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Abstract 

Among clients and psychotherapists, the body is not only the repository of trauma, but it is also a vast 
storehouse of expert knowledge. As therapists, we gather relational patterns slowly and implicitly 
through experience via full immersion within a variety of clinical contexts. This essay begins with the 
neurobiology of embodied truths, including the importance of implicit learning in service of executive 
memory and prescriptive knowledge as guided by right-brain intuition. Next, I set forth seven 
assumptions about professional development I held at the beginning of my career as a clinical 
psychologist. One by one, each assumption is presented and then systematically rebutted in light of 
embodied clinical truths I have garnered over the past three decades.  
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                                                  Ενσώματες   Κλινικές  Αλήθειες 
 
                                                                TerryMarks-  Tarlow 
 
           Ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2015 και έγινε αποδεκτό την 12ηΜαίου 2015 
 
                                                                      Περίληψη 
Για τους ψυχοθεραπευτές και τους αναλυόμενους τους, το σώμα δεν αποτελεί απλώς 
μια αποθήκη τραύματος, αλλά είναι και μια αχανής παρακαταθήκη εξειδικευμένης 
γνώσης. Ως θεραπευτές συλλέγουμε τα σχήματα σχέσεων με την εμπειρία  αργά και με 
άρρητο τρόπο, μέσω της κατάδυσης μέσα σε μια ποικιλομορφία κλινικών 
περιβαλλόντων. Αυτό το άρθρο ξεκινά με τη νευροβιολογία των ενσώματων αληθειών, 
συμπεριλαμβανόμενης καιτης σημασίας της άρρητης μάθησης στην υπηρεσία της 
εκτελεστικής μνήμης και της εντεταλμένης γνώσης, έτσι όπως καθορίζεται από τη 
διαισθητική λειτουργία του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Στη συνέχεια 
παραθέτω επτά αρχές σχετικές με την επαγγελματική ανάπτυξη, τις οποίες πρέσβευα 
στην αρχή της καριέρας μου ως κλινικός ψυχολόγος. Παρουσιάζω μία προς μία αυτές τις 
αρχές και εν συνεχεία τις αντικρούω συστηματικά, εξετάζοντάς τις υπό το πρίσμα των 
ενσώματων κλινικών αληθειών που έχω αποθησαυρίσει κατά τις τρείς τελευταίες 
δεκαετίες. 
 
Λέξεις κλειδιά: ενσώματη γνώση, κλινική διαίσθηση, σοφία 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

The Return to the Self:  
A Self Oriented Theory of Development and Psychotherapy 

Will Davis 
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Abstract 
In order to address an overemphasis on the role of the object, I discuss eight principles 

of a self relations theory: (1) There is an innate, self organizing endo self,  (2) The self is the aim 
of the drive not the object, (3) The self, not the other, is the organizing agent of experience, (4) 
The self to self relationship is the earliest relationship, (5) The self creates the object, (6) The self 
creates the object to satisfy its desires, not its needs, (7) The object does not gratify, (8) 
Detachment is as important as attachment.  
 

Keywords: Self relations theory, self, Reich, instroke, self referential, default mode 
network, brainstem consciousness 

 
 

 
                                                     Επιστροφή  στον   Εαυτό : 
 
Mια Ψυχοθεραπευτική  και  Αναπτυξιακή  Θεωρία  προσανατολισμένη στον                                  

Εαυτό 
 

                                                                    WillDavis 
Ελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 και έγινε αποδεκτό την 27ηΜαίου 2015 

 
                                                                     Περίληψη 
Έχοντας ως στόχο να συζητήσω μια υπερβάλλουσα έμφαση που αποδίδεται στο ρόλο 

του αντικειμένου,  θέτω προς συζήτηση οκτώ αρχές μιας θεωρίας  σχέσεων του Εαυτού : 1) 
Υφίσταται ένας έμφυτος, αυτό-οργανωτικός ενδογενής  Εαυτός,  2) Ο στόχος της ενόρμησης δεν 
είναι το αντικείμενο αλλά ο Εαυτός, 3) Ο οργανωτικός παράγοντας της εμπειρίας είναι ο Εαυτός 
και όχι ο Άλλος ,4) Η πιο πρώιμη σχέση είναι εκείνη του Εαυτού με τον εαυτό του, 5) Ο Εαυτός 
δημιουργεί το αντικείμενο , 6) Ο Εαυτός δημιουργεί το αντικείμενο προκειμένου να ικανοποιήσει 
τις επιθυμίες και όχι τις ανάγκες του, 7) Το αντικείμενο δεν ικανοποιεί, 8) Η απόσυρση είναι 
εξίσου σημαντική με το Δεσμό. 

 
Λέξεις κλειδιά: Θεωρία σχέσεων του Εαυτού, Εαυτός, Ράιχ, εσωστρεφές πλήγμα,  αυτό-

αναφορικότητα, συνείδηση του στελέχους του εγκεφάλου 
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Abstract 

Many parallels exist between clinical practice and research practice in somatic psychotherapy, 
creating rich possibilities and cross-fertilizations. In this article, the authors introduce and discuss these 
parallels, and examine how they can be leveraged to advance emerging research interests in the field of 
somatic psychology. 1 

 

Keywords: body psychology, body psychotherapy, somatic psychology, research, 
embodiment, clinical research, psychology research 

 
 
 
                                  Έρευνα 101  για Σωματικούς Ψυχοθεραπευτές: 
                                             Kαλλιεργώντας  τον Ερευνητικό Νου 
                                                Christine Caldwell & Rae Johnson 
 
                     Ελήφθη την 1 Δεκεμβρίου 2013 και έγινε αποδεκτό την 4 Μαΐου 2014 
 
                                                                          Περίληψη 
 
Υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες ανάμεσα στην κλινική πρακτική και την ερευνητική 
πρακτική της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, οι οποίες δημιουργούν πλούσιες δυνατότητες 
και αμφίδρομο εμπλουτισμό μεταξύ τους. Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς εισάγουν και 
συζητούν αυτούς τους παραλληλισμούς και ακολούθως εξετάζουν πώς αυτοί μπορούν 
να αναμοχλευτούνπροκειμένου να προάγουν τα νέα ερευνητικά ενδιαφέροντα στον 
τομέα της Σωματικής Ψυχολογίας2. 
 
Λέξεις κλειδιά: Σωματική Ψυχολογία, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογία  του 
Σώματος ,έρευνα, ενσωμάτιση, κλινική έρευνα, ψυχολογική έρευνα  ` `
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1This article is edited and adapted from an interview for Somatic Perspectives with Serge Prengel. The 
original interview can be found as an audio recording podcast and as transcription on the United States 
Association of Body Psychotherapy (USABP) website1. Our thanks to Corinne Bagish for providing 
the interview transcription upon which this article was based. 
22Αυτό το άρθρο προσαρμόστηκε και εκδόθηκε από μια συνέντευξη με τον SergePrenzel σχετικά με 
τις Σωματικές Προοπτικές. Η συνέντευξη υπάρχει απομαγνητοφωνημένη στο website της USΑΒP. 
Ευχαριστούμε την Corinne Bagish η οποία επιμελήθηκε την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, 
πάνω στην οποία βασίστηκε το άρθρο αυτό. 



Abstract 
The purpose of this paper is to present two cases documenting eroticism in a male client–female 
therapist heterosexual dyad. This phenomenological study will reflect upon the experiences of the 
researcher, in order to gain a deeper understanding of the human phenomena of erotic transference and 
countertransference in therapy.  It will examine the theories of the aetiologies and common factors in 
erotic and eroticised transference. It will also seek to explore the therapeutic value of working with 
erotic transference, which is a naturalistic event, within the conceptual framework of humanistic 
principles and relational body-psychotherapy. Additionally it will examine the significance of the use 
of touch in erotic transference and countertransference. 
 

Keywords: erotic transference, erotic countertransference, touch.  
 
 
                      Αντιμετωπίζοντας τη Μουσική  και τον Χορό: 
Εργασία με τον Ερωτισμό εντός της Σχεσιακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας: 
          H  Δυάδα  Άνδρας Ασθενής  και   Γυναίκα  Θεραπεύτρια 
 
                                                  DanielleTanner 
Ελήφθη την 4 Μαρτίου 2014  και έγινε αποδεκτό την 2 Ιουνίου 2015 
 
                                                      Περίληψη 
Ο στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει δύο περιπτώσεις  που καταδεικνύουν την ύπαρξη  

του ερωτισμού στην ετερόφιλη δυάδα άνδρας ασθενής – γυναίκα θεραπεύτρια. Η φαινομενολογική 
αυτή μελέτη εμβαθύνει στις εμπειρίες της θεραπεύτριας με στόχο να επιτευχθεί μια βαθύτερη 
κατανόηση του φαινομένου της ερωτικής μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης μέσα στη θεραπεία. 
Επίσης θα εξετάσει τις θεωρίες των αιτίων και των συνήθων παραγόντων που διέπουν τόσο την 
ερωτική όσο και τη ερωτικοποιημένη μεταβίβαση. Θα επιχειρήσει να διερευνήσει τη θεραπευτική αξία 
που έχει η δουλειά με την ερωτική μεταβίβαση , η οποία αποτελεί φυσιολογικό ανθρώπινο φαινόμενο 
μέσα στα πλαίσια των ανθρωπιστικών αρχών της σχεσιακής σωματικής ψυχοθεραπείας. Επιπροσθέτως 
το άρθρο θα εξετάσει  τη σημασία του αγγίγματος στην ερωτική μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση. 

 
Λέξεις κλειδιά: ερωτική μεταβίβαση, ερωτική αντιμεταβίβαση, άγγιγμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Relational Body Psychotherapy 
(Or Relational Somatic Psychology) 

AlineLaPierre 
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Abstract 
This article discusses the concepts, and methods that characterize relational body 
psychotherapy. Beginning with the evolution of the role of empathy in the object relations and 
humanistic movements, continuing with the development of the principles of attachment in the 
seminal work of John Bowlby and Mary Main, it is with the emergence of relational 
psychoanalysis as it replaced therapeutic neutrality with the centrality of the therapeutic 
relationship as an agent for change, that the way finally opened for body psychotherapy to 
embrace relational psychoanalytic principles. The relational approach has created opportunities 
to introduce embodied clinical applications into the broader field of psychotherapy and 
psychoanalysis. Relational body psychotherapy is explored from the perspectives of (1) 
transference dynamics and the importance of therapeutic resonance; (2) a theory of bodymind 
organization that views the body as engaged in an ongoing dialogue that includes somatic flow 
and pulsation, cognitive organization, and relational interdependence; and (3) an attuned and 
collaborative therapist-client relational matrix that supports the importance of the body in 
restoring the capacity to love and in activating the conditions that facilitate the emergence of Self. 
This article is inspired by four publications I found most helpful in understanding the origin, 
depth, and breadth of relational body psychotherapy, or, as it is called in the United States, 
relational somatic psychology: 

• From Broken Attachment to Earned Security: The Role of Empathy in Therapeutic Change. 
The John Bowlby Memorial Conference Monograph Series (2014), edited by Andrew Odgers. 

• Talking Bodies: How Do We Integrate Working with the Body in Psychotherapy from an 
Attachment and Relational Perspective? The John Bowlby Memorial Conference Monograph 
Series (2014), edited by Kate White.  

• Touching the Relational Edge (2014) by AsafRolef Ben-Shahar. 
• About Relational Body Psychotherapy (2012), edited by Courtenay Young. 

 
Keywords:body psychotherapy, connection, embodied transference, emergence, empathy, 

somatic psychology, relational matrix, relational body psychotherapy, therapeutic resonance, 
therapeutic relationship 
 

 
                                          Σχεσιακή Σωματική Ψυχοθεραπεία 
                                         ( Ή Σχεσιακή Σωματική Ψυχολογία) 
 
                                                  Aline La Pierre 
         Eλήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 2015, έγινε αποδεκτό την20ηΜαίου 2015 
 
                                                    Περίληψη 
Το άρθρο συζητά τις ιδέες και τις μεθόδους που διέπουν την Σχεσιακή Σωματική 

Ψυχοθεραπεία. Αρχίζοντας με την εξέλιξη του ρόλου της ενσυναισθησίας στις σχέσεις αντικειμένου 
και στα ανθρωπιστικά κινήματα, και συνεχίζοντας με την ανάπτυξη των αρχών του δεσμού μέσα στη 
θεμελιώδη εργασία των John Bowlby και Mary Main,  η εμφάνιση της σχεσιακής ψυχοθεραπείας 
αντικατέστησε τη θεραπευτική ουδετερότητα με την κεντρικότητα της θεραπευτικής σχέσης ως 
παράγοντα αλλαγής, και εν τέλει άνοιξε το δρόμο για να ενστερνιστεί η σωματική ψυχοθεραπεία τις 
αρχές της σχεσιακής ψυχανάλυσης. Η σχεσιακή προσέγγιση έχει δημιουργήσει ευκαιρίες ώστε να 
εισαχθούν οι σωματικές κλινικές εφαρμογές μέσα στο ευρύτερο πεδίο της ψυχοθεραπείας και της 
ψυχανάλυσης. Η σχεσιακή σωματική ψυχοθεραπεία εξετάζεται από τις εξής προοπτικές: 1) οι 
δυναμικές της μεταβίβασης και η αξία της θεραπευτικής συνήχησης,  2)  μια θεωρία για την 
ψυχοσωματική οργάνωση, η οποία θεωρεί το σώμα ως εμπλεκόμενο σε ένα συνεχή διάλογο, που 
περιλαμβάνει σωματική ροή και παλμό, νοητική οργάνωση και σχεσιακή αλληλεξάρτηση  και 3) μια 



εναρμονισμένη, σχεσιακή μήτρα συνεργασίας ανάμεσα σε θεραπευτή- θεραπευόμενο, η οποία στηρίζει 
τη σημας ία του σώματος στο να αποκαθιστά την ικανότητα για αγάπη και να ευνοεί τις συνθήκες για 
την ανάπτυξη του Εαυτού. Αυτό το άρθρο εμπνεύστηκε από τέσσερις εργασίες, τις οποίες βρήκα 
εξαιρετικά χρήσιμες για να κατανοήσουμε την προέλευση, το βάθος και την ευρύτητα της σχεσιακής 
σωματικής ψυχοθεραπείας, ή, όπως ονομάζεται στις ΗΠΑ,  σχεσιακή σωματική ψυχολογία: 

.  Aπό τον διαρρηγμένο δεσμό στην κατακτηθείσα ασφάλεια: ο ρόλος της ενσυναισθησίας 
στην κλινική αλλαγή.  ( Τhe John Bowlby Memorial Conference Monograph Series, 2014, edit. 
Andrew Ogders ). 

.   Ομιλούντα σώματα: Πώς ενσωματώνουμε τη δουλειά με το σώμα  στην ψυχοθεραπεία από 
την οπτική του Δεσμού και της Σχεσιακότητας?  ( The John Bowlby Memorial Conference Monograph 
Series, 2014, edit. Kate White ). 

.    Aγγίζοντας  την κόψη της  Σχεσιακότητας, 2014, Asaf Rolef Ben Shahar. 

.    Σχεσιακή Σωματική Ψυχοθεραπεια, 2012, edit. CourtenayYoung. 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: σωματική ψυχοθεραπεία, σύνδεσμος, σωματική μεταβίβαση, εμφάνιση, 

ενσυναισθησία, σωματική ψυχολογία, σχεσιακή μήτρα, σχεσιακή σωματική ψυχοθεραπεία, 
θεραπευτική συνήχηση, θεραπευτική σχέση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Held Experience: 
Using Mindfulness in Psychotherapy  

to Facilitate Deeper Psychological Repair   
ShaiLavie 
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Abstract 

This article explores how mindfulness-centered approaches can deepen psychotherapy and facilitate 
transformative experience. The author uses a case study to illustrate techniques and strategies drawn 
mainly from the Hakomi method of mindfulness-centered therapy, demonstrating the following clinical 
skills: immersing clients into present-time experience; engaging mindfulness to help clients tolerate 
distressing affective experience; and skillfully working toward core-level material. The author 
introduces the term held experience, which refers to a critical therapeutic event in which the client 
becomes able to witness a formerly distressing experience in a state of somatic mindfulness and self-
compassion.  
 

Keywords: mindfulness-centered psychotherapy, the Hakomi method, somatic therapy, held 
experience 
 

 
Κατακτηθείσα Εμπειρία: Χρησιμοποιώντας  την Αυτοεπίγνωση στην Ψυχοθεραπεία  για 

να διευκολύνουμε μια Βαθειά Ψυχική Επανόρθωση 
                                                     Shai Lavie 
 
         Ελήφθη στις 14 Μαΐου 2014 και έγινε αποδεκτότην 13ηΜαΐου 2015 

 
                                                      Περίληψη 
 
Το άρθρο ερευνά το πώς  οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις  οι επικεντρωμένες στην 

Αυτοεπίγνωση μπορούν να εμβαθύνουν την ψυχοθεραπεία και να διευκολύνουν τις εμπειρίες 
μετασχηματισμού.  Η συγγραφέας χρησιμοποιεί μια μελέτη περίπτωσης για να παρουσιάσει τεχνικές 
και στρατηγικές της Μεθόδου Hakomi, η οποία είναι επικεντρωμένη στην Αυτοεπίγνωση. Επιδεικνύει 
τις εξής κλινικές δεξιότητες (εργαλεία): βυθίζει τον αναλυόμενο μέσα στην εμπειρία του παρόντος 
χρόνου,  χρησιμοποιεί την Αυτοεπίγνωση για να βοηθήσει τον αναλυόμενο να ανέχεται μια 
αποδιοργανωτική συναισθηματική κατάσταση, και  επιδέξια δουλεύει προς την κατεύθυνση του 
υλικού του ψυχικού πυρήνα. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο held experience που υποδηλώνει ένα 
κρίσιμο θεραπευτικό γεγονός, όταν ο αναλυόμενος γίνεται ικανός να βιώνει μια προηγούμενη 
αποδιοργανωτική εμπειρία παραμένοντας σε κατάσταση σωματικής Αυτοεπίγνωσης αλλά και 
συμπάθειας προς τον Εαυτό. 

 
Λέξεις κλειδιά: ψυχοθεραπεία επικεντρωμένη στην Αυτοεπίγνωση, Μέθοδος Hakomi,  

σωματική θεραπεία, κατακτηθείσα εμπειρία 
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Abstract 

A body oriented first interview in psychotherapy has a specific structure and praxeology. The article 
illustrates in detail a first appointment with a Chinese client. The important aspect of this circular-
systemic process is the opportunity on the one hand to get enough relevant data, to find a diagnosis and 
a first indication. On the other hand the therapist can relate to and give feedback to the client and 
experience the client`s reaction as well as the response of the client to the therapist`s feedback. This is 
then translated into professional terms and is communicated in a narrative way. It is important to 
introduce the necessary transcultural perspective as the client is Chinese. This perspective is related to 
sexuality, shame, body-self, emotional dissociation, contact and relationship. All this is described on 
the basis of bodily expression: the practical relevance of body experience in a transcultural perspective. 
Finally this article is an attempt to understand psychodynamic aspects in terms of “body” (experience, 
expression, body-self and so on). 

 
Keywords: shame, sexuality, transcultural, China, body psychotherapy 
 
 
Διαπολιτισμική Μελέτη Περίπτωσης, Πρώτη Συνάντηση με Κινέζο Αναλυόμενο 
                               Ulrich Sollmann & Wentian  Li 
                       Μετάφραση από την  Elizabeth  Marshall 
 
Eλήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 και έγινε αποδεκτό την6η Ιουνίου 2015 

 
                                                        Περίληψη 
 
Το πρώτο ραντεβού  στην σωματικά προσανατολισμένη ψυχοθεραπεία έχει συγκεκριμένη 

δομή και αλληλουχία δράσης. Το άρθρο παρουσιάζει λεπτομερώς μια πρώτη συνεδρία με έναν Κινέζο 
αναλυόμενο. Το πιο σημαντικό σ’ αυτήν τη διαδραστική συστημική διαδικασία είναι η ευκαιρία, από 
τη μια πλευρά να  πάρουμε  αρκετές  σχετικές  πληροφορίες, να  έχουμε  μια  πρώτη  διάγνωση και 
κάποιες ενδείξεις κατάλληλων  κλινικών χειρισμών. Από την άλλη,  μπορεί ο θεραπευτής να σχετιστεί 
με τον αναλυόμενο και να του δώσει  feedback, να αισθανθεί  την ανταπόκριση  του αναλυόμενου, 
καθώς και  την αντίδρασή του σε αυτό το feedback.  Kατόπιν  αυτά μεταφράζονται με 
επαγγελματικούς όρους και μεταφέρονται με αφηγηματικό τρόπο (στον αναλυόμενο). Είναι 
απαραίτητο να εισάγουμε την απαραίτητη διάσταση της διαπολιτισμικότητας, επειδή ο αναλυόμενος 
είναι Κινέζος. Αυτή η διάσταση σχετίζεται με την σεξουαλικότητα, τη ντροπή, τον σωματικό Εαυτό, 
τη συναισθηματική απόσχιση, την επαφή και το συσχετισμό. Όλα αυτά περιγράφονται με βάση την 
έκφραση του σώματος: την πρακτική συνάφεια της σωματικής εμπειρίας κάτω απο μια διαπολιτισμική 
προοπτική. Εν τέλει το άρθρο αποτελεί μια απόπειρα  κατανόησης ψυχοδυναμικών καταστάσεων με 
όρους σωματικούς ( εμπειρία , έκφραση, σωματικός Εαυτός,κλπ). 

 
Λέξεις κλειδιά : ντροπή, σεξουαλικότητα, διαπολιτισμικότητα, Κίνα, σωματική  

ψυχοθεραπεία 
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