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ABSTRACTS – IBPJ – FALL-WINTER 2021 

 

Development of the Shortened Versionof the Sense of Harmony between Body and Mind  

                                                                                Scale (S-SHS) 

 

             Yasuyo Kamikura and Hirohito Mashiko 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to create a shortened version of the sense of harmony between body 

and mind scale (S-SHS), which quantifies the sense of integration of body and mind, and study its 

possible use for healthy individuals. First, in Study 1, Japanese participants (N = 368, 100 men, 267 

women, one not specified) completed the S-SHS. We confirmed a five-factor structure, the same as 

the SHS, through higher-order factor analysis: self-existence of mind and body, relaxation of mind 

and body, balance of mind and body, sense of independence, and sense of physical stability. In 

Study 2, for Japanese students (N = 97), the two-week test–retest correlation revealed that the S-

SHS had test–retest reliability according to the multiple imputation method. Thus, we confirmed 

that the S-SHS had sufficient validity and reliability and would make it easier to measure the sense 

of harmony between body and mind (SH) in healthy individuals than the SHS. Next, in a sample of 

Japanese students (N = 118), structural equation modeling confirmed that the SH is associated with 

lower stress responses and a higher sense of authenticity. Therefore, it was suggested that the SH is 

important in physical and mental health.  

 

Keywords: shortened version of the scale development, the sense of harmony between body and 

mind, healthy individuals 

 

ABSTRAKTETS – IBPJ – VJESHTË-DIMËR 2021 

 

Zhvillimi i Versionit të shkurtër të Ndjenjës së Harmonisë në mes të Trupit dhe Mendjes  

                                                                                Shkalla (S-SHS) 

mailto:editorinchief@ibpj.org
mailto:deputyeditor@ibpj.org
mailto:managingeditor@ibpj.org


INTERNATIONAL BODY PSYCHOTHERAPY JOURNAL 
The Art and Science of Somatic Praxis 

Published by the European and United States Associations for Body Psychotherapy and Somatic Psychology 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Editor-In-Chief Madlen Algafari editorinchief@ibpj.org 

Deputy Editor Aline LaPierre deputyeditor@ibpj.org  •  Managing Editor Antigone Oreopoulou managingeditor@ibpj.org 

 

             Yasuyo Kamikura and Hirohito Mashiko 

 

Abstrakti 

Qëllimi i këtij studimi ishte të krijonte një version të shkurtuar të shkallës së ndjenjës së harmonisë 

midis trupit dhe mendjes (S-SHS), e cila përcakton shkallën e ndjenjës së integrimit të trupit dhe 

mendjes, dhe njëkohësisht të studionte përdorimin e mundshëm të saj për individë të shëndetshëm. 

Fillimisht, në Studimin 1, pjesëmarrësit japonezë (N = 368, 100 burra, 267 gra, një e paspecifikuar) 

plotësuan S-SHS. Ne e konfirmuam një strukturë me pesë faktorë, të njëjtë si S-SHS, përmes analizës 

faktoriale të renditjes më të lartë: vetë-ekzistenca e mendjes dhe trupit, relaksimi i mendjes dhe 

trupit, ekuilibri i mendjes dhe trupit, ndjenja e pavarësisë, dhe ndjenja e stabilitetit fizik. Në 

Studimin 2, për studentët japonezë (N = 97), korrelacioni testim-ritestim dyjavor konstatoi se S-SHS 

kishte besueshmërin e testimit-ritestimit sipas metodës së imputimit të shumëfishtë. Kështu, ne 

konfirmuam se S-SHS kishte vlefshmëri dhe besueshmëri të mjaftueshme dhe do ta bënte më të 

lehtë matjen e ndjenjës së harmonisë midis trupit dhe mendjes (SH) në individë të shëndetshëm 

sesa në SHS. Në vazhdimësi, në një mostër studentësh japonezë (N = 118), modelimi i ekuacioneve 

strukturore konfirmoi se SH ka të bëjë me reagimet më të ulëta ndaj stresit dhe një ndjenjës së lartë 

të autenticiteti. Prandaj, është sugjeruar se SH është e rëndësishme në shëndetin fizik dhe mendor. 

 

Fjalët kyçe: versioni i shkurtuar i zhvillimit të shkallës matëse, ndjenja e harmonisë midis trupit dhe 

mendjes, individë të shëndetshëm 
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Impact of a Core Energetics Process Group on LGBTQ+ Authenticity 

 

David deBardelaben-Phillips 

 

Abstract 

Authenticity is the ability to know and understand one’s thoughts and feelings, while acting in 

accordance with them. Authenticity is also called being aware or synonymous with one’s true self.  

For many people who identify as a part of the LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and 

Queer) community, being authentic is sometimes very challenging for fear of judgement, safety, and 

acceptance which is perpetuated by homophobia.  This research is designed to understand the 

impact of participating in a Core Energetics group—a body centered psychotherapy process group—

and the authenticity of the LGBTQ+ participants. The study focuses on determining if the use of Core 

Energetics and specific techniques in a group process (an unstructured group therapy technique) 

improves participants’ ability to show up more authentically in their lives. The study utilizes existing 

authenticity measurement tools to quantify authenticity scores pre and post participation in the 

Core Energetics process group and compares these scores to a larger population score.  

 

Keywords: Core Energetics, authenticity, LGBTQ+, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, mask, 

lower self, higher self, homophobia 

 

 

Ndikimi i Energjisë Bërthamë në një Grup Procesi mbi Autenticitein e LGBTQ+ 

David deBardelaben-Phillips 

 

Abstrakti 

Autenticiteti është aftësia për të njohur dhe kuptuar mendimet dhe ndjenjat e dikujt, duke vepruar 

në përputhje me to. Autenticiteti quhet gjithashtu të qenurit i vetëdijshëm ose sinonim i vetvetes së 

vërtetë. Për shumë njerëz që identifikohen si pjesë e komunitetit LGBTQ+ (Lesbike, Gej, Biseksual, 

Transgjinor dhe Kuir), të qenit autentik ndonjëherë është shumë sfidues nga frika e gjykimit, e 

sigurisë dhe e pranimit, e cila përjetësohet nga homofobia. Ky hulumtim është krijuar për të kuptuar 

ndikimin e pjesëmarrjes në një grup të Energjisë Bërthamë - grup i procesuar në qendër me 

psikoterapinë trupore - dhe autenticitetin e pjesëmarrësve LGBTQ+. Studimi fokusohet në 
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përcaktimin nëse përdorimi i Energjisë Bërthamë dhe teknikave specifike në një proces grupor (një 

teknikë e terapisë grupore të pastrukturuar) i përmirëson aftësitë e pjesëmarrësve për t'u shfaqur 

në mënyrë më autentike në jetën e tyre. Studimi përdor mjetet ekzistuese të matjes së autenticitetit 

për të përcaktuar sasinë e rezultateve të autenticitetit para dhe pas pjesëmarrjes në grupin e 

procesit të Energjisë Bërthamë dhe i krahason këto rezultate me një rezultat të populates më të 

madhe. 

Fjalët kyçe: Energjia Bërthamë, autenticiteti, LGBTQ+, lezbike, gej, biseksual, transgjinor, kuir, 

maskë, vetja e ulët, vetja e lartë, homofobia 
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Body as Portal 

Bringing the Body into Practice 

Lisa Mortimore 

 

Abstract 

This article offers a synthesis of practice; a conceptual integration of theory-informed right brain 

(RB) to RB (Schore, 2012), body-to-body, somatic and relational practice, interfaced with affect 

regulation theory and attachment repair. It exemplifies the diverse potential of right hemispheric 

processing and explores and explains the theoretical underpinnings of this body-centered or somatic 

practice, showcasing the body as a portal to the unconscious, and to the immobilized relational 

material that hinders the psyche and dysregulates the body. Through a composite clinical excerpt, I 

present an in-session experience of my integrative practice, a multi-layered rendering of the 

therapist’s internal clinical experience, which identifies layers of tracking the body in practice.  

__________________ 

Keywords: somatic; affect regulation; right hemisphere; attachment repair; body-centered 

psychotherapy  

 

 

Trupi si Portal 

Bringing the Body into Practice 

Lisa Mortimore 

 

Abstrakti 

Ky artikull ofron një sintezë të praktikës; një integrim konceptual rreth informimit teorik nga truri i 

djathtë (RB) në RB (Schore, 2012), praktikës somatike dhe relacionale nga trupi-në-trup, praktikës 

somatike dhe relacionale, e ndërlidhur me teorinë afektive të rregullimit dhe riparimin e lidhjes. 

Artikulli ilustron potencialin e shumëllojshëm të përpunimit të hemisferës së djathtë dhe hulumton 

dhe shpjegon bazat teorike të kësaj praktike të përqendruar në trup apo të kësaj praktike somatike, 

duke shfaqur trupin si një portal të pavetëdijshmes dhe një material relacional të ngujuar që e 

pengon psikikën dhe çrregullon trupin. Nëpërmjet një për mbledhjeje eksperte klinike, unë paraqes 
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një përvojë në seanca të praktikave të mia integrative, një pasqyrim shumë shtresor të përvojës së 

brendshme klinike të terapistit, i cili identifikon shtresat e gjurmimit të trupit në praktikë. 

__________________ 

Fjalët kyçe: somatike; rregullim i afektit; hemisfera e djathtë; riparimi i lidhjes; psikoterapia në 

qendër me trupin 
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Using Ecstatic Body Postures with Hypnotic Imagery Therapy 

Nicholas Brink 

 

ABSTRACT 

From examining the art of the hunter and gatherer cultures of the world, both ancient and 

contemporary, the anthropologist Felicitas Goodman found what she believed were postures used 

by their shamans. In experimenting with these postures while in an altered state of ecstatic trance, 

she found that the postures gave direction to the trance experience. Some postures provided 

strengthening and healing energy to the body, while other postures were for divination to find 

answers to questions. Some postures were for metamorphosis or shape-shifting to become one with 

a spirit guide. Others were for spirit journeying, or entering the underworld or unconscious mind. 

Others were used for journeying in the middle or upper worlds. Finally, there were postures for 

initiation, or for providing a death-rebirth experience––the death of some problematic behavior and 

the rebirth of greater health. These postures are useful and effective for physical, emotional, 

behavioral, and spiritual healing. A sequence of postures is also useful for soul retrieval, or for 

resolving the traumas and emotional problems learned in childhood, which analytic hypnotherapy 

has also been effective in resolving. 

Keywords: shamanic body postures, analytic hypnotherapy, soul retrieval, ecstatic trance. 

Intergenerational Trauma 

 

 

Përdorimi i Qëndrimeve Trupore Ekstatike me Terapin Hipnotike Imagjinative 

Nicholas Brink 

 

Abstrakti 

Nga ekzaminimi i artit të kulturave të gjahtarëve dhe koleksionistëve të botës, si ato të lashta ashtu 

edhe ato bashkëkohore, antropologia Felicitas Goodman zbuloi atë që ajo besonte se ato ishin 

qëndrime të përdorura nga shamanët. Duke eksperimentuar me këto pozicione derisa ishin në një 

gjendje të ndryshuar ekstaze, ajo zbuloi se pozicionet i jepnin drejtim përvojës së ekstazës. Disa 

pozicione i jepnin trupit energji forcuese dhe shëruese, ndërsa qëndrimet tjera ishin parashikues për 

të gjetur përgjigjet e pyetjeve. Disa qëndrime ishin nga metamorfoza apo formë - ndryeshues për t'u 

bërë një me një udhërrëfyesin shpirtëror. Format tjera ishin për udhëtime shpirtërore, apo për të 
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hyrë në botën brendshme apo në pavetëdijshmen. Kurse format tjerë përdoreshin për udhëtime në 

botën e mesme apo të sipërme. Së fundmi, aty kishte qëndrime për inicimin apo për ofrimin e një 

përvojë vdekje-rilindje, vdekje e disa sjelljeve problematike dhe rilindje e një shëndeti më të mirë. 

Këto pozicione janë të dobishme dhe efektive për shërime fizike, emocionale, të sjelljes dhe 

shpirtërore. Sekuenca qëndrimesh janë gjithashtu të dobishme për përmirësimin e shpirtit, ose për 

zgjidhjen e traumave dhe problemeve emocionale të fituara në fëmijëri, për të cilat hipnoterapia 

analitike gjithashtu është treguar efektive në trajtimin e tyre. 

Fjalët kyçe: qëndrime trupore shamane, hipnoterapia analitike, përmirësimi i shpirtit, transi 

ekstatike. Trauma ndër breza 
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An Embodied Experience 

 

Michelle Rosenthal 

Abstract 

Trauma experienced by past generations, or intergenerational trauma (ITT), may affect clients’ 

current functioning. Trauma, while stored in the body, is also transmitted from person to person on 

a body level through biological and environmental means. While many trauma experts are beginning 

to learn the importance of somatic interventions for the healing process, there is limited research on 

the use of somatic interventions for help with symptoms resulting from ITT. This paper explores the 

implicit nature of the transmission of ITT and posits that body psychotherapy is uniquely positioned 

to help clients working with challenges related to this type of trauma. 

 

Keywords: Intergenerational trauma transmission, intergenerational trauma treatment, body 

psychotherapy, multigenerational trauma, generational trauma 

 

 

Një Përvojë e Mishëruar 

 

Michelle Rosenthal 

Abstrakti 

Trauma e përjetuar nga brezat e kaluar, ose trauma ndër brezazh (ITT), mund të ndikojë në 

funksionimin aktual të klientëve. Trauma, derisa ruhet në trup, transmetohet gjithashtu nga personi 

në person në nivel trupor përmes mënyrave biologjike dhe mjedisore. Derisa shumë ekspertë të 

traumës kanë filluar të kuptojn rëndësinë e ndërhyrjeve somatike për procesin e shërimit, ka 

hulumtime të kufizuara mbi përdorimin e ndërhyrjeve somatike për ndihmë të simptomave që 

rezultojnë nga ITT. Ky shkrim eksploron natyrën e nënkuptuar të transmetimit të ITT dhe pozicionon 

se psikoterapia e trupore është e pozicionuar në mënyrë unike për të ndihmuar klientët gjatë punës 

me sfidat e kësaj lloji traume. 

 

Fjalët kyçe: transmetimi i traumës ndër brezash, trajtimi i traumës ndër brezash, psikoterapia 

trupore, trauma shumë brezash, trauma brezash. 
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Improving Upon Family Constellations 

A Body Psychotherapy Model  

Stephanie Scarminach 

 

Abstract  

 

In the field of group therapy, Family Constellations is a practice that remains mysterious. This 

phenomenological group process has opened a great many emotional doors in family systems. 

However, there are numerous components in the practice that operate without considering 

therapeutic safety. While Family Constellation work has shown itself to be impactful, it neither 

prepares individuals to participate, nor does it conclude in a manner that supports the aftermath 

experiences of those involved. The approach discussed in this paper provides a theoretical layer that 

could be integrated into the Family Constellation model to combat this lack of structure, safety, and 

regulation for all those involved. This proposed model includes a number of body psychotherapy 

practices that support facilitators in using somatic interventions to create a stronger therapeutic 

container, track participant regulation, and successfully close the experience in a way that 

diminishes the potential for harm.   

Keywords: Family Constellation, somatic, body psychotherapy, group process 

 

 

Zhvillimi në Konstelacione Familjare  

Model i Psikoterapisë Trupore  

Stephanie Scarminach 

 

Abstrakti  

Në fushën e terapisë grupore, Konstelacionet Familjare është një praktikim që mbetet misterioze. Ky 

proces grupor fenomenologjik ka hapur shumë dyer emocionale në sistemet familjare. Megjithatë, 

ka mjaft komponentë në praktikë që funksionojnë pa e konsideruar sigurinë terapeutike. Gjersa, 

puna e Konstelacioneve Familjare është treguar të ketë ndikim, kjo as nuk i përgatit individët për të 

qenë pjesëmarrës dhe as nuk rezulton në ndonjjë mënyrë që të jetë mbështetës i përvojave 

paraprake që ishin të përfshira. Qasja e diskutuar në këtë punim ofron një shtresë teorike që mund 
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të integrohet në modelin e Konstelacionit Familjar për të luftuar këtë mungesë të strukturës, 

sigurisë dhe rregullimit të të gjitha atyre që janë të përfshira. Ky model i propozuar përfshin një 

numër praktikash të psikoterapisë trupore që mbështet aplikuesit në përdorimin e ndërhyrjeve 

somatike për të krijuar një përmbajtje më të fuqishme terapeutike, hap rrugë në rregullimin e 

pjesëmarrësve dhe përmbyllur me sukses përvojën në atë mënyrë që e zvogëlon potencialin për t’u 

dëmtuar. 

Fjalët kyçe: Plejadë familjare, somatike, psikoterapi trupore, proces grupor 
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Body Psychotherapy in Hungary 

Márton Szemerey 

 

Abstract 

Body psychotherapy in Hungary has a relatively short history, as the repressive political environment 

did not allow any substantive contact with Western developments in the field before the 1990s. 

Over the past three decades, there has been a growing presence of various body-oriented schools of 

psychotherapy in Hungary. This paper provides a brief introduction to the training model currently 

applied in the Hungarian Institute for Body Psychotherapy, as well as a range of related activities 

offered primarily through the Hungarian Association for Body Psychotherapy. 

 

Keywords: body psychotherapy, Sándor Ferenczi, Hungarian Association for Body Psychotherapy 

(HABP), Hungarian Institute for Body Psychotherapy (HIBP), Hungary 

 

 

Psikoterapia Trupore në Hungari 

Márton Szemerey 

 

Abstrakti 

Psikoterapia trupore në Hungari ka një histori relativisht të shkurtër, pasi rrethanat politike 

represive nuk kanë lejuar asnjë kontakt përmbajtësor të kësaj fusha me shtetet e zhvilluara 

Perëndimore para viteve 1990. Gjatë tre dekadave të fundit, në Hungari ka qenë e pranishme rritja e 

shkollave të ndryshme të psikoterapisë me orientim në trup. Ky punim ofron një hyrje të shkurtër të 

modelit të trajnimit të aplikuar aktualisht në Institutin Hungarez për Psikoterapi Trupore, si dhe një 

sërë aktivitetesh të ndërlidhura me këtë, që kryesisht ishin të ofruara nga Shoqata Hungareze për 

Psikoterapi Trupore. 

 

Fjalët kyçe: psikoterapi trupore, Sándor Ferenczi, Shoqata Hungareze për Psikoterapi Trupore 

(HABP), Instituti Hungarez për Psikoterapi Trupore (HIBP), Hungari 
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