisát képező testséma zavarok és csecsemőkori kapcsolati zavarok
korrekciójában, valamint fejleszthetik a személyek gátolt érzelemi kifejezésmódjait. A
legkedvezőbb eredményt akkor várhatjuk, ha a testorientált terápiákat hosszú távon
alkalmazzuk, és megfelelően beépítjük a komplex kezelési tervbe”.
Szeretném kiemelni Viktor Frank optimista gondolatát, a terápiás hatékonyságot
illetően: „Mindegy milyen módszert, technikát alkalmazunk, az esetek nagyjából kétharmada,
háromnegyede így is, úgy is meggyógyul vagy legalább is jelentős javulást mutat” (Frankl,
1997, 7. oldal.) és ebből következik, hogy elsősorban nem az alkalmazott technikának
köszönhetőek a sikerek. Frankl ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy nehogy csak
művészetet lássunk a terápiában. Szerinte a lélekgyógyászat egyszerre művészet és technika,
és mindkét szélsőséges válfaja szemfényvesztés. Wilfried Gürtler szintén hangsúlyozza, hogy
a terápia sikere szempontjából a pszichoterapeuta művészi érzéke éppen olyan fontos, mint
technikai tudása, valamint a kliens és a terapeuta közötti kapcsolat.
Dolgozatom célja az volt, hogy betekintést nyújtsak egy viszonylag új irányzat, a
táplálkozási zavarosokkal folytatható mozgás- és táncterápiás munka meglévő tapasztalataiba,
és egy konkrét csoportot részletes dokumentációja alapján bemutatva és a munka tanulságait
levonva, olyan szempontokat gyűjtsek, melyek hasznára válnak mindazoknak, akik ezen a
területen szeretnének további eredményeket elérni. Fontosnak tartom, hogy ehhez a
résztvevők visszajelzéseire is támaszkodtam, „feedback”-jeiket valóban „vissza-táplálva” a
további kérdésfeltevésbe és terápiás munkába. A gyakorlati munkát így előtanulmánynak is
tekinthetjük, egy további, hosszabb idejű terápiás folyamathoz, illetve a terület további
kutatásához.
Hirtelen gyógyulásokat, csodákat nem reméltünk, hiszen a mozgás és táncterápiás
folyamat tapasztalatunk szerint lassan képes kifejteni hatását, ugyanakkor nagyon mély
rétegeket mozgathat meg és tartós változást eredményezhet. Az érintett területeken, mint a

117

testkép, a szabad érzelemkifejezés, a belső orientáció, a mozgás és a test élvezete fokozatosan
változásokat tapasztaltunk, ugyanakkor, ezekkel a változásokkal párhuzamosan is,
előfordulhat a tünetek felerősödése akár a terápiás folyamat során vagy azt követően.
Remélhetőleg a dolgozatban bemutatott elméleti anyag és gyakorlati tapasztalat hasznos lesz
mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek, és nem utolsó sorban hasznára váltak a csoport
résztvevőinek, akiknek visszajelzései ezt tükrözik. Legyen erre egy példa Kinga, egy
anorexiás - bulímiás lány esete, akinek találkozásunkkor hosszú távú célja a családalapítás és
a gyerekvállalás volt és a csoport lezárása után három hónappal, örömmel értesített
házasságáról és állapotosságáról. Egy másik túlsúlyos csoporttag boldogan újságolta 5
hónappal a csoport lezárása után, hogy 9 kg-ot fogyott, és remekül érzi magát. Negatív
visszajelzést senkitől sem kaptunk.
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9. Mellékletek
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9.1. Betegség súlyossága. Táblázat

Antónia
Saját megítélésük

anorexiás

szerint

Kinga

Janka

anorexiás volt,

súlyosan

most bulímiás

bulímiás

Zsolt
bulímiás

Virág
túlsúlyos

Ica

Teri

Emese

nem étkezési

volt anorexiás és kevésbé

zavaros

bulímiás, most

súlyos

majdnem

bulímiás

gyógyult
Benyomásunk szerint feltűnően

feltűnően sovány feltűnően

feltűnően

túlsúlyos

átlagos testsúlyú átlagos

külsejük

sovány

sovány

A csoportfogl. előtt

2 teszt szerint 1 teszt szerint

2 teszt szerint 2 teszt szerint

2 teszt szerint 2 teszt szerint 2 teszt szerint

2 teszt szerint

felvett tesztek szerint

kóros

kóros

kóros

kóros

A csoport fogl. után

2 teszt szerint 1 teszt szerint

2 teszt szerint 2 teszt szerint

2 teszt szerint 2 teszt szerint 2 teszt szerint

2 teszt szerint

felvett tesztek szerint

kóros

kóros

kóros

kóros

kóros

kóros

sovány

enyhén

kóros

kóros

túlsúlyos
kóros

kóros

testsúlyú
kóros

kóros

9.2. Kérdőívek eredményei

Kóros érték

EDI

TAT

BCDS

Nem ismert

36

60

Előtte

Utána

Előtte

Utána

Előtte

Utána

Antónia

74

65

69

65

64

61

Kinga

37

25

33

34

64

71

Ica

53

50

72

68

78

76

Teri

68

67

45

41

95

107

Zsolt

52

45

45

44

81

77

Emese

54

47

49

51

71

75

Janka

65

Virág

56

87

9.3. Strukturált Interjú témái
Jelen.
•
•
•
•
•

Napi teendők, munka,
Étkezesek (kivel, mikor, hogyan, mit, miért)
Interperszonális kapcsolatok (Szülők, barátok, párkapcsolat, kivel lakik)
Mozgás (mit, mennyit mozogsz)
Test (testi kifejezés, milyen testtel kapcsolatos tevékenységeid vannak, szeretsz a testeddel
foglalkozni, milyen viszonyban vagy a testeddel, testi érintéssel való viszony)
•
Testkép (milyennek látod a mostani, régebbi alakodat, súlyodat, testedet, viszonyod a
•

•
•

•
•

tükörképeddel, melyik a kedvenc testrészed, min szeretnél változtatni, milyennek látod a mostani
súlyodat, alakodat, elégedett vagy a mostani súlyoddal, alakoddal)
Viselkedési tényezők (mennyit és hogyan törődsz a súlyoddal, alakoddal, fogyókúrázol-e,
félsz-e az elhízástól, változik-e a viselkedésed a súlyodtól függően)
Külsőmegjelenés (mennyit törődsz a külsőddel, szeretsz jól öltözködni, szeretsz tetszeni
másoknak, mennyire fontos neked valakinek a külső megjelenése, mennyire fontos neked a
megjelenésed mások előtt, milyen helyzetekben)
Követelmények, elvárások (milyen elvárásokkal, követelményekkel találkozol (kinek az
elvárásai, milyen hatással vannak rád, megfelelsz-e az elvárásoknak, teljesíted e határidőket,
kötelességeket, saját magadnak állítasz fel követelményeket, fontos, hogy mások jó véleménnyel
legyenek rólad)
Rigiditás, engedékenység (betartod, amit elhatároztál, tudsz e változtatni, ha a körülmények
megkívánják)
Kontroll (fontos neked, hogy ellenőrzésed alatt tartsad az eseményeket, mi van, ha nem tudsz
változtatni valamin)

•

Milyen neked csoportban lenni (milyen csoportokban vagy benne)
Spiritualitás (rituálék, szerepet játszik-e a spiritualitás, test tisztítása, böjtölés, mágikus

•

megtisztulás)

•
•

Anyaggal való kapcsolat, étellel (hogyan kezeli az ételt)
Ideális testsúly, alak (milyen szeretnél lenni, mit tartasz ideálisnak)

Múlt

•
•

Bármilyen maghatározó, kiváltó élmény
Betegség lefolyása (étkezési szokások a betegség során: hogyan, mit, mikor, kivel étkeztél,

hogyan változott az étrended idővel, mozgási szokások: mennyit, mikor sportoltál, hogyan
változott ez folyamatosan, alvási szokások, egyéb tünetek: depresszió, szorongás, rossz hangulat,
menzesz, fáradtság, hiperaktivitás, stb., hol van a határ szerinted normális és beteges között,
mikortól érezted, hogy baj van, valamelyik tünet zavart, mit tartottál akkor legfontosabbnak az
életben, hogyan telt egy nap)
•
Interperszonális kapcsolatok (milyen szerepet tulajdonít egyes személynek, milyen hatással
volt másokra, mit szólt a környezete, befolyásolta-e a kapcsolatait a betegség, kikkel tartott fenn
szorosabb viszonyt a betegség alatt, hogyan változott a viszony, milyen a kapcsolata a szüleivel,
változott-e, elégedett-e a kapcsolatokkal)
•
Kezelés (volt-e terápiában, milyen kezelést kapott, mikor, meddig, hogyan hatott rá)

Jövő
•

Célok, vágyak, értékek (mit tartasz fontosnak az életben, mi a legfontosabb célod most, min
szeretnél változtatni, pl. étkezéssel kapcsolatosan, mozgással kapcsolatosan, munkával
kapcsolatosan, mit dolgoznál legszívesebben, mit szeretnél elérni hosszú, illetve rövidtávon,
karrier, kapcsolatok, önmagával viszony, hangulat, testileg, mi a víziód a jövőre nézve, mikor
lennél elégedett)

•

Elvárások (mit vársz a foglalkozásoktól, a csoporttól)
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9.4. Szemelvények az interjúkból
A mélyinterjúk kérdései és a részletes válaszok ismertetése meghaladja a jelen dolgozat
kereteit. Az alábbi mellékletben néhány fontosabb részletet mutatok be.
Zsolt. Elmondta, hogy ő bulímiás és homoszexuális. Fél az erőtől, agressziótól, apja
agresszióját nem tudja kezelni, ellenségnek tekinti. Ennek oka szerinte az anyaméhen belüli
agresszió megélése, melyben az agresszor az apa volt. Ez befolyásolja apjától és a
férfiasságtól való elhatárolódását. A bulímiáját is az agresszióval magyarázza. Az erős
agressziótól halálfélelem érzése lesz, ilyenkor menti magát, szeretné visszafordítani a
folyamatot, hánynia kell. „Rosszul vagyok kódolva, az apám az agresszor, és az agressziótól
az akkori fizikai állapotom jön elő, egy stressz állapot, egy szorítás és összehúzódás. Ilyenkor
pici szeretnék lenni, összehúzódni. Minden félelmünk egy eredendő nagyobb volumenű sérülés
oka. Nekem ez a típusú "most meghalok", mert akkor is ugyanezt éreztem: ez az erő és a
nyomásérzés.” Elmesélte, hogy a hangján keresztül megértette, hogy mennyire nem akarja
belevinni az agressziót az életébe, el akarja kerülni bármi áron. Amikor egy csoporton újra
élte a születés élményét, megváltozott utána a hangja, elmélyült. A gyomorsav is egyfajta
agresszió, ezt nem vállalja, kihányja inkább. Biztonságos helyen mindig mélyebb a hangja,
stressz helyzetben magasabb. Elmondja, hogy anyjában nem bízik. „Akit nagyon szeretnék
szeretni, abban egy idő után nem bízok. Nem tudom elhinni, hogy ő is tényleg szeret.”.
Elmondja, hogy számára az étel nem szent, az evés nem rituálé. Az anyagot megtagadja,
távolodik tőle. A földdel nem szeret kapcsolatban lenni, puhán lépked rajta. „Tagadom az
anyagot, anyagtalanságra, a fényhez való feljutásra vágyom. Leggyorsabb út, ha
megszüntetem az anyagot”. Egy böjt alkalmával kezdte az önhánytatást, először megtisztulás
céljából, és később is a kiüresedésre, tisztításra használja. ”Mániákus tisztító vagyok,
legszívesebben állandóan böjtölnék, vagy salaktalanítót innék. Még a barna rizst is kihányom
meg a szép tiszta zöldségeket, ha sokat eszek belőle. Akkor hányok, ha sokat eszem, durvát
eszem össze, ami nem tesz jót (csokit tuti kihányom) vagy ha eszem és vitatkoznak utána,
kavarog a gyomrom és még az általános depressziókor hányok.” A betegség számára egy
eszköz, amitől nem akar megválni egyelőre. „Nekem jó, hogy hányok, megkönnyebbülés.
Elvennék tőlem az egyetlen vészmegoldást azzal, hogy nem szabad hányni”. Fontos téma
számára: az anyaggal (konyhában az étellel) való kapcsolat és a tudatosság, szeretné magát
látni kívülről, „a másikban tükröződve, milyen neki az érintés, az ölelés, agresszió, erő.”
A csoport folyamatot követő beszélgetésben elmondta: „A csoport után egy ideig nem
hánytam. És, ami a legfontosabb, hogy öt év után először hánytam a csoport alatt úgy, hogy
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borzasztó érzés volt. Igazán már elfelejtettem milyen is ez a kín, és csodálkoztam, amikor az
emberek undorodva reagáltak erre a számomra mindennapos dologra. Sajnos most elég
keményen újra hányok.”
Ica: 28 éves. Inkább pszichológus hallgatóként definiálja magát, mint táplálkozászavarosként.
Az első beszélgetésen a terhesség során felszedett súlytöbblete miatti problémájáról beszélt,
ettől szeretne megszabadulni, ezért is érdekli a téma. Gondként említette, hogy nem tudta
szoptatni a babáját, aki most két éves. Túlevések után eszébe jutott, hogy hányni jó lenne, de
nem tudott. Szociális kapcsolataiban gátolja a kövérség. Vágyik egy soványabb alakra,
ugyanakkor célja, hogy megbékéljen azzal, hogy nem lesz soha sovány. Ezt többször
elmondja. Sokszor utálja magát. Magát elfogadni lenne az első. A családban majdnem
mindenki túlsúlyos, amit nem akar követni. Őt is a tükörképei érdeklik. Mi lenne, ha valaki a
szemébe mondaná, hogy mit lát.
Virág: Ő még inkább szakmai oldalról közelített, az étkezési zavarról egyáltalán nem beszélt
az első találkozáskor. Mélyinterjú nem készült vele, mert a csoportindítás előtt megbeszélt
időpontra nem jött el. Pszichológus és tanár. Férjével és 11 éves kisfiával él.
Kinga: Kinga elmondta, hogy egy ismerősétől hallott rólunk, akivel egy terápiás csoportban
járt pár hónappal azelőtt a Nyéki úti pszichiátrián. (Ez az ismerőse is a csoport tagja lett). 28
éves, jogászként dolgozik. Szeretne másik munkát. Nem szereti a jogot. Mindent
emocionálisan közelít meg és a jogban ezt nem lehet. Sokáig egyedül volt, most nem, van egy
barátja. Vele közös lakásba szeretne költözni, mostanáig az öccsével lakott. Nem pesti, a
szülei vettek nekik lakást. Az öccsével jóban volt, régen közösen főztek, már nem, akkor
olyan volt a testvér- kapcsolatuk, mint amikor kicsik voltak. De az öcs barátnőjével nem jó a
viszony, azóta öccsével sem, otthon mindent ő csinál, női munkákat, takarítás, stb., kiszolgál
másokat, alázat, dependencia jellemzi. Öccsét, aki 3 évvel fiatalabb, védik a szülők. Erős
pótanyuka szerep. Szülőkkel most már jobb a viszony, régen nem volt kommunikáció.
Anyuka sokat dolgozott. „Fizikai kontaktust nehezen teremtek. Barátnőkkel nincs puszi.
Másik nem elfogadása problémát jelentett, rájönni, hogy a fiú, az nem mumus, nem kell
félnem tőlük. Amikor nagyon lefogytam, nem tudtam elviselni a fiukat. Egy idő után nem
engedtem őket közelebb magamhoz. Mostani barátomat a gímiből ismerem. Úgy éreztem,
erősebb vagyok nála, kölcsönös gími szerelem volt, de nem engedtem, hogy bármi legyen
(szex?), lehet hogy ez már a hárítás volt. Vagy a kontroll. Ettől volt ő olyan erős.”
Betegségéről az első beszélgetésen elmondta, hogy nála a bulímia és az anorexia váltja
egymást. Az interjú során részletesebben is elmondta evési szokásait. Elmondta a
betegségének történetét. 7 hónapig kórházban volt. 37 kg, ágyhoz kötve, nem mozoghatott,
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csak ha nő a súly, akkor engedményeket tesznek, nem beszélt ez alatt. Ez olyan, mint egy
önkéntes börtön, előállítja azt a szitut, amiben ő a fogoly és büntetésben van. „Amikor jobban
lettem kezdtem lelki dolgokkal foglalkozni. Most is hangulatjavítót szed, lassan el lehetne
hagyni, de az orvosok nem engedik, mert hónapok múlva jön ki a hatás. Kórházban felment
45-re, kijött és vissza 37-re. Ezután jött egy csoport terápia és bent fekvés egy darabig. Itt
láttam, hogy mások hogy néznek ki, hogy ez nem egészséges. Voltak nagyon feszült
pillanataim. Egyedül nem eszem. Társaságban nem jelent problémát. Régen nem tudtam
volna lenyelni semmit, amit nem akartam. Később meg kihánytam utólag, nem bírtam
elviselni, hogy bennem maradjon. Félelmet keltett, hogy végig megy rajtam az étel, ez a
folyamat. Ha tudom, hogy nem hányhatom ki akkor eleve keveset eszek. Zöldséget,
gyümölcsöt, joghurtot.” Amióta bulimiás, családi ebédnél meg tud enni 5 süteményt, nincs
teltség érzete. „Fél kiló kenyér, elfelejtem, hogy mi egy adag, nem tudom, mennyit kell enni,
ezért jó étteremben, mert ott tudom mi egy adag. Nem tudom megmondani hol kezdődött és
miért. A konkrét jeleket vettem észre. Először csak zöldséget ettem, stb. A barátnőm Angliából
hazajött, átragadtak az étkezési szokásai, és befolyásoltak a női magazinok, sok hülyeség.”
Már látja, mire vezet, csak még nem tudja meggátolni, bizonyos esetekben. Strukturált
interjúban elmondja, szeretne kilépni, de lassan lép. Lelkileg most jól van. „Evéssel
kapcsolatban felfogom, mit teszek magammal és még se tudok másképp. Nincs alternatíva,
szabad választás a viselkedésben, a berögzött minták megkötnek. Az egészséges ember
választani képes Félek a drogosoktól, hogy építik le magukat a függőségben és mindent az
anyagnak vetnek alá, én ugyanezt csinálom. Ételfüggőség. Félek ettől.” Vékonysághoz való
viszony: „Nézem a nőket az utcán és már nem az van, hogy vékonynak kell lenni, csak én úgy
érzem jól magam. Jobban mozgok. De ha egy szint alá megyek, az már rossz, nincs bennem,
hogy az milyen szép. Az a jó, ha egy lány egészséges, él, mindegy hogy hány kiló. A 48 kg egy
jó egyensúlyi állapot volt, nem jelentett problémát, nem korlátoztam magam. Kis koromban
nem volt semmi tünete, 4 éve jelentkezett. Mindig vékonyabb voltam.” Szóval ő már elindult a
gyógyulás felé. Motiváció: „Így nem vállalhatok gyereket, ezért is gyógyulni szeretnék.”
Témák, amikkel szívesen foglalkozna: nőiség.
Teri: 34 éves, pszichoterapeutának készül és ugyan szakmailag is érdeklődik a téma iránt,
önmagát táplálkozási zavarosként definiálja. Kisgyerekkorában anorexiás volt, majd fiatal
felnőttként lett bulímiás. A csoportindításakor már mindkettőn túl volt, de nem tartotta magát
gyógyultnak. Például nem tartott otthon ételt, mert akkor úgyis falna. Gyerekként nem volt
hajlandó enni, a szülők könyörgése ellenére. Különlegesnek érezte magát önkontrollja és
vékonysága által, mint aki nem a földön jár. Pubertáskorára is a spritualitás volt a jellemző, a
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testiség nem játszott szerepet életében. Egy hosszú kapcsolata volt, ami egy zárt, elvarázsolt ,
védett világot teremtett számára, amelyben ő volt a főszereplő. Az egyetemmel ennek vége
lett és új élet kezdődött számára, ekkor váltott át anorexiásból bulimiássá. Szociálisan kinyílt,
sok kapcsolata lett, meghízott, majd egy normál súlyra lefogyott, amit tartott a rendszeres
túlevésekkel és koplalásokkal.
Emese: 22 éves, pszichológia szakos lány. 5 éve bulímiás, ami önhánytatással és állandó
fogyókúrákkal jár. Külföldön kezdődött, egy éves kint tartózkodása alatt, ahol nem tudott
beilleszkedni és a súlykontroll vált a rögeszméjévé. Hazatérve az egyetem alatt kollégiumban
lakott, ahol állandó nassolás és összevissza evés és önhánytatás volt jellemző, mivel nem volt
rendszeres étkezésre lehetőség. Két évig nem menstruált, ezzel a problémával elment
pszichológushoz, akihez egy idő kihagyása után a táplálkozási zavar miatt ment vissza.
Jelenleg is vannak falásrohamai (és utána bűntudat), gyakran fogyókúrázik, böjtnapokat tart.
Súlya még mindig aggasztja. Barátjának van abban szerepe, hogy már nem méri magát
állandóan. A nem evést belátása szerint a családja kontrollálására is használja. Úgy érzi ez az
egyetlen fegyvere. Épp az interjú készítésekor két napja nem evett, mert a barátjával
összevesztek. A nem evést üzenetként használja, ezzel kommunikálja a dühét. Belátja, hogy a
társadalmilag elfogadott vékony ideálnak akar megfelelni., ezért gondot okoz a saját teste
elfogadása. Viszonylag javult ez a helyzet és az evészavara szerinte, de állandóan figyelme
központjában marad.
Antónia: 25 éves, közgazdász, az államigazgatás területén dolgozik, de humán érdeklődésű.
Dietetikus akar lenni, vagy életmód tanácsadással foglalkozni. Édesanyja álma volt, hogy
közgazdász legyen, ő már tovább akar lépni. Mindent olvasott a témában, nagyon intelligens,
érdeklődő, segítőkész. Érdekli a normális és a nem normális közötti átmenet. A betegséggel
kapcsolatban szerinte a központban az önértékelés és az önbizalom áll. „Ki vagyok én, mint
ember, és mint nő”. Elmondja, hogy régebben nagyon teljesítménycentrikus volt. „Azért
fognak szeretni, mert jól tanulok, mert ilyen vagy olyan vagyok, nem csak azért, mert
létezem”. Azért kezdett el nem enni, hogy csinosabb, szebb legyen, ha ez nem sikerült, a
koplalás arra is jó, hogy bosszút álljon magán és a szülők manipulálására, persze nem
tudatosan.. „Mindennél fontosabbá vált, hogy milyen sovány vagyok. Ha nem lehetek ilyen
sovány, akkor nem akarok élni. Nincs határ, átbillent. Ez egy folyamat, nem vettem észre,
amikor belementem, vagy amikor kijöttem, ahogyan átbillent a betegségbe. Minél soványabb
vagyok, annál jobban érzem magam”. Hiperaktívnak mondja magát, „feszélyez, ha nyugodtan
kell ülni, aztán fáradékony leszek, depressziós”. Elmondja, hogy jellemzőek rá a kényszeres,
rituális viselkedési formák, és nagy feszültséggel jár leküzdeni ezeket. Nem menstruált, ez
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pszichés kérdés. „Ha nem vagyok elégedett, akkor nem menstruálok”. Mikor igazán anorexiás
volt nem akart gyereket, undorodott tőlük. Most 47 kiló, amit nem szeret, de nem mehet
lejjebb, mert visszahízni sokkal fájdalmasabb. Még mindig nem tud mindent enni. 12 éves
korától nem evett húst, és 8 éven keresztül semmilyen főtt ételt nem evett, 2 évig csak csokit,
édességet evett. Elmondja legsúlyosabb időszakában betegségei lettek a fehérjehiánytól.
Ezután ment terápiába Még mindig kontrollálja az étkezését, de már sokkal változatosabban
és többet eszik. Már sokszor átgondolta, hogy miért van ez neki. A betegsége a
párkapcsolattal is összefügg. A kapcsolatába 14 éves kora óta „bele van ragadva”. Van egy
betegsége, a vaginizmus, ami azt jelenti, hogy fizikailag nem lehet behatolni, ezért is nem mer
párt váltani. „Nem engedek be semmit”. A partnerkapcsolatával nem elégedett „Jó barátság,
de nem a legjobb”.
Janka: 25 éves. Másfél éve bulímiás, nagyon halk, nagyon betegnek tűnik. Voltak
anorexiás időszakok, sokat sportol, hánytatás és hashajtás is jellemzőek. A fogamzásgátlóktól
növekedett a súlya. Szedett antidepresszánsokat, most gyógyszermentes, volt korházban.
Sokat olvasott, tudja, hogy rossz a prognózis, „végig fogja kísérni az életemet a testsúllyal
való foglalkozás”. Heti ötször falási rohama van, hánytatással. „Nincs önkontrollom”.
Étkezési naplót kellett volna vezetnie, nem tudta betartani, és azt sem, hogy hívjon fel valakit
falás előtt. Délután pont a csoport időpontjában szokott falási rohama lenni. Kiábrándult a
gyógyszerekből, csoporttól várja a segítséget. „Egyedül nem megy, kell a külső segítség”.
Falási rohamok között legfeljebb 4-5 napot tud kihagyni, ha másokkal van, és nem lehet, de
amúgy folyamatosan vannak. Feszültségoldó hatása van a falásnak. „Előtte és alatta izgatott
vagyok, hányás után ellazult, fáradt, de jó érzés”. Ezt nem tudja kiváltani egyelőre semmi
mással (relaxáció, gyógyszer) Lipóton dolgozik gyerekosztályon, betegfoglalkoztató. „Nem
nekem való, nem vagyok most alkalmas erre a munkára”, váltani akar. Előtte öt és fél évig
irodai asszisztens volt, szeretne ehhez visszatérni, mert ez kevesebb stresszt jelentene
számára. Pszichopedagógusnak tanul estin, évfolyamtársával lakik. Anyukája meghalt hat
éve. Fiatalon elkerült otthonról, egyedül lakott. Ezzel a lánnyal együtt is dolgozik, együtt is
lakik, ez sok neki.

133

9.5. Az alkalmak utáni írásos „feedback” kérdései
1. Mi volt a legfontosabb élményed a mai alkalom során?
2. Mi érintett meg, hatott rád a leginkább?
3. Mi volt a legfontosabb felismerésed?
4. Mit viszel magaddal?
5. Hogyan hatott rád a tér?
6. Kapcsolatba kerültél másokkal? Kivel? Milyen módon? Milyen volt?
7. Mi támogatott abban, hogy megtaláld a helyed a csoportban?
8. Megnehezítette e valami a jelenléted, mi?
9. Hogyan hatott rád a vezetés?
10. Milyen tapasztalatokat és információkat tudsz a mindennapi életedbe integrálni,
hétköznapjaid során hasznosítani?
11. Milyen témákban, folyamatokban szeretnél jobban elmélyedni?
EGYÉB…
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9.6. Kinga levele
Kedves Juli!
Ne haragudj, tudom, hogy megígértem, hogy írok a csoportról, mentegetőzni sem
akarok, hogy ez eddig elmaradt, csak kicsit bonyolult mostanában minden velem, velünk, és
körülöttem, és persze ilyenkor az influenza sem kímél, de annyira nem, hogy arra nem volt
erőm, hogy két lépést tegyek, enni sem tudok, úgyhogy nem túl kellemes. (tudod, erő nulla,
amikor már lépcsőzni sem tudsz…) Mindegy, azért most így ágyból megpróbálom közvetíteni
a gondolataimat, s ha már el is késtem a szakdolgozathoz vele, (bár csak ne!!!), akkor a
későbbiekben talán tud valami segítséget, visszajelzést nyújtani. A csoportról kell írni, mi az,
amiben új volt, mire mutatott rá, miben hozott változást. Nagyon segített az elején már az,
hogy mindenki szimpatikus volt, nem kellett azzal küzdenem, hogy bárkit is elfogadjak, a
maga természetes egészében ott volt mindenki a csoportban, mint egyén is, mint egy színfolt,
de egyben mégis a csoport szerves része. Az is jó volt, hogy nem volt nagy létszám, akkor
éreztem magam a legjobban, amikor mindenki ott volt, nagyon kimutatkozott a csoport
összetartó ereje a karácsonyi kis ünnepségen is. Nagy várakozással álltam elő, nem tudtam,
mit fog produkálni a csoport, hogy fog dolgozni, mi lesz a tematika, a témák. A másik, hogy
azért mindenki tudta, hogy az étkezés terén problémákkal küzdő emberkék vannak együtt, de
ez nem ütközött ki. Az valahol megmaradt mindenkinek a maga kis „titka”, nem került
teregetésre, s úgy dolgozott vele, mellette, ellene, ahogyan tudott, ahogyan engedte,
amennyire fontos volt. A tér soha nem korlátozott, a gyertya, a kis virág, a színes sál, a zene, a
mosolyok, azok mindig megteremtették az otthonosság érzését, (pedig mennyire hideg tudott
lenni a teremben, csak nem szabadott erre figyelni). Egyébként én azért vártam, hogy
erőteljesebben előjönnek az étkezési problémák, úgymond direktbe, mert az ilyen jellegű
csoportokban ez volt számomra a jellemző, nem tudtam, a szavakban, a témák terén mennyire
érinthetjük, aztán ez letisztult bennem, ráéreztem, mivel kell dolgozni. És ami még jó volt,
hogy nem volt állandó betegségtudatom, nem éreztem magam megbélyegzettnek, amit
egyébként érzek emberek között. Hogy mindig úgy érzem, hogy süt rólam, hogy étkezési
zavaros vagyok, ezért kerülni fognak, és mindig lepleznem, takargatnom kell valamit. Ez az
érzés nagyon erős bennem, s az is, hogy így NEM FOGADNAK EL, mert ez nem normális.
Nagyon nehéz számomra a mások testével való kontaktus, nehezen érintem az embereket,
nehezen tudom kimutatni az érzelmeimet heves mozdulatokkal, az örömöt öleléssel, nehezen
adok puszit, bár lassan már ezt is tanulgatom. Soha nem okozott gondot, hogy a saját
testemmel dolgozzak, szívesen csináltam mindent. A saját testemmel annyi a problémám,
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hogy nem érzékelem normálisan a térbeli kiterjedéseimet, a testrészek arányait, mi vékony, mi
vastag, inkább valami magam által felépített kép van bennem, ami kicsit irreális. Akkor
tudom magam jól érzékelni, amikor idegen ruhát próbálok egy boltban, ott látom, hogy
vékony vagyok, hogy nem szép a ruha rajtam, lóg minden, és nem az alakra idomul, a másik
pedig a fényképek, azok is nagyon jól mutatják számomra is, hogy milyen passzban vagyok.
Ez a saját testem. Nem is tudom, hogy szeretem-e vagy sem, azt tudom, hogy nem szép, nem
kellemes látvány, nem szeretek fürdőruhára vetkőzni, mert megszólnak. Ezek után jön a
másokkal való munka, az együttműködés, mások testének érzékelése, érintése. Ezt meg kellett
tanulnom, hogy ez a mozgásterápia része, hogy nem szabad egyénekhez kötni ezt, hanem
valahogy úgy kell felfogni, mintha ez is „anyag” lenne, amit megművelsz, amit alkotsz. A
másik, igen, ez fontos, bármennyire is szeretné az ember elhessegetni, azért előtört bennem,
hogy férfiak, és nők vagyunk együtt. Akárhogyan érintesz egy azonos neműt, mint egy férfit,
és más érzéseket kelt bennem, már az, ha a közeledben van, ha a bőrödhöz ér. Ezt itt mindig a
helyére kell tenned, akkor tudsz csak igazán ellazulni a mozgásban. Nekem ilyen furcsa volt,
azt nagyon közelinek éreztem már, amikor Terivel gördültünk egymáson, hogy hol, hogy
hogyan érintem, mi az, amit még én magam tolerálok, és odafigyelni a másik jelzéseire is,
hogy mi az, ami kellemetlen számára. Én megpróbáltam elvonatkoztatni, s pusztán a
mozgásra és az érintésre koncentrálni. Tudom, hogy a témák során megpróbáltam sokat
dolgozni a saját párkapcsolatommal, az agyamban, a lelkemben mindig ott volt a párom,
együtt utaztunk, együtt mozogtunk gondolatban, meg az első foglalkozások valamelyikén
virág és madár voltam, s éreztem, Szabolccsal együtt repülünk, Peruban jártunk (egy
barátnőm akkor utazott oda, ez lehetett a helyszínválasztás oka), de valami hihetetlen,
varázslatos, és könnyű volt minden, nyugodt voltam, harmóniában. Hol kap az ember ilyet
manapság? A másik, hogy nincs is időnk dolgozni a párkapcsolatunkon sem, inkább a
feszültségeinket adjuk egymás felé, nem ilyen jellegű élményeket. Nem mindig találtam meg
a hangot a közös mozgásban, nem tudtam, mennyire lehetek dinamikus, lassabb, kimértebb,
szép lassan kellett belemenni ebbe is, attól függően, kivel dolgozol. Bizalom hiányzott? Azért
annyira nem ismertük egymást, főleg az elején. Mennyit jelentett egy erős kézfogás, vagy egy
mosoly. Rájöttem, hogy szegény a mozgáskultúrám, nem volt elég fantáziám a
mozdulatokhoz, milyen kár! Amikor pl. a gumibábú voltam, utána pedig a fabábú, egyszerűen
éreztem, hogy nem merek. Nagyon szerettem a zenéket, nagyon inspiráltak a mozgásra, elég
asszociatív vagyok, az egyes hangok a témát is megadták. Nagyon sokat volt jelen a
képeimben a víz, a virág, mint motívum. Ami nehezítette egy kicsit a munkámat, hogy úgy
éreztem, másnak rossz érinteni a karomat, a vállamat, mert nagyon vékony, féltem, hogy ez
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másnak egy kellemetlen élmény. De azért ez nem volt annyira jellemző. A csoportból, azt
hiszem, mindenkivel dolgoztam egy kicsit, élmény volt, köszönöm. Új volt a keret, a
tartalom, a lehetőségek, új fantáziaképeim lettek, sokat segített, hogy a hirtelen feszült
helyzeteket a mozgással is próbálom oldani. Hihetetlen összhang utáni vágyam lett, nagyon
szeretem a szép mozgású embereket. Foglalkozni kell evvel is, nem szabad megtagadni
önmagunktól. Úgyhogy köszönöm a közös mozgást, az érdekes témákat!, a zenét, a
gyertyákat, mindent, és azt, hogy végre azért nem éreztem ott magam annyira betegnek,
(inkább állapotnak ezt a fene bulimiát…). A mumusom, az életem megrontója! Nagyon
szívesen elmennék az új csoportotokba, csak a drámát már lassan 2 éve csinálom, s ez pont üti
egymást. De valamilyen módón biztosan lehetőséget próbálok szakítani valami hasonló
tevékenységre. Jó munkát, kellemes mozgást kívánok Nektek, és még egyszer köszönök
mindent!
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9.7. Rajzok. Második alkalom.
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