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A testtudat lehetőségei az analitikus pszichoterápiában 

 

A tanulmány ebben a formában először a Lélekelemzésben, a Magyar 
Pszichoanalitikus Egyesület szakfolyóiratában jelent meg. 
További érdekes, a pszichoanalízissel kapcsolatos írások olvashatóak a 
lapban, lsd: https://psychoanalysis.hu/lelekelemzes. Az évenként kétszer 
megjelenő folyóirat előfizethető online és papír verzióban is. 
 
 

Kiindulási gondolatom az, hogy a súlyos, szelfszintű zavarok 

(személyiségzavarok, pszichózis) eseteiben a body-mind egység megbomlott, 

ami a testtel való viszonyban is megjelenik. A korai tükrözés hiányosságai és 

traumák következtében a belső mentális feldolgozás elégtelensége a testre 

terhelődik. Mivel a pszichoanalitikus pszichoterápiában a terapeuta és a páciens 

kapcsolatában jelen vannak és felerősödnek a korai interaktív szabályozó 

működések, ezen esetekben a testben és a testen keresztül zajló történések a 

terápiás térben nagyobb részt foglalnak el. Mindketten a testi kapcsolati 

kölcsönhatások erőterében is vagyunk.  

Ez az erőtér lehet „néma”, ilyenkor a terapeuta nehezen beazonosítható, diffúz 

testérzeteiben öltenek formát a testi kölcsönhatások. Olykor elillannak az 

érzetek, észrevétlenül vagy alig észlelve „toljuk el magunktól” őket, így reked 

kint valami, ami a páciensben is lehasítódik. Az erős testérzetek el is 

hatalmasodhatnak, és a páciens világának foglyaivá válhatunk. Azokban az 

esetekben, mikor a terápiás tér megtelik erős projekciókkal, elfedődik a testi 

állapotok megjelenése, érzékelése. A test megjelenhet fenyegető tárgyként is, 

magába szívva a hipochondriás fantáziákat.  

A testtudat, testi figyelem fogalmát segítségül hívva, esetrészleteken keresztül 

nézzük meg, hogyan formálódik és hogyan érzékelhető köztünk a testi erőtér – 

azaz, a testi észlelésből, a terapeuta testi munkájából milyen módon születhet 

meg a testi megértés és válik az érzelmi szabályozás eszközévé. Úgy gondolom, 

hogy így tud a mentális tér megnyílni a megértés, a szimbolizáció számára. 

 

Kulcsszavak:  

személyiségzavar – érzelmi szabályozás – testtudat – testi figyelem – testi 

megértés – szimbolizáció 

 

 

Bonnie Bainbridge Cohen:  
 

https://psychoanalysis.hu/lelekelemzes


 „A tudat olyan, mint a szél, és a test, mint a homok: ha arra vagy kíváncsi, 

merre fúj a szél, tekints a homokra!”                                                                       

                                                                              Kálmán Ferenc fordítása 
 

 

Bonnie Bainbridge Cohen gondolata lényegi megfogalmazása a test mély 

önmegismerő tudásának. Ő a Body-Mind Centering (BMC)1 önmegfigyelésen 

alapuló testtudati rendszer megalkotója. Számomra ez az egyik legkomplexebb 

és leggazdagabb testi megismerési út, amivel találkoztam. Bár voltak 

tapasztalataim más módszerekkel, de a BMC-ben éltem át a 

legmeghatározóbban a testnek a testbelsőből, szervrendszerekből táplálkozó 

alkotó kapacitását, ami terápiás kontextusban a személyiség mélyrétegeihez való 

hozzáférést és gyógyítást hozhat. 

 

A pszichoterápiás kapcsolatban hogyan lehet helye és funkciója a testi 

figyelemnek? 

 

A testi viszontáttétel jelenségével, jelentésével, az analitikus testi reakcióival, a 

test jelentőségével a terápiás térben sokat foglalkozik a pszichoanalitikus 

irodalom (Hartung 2018, Lemma 2014, Lombardi 2008, 2013, Pollak 2009, 

Roussillon 2015, Stone 2016). E tanulmány is a terapeuta testi érzeteinek 

interszubjektív szövetét vizsgálja, súlyos személyiségzavaros páciensek 

eseteiben.  Ezen túl olyan munkamódot mutat be, amivel az e szövetben születő 

észleleteket és állapotokat a testi figyelem segítségével munkálja meg és forgatja 

vissza a kapcsolati megértésbe, szabályozásba. 

 

László 

Az első esetrészletként egy 10 évvel ezelőtt véget érő, 8 évig tartó terápiás 

folyamat testi vonulatát villantom fel. László akkor volt 35 éves, egy ideje nem 

dolgozott, idős anyjával lakott, akinek a nyugdíjából éltek. Képtelen volt 

emberek közé menni, úgy érezte, „elhalványul” és nem létezik. 

Egy barátja unszolására keresett meg. Nehezen beszélt, sokszor elakadt. 

Elmondta, hogy alig mozdul ki otthonról, kerüli az emberekkel való találkozást. 

Sok kisgyerekkori trauma szerepelt életében: súlyos alkoholista apja László 

születése előtt meghalt, anyja teherbírását meghaladta fia nevelése, ezért 

kétévesen bentlakásos idegen nyelvű óvodába, majd hatévesen egy újabb nyelvű 

iskolába íratta be (háromnyelvű környezetben éltek akkoriban). Minderről 

színtelenül, érzelmek nélkül beszélt. Hónapok óta minden reggel hidegvízzel 

 
1 A BMC-ben a különböző testi rendszerek finom megfigyelése és felfedezése történik: a sejtszinttől a 

zsigereken, filo- és ontogenetikus mozgásfejlődési mintákon keresztül az idegrendszeren, izmokon, 

csontokon, kötőszöveteken és a belső elválasztási mirigyeken keresztül a testfolyadékokig. E 

tapasztalásokból születnek a mozgásos improvizációk. 



zuhanyozott, hogy érezze, hogy él. Az evést is elhanyagolta, általában nem 

érezte, ha éhes. Anyja főzött rá, de ha ez kimaradt, elfeledkezett az evésről. 

Szexuális vágya feltehetőleg nem volt, nem foglalkozott nőkkel. Egyszer azért 

érkezett zaklatottan, mert épp mikor becsöngetett, egy férfit látott, aki szerinte őt 

figyelte. 

 

Olyannak láttam, mint aki mindjárt kiszivárog a világból. Sokszor éreztem, hogy 

a vitalitásérzésem, éberségem alacsony szintre kerül, és nehezen figyelek 

Lászlóra. A beszéd szüneteiben olykor teljes időtlenségbe zuhantam. Egyszer 

megfeledkeztem egy a kérésemre áttett órájáról. Akkor tudatosodott, hogy 

kiejtem a fejemből, ahogy ő is eltűnhetett anyja tudatából, és az óvodába 

kerülésekor kiesett az otthonból.  

 

Mikor ezt felismertem, igyekeztem jobban megfigyelni, milyen testi állapotokba 

kerülök. Ahogy ő hibernált állapotban élte az életét, én is ilyen állapotba 

kerültem az órákon. Az álmosság, elnehezedés érzése, a testemtől való 

eltávolodás, mozdulatlanság voltak azok a nehezen megragadható testi 

nyomjelzők, amik mentén eljutottam az életre kelés testi útjához. Figyeltem az 

izomtónusom finom fokozására, a légzésemre, hogy testileg nyitott, érzékeny 

állapotba tudjak kerülni, és ettől sokkal aktívabban tudtam kapcsolódni hozzá. 

Az óvodáskori traumát valószínűleg megelőzte anyjának korlátozott figyelmi 

kapacitása.  A később megelevenedő történetekből az is kiviláglott, hogy sokat 

aggódott, szorongásait fia túlszabályozásával próbálta ellensúlyozni. Az óvodai 

időkből László arra emlékezett, hogy  nem beszélt- hiszen nem is értette a 

nyelvet- és alig játszott. „Letekerte magát”. Amint sikerült ezen a testi úton 

vitalizálni a terápiás teret, ő is kezdett magához térni (szó szerint!), és 

lassanként, milliméterről milliméterre épült fel egy formáltabb kapcsolat 

köztünk, amiben egyre több tere lett a beszédnek és a köztünk alakuló kapcsolati 

események kimondásának.   

Fokozatosan lehetett hozzá férni az áttételben megjelenő félelmeihez, 

érzéseihez. Például hogy inkább nem gondol rám az órák között, mert ijesztő 

számára az a tudat, hogy nekem is lehetnek gondolataim róla. Az órán ugyan 

elhalványulnak ezek a félelmei, de nehezen figyel rám, nem jut eszébe semmi. 

Így alakult szavakká az a létélménye, hogy hogyan fagy meg egy kapcsolatban, 

hogyan „tünteti el” a másikat, például engem. Az élettelenség élménye védi meg 

attól, hogy foglalkoznia kelljen azzal hogy mi lakozhat a másik ember 

elméjében.  Hosszú idő alatt jutottunk el oda, hogy már tudott azon is 

gondolkozni, hogy anyját az ő gondozása mennyire megterhelte. Bár szerette, 

mégis szabadulni akart fiától.  

Mi is történt a testtudat vonatkozásában?  Anyja érzelmi elérhetetlensége, 

ugyanakkor túlságosan is beavatkozó viselkedése kiszámíthatatlan lehetett 

számára. Ezt a sérülést az idegen óvodai környezet tovább súlyosbította, a 

túléléshez visszahúzódással, élettelenné válással reagált, ami testtartásában, 



vegetatív hangoltságában öltött testet.  Ez volt a magamon tapasztalt testi állapot 

háttere.  Saját állapotom átalakításával megtaláltam a számunkra működő testi 

utat, a hiányzó korai hangolódás módját.  Lászlóra hangolódás a belső 

állapotaimra való hangolódáson keresztül egyben azt is jelentette, hogy ezeket a 

kellemetlen testi állapotokat nem kellett eltüntetni (nem tudomást venni) vagy 

elviselni, hanem aktív kapcsolatba lehetett kerülni velük, elfogadni, alakítani, és 

eközben megérteni, mit hordoznak páciensemből.  

Korai kapcsolati mezőnk aktívvá és használhatóvá vált, László „feléledt”. 

  

 

Ma már sok oldalról alátámasztott az a tudásunk, hogy a súlyos, szelfszintű 

(személyiségzavarok, pszichózis) zavarok a testtel való viszonyban, a 

testélményben is megjelennek. A kezdeti testképzetek és szelfrreprezentációk a 

korai kapcsolati élményben bontakoznak ki. A testhez való viszonyunk tágabb 

értelemben tehát része a szelfszabályozásnak, a szelfélménynek. Mondhatjuk, 

hogy a szelfreprezentáció zavara mindig a testkép, testélmény zavara is, ily 

módon kapcsolati meghatározottsága mindig a mélyben húzódik (Fonagy 1998, 

Gergely 1998, Merényi 2008, 2012, Pethő 2003, Siegel 1998. Stern 1994, 2002,  

Szili 2010).  

A korai tükrözés hiányosságai és a traumák következtében a belső mentális 

feldolgozás elégtelensége a testre terhelődik. Így a testben maradt (nem 

mentalizálódott) tudatállapotok és/vagy a túlzottan elmébe és testbe költözött és 

reprezentálódott nem saját állapotok (a gondozóé) erős szabályozhatatlansággal 

párosulnak (vagy párosultak a múltban). (Allen, J.G. 2011, Fonagy 1998, 

Merényi 2012) 

 

A „testben maradó, testbe zárt” állapotok valamilyen formában megjelennek, 

átszövik a testi percepciót, a testélményt is. A terapeuta és páciens 

kapcsolatában is jelen vannak és felerősödnek a korai szabályozó működések, 

ezen esetekben a testben és a testen keresztül zajló történések a terápiás térben 

nagyobb részt foglalnak el. Mindketten a testi kapcsolati kölcsönhatások 

erőterében is vagyunk. László esetében ez a testi erőtér „néma” volt, nehezen 

találtam rá állapotom testi vonulatára, amit ez esetben a vegetatív 

„alulhangoltság” jellemzett, miközben a gondolkodásom is lelassult, 

időérzékelésem is megváltozott. 

 

Zoé 

 

A következő esettel azt szeretném megvilágítani, hogy hogyan férhetünk hozzá 

a páciens „testben maradó, testbe zárt” állapotaihoz, hogyan ölt alakot a 

terapeuta testi érzeteiben az „elbeszélhetetlen”. Öt éves terápiás folyamatból 

emelem ki az idevágó dinamikai metszetet. 

 



Zoé 28 éves csinos, középmagas kisportolt nő, aki nehezen tudta 

megfogalmazni, miben kér segítséget. Panaszai előterében az állt, hogy anyjával 

és nevelőapjával összeveszett, mert úgy érezte, megint nem támogatták egy 

számára fontos ügyben (munkahelyváltás), ami akkora indulatot és dühöt váltott 

ki belőle, hogy azóta nem tud megnyugodni. Ahogy erős indulattal és 

megtorlóan mesélt minderről, feszültséget éreztem a beleimben, miközben azon 

kaptam magamat, hogy nem találok el az együttérzéshez. Nehéz volt elviselni 

azt a kegyetlenséget, ahogy beszélt szüleiről. Őket okolta azért is, hogy nem 

talál megfelelő párt és munkahelyet. 

Élettörténetét átszínezte a sok sérelem, fájdalom. Sok vád hangzott el elsősorban 

anyja iránt, de nevelőapját is gyűlölte. Apjára nem emlékszik, kétéves volt, 

amikor meghalt. Három testvére van. A bélfeszülés-érzésem hol erősebben, hol 

haloványabban, de folyamatosan kísért. Minden próbálkozásom, ami szüleivel 

való kapcsolatáról, az összeveszésükről vagy a köztünk lévő érzésekről való 

gondolkodásra irányult, heves haragot váltott ki belőle. Hamar látható lett 

számomra, hogy a családja iránt érzett érinthetetlen gyűlölete mögött a 

megsemmisülés, a legyőzetés érzéséből fakadó vitális szorongása húzódott meg. 

Az elégtelenség és kicsiség érzését csak a pusztító dühvel volt képes 

ellensúlyozni. Később felszínre kerültek a gyerekkorában elszenvedett 

bántalmazások: verések, értelmetlen büntetések, tiltások, egyedül hagyások. 

Lassan olyan „összjáték” alakult ki közöttünk, hogy elkezdtük elkerülni azt, 

hogy szüleiről beszéljen. Ebben nekem is részem volt, hiszen amikor 

elszabadultak az indulatai, az számomra az elviselhetetlenség határát súrolta. 

Komolyan fontolgattam azt, hogy képes vagyok-e ezt a terápiát vinni.  

Az órák nagy részét életének jelen eseményei töltötték ki. Közben láthatóan 

fontos volt számára a terápia, pontosan jött, ha egy-egy alkalom kimaradt, azt 

hiányolta. Nehéz volt átlátni a szövevényes dinamikát, hogy mi is történik 

közöttünk. Tartottam az óráktól, tehetetlennek, ötlettelennek éreztem magam. 

Pillanatok alatt váltam üldözővé vagy az ő áldozatává. A megfélemlítettség, az 

erős sajnálat, a harag és az erőtlenség érzései között vergődtem. De mindezek 

megértése sem bizonyult elegendőnek. 

Az első szakaszban erősen éreztem ezt a küszködést. A sok nehéz történet 

érinthetetlen volt, úgy éreztem, hogy beszorulok a fotelembe, nem gondolhatok 

mást, mint ő, mert akkor azonnal ellenséggé válok. Mikor ezt megfogalmaztam, 

vagy nem értette, vagy támadásnak érezte. Olyan érzésem volt, mintha 

aknamezőn járnék. Sérülékenységét, alulmaradtság-érzését agresszív, 

megtorlásos fantáziákkal enyhítette. Ha szóba került a kapcsolatunk, üzleti 

viszonyhoz hasonlította, amiben nincs helye érzéseknek. A másik ember belső 

világa annyira fenyegetővé tudott válni a számára, hogy kizárt a tudatából mint 

személyt. Kapcsolatai és barátságai hasonlóan alakultak: nagy izgalom, a 

másiknak való teljes alárendelődés, majd csalódás és a fiú angyalból démonná 

alakítása. Látványos volt, hogyan tünteti el ez a romboló düh a másikkal való jó 



tapasztalatot. Ez kicsiben mindig lejátszódott köztünk is: minden csalódása a 

terápia hasztalanságát bizonyította.  

 

Végül hasi feszültségem és a vele való órák előtt rám törő nyomottság bizonyult 

használható jelzőfonálnak. Elkezdtem mélyebben megfigyelni ezeket a testi 

érzéseket. Érdekes volt, ahogy változott az intenzitásuk és a helyük. Ahogy e 

testi úton el tudtam mozdulni a kibírástól, elviseléstől egy szemlélődő pozícióba, 

kialakult egy újabb érzetminőség: elkezdtem testi szinten érzékelni (azt, amiről 

eddig csak gondolati tudásom volt), hogy a saját zsigeri testérzetem hogyan 

része a kapcsolatunknak. Ezeket a simaizom-feszüléseket, melyek eddig 

elválasztottak a páciensemtől, egyre inkább kommunikációs csatornaként 

kezeltem, ami érdekes módon összekapcsolt minket.  

Zoé történetének, hasított világának ismeretében az eltaszítástól való mély 

elbeszélhetetlen félelme, korai traumatizáltsága „ölthetett testet” bennem. Ez 

sokat segített agressziójának elviselésében, megértésében, de azt tapasztaltam, 

hogy ez a feszültség nem mozdul.  

Ekkor jutottam el oda, hogy eddigi testtudati tapasztalataim segítségével (mint a 

fent említett BMC, csikung kísérletezéseim, a testi betegségeim kapcsán 

kitapasztalt öngyógyító testtudati utak) elkezdtem tudatosan foglalkozni ezzel az 

érzettel. Miközben testem belső terében a zsigerekkel „dolgoztam”, meglazult ez 

a sűrű, simaizom-feszülésből fakadó érzetkonglomerátum, elindult egy nagyon 

korai, finom zsigeri kapcsolódás. A kapcsolati mezőnk kitágult, bevonva a 

testérzetek szintjén zajló kommunikációt. Az is érdekes volt, hogy sokáig saját 

magamban is elválasztódtak ezek az érzetek. Sokszor kaptam magam azon, hogy 

nem veszem tudomásul ezt a nehéz testi állapotot, elfeledkezem róla, miközben 

enyhén görnyedten és mereven ülök, időnként még a levegőt is visszatartom.  

Felismertem, hogy azzal, ahogyan „nem kezelem”, nem veszem tudomásul, 

elnyomom ezt a kellemetlen testi feszültséget, megvalósul az a mód, ahogy Zoé 

sincs kapcsolatban saját testben maradt nyers impulzusaival. Ez segített hozzá, 

hogy igazán el tudjam képzelni, mennyire ijesztővé, fenyegetővé válhat számára 

egy közeli kapcsolat. Elválasztódom a testérzettől, elválasztódunk egymástól. 

Így érődik el, hogy nem kerülünk kapcsolatba. Viszont ezen a testtudati úton a 

testbelsőbe kerülő hatásokat nemcsak, hogy át lehetett alakítani, de kapcsolatba 

tudtam kerülni és maradni Zoéval ezen a figyelmen keresztül. Ez a nyitott, testre 

kiterjesztett globális figyelem érzelmileg nyitottabbá, elérhetőbbé teszi a 

terapeutát, megnyugtató hatással van a páciensre. Nevezhetjük testre kiterjesztett 

reverie-nek. Ez az élménymező fényévekre van a szavaktól: a korai kapcsolati 

testviszony áll ilyenkor a fókuszban, amiből fokozatosan szavakká és 

jelentésekké transzformáljuk e testben alakuló megértések egy részét, így lassan 

megszületnek a páciens megfogalmazásai is. A mélyben húzódó vitális, 

pszichotikus szorongásai zsigeri szinten találtak el. Azt gondolom, ami történt, 

felfogható nagyon korai tartalmazó-tükröző folyamatnak, ami önmagában 

terápiás beavatkozásnak tekinthető. Az izgalma, agressziója látványosan 



halványult, párhuzamosan azzal, hogy láthatóan nagyobb biztonságban érezte 

magát az órákon.  Terhelhetőbb lett, elbírta az értelmezéseket, kíváncsivá vált 

arra, hogy mit gondolok arról, amit épp megoszt velem.  

Egy rövid, de meghatározó órarészleten keresztül érzékeltetem, hogyan épül be 

a fent leírt, testből születő megértés és szabályozás az analitikus terápiás 

folyamatba.  

 

Az egyik alkalommal arról panaszkodott hevesen, hogy akkori barátja 

igazságtalanul megbántotta azzal, hogy egy összejövetelen hosszan másokkal 

beszélgetett. Kérdéseimre kiderült, hogy Zoé a fiú ötleteit – táncoljanak, együtt 

beszélgessenek másokkal, vagy menjenek ketten moziba – sorra visszautasította, 

mert úgy érezte, hogy önző és nem figyel rá eléggé. Az is látványosan 

megjelent, hogy Zoé úgy sértődik meg, hogy nem áll szóba a másikkal. Saját 

haragja és sértettsége irányítja, és így bünteti ebben az esetben barátját.  

Felvetem, hogy ha a másik „hibázik”, nem figyel rá, Zoé úgy érzi, hogy 

semmibe veszik, nem szeretik. Megint érzem a testemben, beleimben a 

feszültséget, és ahogy sikerül oldanom, felépül köztünk megint az őt megtartó, 

finom érzékelő kapcsolódás. Hosszan hallgat. Vele vagyok, érzem, mennyire 

elveszetté válik. Egy idő után megkérdezem, mi történik benne? Elborult arccal 

közli, hogy fél attól, hogy én se értem meg. Már nem olyan indulatosan, mint 

ahogy akár pár hónappal ezelőtt. Azt válaszolom, hogy itt, velem is azt éli át, 

hogy ha másképp látok valamit, akkor semmibe veszem. De most nem támad, 

mint régen. Sokáig hallgat. Szívbemarkoló, ahogy megszólal: igen, ő azt érzi, 

„hibás”, selejt, valami rossz benne. Ez az alapélménye, ami ezekben a kapcsolati 

helyzetekben felerősödik. Visszajelzésemtől először megriadt, de be tudta 

fogadni, úgy is fogalmazhatok, hogy biztonságban átélhette a kicsiség, 

gyengeség érzését, anélkül, hogy ellenségévé váltam volna. Ez a korai testi 

kapcsolódás, tartalmazás megnyugtatta, haragja, sértettsége át tudott fordulni 

saját fájdalmává, és arról is tudtunk gondolkozni, hogy ilyenkor mennyire nem 

látja a másikat, hogy eltűnik minden, a kapcsolatukban átélt jó élménye. 

Összeköthetővé vált az is, hogy az ő indulata, megtorló elzárkózása mit válthat 

ki a barátjából, illetve hogyan hat ilyenkor a számára fontos emberekre. 

Évek múltán megjelent benne a hála érzése, árnyaltabban tudott gondolkozni 

kapcsolatairól, nem kellett agresszívnek lennie ahhoz, hogy képviselni tudja 

magát, a csalódások hatására nem esett szét.  

 

Ahhoz, hogy a baba testi-érzelmi tapasztalatait rendezze és ezáltal térben és 

időben összefüggő lényként élje át magát, szükséges a megfelelően hangolódó, 

tartalmazó, tükröző gondozó. Az anya a csecsemő nyers, érzéki tapasztalásokból 

álló élményeit befogadhatóvá, érthetővé teszi, jelentéssel ruházza fel. Bion az 

anya ezen tudatállapotát és figyelmét „reverie”-nek, anyai álmodozásnak nevezi.  
Ez nemcsak érzelmi, mentális, hanem erősen testi működés is. Ez adja a későbbi 

fantáziálás, álmodozás, gondolkodás matériáját, azaz a mentális tér létrejöttét. 



Így segíti az anya a csecsemő testi-érzelmi állapotainak szabályzását, ami 

sajáttá formálódva egyben a szelf reprezentálódásának folyamata. Testfókuszú 

megfogalmazással: a testérzetek rendeződése és képzetekkel való kapcsolódása 

is történik a térfogattal és súllyal rendelkező testben. Az affektusokkal 

kapcsolódó nyers érzéki észleletek képzetekké alakulása és a képzetek 

testérzetekkel való megtámasztása folyamatosan, szabadon áramlik. Zoénál 

először testemben kellett a nyers érzetet fellazítani, és magam számára 

befogadhatóvá tenni, így született a testi nyitottság, a testi reverie is. Ez hozta az 

érzet „jelentésformálódását”, szavakba transzformálását. 

 

Ferrari (Carvalho 2012, Lombardi 2008, 2010, Rumble 2010) a testet az elme 

első konkrét eredeti tárgyának nevezi (Concrete Original Object) ami kezdetben 

konkrét és nem szimbolikus tárgy, VAN, és megfelelő körülmények között 

kibontakoztatja a szimbolizáció és a gondolkodás képességét. Ferrari szerint a 

body-mind viszony forrása az anyai reverie minősége. 

 

Két alapvető kapcsolódást határoz meg a test és az elme között: egyik a 

horizontális, ami a gondozó és csecsemő közötti kapcsolatban alakul, és ebből 

kapcsolati mezőből katalizálja az anyai reverie a vertikális testviszony 

létrejöttét, ami a személy saját body-mind világa. Egészséges fejlődésben a test 

elhalványul, hiszen segíti, hogy ne terhelődjön túl. A terápiás használhatósága 

ezen megközelítésnek véleményem szerint az, hogy amikor a testi erőtér 

felerősödik, akkor a kapcsolati testhatás megjelenik a terapeuta saját vertikális 

testviszonyában is. Mély szorongásokat, félelmeket, percepciós zavarokat 

provokálhat, elidegenedést saját testétől. Ahogy Zoénál is megtörtént velem: 

saját testi érzékelésem hárítása tovább akadályozta hozzá való kapcsolódásomat. 

Ez a vertikális dimenzió. Amikor zsigeri feszültségem érzékelésébe mélyebben 

belementem, kezdtem megérteni a kapcsolati jelentését. Ez a bontakozó 

megértés juttatott el e feszültség átalakításához, puhításához: megnyílt a 

horizontális testviszony közöttünk.  

 

 

A két, súlyos személyiségzavarban szenvedő páciens fent bemutatott 

esetrészletéből látható, hogy elveszve a terápia sűrűjében hozama lehet annak, 

ha a terapeuta tudatosan foglalkozik testi érzeteivel, állapotaival: érzékeli, 

hordozza, jelentést formál, és testi úton átalakítja. Ez a foglalatosság a terapeuta 

testtudati munkájának is nevezhető. Úgy is meg lehet fogalmazni, hogy 

kiterjesztjük a figyelmünket és aktivitásunkat a testi történéseinkre, mentális 

munkánk részévé téve.  

 

 

A testi figyelem és testtudat mint megismerési módok  

 



Szélesebb perspektívából is érdemes rátekinteni a testi megismerés világára. 

Első megközelítésre testtudatnak nevezhető az, ahogy a mindennapokban 

tudatában vagyunk-lehetünk testünk jelzéseinek. Testi érzeteink, mozdulataink 

állandó háttérélményként adják létezésünk „alaphangját”: ebből emelkednek ki, 

kerülnek a tudatba erősebb észleleteink, például a fájdalom, éhség, erotikus vágy 

stb. A különböző testtudati rendszerekben a testtudati utak következetes 

feltárása, végigjárása valódi tudást hoz létre. Ezek közül a jóga a leginkább 

ismert, amiben az önmegfigyelés olyan tudásokat tárt fel, amit később az élettan, 

anatómia eredményei is igazoltak (Vígh 1972, 1985). 

A testtudat fejlődése az alapja a mozgás és test újranevelő, body-mind egységet 

és fejlődést szem előtt tartó módszerek hatásának, ilyen például a Feldenkrais- 

és az Alexander-technika. (Gál 2012). Erős testi tudatosság fejlődik ki a 

tajcsiban is.  

 

A testi figyelem a testélmény alapú pszichoterápiában és a testtudati 

módszerekben 

 

 

A testtudat élményének kulcsa a figyelem. Aktivizálja a test érzéki, megismerő 

tudását (Incze 2008, Merényi 2008, 2010, Vermes 2006, 2010). Ez a figyelem a 

testélménnyel dolgozó pszichoterápiás folyamat kapuja és aktív „résztvevője”. 

A testi figyelem nemcsak a percepció, de a hatékony testi feldolgozás alapja. 

Bármely célból kezdünk figyelni testünk valamely területére, állapotára, az egy 

újabb testi és mentális minőség: jelen van a szándékos figyelmi fókusz, a 

tudatossá válás önmagában megváltoztatja a testi és mentális élményt, illetve 

magát a testi állapotot. A testi figyelem tehát megismerési mód, tapasztalat, 

hordozza a változást. Erős eszköz: elindítja és fenntartja a testtudati megismerési 

folyamatot.  

 

Azt gondolom, hogy bármilyen fókuszú, elég időt adó testi figyelemmel olyan 

tapasztalati út nyílik meg, amelyben kibontakoznak a test belső logikája és 

törvényszerűségei mentén nyíló lehetőségek, mondhatni az ilyenfajta figyelem 

hatására a test vezet, egyik érzékelés/mozgás vonja maga után a következőt. A 

figyelem mintegy beleoldódik a testbe, ahogy a testi út formálódik. A test e 

feltáruló belső logikája hordozza például a pszichodinamikus mozgás- és 

táncterápia testi-mozgásos folyamatát. 

Ha sikerül rákapcsolódnunk a figyelmünkkel bármely választott testi szálra, a 

tapasztalt testi jelenségek és változások betöltik a tudatot, a megszokott 

értelemadások elhalványulnak, és részleges vagy teljes jelentésfelfüggesztettség 

valósul meg. A testi figyelem megvalósulása egyben spontán tudatállapot-

változással jár, ami megragadható, mint élmény és leírható, mint módosult 

idegrendszeri működés (Merényi, 2007).  Ez az az állapot, amiben létrejöhet a 

változás, ami idegrendszeri szinten valószínűleg új neuronális kapcsolatok 



kialakulását, megerősödését jelenti. Bármilyen úton indulunk, hatalmas, 

befoghatatlan világ tárul fel.  

 

Testi figyelem és szelfélmény 

 

Egészen másképp hat ránk, ha a mozgásunkat követjük le és figyeljük meg, mint 

amikor a légzésünkre vagy a zsigereinkre, sejtjeinkre, testfolyadékainkra 

fókuszálunk. Első esetben figyelemmel könnyebben elérhető és tudatosítható 

érzékelésről van szó, a test valóságosságának élménye átélhető. A 

propriocepciót, a vesztibuláris rendszert, a taktilis érzékelést mobilizáljuk. 

(Kulcsár 1996, Merényi 2008) Maga az aktivitás, az izommunka a tettrekészség, 

cselekvés szabadsága felé mozdít, a taktilis érzékelés mozgással összekapcsolva 

a testhatár élményét erősíti, energetizálás mellett. A PMT testtudati 

munkamódja erre épül: könnyen lekövethető mozgásos-testi fókusszal 

dolgozunk. Például: a járást figyeljük meg, ahogy gördül a talpunk, áthelyeződik 

a súlyunk, majd egyensúlyi helyzetekkel kísérletezünk: hogyan vesztjük el az 

egyensúlyunkat, és hogyan nyerjük vissza. 

 

A másik út egy sokkal elmosódottabb érzékelés: amikor a test belső érzeteire 

(zsigeri érzetekre, kötőszövetre, testfolyadékokra stb.) figyelünk. Ez a fent 

elmondottak alapján erős szorongást aktiválhat, hiszen „mély testi szelfünkkel” 

kell kapcsolatba kerülni. A test belsejébe irányuló figyelem során erőteljesebben 

aktiválódik a testkép szelfélményt átszövő minősége, hiszen a testkép a 

többszörös érzékszervi, vegetatív érzetek tapasztalataiból formálódik. Magában 

foglalja a korai kapcsolat érzelmi rétegeit, hordozza a kapcsolódó fantáziákat, 

testképzeteket, magába szívva projekciókat (Erdélyi Á. 2007, Erdélyi I. 2013, 

Merényi 2012). Testképünk egész életünk során formálódik. 

 

A testi figyelem nehézségének, elakadásának zavart provokáló hatása a fenti 

okok miatt a súlyos patológiáknál törvényszerű: a korai abúzus, bántalmazás 

következményeként a testbe száműzött, eltüntetett fájdalmat, tartalmat, vagy épp 

a túlzott testi izgalmat a testi figyelem provokálhatja. A pszichopatológia 

nyelvén disszociáció, dezintegráció és erotizáltság jelennek meg. 

A páciensek testélményében az egyik véglet a teljes testbe veszettség, testbe 

zuhanás, az erős szorongások, a vegetatív izgalom aktiválódása. A másik véglet 

a testtől való elválasztottság, az „agyban maradás”, az életteliség hiánya.  

A PMT-ban tudatosan számolunk azzal, hogy e felerősödő korai elhárító 

működések felülírják a testi figyelmi tapasztalást, és nem hagyják bontakozni, 

azaz nem lehet a „testben sem megbízni”, a test is fenyegető. Az érzékelés 

szintjén megjelenik a szétcsúszás: felerősödő projekciók, szorongások, ijesztő 

testérzések, erotizáltság lesznek úrrá. Példák: vegetatív izgalom, szédülés, 

üresség érzése a hasban, szívtájon, bénultságérzés, hasi fájdalom, fejfájás, 

paranoid gondolatok stb. 



 

A pszichoanalitikus terápiában megjelenhet akként, hogy a testről való 

gondolkodás, beszéd önmagában ijesztő, ilyen állapotokat provokál. Másik 

véglet a testtől való elidegenedés. A pszichoanalitikus pszichoterápiában is a test 

belsejébe irányuló figyelemmel dolgozhatunk. A terapeuta oldaláról is fontos e 

figyelem sorsát megvizsgálni. Könnyebben a terapeuta tudatába kerülnek az 

erőteljesebb testérzetek, állapotok: például a testi izgalom, az izomtónus 

változása, a mellkasi szorítás, émelygés, gyomortáji feszülés. Sokkal nehezebb 

érzékelni az enyhébb testi jeleket, a zsigeri feszüléseket; ahogy a fenti eseteknél 

láthattuk, a páciens korai hárításai úgy hatnak ránk, hogy ezen érzeteket 

észrevétlenül elnyomjuk, kirakjuk a tudatunkból. A testi figyelem aktivitása 

szükséges ahhoz, hogy észleljük és monitorozzuk különböző testi jelzéseinket.   

Ha sikerül vissza-vissza térni figyelmünkkel e finom testi érzetekre, fontos 

nyomjelzőkként nemcsak hogy támaszkodhatunk rájuk, de a kapcsolati 

jelentésüket is kibonthatjuk. Szintén e figyelem segít átformálni, tovább 

alakítani a testi „tüneteket”, és kinyitni a páciens felé a korai kapcsolati teret. A 

terapeuta nyitott és kapcsolatra kész testi jelenlétének létrehozása is a folyamat 

része. De a fentiekből az is következik, hogy át kell küzdenünk magunkat saját 

mély szorongásainkon, érintettségünkön amit e súlyos páciensekkel való 

együttlét során megformálatlan test érzeteink hívnak elő. A testi figyelemmel 

meg lehet szelidíteni és szabályozhatóbbá tudjuk tenni ezeket a felbukkanó 

nehéz érzéseket, tulajdonképpen a testünk megismerő képességére építve.   

 
 

Olga 

Hogy bepillanthassunk egy mozgásos terápiás helyzetbe, az erotizáló működésre 

hozok egy példát. 

Olga csinos, élénk, vonzó nő. Sokáig képtelen az egyedüli testtudati munkára, 

azaz saját mozgására, testére figyelni. Vagy izgalomba kerül, vagy 

mozdulatlanul, élettelenül fekszik. Csak partnerrel való testtudati munkába tud 

belekerülni. A kapcsolati munkában általában férfiakat választ, gyakran erotikus 

irányba viszi a közös mozgást. Ha nőkkel kapcsolódik, ott is szinte határtalan, 

kezelhetetlen a másikat fojtogató összeolvadás vágy, ami megjelenik. Két 

szinten kellett ezzel foglalkozni: egyrészt fontos a lelki munka tárgyává tenni 

megbeszélések során, a társak visszajelzéseinek segítségével, másrészt 

szükséges a mozgásos helyzetekben való ismétlődő átdolgozás. Kibontakozik 

az, hogy anyja nem volt érzelmileg elérhető, apja viszont bántalmazta, és úgy 

bocsájtott meg kislányának, amikor rosszul viselkedett, ha Olga odabújt hozzá, 

és „szeretgette”. Az erotizálás olyan kapcsolódási módja, amiben érzi, hogy 

fontos, hogy él. 

 

Egy alkalommal, mikor szabadon lehetett bárkihez kapcsolódni, velem került 

párba. Szinte tónustalanul folyt rám, nem kapaszkodott, de éreztem az izgalmát. 



Próbáltam tartani, de közben saját mozgásszabadságom kezdett megszűnni. 

Ahogy így álltunk lassan el kezdtem ringatni, lassan ő is felvette a ringatás 

ritmusát. Majd lementünk a földre, ahol a ringató mozgásunk közben 

fokozatosan támaszt próbáltam adni a testemmel. Egyszer csak reagált és 

ellenerőt kezdett kifejteni. Mozogtunk tovább, majd megint kezdett erőtlenné 

válni, megtartottam, és megálltam. Ezt többször végigcsináltuk, kezdett aktívabb 

lenni. A tempóváltásokkal játszottunk, energikusabb lett, egyre több 

mozgásötlete jelent meg, amiket tükröztem, megerősítettem és új lehetőségeket 

kerestünk. Egyrészt érzékelhető volt a csábítás és a saját izgalmam is, hogy e 

vágyát kielégítsem, amibe olykor időlegesen bele is csúsztam, iránytűként 

segített az enyhe fullasztó, diszkomfort testi érzés, a valami nem „stimmel”, 

„nekem ez sok” érzése. Ez azért is fontos példa, mert megvilágítja azokat a 

finom érzeteket, jeleket, amik segítenek a tájékozódásban.  

A legfontosabb a korai anyai hiány pótlása volt a nőkkel való közös 

mozgásokban, ami átsegítette őt, hogy átélje azt, hogy a férfiakkal is sokféle 

módon lehet biztonságosan kapcsolódni, akár apaként, akár férfiként, akár 

testvérként. 

 
Még két pszichoanalitikus terápiából kiemelt testi mozzanat:  

 

Mikor Melinda hangot ad irántam való erotikus testi vágyának, távolodok 

érzelmileg, és a bőrömön érzékelek egy nehezen megfogalmazható borzongást, 

tartózkodást. Beletelik pár hétbe, mire ezt a testi érzetet észlelem, ami további 

megértéshez visz: erotikus vágya arról szól, hogy összeolvadjon velem. 

Tartózkodásom oldódik, el tudom fogadni szimbiotikus vágyát. Értelmezhetővé 

válik a vágya mögötti hiány, a mohóság, és a félelme, hogy elhagyom. Egyre 

több álmot hoz, a terápiás játékterünk kiszélesedik.  

 

Endre, aki súlyos hipochondriás, pszichotikus szintű állapotokba került, sokáig 

mintegy eltüntette a testi jelenlétemet, ahogyan a saját testét sem érzékelte, 

elhanyagolta, nem gondozta magát. Kialakítottam egy olyan együttlét módot, 

amiben mintegy közegként voltam jelen: a teljes testre kiterjesztett figyelemmel, 

mintegy átlélegezve a belső testi tereket, így létrehozva egy relaxált, mégis éber 

testi állapotot, amivel illeszkedni tudtam hozzá. Több éves terápia után jutottunk 

el oda, hogy lehet a testről beszélni, az nem ijesztő, hozzáférhetünk a testével 

való viszonyához. 

 

 

Összefoglalva: 

 

Súlyos szelfpatológiák eseteiben a terapeuta és páciens között a korai kölcsönös 

szabályozó működések felerősödnek. Az így előtérbe kerülő testi erőtér lehet 

„néma”, ilyenkor a terapeuta nehezen beazonosítható, diffúz testérzeteiben 



öltenek formát a testi kölcsönhatások. Olykor elillannak az érzetek, 

észrevétlenül vagy alig észlelve „toljuk el magunktól” őket, így reked kint 

valami, ami a páciensben is lehasítódik. Az erős testérzetek el is 

hatalmasodhatnak, és a páciens világának foglyaivá válhatunk. Azokban az 

esetekben, mikor a terápiás tér megtelik erős projekciókkal, elfedődik a testi 

állapotok megjelenése, érzékelése. A test megjelenhet fenyegető, üldöző 

tárgyként is, magába szívva a hipochondriás fantáziákat. 

 

A test valóságának bevonása, esékenységével, kitettségével és gyógyító erejével 

igazi kincsesbánya a pszichoterápiában. A testi érzeteinkre való figyelés 

gondolkodásunkat is segíti, a test tartalmazó képessége saját nehéz érzéseink 

szabályozásához is hozzájárul. Ahhoz, hogy építhessünk erre az erőre, érdemes 

a testi figyelemmel feltáruló testi világ és testtudati utak megismerése. E 

fejleszthető készségek újabb regisztereket nyitnak meg pacienseinkkel, kitágítva 

az észlelési mezőnket, és testből formálódó jelentéskeresés és jelentésszületés 

feszültségének elbírását. Az így születő testi megértésünk a páciens érzelmi 

szabályozásának eszközévé válik, és segíti a közös mentális tér megnyílását a 

megértés, a szimbolizáció számára. A testünk nem csak érzékel, hanem a 

pszichoterápiás folyamat alkotója. 

 

Possibilities of body awareness in analytical psychotherapy 

 

 

 

My starting point is that in cases of severe self-disorder (personality disorders, 

psychosis), body-mind unity is broken, which also manifests itself in one’s 

relation to their body. Due to traumas and deficiencies in early mirroring, the 

inadequacy of internal mental processing is imposed on the body. Due to the 

presence and enhancement of early interactive regulatory functions in 

psychoanalytic psychotherapy between the therapist and the patient, in these 

cases, events taking place in the body and through the body take up a greater 

part of the therapeutic space 

We are also both in the forefront of bodily interactions. 

 

This field of power can be "silent", in which case physical interactions take the 

form of diffuse bodily sensations in the therapist which are difficult to identify. 

Sometimes the feelings fade away, and we "push" them away unnoticed or 

barely perceived, thus leaving something outside, which is also split within the 

patient. Strong bodily feelings can also become overwhelming and we can 

become captive of the patient's world. In cases where the therapeutic space is 

filled with strong projections, the appearance and perception of bodily 

conditions is obscured. The body can also appear as a threatening object, 

absorbing hypochondriac fantasies. 



 

Using the concept of bodily awareness, bodily attention, let us look through 

some aspects of cases of how the force field is shaped and perceived – that is, 

how bodily understanding can be born from bodily perception, from the 

therapist's body work, and how it can  become a tool for emotional regulation. I 

think this is how the mental space can open up for understanding and for 

symbolization. 
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