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Kiss Tibor Cece, Varga Izabella

Beállítódások, tudati állapotok az Integrált Kifejezés- és
Táncterápiában

A cikk a Magyar Hipnózis Egyesület" Tánc, transz, hipnózis ", 18. Magyar Hipnózis Talál
kozoján, 2007. május 18-án elhangzott előadása alapján készült.
Absztrakt

A cikkben röviden szólunk a mozgás/táncterápiás módszerekről, részletesebben bemu
tatjuk az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás (IKT) megközelítést, majd kiemelünk három
jellegzetes tudatállapotot, melyekkel munkánk során gyakran dolgozunk, elemezzük az
ezekben rejlő gyógyító potenciálokat.
A hétköznapi transzok Wolinsky szerint teljesen hétköznapi problémák által létrehozott
automatikus beállítódások és viselkedésmintázatok. Amikor a hétköznapi transzokkal tánc
terápiásan dolgozunk, akkor a célunk ezen automatizmusok felismerése és a választási sza
badság visszanyerése. A táncterápiás rituálék a struktúra és a közösség biztonságát nyújtják
a résztvevőknek. A kiemeit figyelmi térben megtett cselekedeteknek, kimondott szavaknak
nagy jelentősége van a személy számára. A kreatív káosz a struktúra hiányában aktiválódó
önszerveződés en keresztül a (terápiás) változás létrejöttének, az "új rend" megszületésének
a tere.
Lényeges szempont a tudatállapotok vizsgálata során az átmenetek, a tudatállapot-vál
tozások figyelembe vétele. Terápiás célnak tekinthetjük a változatos tudatállapotok, ill. a ru
galmas, adaptív tudatállapot-változások megélésének lehetőségét, képességét. A mozgás, a
tánc ebben "királyi utat" kínálnak.
Kulcsszavak: tudati állapotok - hétköznapi transzok - rituálék - kreatív káosz - Integrált
Kifejezés- és Táncterápia
Bevezetés

A mozgás, a tánc különösen alkalmas arra, hogy különböző lelkiállapotokat, tudatálla
potokat indukáljon. De tulajdonképpen még mozgás sem feltétlenül szükséges hozzá, a sta
tikus testhelyzetek is hatással vannak mentális állapotainkra. Elég például néhány percen
keresztül lehajtott fejjel a fóldre merednünk, és érezhetjük, amint vitalitásunk alábbhagy,
szomorkás hangulat vesz rajtunk erőt. Vagy mindannyian érezhetjük a különbséget aközött,
amikor beesett vállal, meggörbült gerinccel sétálunk az utcán, szemben azzal, amikor "ki
húzzuk" magunkat. Ezek a test makroszintjére vonatkozó, bárki által elvégezhető egyszerű
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kísérletek, de számos kutatás támasztja alá mikro szinten is, hogy testi és lelki állapotaink,
folyamataink elválaszthatatlanul összefonódnak.
Ez egy régi-új felismerés. Régi, hiszen már 1872-ben rendszerezte Charles Darwin a kü
lönböző érzelmek kifejezésére szolgáló mozgásszerveket, a XIX. század végén pedig az ér
zelmekhez kapcsolódó testi és fiziológiai mintázatokról írt William James és Carl Lange
(Oatley, Jenkins, 2001). Ugyanakkor új, hiszen a kartéziánus dualizmus, a test és a lélek
széthasítása két különböző entitásra oly mélyen gondolkodásunkba ívódott, hogy újra és új
ra rá kell csodálkoznunk, fel kell fedeznünk ezek eredendő egységét. Ezt képviselik a ma
gyarországi gyakorlatban az 1980-as évek óta erősödő test-pszichoterápiás és mozgás/tánc
terápiás irányzatok.
A mozgás/táncterápiák tudatosan építenek a testhelyzetek és a testmozgás tudatmódosí
tó hatására. Jelen cikkben arra vállalkozunk, hogy bepillantást nyújtsunk az Integrált Kife
jezés- és Táncterápia során megjelenő tudatállapotokba. Kiemelünk három jellegzetes tuda
ti beálIítódást, és elemezzük az ezekben rejlő gyógyító potenciálokat. Megközelítésünk le
író-fenomenológiai, tapasztalataink összegzését kíséreljük meg.
Mozgás/táncterápia
A táncterápia fogalom sokféle módszert foglal magában, több különböző irányzata van,
melyek mind máshova helyezik a hangsúlyt aszerint, hogy milyen konceptuális modell sze
rint dolgoznak. Természetesen vannak közös pontok, ezek alapján a táncterápia egy általá
nosabb definíciója a következőképpen hangzik: ,,A mozgás/táncterápia' a mozgás és tánc
pszichoterápiás alkalmazása, mely az egyén érzelmi, társas, kognitív, viselkedéses és testi
(fizikai) integrációját segíti." (ADTA, é.n.) Megjegyzendő, hogy ebből a definícióból hi
ányzik a spirituális dimenzió, miközben a táncterápia - tapasztalataink szerint - a spirituá
lis élmények integrációját is elősegítheti.
Egy bővebb meghatározást olvashatunk Helen Payne, angol táncterapeutánál: "A moz
gás/táncterápia a kifejező mozgást és táncot alkalmazza eszközként, melyen keresztül az
egyén bekapcsolódhat a személyes integráció és növekedés folyamatába. Alapelvei: (I) A
mozgás (motion) és az érzelmek (emotion) kapcsolatban állnak egymással. (2) Változato
sabb mozgás-repertoár kutatásán keresztül az emberek megtapasztalják annak lehetőségét,
hogy kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor spontánabb, és a változó élethelyzetekhez rugalma
sabban alkalmazkodó életet éljenek. (3) A mozgáson és táncon keresztül megfoghatóvá vá
lik az emberek belső világa, (4) megosztják személyes jelképrendszerüket, (5) és az együtt
táncolás során láthatóvá válnak a kapcsolataik. A mozgás/táncterapeuta egy olyan tartó kör
nyezetet teremt, amelyben ezek az érzések biztonságos módon kifejezhetők, elismerhetők
és kommunikálhatók." (Payne, 1992,4. o.).
A modem táncterápia kezdetei az 1940-es évek Amerikájába vezetnek vissza. Újkori
gyökerei a XX. század eleji "modem tánc" -mozgalmakig nyúlnak, de a táncterápia az em
beriséggel egyidős forrásokból táplálkozik, hiszen a táncot, a tánc-rituálét már a régmúlt ko
rokban is kíeme1t módon használták (Levy, 1988). A táncterápia fejlődéséről sajnos most
helyszűke miatt nem áll módunkban többet szólni.

l

DMT = DancelMovement Therapy
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A magyarországi mozgás- és táncterápiás, valamint testtudati terápiás módszereket, ill.
e módszerek szakembereit az I992-ben alakult Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület
(MMTE) fogja össze. Tagságunk között megtalálhatóak a következő módszerek képviselői:
Pszichodinamikus Mozgás- és Táncterápia (PMT) (Merényi, 1991,2004), Csoportanaliti
kus Mozgás- és Táncterápia (Nagy, 1995), Integrált Kifejezés- és Táncterápia (IKT)
(Gürtler, 1999), DanceIMovement Therapy (DMT) (Levy, 1988), Body Mind Centering
(BMC) (Bainbridge-Cohen, 1993), Feldenkrais módszer (Feldenkrais, 2006), Alexander
technika (Maisel, 1990) stb.
E módszerek közül jelen pil1anatban a Pszichodinamikus Mozgás- és Táncterápia az
egyetlen, a Pszichoterápiás Tanács által elfogadott, akkreditált pszichoterápiás módszer.

Integrált Kifejezés- és Táncterápia (IKT)
Az Integrált Kifejezés- és Táncterápia- (IKT) módszerét Wilfried Gürtler (\950-2003),
német pszichológus, pszichoterapeuta, kiképző kifejezés- és táncterapeuta fejlesztette ki az
1980-as évek közepén közel másfél évtizedes klinikai-pszichoterápiás tapasztalatai és tán
cos-táncterápiás élményei alapján (Gürtler, 1999,2000; Antos, 2002; Varga, Kiss, 2007). Az
IKT módszerét Gürtler élete végéig alakította, fejlesztette, integrálva az újabb kutatási ered
ményeket és terápiás felismeréseket. Nagy hatással volt rá Trudi Schoop, Amerikában dol
gozó svájci táncterapeuta munkássága (Schoop, Mitchel1, 1974), de hatottak rá többek kő
zött a pszichodinamikus terápiás irányzatok, az analitikus pszichológia, a Gestait, az NLP,
az élményterápiák, a kognitív viselkedésterápia, a rendszerszemléletű megközelítések, a
hipnózis, a kifejező művészetterápiák. A módszer fejlődésére a későbbiekben hatással vol
tak Gürtler német és magyar munkatársai is.
Az IKTelső képző intézete Németországban, Münchenbenjött létre az I980-as évek vé
gén, Magyarországon 1997-ben kezdődött Integrált Kifejezés- és Táncterápiás képzés.
Az IKT-róllényeges dolgokat tudunk meg, ha elemezzük az elnevezést alkotó szavakat.
A módszer nevében az "integrált" utal egyrészt a fentebb említett terápiás megközelítések
és technikák ötvözésére', de jelzi azt is, hogy az embert test-lélek-szel1em egységeként ke
zeli. Jelenti továbbá a személyiség részeinek integrációját is, amennyiben az "Egész" egész
ségét szembeállítja az ember részeinek betegségével, és az Egész alkotó forrásainak hasz
nosítására, integrálására irányul. Azt val1ja, hogy .rninden ember képes rá, hogy érzéseit,
gondolatait, élményeit, észleléseit és cselekedeteit összhangba hozza, egyre inkább önma
gát irányítsa, és ezért felvál1alja a felelősséget." (Gürtler, 2000, id.: Antos, 2002, 15. o.)
Emberi létünk egyik - talán a csecsemő gondozój ára utalt állapotában gyökerező - alapje
lensége a kifejezés, a megmutatkozás, megnyilvánulás iránti vágyunk, úgy, hogy ennek oda
szentelődő, figyelő, értő, tükröző tanúi legyenek. Szeretnénk ,,nyomot hagyni a világban", ar
ra vágyunk, hogy másokat érdekeljünk, Ady szavaival élve azt kívánjuk, ,,hogy látva lássanak".

2 németül: Integrale Tanz- und Ausdruckstherapie, ITA. A magyar elnevezés kezdetben en
nek tükörfordítása volt: Integrált Tánc- és Kifejezésterápia, de mivel nagyobb hangsúlyt ér
zünk az "önkifejezésen", mint a "táncon", ezt megváltoztattuk.
3 Ezen belül kiemeIt jelentősége van a különböző kifejezés-művészetek (tánc, zene, festés,
agyagozás, versírás, előadóművészet stb.) interrnodális alkalmazásának.
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Ugyanilyen mélyen él bennünk ennek komplementer minősége, az a vágy is, hogy be
fogadjuk a másik ember megnyilvánulásait. A kifejező és a befogadó kapcsolatában talál
kozás történik, ami az élmény megosztásával jár. A befogadó (vagy "tanú"4) elfogadó fi
gyelmével, jelenlétével hitelesíti, megerősíti a kifejezett élményminőséget.
Az IKT, miközben épít a tudattalanra, az álmokra, és fontosnak tartja a korai életszakasz
hatását, nem analitikus abban az értelemben, hogy nem értelmez, nem ad magyarázatokat,
nem az okok keresésére helyezi a hangsúlyt. A kifejezést és a kommunikációt tartja fontos
nak a gyógyuláshoz, aminek lehet kísérője a tudatosítás, tudatosodás, de nem célja.> A bel
ső tartalmak, a problémák szimbolikus és cselekvő kifejezése - az IKT által felkínált válto
zatos modalitásokon keresztül - önmagában gyógyító lehet, az interpretáció és az analízis
nem feltétlenül szükséges a feloldásukhoz.
A kliens a kifejezett tartalmakat megvizsgálhatja: felismerheti és felülvizsgálhatja saját
automatizmusait, nem tudatos reakcióit, mozgásait, gondolkodásmintáit, kognitív sémáit.
Eldöntheti, hogy melyik világnézet, melyik valóság terjeszti ki választási szabadságát, él
ménylehetőségeit. "Ezért a kifejezés mindig a magunkra eszmélést, önmaguk felismerését,
integrálását és újraalkotását is jelenti, amennyiben megéljük saját mozgásra és vá1tozásra
irányuló képességünket. A kifejezett, kívülre helyezett részünk sajátunkként, önmagunk ré
szeként 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,
id.: Antos, 2002, 16. o.)
"Az emberiség kezdetei óta kíséri, támogatja és gyógyítja az emberek életét a tánc, tánc
rituálé, táncdráma. Ilyenek például a termékenység-táncok, születési rituálék, férfiasság
táncok, a vadászatot segítő táncok, az évszakok táncai, szerelmi megnyerés rituáléi, gyógyí
tó kultuszok és halotti táncok, az isteneknek való eskütétel táncai, és az istenek kiengeszte
lésének táncai, harci és béketáncok." (Gürtler, 1999, 133. o.) 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. A
mai világban a táncterápia kínál egy lehetséges utat ezekhez az élményekhez.
Az IKT-ban tágabb értelemben használjuk a tánc fogalmát, mint ahogyan az a köztudat
ban szerepel. Tulajdonképpen kifejező mozgásról van szó, de akár a mozdulatlanság is le
het valami jelentőségteljesnek a kifejeződése, s ilyen értelemben tánc. Minden, ami él, mo
zog, megnyilvánul, "kifejez", azaz táncol. Ezért minden kliens kifejező táncos. A test min
dig mozog, légzésünk vagy szívverésünk pl. folyamatos ritmikus mozgás. Akkor is "tánco
lunk", ha ez kívülről nem látható. A tánc valamilyen mozgásminta, ami akár egységes és
harmonikus, akár töredezett, rendezi az impulzusok káoszát.
A mozgás, a tánc (l) alkalmat nyújt arra, hogy az identitásunk és viselkedéses-érzelmi
viszonyulásmódjaink alapját képező testi-fiziológiai mivoltunkra reflektáljunk, (2) lehető
séget kínál preverbális és nonverbális tartalmak elérésére, megdolgozására, (3) módot nyújt

4 Az Autentikus Mozgás módszeréből vett fogalom.
Egy résztvevő: "Szeretném eltáncolni, kifesteni, kigyúmi, kifejezni, kimondani a bennem
lakozó gyönyörű érzéseket és értékeket." Megjegyezzük, hogy természetesen nemcsak a
"gyönyörű" érzések kifejezése elemi igényünk, s a táncterápia során lehetőség nyílik a
"nem gyönyörű" (pl. fájdalom, félelem stb.) érzések megmutatkozására is.
5
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tudattalan, elfojtott tartalmak kifejezésére és integrációjára, (4) segíti a szabad energiaáram
lást, az információcserét az intrapszichés, szomatikus (vagyis testi) és interperszonális (tár
sas) szinteken belül és e szintek között egyaránt. Ezek természetesen nem egymást kizáró
kategóriák, inkább csak eltérő nézőpontok. Preverbális korunkból származó élményeink
nagy része például egyben tudattalan is.
A mozgáson keresztül történő kutatás intuitív működésmódot feltételez, a tánc során a
kérdést nem az elme teszi fel, hanem a test. Az elme nem annyira cselekvő, mint inkább
megfigyelő, befogadó, tanú. Mind a kutatás folyamata, mind a kapott válasz konkrét és
szimbolikus egyszerre, ezáltal több szinten mozgósítja az embert. Ez nagymértékben hoz
zájárul a mozgással, cselekvéssel dolgozó módszerek hatékonyságához.
Végezetül az IKT betegség- és egészség-koncepciójáról szólunk. ,,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, 135. o.).
Minden viselkedés adaptív szándékú. Az egykor a túlélés szempontjából hasznos stra
tégiák automatizálódhatnak, és tudattalanná válhatnak. Ezekkel a viselkedési mintákkal
azonosulva az ember hajlamos e később már életidegen, sőt destruktív viselkedésmódokat,
ajelen kihívásaival szemben is ismételni. Ez betegséghez, szenvedéshez, működésképtelen
séghez vezethet. Gürtler feltételezése szerint .minden tünet egy [valaha] konstruktív, élet
történetileg valamilyen szempontból hasznos és megérthető megküzdési stratégia része"
(uo.). A gyógyuláshoz a tünet konstruktív megközelítése szükséges. Megszüntetése nem
közvetlen cél, ez inkább akkor történik meg, ha feleslegessé válik, s feleslegessé akkor vál
hat, ha az egyén képes felismerni "Egész-sége" megtartásában betöltött szerepét, és választ
valami mást, ami ezt az - egzisztenciálisan fontos - funkciót ellátja.
A patologizált, betegségnek tekintett túlélési stratégiák újradefiniálása, "átkeretezése"
kreatív önkifejezéssé .megközelíthetöbbé teszi őket az átformálás szempontjából. Mikor a
kifejezésben, a táncban egy blokád [elakadás] vagy egy tünet koreográfiává változik, az em
ber újra kapcsolatba kerül alkotó forrásaival, visszatáncolja magának a választás szabadsá
gát, [aközött] hogy elfogadja magát olyannak, amilyen - vagy megváltozzon." (Gürtler,
2000, id.: Antos, 2002, 17. o.)
Az IKT felfogásában az ember művész, életművész, és az élete műalkotás. A terápia az
alkotás, önkifejezés és kommunikáció eszközeivel nyújt segítséget az élet alkotásának,
adott esetben átalakításának, újraalkotásának folyamatában. Az embert aktív önalakításra,
saját magáért való felelősségvállalásra, önmotiválásra és öngyógyításra hívja. Kiinduló
pontja, hogy a terapeuta nem tudja a megoldást, az csakis a kliens szubjektív megélésében
születhet meg. A terapeuta inkább - felvállaltan teljes személyiségével - a folyamat részt
vevőjeként, együtt érezve, együtt mozogva kíséri a klienst kutatásának útján.
Az IKT célja megegyezik a táncnak az emberiség történetében betöltött eredeti céljával:
hogy segítse az energiaáramiást, információcserét az emberen, a csoporton, és a társadal
mon belül, és ezáltal több szabadságot, több egészséget, nagyobb mozgékonyságot, több
kreativitást, elmélyültebb kapcsolatot önmagunkkal és társas valamint természeti környeze
tünkkel - végeredményben jobb egyéni és közösségi életminőséget hozzon létre (Gürtler,
2000).
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Tudatállapotok az Integrált Kifejezés- és Táncterápia során
A mozgás, a tánc akarva-akaratlanul tudatállapotokat, ill. tudatállapot-változásokat hív
az emberben. Elősegíti régebbi, korai élmények, tudatállapotok felidézését, újraélését, oly
kor újrastrukturálását, de lehetővé teszi új élmények, tudatállapotok megélését, adaptív vi
selkedésmódok megtapasztalását is.
Ha a tudatállapotokról kívánunk gondolkodni, több szempont felmerül." Egyik lehető
ség az állapotok éberségi szint mentén történő - tulajdonképpen mennyiségi - jellemzése.
Elmondható, hogyatáncterápiás foglalkozásokon a mély relaxált, vagy akár alvó állapottól
egészen az extatikus tombolásig a legváltozatosabb tudatállapotokkal dolgozunk, így a tel
jes spektrum megjelenhet. Gondolkodásunk irányulhat a tudatállapot-minőségekre is, me
lyek leírására az IKT esetében olyan jelzők szolgálhatnak, mint pl. regresszív, kreatív, játé
kos, transz, flow, káosz, rituálé - hogy csak néhányat említsünk. Ezek részletesebb feltér
képezése és egymáshoz való összetett viszonyuk rendszerezése önálló kutatás tárgyát ké
pezhetné, jelen tanulmányban arra szorítkozunk, hogy három jellegzetes minőséget elemez
zünk. Bemutatjuk a "hétköznapi transzok" koncepcióját, majd szólunk a rítuálé és a kreatív
káosz jelentőségéről az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás munka során.
Harmadik - lényeges - szempont a tudatállapotok vizsgálata során az átmenetek, a tu
datállapot-változások figyelembe vétele. Tulajdonképpen terápiás célnak tekinthetjük a vál
tozatos tudatállapotok, ill. a rugalmas, adaptív tudatállapot-változások megélésének lehető
ségét, képességét. A zene és a mozgás, tánc ebben ,,királyi utat" kínálnak.

Hétköznapi transzok
Tekintsük át először a "hétköznapi transzok" koncepcióját. A transz fogalma alatt álta
lában valamilyen nem hétköznapi, a normális éber tudatállapottól eltérő, módosult tudatál
lapotot értenek (Varga K., 2006). Milton H. Erickson ezzel szemben azon a véleményen
volt, hogy a transz egy meglehetősen közönséges állapot, amelybe naponta többször is be
lecsúszunk. Ilyen transz lehet pl. a "macskacirógató" transz, a ,,rohanok, mert elkések" tran
sz, az "üvöltök a gyerekre" transz, a "szeretkezés" transz, stb. Hogyan nevezhetjük ezeket
transznak, amikor annyira hétköznapi eseményekről van szó? Erickson álláspontja szerint
erre az jogosít fel, hogy megfigyelhetők esetükben a módosult tudatállapotok jellemzői,
úgymint beszűkült figyelem, autonóm működésmód, automatikus (nem tudatosan kontrol
lált) viselkedés. Megjelenhetnek ún. "mély transz jelenségek": pl. kor-regresszió, projekció,
pozitív és negatív érzékcsalódás, disszociáció, amnézia, zavarodottság, érzékelés-torzulás
stb. Végezetül jellemző ezekre az állapotokra, hogy hajlamosak - közel azonos formában
ismétlődni. A transz állapotok ilyen értelemben univerzálisak, gyakran szükségünk is van
rájuk az aktuális helyzetben megfelelő beállítódás eléréséhez. Erickson számos transz-in
dukciós módot kidolgozott, hogy az őt megkereső klienseknek segítséget nyújtson. (Flower,
1997)

6

Köszönettel tartozunk Merényi Mártának, hogy erre felhívta a figyelmünket.
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Stephen Wolinsky (1991) továbbfejlesztette ezt a koncepciót. A németre ,,hétköznapi
transz"? címmellefordított könyvében kifejti, hogy transzindukcióra egyáltalán nincs is
szükség. A probléma, amit a kliens hozott, már önmagában egyfajta transz, beszűkült tudat
állapottal, és egyéb transz-jelenségekkel! Wolinsky éppen ezt segít felismerni kliensének,
majd munkája arra irányul, hogy a kliens felismerje, elismerje, hogy ő maga hogyan járul
hozzá a transz létrejöttéhez, mely folyamat során kontrollt szerez ezen állapota felett. Fel
ismeri, hogy nála van a választás szabadsága: ha úgy dönt, kiléphet belőle, leteheti, vagy
megváltoztathatja. Akkor már nem a "robotpilóta" irányít, a viselkedés már nem automati
kus.
Az emberek tünetei, sztereotípiái, ,,hétköznapi transzai" az IKT szabad, elfogadó, ítél
kezéstől mentes légkörében is megjelennek. Mint fentebb már írtuk, terápiás szemléletünk
kel azokhoz az iskolákhoz kapcsolódunk, amelyek a tüneteket az élettörténetbe ágyazottan
közelítik meg, azokat létezésünk sérülékeny pontjaira adott konstruktív megküzdési kísér
leteknek tekintik. Tapasztalataink szerint amennyiben ezek az állapotok lehetőséget kapnak
arra, hogy autentikusan kifejeződjenek, úgy ez esélyt ad arra, hogy beleilleszkedve az élet
történetbe, ott a megfelelő aránnyal, immár nem tünetként, hanem konstruktíverőként le
gyenek jelen.
"Ha hosszabb idő óta ismerünk valakit, kirajzolódik számunkra egyéni mozgásstílusa,
amelyről tudjuk, hogy nagyon stabil. Egyes jellegzetes mozdulatok, tartások, reakciók egy
életen át elkísérnek bennünket. Megkockáztathatjuk, általuk vagyunk azok, akik vagyunk."
(Varga 1., 2007, "Az ismétlés" c. részből") Hosszan tartó, több éves táncterápiás
(csoport)foglalkozás lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők rálássanak saját jellegzetes
mozgásmintázataikra. Mint egy résztvevőnk - kissé talán kiábrándultan - megfogalmazta:
"Itt vagyunk már negyedik éve a jól ismert kis sztereotípiáinkkal." Azonban ennek felisme
rése, a tények elfogadása az első lépés a változás felé.
Az ismétlődő mozgások egy-egy embernél olyan sokáig tarthatnak, hogy már-már úgy
tünik, az örökkévalóságig így lesz. De az IKT foglalkozásokon szerzett tapasztalataink azt
mutatják, hogy ha ez megengedett, ha itt a saját ritmusában kifejeződhet és megmutatkoz
hat az, ami kifejeződni és megmutatkozni szeretne, egyszer csak változások történnek. Né
ha olyankor, amikor a legkevésbé számítunk rá. Egy csoporttagnak pl. évekig jellegzetes te
vékenysége volt, hogy merev tekintettel, kétségbeesést tükröző arccal járkált körbe a terem
ben. Egy katartikus folyamat eredményeképpen vált aztán fokozatosan képessé arra, hogy
egyre több érdeklődést mutasson társai iránt, felfedezze a dobbantást, több örömöt leljen a
táncban. Egy másik résztvevőre az volt jellemző, hogy légies, finomkodó, "nem evilági" ba
lerina mozdulatokkal táncolt, mintha álomban élne, és hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy mozgása .földközelibbé", természetesebbé váljon, több jelenlétet sugározzon. Volt
olyan csoporttagunk, akit sokáig vad, impulzív kitörések, erősen kritikus hozzáállás jelle
meztek, míg végül lágyabb, elfogadóbb, nyugodtabb oldala is megjelenhetett a csoportban
(Varga I., 2007). Mint azt később elmondta, ez a csoport volt az egyetlen hely az életében,
ahol ezt az oldalát anélkül megmutathatta, megélhette, hogy attól kellett volna tartania, el

7 Alltagliche Trance, 1993, Lüchow Verlag - Az IKT által használt ,,hétköznapi transzok"
fogalom innen származik.
8 A cikk megjelenés alatt van, pontos oldalszámot nem tudunk megadni.
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veszíti a kapcsolatot a többiekkel, és ez egyfelől biztonságot, másfelől nagy szabadság ér
zést adott neki.
Fontos megjegyeznünk, hogy ezekhez a visszatérő testtartásokhoz, mozgásmintázatok
hoz jellegzetes állapotok tartoznak, amelyek - a fent már részletezett jellemzők miatt 
transznak tekinthetők. Feltételezésünk szerint esetükben korai megküzdési stratégiák akti
válódásának lehetünk tanúi. Nagyon sok ismétlésre, a "biztonságostól", az "ismerttől" való
apró elmozdulásra, és visszatérésre van szükség ahhoz, hogy megérjen. megszülessen az
"új". Alapvető megközelítésünk az, hogy nem siettetjük a változást, teret adunk a tünetek
kreatív kifejeződésének.
Mindezek mellett a tudatosság szintjét már elért hétköznapi transzokkal explicit módon
is dolgozunk. Erre példa, amikor a résztvevőktől gyűjtött "transzokból" közös táncot alakí
tunk, vagy azokat eltúlozva eljátsszuk. Ez a kreatív megközelítés, az együttesség élményé
vel és az elfogadó humor erejével együtt nyújthat mélyebb rálátást, nyithat újabb perspek
tívát a résztvevők számára.

Rituálé
Az IKT filozófiájában kiemelt jelentőségű a részvevők kreatíverőforrásainak mozgósí
tása, így munkánkban hangsúlyozott szerepet kap az improvizáció. Joggal merülhet fel a
kérdés, hogy ebben a nagy szabadságban hol vannak a korlátok, a határok. Tapasztalataink
szerint azonban a lényünk belsejéből fakadó szabadság genuin módon maga teremti meg a
szabadság gyakorlásához szükséges kereteket, határokat.
Az IKT csoportokban gyakran dolgozunk rituálékkal, melyeket részben mi kínálunk fel
a résztvevők számára, részben pedig maguk a résztvevők alakítanak ki.
A táncterápiás rituálét a nagymértékben kötött forma különíti el a jellemzően szaba
dabbra hagyott folyamatoktól. A tartalmat, amely ezt a formát kitölti - a terápiás-önismere
ti célokból adódóan - a résztvevők határozzák meg. A csoportban ilyenkor intenzív, fóku
szált figyelmi jelenlét jellemző. Ezek a folyamatok ritualizált cselekvésekből és/vagy be
szédből állnak: a megosztáson és a társas megerősítésen keresztül kiemelkedő jelentősége,
jelentése van a többiek jelenlétében, figyelmében kimondott szavaknak, megtett dolgoknak.
A rituálék egy része az idő és a tér strukturálását támogatja. A rituálék - ismétlődő, ki
számítható jellegüknél fogva - jól alkalmazhatók a keretek alakítására, pl. a workshop el
kezdésére vagy befejezésére. Gyakran kezdünk azzal, hogy megkérjük a körben álló részt
vevőket, hogy sorban, egyenként mutassák meg egy mozdulattal vagy mozdulatsorral, hogy
éppen hogy vannak. Ha az involválódást szeretnénk elősegíteni, azt is megkérhetjük a cso
porttól, hogy minden egyes ember után ismételjük el közösen a mozdulatát. A csoportos ri
tuálék, pl. a körtáncok - az együttesség élménye révén - alkalmasak a csoportkohézió erő
sítésére is.
Az IKT tradíciói közé tartozik, hogy a csoport kezdésekor a terem közepén .Jcözepet",
vagy ,,középdíszt" alakítunk ki (pl. gyertya, esetenként virág, termések, valamilyen tárgy,
ami az aktuális témához kapcsolódik, egy kendő, amely közbefogja ezeket), és egy-egy fo
lyamat után az élmények megosztásához vagy az újabb instrukciókhoz újból és újból visz
szatérünk a ,,középhez". A csoport lezárásának fontos mozzanata, hogy a csoport körbeáll
va a közepet, közösen fújja el a gyertyát. Ennek a folyamatnak jellegzetes alaphangulata az
intimitás, az együvé tartozás érzése, a játékosság, így a humorral teli izgalom, hogy kinek
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sikerül elfújnia a gyertyát. Gyakori az is, hogy egy-egy résztvevő azt kéri, hogy most ő fúj
hassa el a gyertyát (pl. mert születésnapja van), és fontos mozzanat, amikor a csoport erre
"engedélyt ad".
Számos lehetőség adódhat egy-egy folyamat rituálészerű lezárására: például mindenkit
megkérünk, hogy mondjon egy szót, vagy mutasson egy testhelyzetet, ami kifejezi azt, amit
a folyamatban megélt.
Az is a rituáléink közé tartozik, hogy ez a ,,közép" a helyzetnek megfelelően a terem va
lódi középpontjából bárhova áthelyezhető. Így pl. amikor egy résztvevő számára aktuális
állapota miatt támogatást szeretne nyújtani a csoport, akkor ő kerül a középpontba, és hoz
zá visszük a ,,közepet". Ennek a folyamatnak a pozitív hatásait sokszor volt módunk meg
tapasztalni.
Számolnunk kell azonban azzal, hogy mindaz, ami stabilitást, biztonságot adhat egy kő
zösség életében, az magában rejti a megmerevedés, a kiürülés veszélyét is. Egy IKT kikép
ző csoport negyedik - módszertani hangsúlyú - évéből származik az egyik szerző (V.I.)
alábbi tapasztalata:
Egy alkalommal erőteljes kritikai észrevételek jelentek meg a csoportvezetéssel
szemben. A szerző felajánlotta a csoportnak, hogy ő a terem szélén marad, átadva a
kezdeményezést, az új lehetőségek keresését a csoport számára. Hosszabb idő eltel
te után úgy érezte, hogy a csoport nem tud igazán mit kezdeni ezzel a felkínált lehe
tőséggel, hogy egyre többen lépnek ki ebből a helyzetből. Ekkor leült a gyertyával
szemben, ami a szokott jelzés arra, hogya csoportvezetőválja a résztvevőket. A cso
porttagok egymás után foglalták el helyüket a körben, végül mindannyian ott ültek.
A képzés negyedik évében egy-egy folyamatot gyakran meta-szintű megbeszélés
követ. Itt most a csoportban vita alakult ki arról, hogy a szerző helyesen cselekedett
e. A többség szerint igen, voltak azonban ellenvélemények is: "Hát erre kondicio
náltatok bennünket négy éven át? Ilyen erős a szokás hatalma, hogy a saját akara
tunkat feladva mind odakullogunk a középbe? Mi lenne, ha egyszer kipróbálnád,
hogy vársz mondjuk még egy órát, hogy mi történne a csoporttal közép nélkül?"
A kérdések megszívlelendőek.
A rituálét magas emocionális töltete alkalmassá teszi arra is, hogy egyéni folyamat el
mélyítéséhez, katartikus pont eléréséhez segítse hozzá a résztvevőt. Erre szolgál példával
egyes résztvevők esetében a ,,hangkupola" folyamat. Ez úgy történik, hogy a csoport kör
ben áll, és mindenki hosszan kitart egy mély, zengő hangot, miközben egy-három ember ül
a kör közepén csukott szemmel, és teljes testtel fogadja a felé áradó hangokat. A csoport
tagok, továbbra is folyamatosan zengetve egy hangot, lassú léptekkel szűkítik a kört, majd
katjukat is felemelve egy kupolát képeznek a középen lévő emberek körül. Végül lassan új
ra kitágítják a kört, és fokozatosan elhalkulnak, elcsendesednek. Ide kívánkozik az egyik
résztvevőnk beszámolója:
"Sok feladatban éreztem a rituális jelleget [...] a »hangkupola« formai elemeinél
fogva explicit módon is előhívta ezt az érzést. A hanghatás, az együtt mozgás, kör
ben állás, a kupola formázása, a közösségi érzés miatt úgy éreztem, mintha egy tör
zsi, vagy vallási szertartásban vettem volna részt."
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Bizonyos speciális témák, mint amilyen pl. a születés, a serdülőkor, vagy a halál, termé
hívják a rituálékkal való munkát, hiszen az életben is rituálék kötődnek hozzá
juk. Gyakran dolgozunk beavatási rituálékkal, elengedési rituálékkal ilyen szemináriumo
kon. A gyászmunkát támogató rituálé például az "elengedés-spirál". A csoport különböző
rendelkezésre álló anyagokból (pl. plédek, kendők, termések, tárgyak stb.) kialakít a terem
ben a földön egy nagy spirált, majd egyenként mindenki végigmehet a spirális, befelé ve
zető úton a spirál középpontjáig, ott szimbolikusan (egy mozdulattal és/vagy szavakkal) le
teheti azt, amit le szeretne tenni, és ugyanazon az úton kijön. Mindez a csoportvezető(k) és
a többiek figyelmében történik. Része a folyamatnak még az együtt kialakított spirál közös
felbontása.
Mint ahogyan ez természetes körülmények kőzött is történik, ezekben a folyamatokban
mindig lényeges szerepet játszik a csoport aktív készülődése, a rituális tér együttes megter
vezése, kialakítása. Így az "életút" témánál az egyik csoport elmélyült munkával együtte
sen alkotta meg a teremben az "életutat", telve akadályokkal, "veszélyes" helyzetekkel. Ez
után a többi résztvevő figyelmétől kísérve, esetenként egy-egy kiválasztott csoporttagtól se
gítséget kérve valamennyi csoporttag végigjárta az "életutat", mely sokak számára jelentett
mély katartikus élményt.
A térrel való munka során a külső teret gyakran használjuk az intrapszichés tér leképe
zésére (pl. hagyományok tere, lázadás tere, szabad választás tere). Az imaginatív terápiák
ból ismert az életút képzeletbeli bejárásának gyógyító hatása, és az is köztudott, hogy e fo
lyamatokban fontos szerephez jutnak ún. archetipikus téri és idői konstellációk, így a tájé
kozódás elvesztésétől való félelem, a magasba való felkapaszkodás, a zuhanás, az alámerü
lés élményeinek pozitív és negatív élményaspektusai. Joggal merülhet fel a kérdés, milyen
élménytöbbletet adhat a konkrét térben történő konkrét mozgás. A szenzoros integrációs te
rápiában (l. pl. Varga, Szvatkó, 1993a, 1993b; Kiss, 2002) és az IKT-ban szerzett tapaszta
lataink alapján egyértelműen úgy látjuk, hogy a konkrét és a szimbolikus határmezsgyéjén
bekövetkezett történések lényeges többletet tartalmaznak mind a csak szimbolikusan meg
élt (pl. imagináció), mind a csak konkrét történésekkel (pl. gyakorlás) szemben. A hatás va
lószínűleg abban rejlik, hogy ebben a rituális térben a "hős", hasonlóan mint a mesében,
egységbe szövődve aktiválhatja mind a konkrét, mind a szimbólumokból, archetipikus
konstellációkból merítő megküzdési stratégiáit.
Az IKT hagyományai, rituáléi közé tartozik, hogyacsoporttagok évente egyszer az év
zárásaként egy szombat este a csoporttagok által meghívott vendégek előtt kb. 5 perces szó
ló előadást mutatnak be. Fontos, hogy a témát, az autentikus kifejezésformát teljesen sza
badon alakitják, a performaszok a csoportvezetők számára is meglepetést jelentenek. Tíz
éves tapasztalataink alapján ez a nagy érzelmi töltésű, sokszor katarzishoz vezető, így bel
ső változásokhoz utat nyitó folyamat különös odafigyelést, tapintatot igényel a csoportve
zetőktől és a nézőktől.? Egészében úgy látjuk azonban, hogy a benne rejlő lehetőségekkel
feltétlenül érdemes élnünk, érdemes azoknak teret adnunk.
Tágabb összefüggésben vizsgálva a rituálékat, Eliade (1987) gondolataiból merithe
tünk. A rituálékon keresztül a résztvevők az élet azon dimenziójával teremtenek kapcsola
szetszerűen

Ilyenkor közvetlenül utána nincs megbeszélés az élményekről (ez általában is jellemző a
rituális folyamatokra), hanem hagyunk időt arra, hogy hasson.
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tot, amit Eliade "szent"-nek nevez - szembeállítva a "profán"-nal. A rituálék az emberiség
történetében mindig is a tájékozódást szolgálták a káoszban. A szent tér és idő ,,»szilárd
pontot« nyújt az embernek, s ezáltal lehetővé teszi számára, hogy tájékozódjék a kaotikus
homogenitásban, »megalapítsa a világot«, és valóban éljen." (uo., 17-18.0.) ,,A szent a tu
lajdonképpeni valóságos." (uo., 88. o.) "A vallásos ember kívánsága, hogy szentségben él
jen, azt jelenti, hogy az objektív valóságban kíván élni, [... ] egy megszentelt világban, te
hát szent térben." (uo., 22-23.0.) Vagy ennek a másik aspektusa, a szent idő: ,,A vallásos
ember a valóságra szomjazik. Minden elérhető eszközzel arra törekszik, hogy helyet szorit
son magának az őseredeti valóság forrásánál, vagyis visszatérjen abba az időbe, amikor a
világ a kialakulás állapotában volt." (uo., 72.0.) Szeretnénk kiemelni, hogya .szent" ebben
az értelmezésben szoros kapcsolatban áll a "valósággal", ami a táncterápiás rituálék szem
pontjából is nagyon lényeges.
Az IKT rituáléi talán valahol a "szent" és a "profán" határmezsgyéjén helyezkednek el.
Talán azt az állapotot közelítik meg, "amikor a világ a kialakulás állapotában volt".
Az IKT szemléletében fontos a transzcendenciára való nyitottság, ugyanakkor mi egyet
lenegy vallás, vagy világnézet iránt sem sugallunk elkötelezettséget. Szemben a rituálék ha
gyományozott jellegével, a táncterápiás térben a rituális folyamatokat általában a csoport
vezetők instruálják, ők találják ki, ill. módosítják azokat szükség szerint. De ez nem történ
het önkényesen! Akkor .rnüködik" egy rituálé, ha kellő alázattal, megfelelően időzítve, oly
kor elviselve akár a "nem tudom, mi következik" frusztrációját, a folyamatra ráhagyatkoz
va hagyjuk azt megszületni.
A legfontosabb tényező azonban talán az, hogy az élő rituálé mindig egy kreatív aktus.
Ha betölti hivatását, és a résztvevők képesek átadni magukat a folyamatnak, akkor .rnegtör
ténik valami", valami megváltozik, megszületik valami új. Így van ez még olyan esetekben
is, amikor a rituálé olyannyira kötött, hogy minden mozdulat és szó előre meghatározott.
E rész lezárásaként a rituálék gyógyulásban betöltött szerepéről szeretnénk még röviden
szólni. Ehhez újra Eliade gondolatait hívjuk: ,,A világ teremtésének mítosza [... ] minden
»teremtés« és minden »építés« mintája; ezért használják rituális gyógyító eszközként is.
Amikor szimbolikusan a teremtés kortársává válunk, visszanyerjük az őseredeti gazdagsá
got. A beteg azért válik egészségessé, mert a világ töretlen energiakészletéből új életet me
rit." (Eliade, 1987.,98.0.)
A rituálék a táncterápiában is az eredetekhez való visszatérés, az újrakezdés, az újjászü
letés lehetőségét rejtik magukban. A résztvevő visszatérhet oda, ahol "a világ a kialakulás
állapotában volt", teremthet és teremtődhet.

Kreatív káosz
Cikkünk harmadik kiemeit tudatállapotának a megnevezése komoly fejtörést okozott
számunkra. Minthogy sok párhuzamot találtunk a bennünket foglalkoztató tudatállapot/mű
ködésmód és a Csíkszentmihályi (1997) által konceptualizált "flow" állapot között, először
az "áramlás-élményt" választottuk'", Mivel azonban a két jelenség számos lényeges vonat
kozásban különbözik, végül a 'kreativ káosz' kifejezés mellett döntöttünk.
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ekképp utaltunk még rá.

Tapasztalataink szerint ez egy nagyon fontos és izgalmas létállapot és hangulat a tánc
terápiás foglalkozáson. Ilyenkor az az élményünk, hogy "a dolgok működnek", és kapcso
latban vagyunk valami lényegessel. Mindeközben nem kell ezért erőfeszítést tennünk, elég
csak hagynunk, hogy történjen, áramoljon. Sőt, talán szükséges is az erőfeszítés és a tuda
tos irányítás elengedése, anélkül nem tudunk ebbe az állapotba kerülni. Ennek az élmény
nek a természetéhez hozzátartozik az intenció hiánya. A rituálékkal szemben ez talán egy
másik végletet képvisel, ahol a nagyfokú "rendezetlenségben" tud egy új rend megszületni.
Egy fontos aspektusból a Carl Rogers nevéhez fűződő encounter-csoportok állíthatók
párhuzamba a kreatív káosszal!l. Bár ott a - táncterápiás folyamatokban kevéssé hangsú
lyos - beszéd kommunikációs csatornáját használják, mindkét helyzetre nagy mértékű alul
strukturáltság és nondirektivitás jellemző. A téri és idői keretek meghatározásán túl a folya
mat nincs leszabályozva, az a csoporttagok érzéseire és interakcióira épülve alakul.
Harrison Owen a szervezetfejlesztés területén fejlesztett ki egy módszert az 1980-as
években, ami a 'kreatív káosz'-folyamatokkal közös elven alapszik. (Oldenburg, 1992) Az
általa Nyitott Tér Technológiának (Open Space Technology) nevezett módszer alapvetően
egy vezető nélküli és formátlan értekezlet vagy konferencia - legalábbis kezdetben. Ám ép
pen az előzetes forma vagy struktúra hiánya lehetővé teszi azt, hogy - a résztvevők tevé
keny közreműködésével - ebben az űrben az születhessen meg, amire éppen akkor és ép
pen ott szükség van. Hogy mi történik, az nem előrejelezhető, ami bizonytalanságot szül és
feszültséget gerjeszt. Owen a káoszt lehetséges kreatíverőként használja a folyamat sikere
érdekében. A vezető feladata nem a struktúra megadása, hanem a belső akadályok leküzdé
se, annak megsegítése, hogy a résztvevők az esetleges bizonytalanságaik ellenére - táncte
rápiás szóhasználattal élve - "belemenjenek a folyamatba".
"Olyan, mint egy közösségi Rorschach-teszt" - mondja Owen (uo. 2. o.). A folyamat
működési elvére tehát egy lehetséges magyarázat a projektív tesztek hatásmechanizmusa. A
strukturálatlan, vagy kevéssé strukturált, nem egyértelmű ingereket a személy az észlelés
konstruktív folyamata során saját belső (esetenként tudattalan) tartalmainak megfelelően
"egészíti ki" vagy értelmezi. Owennek meggyőződése, hogy .mindenkinek az jut, amire
szüksége van". (uo. 3. o.)
Rory Remer (2003, 2005) a káoszelmélet fogalmait alkalmazza a segítségnyújtás - szű
kebben a tanácsadás és a pszichodráma - folyamatainak megértésére. Gondolatai a táncte
rápiás 'kreatív káosz' -helyzetek megértését is segítik. Elemzésében hosszan taglalja a nem
lineáris folyamatokkal operáló, komplex nyílt rendszerekben'? bekövetkező változás, így a
terápiás változás kérdéskörét.
"Ha valaki változásra vágyik, még ha látszólag »rendes« irányba történő váitozásra
is, el kell fogadnia a káoszt, vagy legalábbis a káosz lehetőségét. [... ] Egy változás
attól tűnhet »rendesnek«, hogy az ezt kísérő káosz nem zavaró tudatos szinten. De
jelen van! Ha valaki drasztikus, jelentős váitozást szeretne, ehhez érzékeny, nyitott,

Köszönettel tartozunk Páll Orsolya Emesének, hogy erre felhívta a figyelmünket.
Az ember rendszerelméleti szempontból komplex nyílt rendszernek tekinthető. (l. Kiss,
2002)
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sőt előhangolt, előfeszített rendszerre van szükség. Az ilyen fajta "kvantumugrások"
káosz-toleranciát követelnek meg, sőt, olykor a káosz kezdeményezését." (Remer,
2005 13)

A káosz tehát egy kihagyhatatlan fázis, amelyen minden struktúrának keresztül kell
mennie ahhoz, hogy magasabb komplexitást fejlesszen ki. Ahogy azt egyebütt megfogal
maztuk: ,,A káosz, a rendezetlenség, az egyensúlyhiány szükséges és elkerülhetetlen része
az emberi fejlődésnek." (Kiss, 2002, 92. o.)
Remer cikkének - s egyben a 'kreatív káosz'-folyamatoknak is - egyik kulcs-fogalma
az 'önszerveződés ':
,,Az önszerveződés a kaotikus állapotban lévő rendszerekben benne rejlő tendencia arra,
hogy egy új, koherens mintázatot formáljanak, amelyet néha emergens (kiemelkedő)
mintázatnak neveznek. A kaotikus rendszerek fontos jellemzője eredendő készségük ar
ra, hogy kizárólag alkotórészeik kölcsönhatásai, interakciói alapján újraszerveződjenek.
Különösen azt követően, hogy a káosz bekövetkezett, az ön-szerveződés új mintázatokat
hoz létre, - integrálva ezekbe a rendszer új igényeit." (Remer, 2005, kiemelés: KTe-VI)

Ez az önszerveződés figyelhető meg az alábbi példában is, amivel az IKT által alkalma
zott 'kreatív káosz'-folyamatokat szemléltetni szeretnénk: ,,A Másik az én Életem"-folya
mat egy páros gyakorlat. Azt az instrukciót adjuk, hogy a következő kb. 30 percre helyez
kedjen bele mindenki, (NB.: a pár mindkét tagja egyszerre!) abba az elképzelésbe, hogy
"Én én vagyok, a másik pedig az én Életem(et jelképezi)." Az, hogy mi történik köztük, ve
lük - történik-e egyáltalán valami, az teljesen rájuk van bízva. Talán fontos szempont még,
hogy a folyamat szavak nélkül, nonverbális kommunikációval és kapcsolódással történik.
Gyakori reakció a meghökkenés, amikor valaki először találkozik ezzel, vagy egy ha
sonló folyamattal. Az instrukció paradox, én egyszerre vagyok saját magam, és jelentek a
másiknak valami ettől teljesen fiiggetlen, elvont fogalmat. A két koncepció összeegyeztet
hetetlen, ami nagyban hozzájárul a kaotikus érzés és állapot kialakulásához.t- Ha valaki ezt
megpróbálja logikával követni, akkor elveszett. A megoldás az, hogy elengedem azon igé
nyemet, hogy "átlássam" és értsem azt, ami történik. Ehelyett belemegyek a folyamatba,
megyek az áramlással, követem az impulzusaimat a jelenben, és befogadom az engem érő
impulzusokat. Ha erre képes vagyok, akkor megtapasztalhatom, hogy a kaotikus állapotból
létrejön egy "koherens mintázat", egy számomra értelemmel bíró rend. De egy olyan rend,
amit nem láthattam előre! Mint Remer is megjegyzi: "Lehetnek stratégiáink a káosz kivál
tására és elviselésére, de azok nem mindig úgy működnek, ahogy szeretnénk." "Valamilyen
rend kiemelkedik, de nem szükségszerű, sőt nem valószínű, hogy aza rend, amire számí
tottunk, vagy amit terveztünk." (Remer, 2005) Az iménti példánál maradva, a másikkal va
ló interakcióból, és a folyamat végén történő megbeszélés hatására megérthetek valamit ab
ból, hogy hogyan is élem én az életemet, és az önszerveződés folyamatán kereszrül ,a vál
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tozás és a valamivé válás folyékony masszájából" (Jung, 2002, 54. o.) kikristályosodhat va
lami új, felsejlhet a következő lépés.
A kreatív káosz az IKT-ban tehát alapvetően alulstrukturált helyzetet jelent szabad inter
akciókkaI. Szubjektív élménye olyan kifejezésekkel közelíthető meg, mint "történik, ami tör
ténik", elengedés, megengedés, önátadás, elmélyülés, áramlás, "a létezés állapota", autentikus
jelenlét, spontaneitás, 'itt és most', impulzusok követése, rácsodálkozás. Intuitív működésmó
dot feltételez, ahol a résztvevő elengedi a kontrollt, az erőfeszítést, és inkább figyelmével kö
veti azt, ami történik vele, körülötte, benne. Nagy jelentőségű élményekkel járhat, ami olykor
akár súrolhatja a "csoda" határát is. Ide kívánkozik egy résztvevőnk beszámolója:
"Ezen a hétvégén sikerült megélnem a pillanat hatalmát. Megérezni azt, milyen folya
matosan a .rnost"-ban lenni. Hagyni, hogy a dolgok csak megtörténjenek és vigyenek
magukkal tovább. Nem leragadni sehol, hanem egyszerűen lenni. [... l Nagyon felsza
badító érzés megélni a puszta létezés teljességét, a görcsök és a félelmek, pedig eltűn
nek. Nem tervezni és nem leragadni, hanem megfigyelőként jelen lenni az egyes szitu
ációkban. Így sokkal mélyebben élem meg az adott pillanatokat is. Jó volt, ahogy a moz
gás rávezetett erre, mert évek óta igyekeztem eljutni ide, hogy ezt megéljem."
Csoportvezetőként olyan instrukciókkal segítjük a kreatív káosz létrejöttét és az ehhez
kapcsolódó tudatállapot megjelenését, amelyek az elengedettebb, spontánabb, intuitívabb
jelenlét felé terelnek. (pl. "Kövesd az impulzusaidat!", "Mi történik akkor, ha nem akarod
tudni előre?" stb.) A téri-idői keretek biztosításán túl igyekszünk minél kevesebb struktúrát
megadni, a résztvevőket támogatván a saját struktúrájuk megteremtésében, ill. bízva abban,
hogya rendezetlenségbőllétrejönaz a rend, aminek a potenciálja benne rejlik. Egyéb cso
portvezetői beavatkozásra általában nincs szükség. A táncterapeuta-csoportvezetőre is érvé
nyes az, amit Remer a pszichodrámavezetőről ír:

"Ha a [pszichodrámal rendező tisztában van azzal, hogy az integráció folyamata során
ön-szerveződés történik, háttérbe húzódva figyelheti a részek (szerepek) interakcióját,
tudván, hogy valamilyen rend kiemelkedik, bár nem szükségszení, sőt nem valószínű,
hogy az a rend, amire számítottak, vagy amit terveztek." (Remer, 2005)
Olykor a csoportvezető az idői kereteket sem határolja be világosan, és ő is a folyamat
ra bízza magát: érezni fogja, amikor az lecseng. Ehhez persze intenzív figyelem, nagyfokú
jelenlét, ráhangolódás a csoportra és spontaneitás szükséges a részéről.
Az IKT-szemináriumokon vannak olyan 'kreatív káosz'-folyamatok, amelyekben a cso
portvezető is részt vesz. Ilyenkor kettős tudattal, globális figyelmi beállítódássallép inter
akcióba, egyszerre észlelve azt a személyt vagy személyeket, aki(k)hez kapcsolódik, és az
egész csoportot. Kettős vezetés esetén módja nyílik az egyik vezetőnek az interakcióban va
ló mélyebb elmerülésre. Ilyenkor tulajdonképpen a csoportvezető is résztvevőként követi
impulzusait az előre nem látható cél felé vezető közös úton. Persze csoportvezetői szerepe
megmarad, s ennek komoly jelentősége lehet az interakcióban részt vevő csoporttagok szá
mára, de ha nem adja fel kontroll-igényét, sőt, olykor azon igényét, hogy értse, mi történik,
mit jelent az, amit adott esetben akár ő maga csinál- akkor nem jól segít. Egy kaotikus fo
lyamatnak ugyanis lényegéhez tartozik a bejósolhatatlanság, és ha a csoportvezető - előze
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tes tudása, ismeretei alapján - nagyon tudatosan igyekszik valamilyen eredmény, végkifej
let felé, akkor nagy az esélye annak, hogy valamit ráerőszakol a helyzetre, s az eredmény
már nem a kliensről szól, hanem adott esetben mondjuk arról, hogy "Ő egy jó terapeuta". A
'kreatív káosz' folyamatoknál lényeges a terapeuta nondirektivitása, s előnyt jelenthet, ha
képes annak a feszültségét elviselni, hogy ,,nem tudom, mi van, nem tudom, mi lesz" - rö
viden: ha nagy a "káosz-toleranciája".
Tapasztalataink szerint, ha a csoportfolyamatok során megengedjük a káoszt, - s ez oly
kor nem általunk tudatosan választott 'kreatív káosz' folyamat, hanem a csoport-folyamat
ból adódó, spontán módon kialakuló kaotikus helyzet -, ha képesek vagyunk a csoportot
ezekben az állapotokban kísérni, akkor terápiás szempontból nagyon lényeges dolgok tud
nak megjelenni, kifejeződni.
Az ilyen folyamatok által hívott elengedett, spontán tudati beállítódás nagyon alkalmas
arra, hogy korai érzelmi-kapcsolati mintázatok aktiválódjanak, s ezekkel dolgozzon a részt
vevő. Ez esélyt jelent egy korrektív élmény megélésére. Mint fentebb kifejtettük. a válto
zás, s így a terápiás változás alapelve is, hogy az újabb rend kialakulásához a rendezetlen
ségen, káoszon keresztül vezet az út.
Az alfejezet végén még egy dologra szeretnénk kitérni. Fentebb utaltunk rá, hogy a ri
tuálék és a kreativ káosz bizonyos értelemben szembeállíthatóak egymással. A rituálék
nagyfokú strukturáltsága és a kreatív káosz alulstrukturáltsága két végletet, talán a rend és
a káosz ellentétes pólusait jelenítik meg.
Azonban ez a viszony sokkal összetettebb. Miként ez az ellentétpárokra jellemző, a két
végpont feltételezi egymást, egymáshoz viszonyítva definiálódnak, az egyik nem létezhet a
másik nélkül. A rituálé és a kreatív káosz nemcsak hogy feltételezi egymást, de egy időben,
együtt, akár egy táncterápiás folyamaton belül is megjelenhetnek!
Erre példa az általunk csak "gerinc-folyamat"-ként emlegetett gyakorlat, amely többek
között a férfiasság-nőiesség témájának a kutatására alkalmas. Ennek rituális jellegéhez tar
tozik az elrendezés: Két ember, egy férfi és egy nő kivételével az egész csoport felsorako
zik egymás mögé születési sorrendben. Minden ember egy-egy generációt képvisel, akik
úgy következnek egymás után, mint a csigolyák a gerincben'>. Akét kimaradó csoporttag a
Férfi és a Nő minőségét jelenítik meg, az ő feladatuk az lesz, hogy végighaladnak a gene
rációk idöfolyamán, minden egyes emberrel sorban találkoznak. Ez egy igen kötött struktú
ra. Viszont ezen a struktúrán belül egy 'kreatív káosz'-folyamatra kerül sor: ugyanis az,
ahogyan a Férfi és a Nő végighaladnak a soron és egymás után minden egyes csoporttaggal
kapcsolatba lépnek, semmilyen módon nincs előre meghatározva. Hogy kinél mi történik,
az az "itt és most'l-ban, hármójuk interakciójában születik meg.

Összegzés
Tanulmányunkban bemutattuk az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás (IKT) megközelí
tést, majd részletesebben elemeztünk három, munkánk során gyakran megtapasztalt beállí
tódást, tudati állapotot. A hétköznapi transz Stephen Wolinsky koncepciója, tulajdonképpen
teljesen hétköznapi problémák által létrehozott automatikus beállítódásokat és viselkedés
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mintázatokat ért alatta. Amikor a hétköznapi transzokkal táncterápiásan dolgozunk, akkor a
célunk ezen automatizmusok felismerése és a választási szabadság visszanyerése. A táncte
rápiás rituálék a struktúra és a közösség biztonságát nyújtják a résztvevőknek. A kiemeIt fi
gyelmi térben megtett cselekedeteknek, kimondott szavaknak nagy jelentősége van a sze
mély számára. A kreatív káosz a struktúra hiányában aktiválódó önszerveződésen keresztül
a (terápiás) változás létrejöttének, az "új rend" megszületésének a tere.
A cikk írása közben bontakozott ki számunkra, hogy ezek a beállítódások egymással át
fedésben, sokoldalú interakcióban vannak, hogy együttesen alkotnak egy önszerveződő, ön
szabályozó rendszert.
így a kreatív káosz, az impulzusok szabad áramlása elősegíti, hogy a hétköznapi transz
ok, mint pl. a genetikailag előreprogramozott és/vagy koragyermekkorban elsajátított, au
tomatizálódott megküzdési és elháritási mechanizmusok mozdulatai, mozgásmintázatai
életre keljenek. Ilyenek lehetnek a támadó megküzdésnek, a védekezésnek, a menekülés
nek, a holttá tettetésnek, a biztonságban és bizonytalanságban levésnek, az odaadásnak, az
alá- és fölérendeltségnek ősi gesztusai. Az emberiség ritusai is minden bizonnyal ezekben
az érzelmektől átitatott archaikus mozgásformákban gyökeredznek.
Következzék néhány példa a szabad mozgás-improvizáció során gyakran megjelenő
mozgásformák közül:
• A meghittség, az odaadás, a biztonságban levés, az áhítat, a hála, a fohász élményvilá
gát valószínűsíthető mozdulatok: magzati pózban összekuporodva fekvés ellazult izom
tónussal, térdelve leborulás széttárt karokkal, fekvés széttárt karokkal, állás, térdelés
összekulcsolt, széttárt vagy felemelt karokkal
• A harc, a megküzdés mozdulatai: vad tánc ütő, rúgó mozdulatokkal, intenzív hangadás
sai
• A permanens menekülés, a jelenlévő figyelem hiányára utaló mozgásformák: kapkodó
tekintet, rendezetlen helyváltoztatás a térben
• A félelemre, az érzelmi megfagyásra, az elkülönültségre, esetleg szégyenre utaló moz
gásformák: a sarokban, a széleken történő összekuporodás merev tekintettel vagy az arc
elrejtésével.
Az IKT magáénak vallja az evolúciós pszichológia megközelítését, mely szerint a tüne
tek egykor adaptív megküzdési stratégiáknak tekinthetők. Ezek szerint "hétköznapi transz
aink", "tüneteink" éppen a fenti archaikus, korai beállítódásokban gyökeredznek, ezeknek
a lenyomatait viselik magukon. Mint erről már szóltunk, életre kelésük, újbóli és újbóli ki
fejeződésük a csoport elfogadó légkörében esélyt ad a változásra, új viselkedésformák meg
születésére.
Ahogyan a kreatív káosz támogathatja az archaikus, ritualizált mozgásformák megjele
nését, ugyanúgy segíthetik elő a kereteket nyújtó rituálék a mozgásimpulzusok szabad
áramlását, a nyitott, befogadó beállítódás kialakulását. Tapasztalataink szerint a csoportve
zetők által megajánlott témák és helyzetek nemhogy gátolják, hanem nagy valószínűséggel
aktiválják a résztvevők alkotó energiáit, önálló útkereséseit.
Munkánk során szem előtt kell tartanunk, hogy támogassuk a különböző beállítódások
közötti átjárhatóságot, azt, hogy a résztvevők ne ragadjanak bele egy-egy állandósuló tudat
állapotba. Úgy látjuk, hogy a tánc, a mozgás ehhez ,,királyi utat" jelent. Ahogyan fontosnak
tartjuk azt, hogy a hétköznapok beállítódásaiból utat találjanak más, hangsúlyozottan jobb
féltekei működésmódok felé, úgy arra is figyelnünk kell, hogy az így szerzett élményeiket
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integrálják a hétköznapok világába. Tapasztalataink szerint erős személyiségfejlesztő, gyó
gyító hatása van annak, ha lehetőség nyílik a változásoknak, a különböző én állapotok kö
zötti átjárhatóságnak a megélésére.
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