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აბსტრაქტი
აღნიშნულისტატიაერთერთიაიმექვსისამეცნიეროესედან,რომელსაც

წინამდებარე ჟურნალი ამერიკის ცეკვითი თერაპიის ასოციაციის 50
წლის იუბილის აღსანიშნავად გვთავაზობს. წინამდებარე სტატია
ქალთა უფლებებისა და ფემინისტური მოძრაობების პერსპექტივიდან
მოგვითხრობს ცეკვითი/მოძრაობითი თერაპიის 50წლიანი
ისტორიის შესახებ. ცეკვითმა/მოძრაობითმა თერაპიამ მოახერხა,
ფსიქოკონსულტირებაში პატრიარქალური მიკერძოებულობის ველი
გაერღვიადა,ამასთან,წლებისგანმავლობაშიკულტურულიდისკურსისათვის
ნოყიერნიადაგსქმნიდა.თუმცა,ამდარგშიგამოქვეყნებულიპუბლიკაციების
ისტორიული ანალიზი ფემინიზმისა და ქალთა უფლებების გარშემო
არსებულიდისკურსებისდაინტერსექციურობისნაკლებობასადასიმწირეზე
მიუთითებს. როგორც არ უნდა შევეცადოთ, რომ ინტერსექციურობის
ნაკლებობასადაარატოლერანტულიპრაქტიკებისარსებობაშიმხოლოდ
ქალთა დაფემინისტური მოძრაობებიდავადანაშაულოთ, უნდა ითქვას,
რომ ცეკვითი/მოძრაობითი თერაპიაც იგივე მახეში გაება. ავტორთა



მოსაზრებით, ქცევითი/მოძრაობითი თერაპიის დარგს, მომდევნო 50
წლისმანძილზე,შეუძლია,უმთავრესად,აღიჭურვოსისე,რომსხეულზე
ცენტრირებული პერსპექტივიდან შეიტანოს წვლილი აქტივიზმის,
მულტიკულტურალიზმის და სოციალური სამართლიანობის გარშემო
არსებულიდისკურსებისგანვითარებაში.

საკვანძოსიტყვები:
ცეკვითი/მოძრაობითი თერაპია, ფემინიზმი, სოციალური
სამართლიანობა,მრავალფეროვნება,ქალთაუფლებები
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ნაროპასუნივერსიტეტი,ბოულდერი,აშშ

ბოლო ორმოცდაათი წელი, კერძოდ შეერთებულ შტატებში,
განსაკუთრებით მდიდარი და ნაყოფიერი აღმოჩნდა ქალთა
მოძრაობების,ფემინიზმისადაცეკვითი/მოძრაობითითერაპიისათვის
(DMT/ცმთ). რაკი ცეკვითი/მოძრაობითი თერაპიის დარგში წარსულსა
და აწმყოშიც კვლავინდებურად ქალები დომინირებენ, აღნიშნული
სამი სოციალურიძალის ისტორიულმა კვეთამ, შესაძლებელია, ჩვენს
პროფესიაში,რომელიცმომდევნო50წლისათვლასიწყებს,საინტერესო
მიგნებებამდე მიგვიყვანოს. ცეკვითი/მოძრაობითი თერაპიის
ისტორიული განვითარებისა და ფემინისტური მოძრაობის რუკების
დადრებით,მაგალითად,ნათელიხდება,რომორივემათგანიიბრძოდა
სათანადო ყურადღებისადა ქმედუნარიანობის მოსაპოვებლად, რაკი
მათ დანაკლისს განიცდიდა. აღნიშნული კარტოგრაფიული პროექტი
როგორცზეიმის,აგრეთვეთვითრეფლექსიისსაბაბსიძლევა.

   ცეკვითი/მოძრაობითი თერაპია, როგორც დარგი, შეერთებულ
შტატებში, 1960იანი წლების დასაწყისში, ქალების მიერ ჩაისახა
და იშვა. 1942 წლისათვის ცმთს პრაქტიკას შეერთებულ შტატებში,
ჰოსპიტალურპირობებში,უკვემიმართავდნენ.თუმცა,ისპროფესიად
საკუთარიპროფესიულიორგანიზაციისდაფუძნებისგზითდიდწილად
აღმოსავლეთ სანაპიროზე რამდენიმე ქალის გაერთიანებული



ძალისხმევისა და დასავლეთ სანაპიროდან სხვა რამდენიმე ქალის
ცოდნისა და მხარდაჭერის ხარჯზე ჩამოყალიბდა (ცმთს დარგის
ისტორიისშესახებიხ.Bunney,2013;Schmais&White,1996).მართალია,
მეტისმეტიკადნიერებაიქნებოდაამქალების,ანნებისმიერიიმქალის
განსხვავებულ იდენტობებზე დავა, რომელთაც აღნიშნული დარგი
განავითარეს,თუმცასამართლიანიიქნება,თუკივიტყვით,რომცმთს
დიდწილადსწორებაჰქონდაჰეტეროსექსუალ,სისგენდერ,ჯანმრთელი
სხეულისმქონე,თეთრკანიან,საშუალოკლასისადამიანებზე,რომლებიც
თავსქალადაიდენტიფიცირებდნენ.ბედისირონიით,ვიდრეკრიტიკა
მთლიანად ტრადიციული ფსიქოთერაპიისაკენ არის მიმართული,
რაკი მას ტრადიციულად სწორება ჰქონდა მკვდარ, ჰეტეროსექსუალ,
თეთრკანიან კაცებზე, და, შესაბამისად, ფსიქოთერაპიის სფეროს
უბიძგებდაპატრიარქალურიდაზოგჯერმიზოგინურიპერსპექტივიდან
დაენახა თერაპიული მკურნალობის გზები, ცეკვით/მოძრაობით
თერაპიას აქვს პოტენციალი, გაარღვიოს ეს ნაგულისხმები, უპირობო
პატრიარქალურიმიკერძოებულობისველი.რაკიცეკვითი/მოძრაობითი
თერაპიადიდმნიშვნელობასანიჭებსგამომსახველობითმოძრაობასა
და შემოქმედებითობას, ის შეგვიძლია, მაგალითად, განვიხილოთ
როგორცმეთოდი,რომელიცქალებზეცენტრირებულიპერსპექტივიდან
ცდილობსგაამდიდროსჩვენიწარმოდგენებიიმისშესახებ,თუროგორ
აღმოცენდებათერაპიულიცვლილება.ისევდაისევ,ბედისირონიით,
ჩვენსდარგსთვითგამორკვევისმხრივთურასნიშნავსიყოქალებით
დომინირებული დარგი  მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადაუდგამს.
განსაკუთრებითბუნდოვანია,თურასვანიჭებთპრივილეგიასდარის
მარგინალიზებასვეწევითცმთთეორიასადაპრაქტიკაში.

   ცეკვით თერაპიის ამერიკული ჟურნალის პუბლიკაციებს თვალს
თუ გადავავლებთ (AJDT), რომელიც 1970იანი წლებიდან გამოიცემა,
დავინახავთ დარგს, რომელიც დაფუძნებიდან პირველი 10 წლის
მანძილზე მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამდა, რათა დოკუმენტურად
აესახა საკუთარი წარმოშობა და განესაზღვრა საკუთარი იდენტობა.
ჟურნალის არსებობის პირველი წლის განმავლობაში თითქმის
უკლებლივყველაგამოცემაშიშედიოდაინტერვიუდარგისრომელიმე
დამფუძნებელთან ანრომელიმე პიონერთან ან იბეჭდებოდა სტატია
მათი საქმიანობის შესახებ. დასაფასებელია, რომ საწყის ეტაპზე
ცმთ აგრეთვე საუბრობდა კულტურასთანდაკავშირებულ საკითხებზე,
დოკუმენტურად ასახავდა რა, თუ როგორ უნდა ემუშავათ სხვადასხვა
კულტურული წარმომავლობის ადამიანთან. ასევე ბევრი იწერებოდა
იმისთაობაზე,თურაგავლენაჰქონდაცეკვით/მოძრაობითთერაპიაზე
არადასავლურიცეკვისადასულიერიიარებისმოშუშებისტრადიციებს.



ჩვენს ჟურნალში აღნიშნული ტენდენცია დღემდე გრძელდება და
აუდიტორიას მდიდარ მულტიკულტურულ და ინტერნაციონალურ
პერსპექტივებსვთავაზობთ.

თუმცაფემინიზმისადაქალთაუფლებებისშესახებდისკურსების
არარსებობააშკარადთვალშისაცემია.ჟურნალშიიბეჭდებანაშრომები,
რომელიც ქალებს სწორედ იმ პოპულაციად განიხილავს, რომელსაც
ცმთმიეწოდება.მათშორისარიან:ინცესტგადატანილიქალები(Ambra,
1995),ცმთქალთასაპყრობილეში(Seibel,2008),კვებითიაშლილობების
მქონექალები(Krantz,1999),ცმთნაცემქალებთან(Leventhal&Chang,
1991),სიმსივნისდიაგნოზისმქონექალები(Ginsburgs&Goodill,2009),
ცმთ ლათინოამერიკული წარმოშობის იმიგრანტ დედებთან (Posada
deValenzuela,2014),დაქალთაგაძლიერება(Barkai,2016).თუმცა,უნდა
ითქვას, რომ ავტორები და ჟურნალის რედაქტორები ვერიდებოდით
ისეთ მოძრაობაში ჩართვას, მათ შორის ქალთა მოძრაობაშიც,
რომელიც გარეშე თვალს შეიძლება აღექვა როგორც პოლიტიკურად
ორიენტირებული მოძრაობები. შესაძლებელია, რომ საქმე გვქონდეს
ინტერნალიზებულსექსიზმთან?იქნებჩვენ,ქალებითდომინირებული
დარგი,ძალზეთავაზიანადვიქცევით?ჟურნალშიაქამდეერთისტატიაც
არ გამოქვეყნებულა, რომელიც ქალთა უფლებებსა თუ ფემინიზმს
პირდაპირეხება.თუარჩავთვლითრამდენიმეშესანიშნავგამონაკლისს
კონფერენციებზე(Capello,2012),ბოლორამდენიმეწლისგანმავლობაში,
და 2008 წელს „მულტიკულტურალიზმისა და მრავალფეროვნების
საბჭოს“ჩამოყალიბებას,ამერიკისცეკვითითერაპიისასოციაციმსულ
ახლახანს დაიწყო რასის, კლასის თუ ლგბტქ საკითხების არსებითი
გათვალისწინება. თანაც, არ უნდადავივიწყოთ არსებული რეალობა,
რომელშიცაღნიშნულიპოპულაციებიდომინანტურკულტურასხშირად
სწორედსხეულისდონეზეარემორჩილებიანდახშირადაღნიშნავენ,
რომ მათი სხეულის მოძრაობა სოციალური კონტექსტების მიხედვით
იცვლება(Caldwell,2013;Thomas,2015).

  მხოლოდიშვიათად,ზოგიერთიავტორითუშეაბიჯებსაღნიშნულ
ტერიტორიაზე, რათა გენდერის კომუნიკაციაში კონსტრუირება
იკვლიოს.ისინიციტირებენფემინისტთეორეტიკოსებს,რომსხეულის
სოციალურ კონსტრუირებაზე იდავონ, და სწავლობენ მოძრაობის
სტილის სქესობრივ განსხვავებებს. 2010 წელს, ამერიკის ცეკვითი
თერაპიისასოციაციისმიერჩატარებულკონფერენციაზეწარმოდგენილ
ერთერთსტატიაშიავტორებიგანიხილავდნენ,თურაგამოცდილებები
აქვთკაცებსროგორცცეკვითი/მოძრაობითითერაპიისკლიენტებსადა
თერაპევტებს,რასირთულეებიდამოწყვლადობებიახლავსაღნიშნულ
პროფესიაშიკაცებისყოფნას,დააღნიშნავდნენ,რომჩვენსსფეროში



კაცები წინარერწმენასა და გაუგებრობას აწყდებიან (Capello, 2011).
შეერთებულშტატებში პატრიარქატთანდაკავშირებული ერთადერთი
ალუზია, რომელიც წინამდებარე სტატიის ავტორებმა, დაარსებიდან
დღემდე, ჟურნალის გამოცემებში იპოვეს, ეკუთვნოდა 2010 წლის
კონფერენციისპანელზეერთერთგამომსვლელკაცავტორს,რომელიც
აღნიშნავდა, რომ ცმთს აღმოცენება ქალთა მოძრაობის აღმასვლას
დაემთხვა და საუბრობდა იმ სქესობრივი და გენდერული როლების
ცვლილებაზე,რომელიცთანახლდაამუკანსკნელს.

როდესაცქალთამოძრაობებისპერსპექტივებიდანვიწყებთსაკუთარი
ისტორიულიფესვებისგამოკვლევას,იბადებაკითხვარაეტაპზეიყო
მაშინ ფსიქოთერაპიის სფერო? უდავოა, ზოგიერთ თეორეტიკოსსა
და კლინიცისტს სოციალური ცნობიერება მგრძნობელობა ჰქონდა
 რასაც ადასტურებს ვიგოტსკის მარქსიზმი (Vygotsky, 2001), რეიხის
დამოკიდებულება რეპრესიული საზოგადოებების მიმართ (Boadella,
1973)დაფემინისტურითერაპიისგანვითარება,რომელსაცესმოდა,რომ
პირადიპოლიტიკურია.შესაძლოა,ცეკვითი/მოძრაობითითერაპევტები
წინდაწინვე იაზრებდნენ ქალთა საკითხების მნიშვნელობას, თუმცა
ამაზე ფორმალურად არასდროს საუბრობდნენ. აქვე, ცნობიერება და
აქტივიზმიგანსხვავებულიცნებებია.ტრადიციულად,ფსიქოთერაპიის
დარგების უმრავლესობა თავს არიდებდა იმას, რაც შეიძლება
შეერაცხათ პოლიტიკურ აქტივიზმად თერაპიაში, აღიქმებოდა რა,
როგორც მომაბეზრებელი, თერაპევტის მიერ კლიენტისათვის
ღირებულებებისთავსმოხვევადარაღაც,რაცუცხოაფსიქოთერაპიული
მკურნალობისინტრაფსიქიკურიდაინტერპერსონალურიბუნებისათვის.
მხოლოდ რამდენიმე ათწლეულია, რაც ბევრმა თერაპევტმა გაბედა
ფსიქოთერაპიული საკითხების ისეთი ძალადობრივი და მჩაგვრელი
სისტემებისპერსპექტივიდანდანახვა,რომელსაცშეუძლიაგამოიწვიოს
ფიზიკური ჯანმრთელობისგაუარესება, სტრესი,ტრავმადაშეარყიოს
ფსიქიკურიჯანმრთელობა.როგორცბავშვებზეარასათანადოზრუნვამ
შეიძლებაგამოიწვიოსარაუსაფრთხომიჯაჭვულობა,ისესოციალურმა
სისტემებმა,როგორიცაასკოლა,ეკლესია,სხვადასხვაორგანიზაციადა
მთავრობა,შეიძლება,გამოიწვიონტრავმადამუდმივიიარები.

   ძალადობისა და უგულებელყოფის ამ ორივე წყაროს ისეთი
თერაპევტის ყურადღება და ჩართულობა სჭირდება, რომელიც
განჭვრეტსარამხოლოდკლიენტისინტრაფსიქიკურიძალების,არამედ
სოციალურიძალებისმოქმედებასაც;ძალების,რომელთაცშეუძლიათ
ადამიანს, ამ შემთხვევაში კლიენტს, მიანიჭონ პრივილეგია და/ან
დაჩაგრონ,შეზღუდონდაიძალადონმასზე.



   ბოლო50 წლისმანძილზექალთამოძრაობადამეორეტალღის
ფემინიზმი გაფართოვდა და მიზნად დაისახა შეერთებულ შტატებში
სოციალურიდაპოლიტიკურიუთანასწორობისაღმოფხვრა,რომელსაც
ქალები განიცდიან. მეორე ტალღის ფემინიზმი ფემინიზმის
პირველ ტალღას მოჰყვა, რომელიც 1848 წელს ქალების საარჩევნო
უფლებებისათვის ბრძოლით დაიწყო. მიიჩნევა, რომ მეორე ტალღა
1960იან წლებში 1950ანებში ქალების შემბოჭავ სოციალურ,
პოლიტიკურ და პროფესიულ როლებზე საპასუხოდ აზვირთდა.
მოძრაობამერთმნიშვნელოვნადშეცვალამრავალიქალისცხოვრება
დაშტატებისპოლიტიკა.როგორცკატალიზატორმაისეთიპოლიტიკური
ცვლილებებისა,როგორიცაადადგენილებათანასწორიანაზღაურების
შესახებ(1963)ანშესწორებაკანონპროექტშიქალებისთვისთანაბარი
უფლებების მინიჭების თაობაზე (1979), მოძრაობამ მრავალი
პოლიტიკური ცვლილება მოიტანა, რაც მიზნად ისახავდა ქალთა
საყოველთაო თანასწორობის უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, ქალთა
უფლებებისათვის ბრძოლას სათავეში ედგნენ ისეთი ფემინისტური
პოლიტიკური ორგანიზაციები, როგორიცაა ქალთა ეროვნული
ორგანიზაცია (NOW) (დაარსდა 1966 წელს), ქალთა ეროვნული
პოლიტიკურიფრაქცია(დაარსდა1971წელს)დაქალთაპროფკავშირების
კოალიცია(დაარსდა1973წელს).ამასთანქვეყნისმასშტაბითუამრავი
სოციალურიფემინისტურიჯგუფიაღმოცენდადაპროტესტისტალღამ
უნივერსიტეტების კამპუსებიც მოიცვა. 1970 წელს ოციათასზე მეტი
ქალი გამოვიდა ნიუ იორკში, რათა სოციალური და პოლიტიკური
უფლებების და სამუშაო ადგილზე თანაბარი შესაძლებლობების
სიმწირეგაეპროტესტებინა(Bazelon,2006).

ფემინიზმმამრავალიქალისცხოვრებაშიშეიტანასაფუძვლიანიდა
აუცილებელიცვლილებები.თუმცამეინსტრიმულიქალთამოძრაობის
სახელზე არაერთი შეცდომაა, თუ გავითვალისწინებთ, ისტორიულად,
მათი რიტორიკიდან ფერადკანიანი ქალების, ლესბოსელების,
ბისექსუალების, ტრანგენდერი ქალებისა და ღატაკი ქალების
ექსკლუზიას. როდესაც შეერთებულ შტატებში ქალთა უფლებების
მოძრაობასა და მეორე ტალღის ფემინიზმს განვიხილავთ, გონებაში
ჩნდება ცნობილი, სისგენდერი თეთრკანიანი ქალების სახელები,
როგორიცაა გლორია სტაინემი და ბეტი ფრიდანი. მართლაც, 1963
წელს, იმ დროისათვის, როდესაც მისმა ნაშრომმა  „ქალურობის
გამოცანა“ დღის შუქი იხილა, ბეტი ფრიდანს მოძრაობის „დედად“
მოიხსენიებდნენ და მიაჩნდათ, რომ სწორედ მისმა წიგნმა ჩაუყარა
მოძრაობას საფუძველიდა ქვეყნის მასშტაბით (თეთრკანიან) ქალთა
განმათავისუფლებელი მრავალი ჯგუფის აღმოცენების კატალისტად



იქცა(Kaplan,n.d.პარა.1).„ქალურობისსაიდუმლომ“და,შესაბამისად,
ქალთა მოძრაობამ  რაკი დაფუძნებული იყო საშუალო კლასის
დიასახლისზე, სინამდვილეში ყურადღების მიღმა დატოვა შტატებში
ქალთაუმრავლესობისისტორიები.პრობლემები,რომელსაცმხოლოდ
თეთრკანიანი, მაღალი/საშუალო კლასის ქალები განიცდიდნენ,
მოინიშნა როგორც უნივერსალური და, შესაბამისად, მოძრაობამ
რასისტულიდაკლასისტურიხასიათიშეიძინა.მეინსტრიმულიქალთა
მოძრაობა აგრეთვე იყო დაუფარავად ჰომოფობიური და საჯაროდ
მოუწოდებდაქალთაეროვნულორგანიზაციასდასხვაჯგუფებს,უარი
ეთქვათ ლესბოსელებთან ნებისმიერ კავშირზე, რადგან მიაჩნდათ,
რომ ამით მოძრაობის ლეგიტიმურობას ჩრდილი მიადგებოდა. ბეტი
ფრიდანმა, როგორც ცნობილია, მოძრაობის მიმართლესბოსელების
მუქარას„ლავანდისმუქარა“უწოდა(Fetters,2013,პარა.20).

საგულდაგულოდშერჩეულიდახშირადპრივილგირებულიქალების
გამოცდილებებზექალთამოძრაობისდამეორეტალღისფემინიზმის
სწორებამ უდავოდ იქონია გავლენა მოძრაობის პოლიტიკურ
კლიმატზე, რამაც განაპირობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიდან
ფერადკანიანი ქალების,ლესბოსელების, ბისექსუალებისდატრანსი
ქალების შემდგომი ექსკლუზია. ფერადკანიანი ქალების გარკვეული
ნაწილი, რომელიც მთლიანად გარიყულად გრძნობდა თავს, თავის
მხრივ, მტკიცედ აკრიტიკებდა ქალთა მოძრაობასა და ფემინიზმს.
შესაბამისად, სახელგანთქმული აფრიკელამერიკელი ავტორი და
აქტივისტი,ბელჰუკსიმოძრაობასმოუწოდაგაეთვალისწინებინარასის,
კლასისადა გენდერის ინტერსექციურობა. მასვე ეკუთვნის სიტყვები:
„თეთრკანიანი ფემინისტების შემოქმედება რასიზმის ტყვეობაშია;
ის თეთრკანიანების უპირატესობას განამტკიცებს და ძირს უთხრის
ეთნიკურ და რასობრივ საზღვრებს მიღმა ქალების პოლიტიკური
შეკავშირებისშესაძლებლობას“(hooks,1984,გვ.3).

   ფემინიზმი და ქალთა მოძრაობა ისეთი საკითხების გარშემო
ტრიალებს, როგორიცაა მუშახელს შორის ქალების თანასწორობით
უზრუნველყოფა, რეპროდუქციულ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და
ძალადობისა და ჩაგვრისაგან თავისუფლება. ცმთს დარგი  თავისი
არსით დარგი, სადაც ქალებს შეუძლიათ განვითარდნენ და ახალი
მწვერვალებიდაიპყრონამთვალსაზრისით,ქალთაისეთმოძრაობას
წარმოადგენს,რომელიციმდენადსამართლიანობისათვისარიბრძვის,
რამდენადაც საკუთარ თავში ახორციელებს მას. კონფერენციებზე,
ასოციაციისადასხვაპროფესიულშეხვედრებზექალებზეცენტრირებულ
კულტურას იწონებენდა მიესალმებიან.თუმცა, ესდარგი, შესაძლოა,
იგივე ისტორიულ მახეშია გაბმული, რომელშიც ფემინისტები და



ქალთა უფლებების აქტივისტები გაებნენ. მაგალითად, იმიტომ, რომ
უპირობოდ იღებენ თეთრკანიანი, სისგენდერი, ჰეტეროსექსუალი,
მდედრობითიდასაშუალოკლასისისწარმოდგენებსსამყაროსშესახებ
და არ იკვლევენ, თუ რა გავლენა აქვს ამას კაცებზე, ფერადკანიან
ადამიანებზე, გენდერულად არაკონფორმულ ადამიანებზე და ა.შ. ეს
თანაბრადეხებაიმას,თუროგორიყენებენცმთსკლინიკურპრაქტიკაში
დაიმას,თუროგორვეპყრობითერთმანეთს.

  შეგვიძლიაგანვაგრძოთგულახდილისაუბრებიიმისშესახებ,თუ
როგორ გამოიყურება დღესდღეობით ცმთ აქტივიზმი და როგორი
შეიძლება იყოს ის მომავალში. ჩვენს გარშემო, სხვა თერაპიულ
სფეროებშიც იმსხვრევა წარმოდგენა, რომ თერაპევტები არ
უნდა მონაწილეობდნენ სოციალურ საკითხებსა თუ პოლიტიკურ
ადვოკატირებაში. ასეთია ამერიკის კონსულტირების ასოციაცია და
ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაცია, რომლებიც სპეციალიზებულ
კონფერენციებს მართავენ რასის, ეთნიკურობის და ლგბტქ
საკითხებთან დაკავშირებით, გამოსცემენ ჟურნალებს, რომელიც
სოციალურ სამართლიანობას ეძღვნება და ერთვებიან სოციალური
სამართლიანობის პოლიტიკის შექმნაში სახელმწიფო და ეროვნულ
დონეებზე. ჩვენს შემთხვევაში, შეგვიძლია მოძრავი სხეულის და
შემოქმედებითი პროცესის შესახებ ჩვენი ცოდნა გამოვიყენოთ
ბერკეტად,რათასოციალურდისკურსსადაპოლიტიკაშიუფრომეტად
გავუწიოთადვოკატირება„სხეულთანდაკავშირებულსამართლიანობას“.
სხეულთანდაკავშირებულისამართლიანობაგვეხმარებადავინახოთ,
თუ როგორ „კნინდება“ სხეული, როდესაც მას გონებას ადარებენ
და რომ შეცდომაა, როდესაც მათ განცალკევებულად განვიხილავთ.
მაგრამ იგი აგრეთვე გულისხმობს ისეთი სხეულების უფლებების
დაცვას, რომლებიც არადომინანტურები, არაკონფორმულები არიან.
სხეულების, რომელთაც საზოგადოებამ ნაკლოვანის იარლიყი
ჩამოჰკიდადაიქნებამაშიპოტენციურადჩვენიბრალეულობაცარის
იმათი,ვინცთვალსვარიდებთ,არვუღრმავდებითდამუდმივადარ
ვიღწვითიმისათვის,რომგავთავისუფლდეთ.

ამიტომაც,პირველყოვლისა,შინაგანხმასუნდამივუგდოთყური,
ვისაუბროთ და მოვუსმინოთ ერთმანეთს და ვიმოძრაოთ ერთად.
განსაკუთრებითაუცილებელია,დავუპირისპირდეთჩვენსეიბლიზმთან
დაკავშირებულ წარმოდგენებს  როგორ შეიძლება, ვიყიდებოდეთ
ჯანსაღისხეულისრეპრესიულსოციალურკონსტუქციებზე,მაგალითად,
როდესაც ისეთ მოძრაობას ვუჭერთ მხარს, რომელზეც მხოლოდ
უნარიანი სხეულების მქონე ადამიანებს მუწვდებათ ხელი და
ვაცხადებთ,რომმოძრაობისასეთირეპერტუარიჯანსაღია.შეგვიძლია,



გადავსინჯოთჩვენიკლინიკურიდაშვებებიარამოძრავი,მოხრილი,ან
აგრესიული, ანდაძაბული სხეულების შესახებ. სოციალურითეორიის
პერსპექტივიდანსხეულმაშეიძლებამიიღოსმხოლოდისეთიფორმა,
რომელიცსაზოგადოებისმიერაასანქცირებული.შეგვიძლიააგრეთვე
მოვუსმინოთმარგინალიზებულდაარადომინანტხმებსჩვენსგარშემო
დაახალისულიშთავბეროთროგორცჩვენსთეორიას,ისეპრაქტიკას,
რომ მათ მრავალფეროვნება და ადამიანური გამოცდილების
უნივერსალურობა ასახონ. როგორც პროფესია, რომელიც მომდევნო
50 წლის ათვლას იწყებს, მზად უნდა ვიყოთ ამ ღია და რთული
დისკუსიებისათვის, რომ მათთან ერთად შევძლოთ შემოქმედებითი
ცეკვისშესრულება.

სტატიაეთიკურსტანდარტებთანშესაბამამისობაშია

ინტერესთა კონფლიქტი    ქრისტინ ქოლდუელი აცხადებს, რომ
ადგილიარაქვსინტერესთაკონფლიქტს.

ლიუსილეიტონიაცხადებს,რომინტერესთაკონფლიქტსადგილიარ
აქვს.

ეთიკის კომიტეტის ნებართვა  წინამდებარე სტატია არ მოიცავს
ავტორთა მიერ ჩატარებულ კვლევებს, რომელშიც ადამიანები ან
ცხოველებიმონაწილეობენ.
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ქრისტინქოლდუელსმოპოვებულიაქვსდოქტორისხარისხი,აქვსასევეBCDMT,LPC,NCC,
ACS(მთარგმნელისშენიშვნა:კვალიფიკაციისდამადასტურებელიმანდატებისხვადასხვა
ორგანიზაციისგან).ისარისსომატურიკონსულტირებისპროგრამისდამფუძნებელიდა
პროგრამისყოფილიხელმძღვანელინაროპასუნივერსიტეტში,სადაცასწავლისსომატურ
კონსულტირებას,კლინიკურნეირომეცნიერებას,კვლევასადამრავალფეროვნებასთან
დაკავშირებულ საკითხებს. მისი ნაშრომი, „მოძრავი ციკლი“, ფოკუსირდება ბუნებრივ
თამაშზე, ადრეულ ასაკში განცდილ ფიზიკურ შთაბეჭდილებებზე, მოძრაობის უწყვეტ,
თანმიმდევრულ პროცესებზე, შესაძლებლობებზე, რომელიც ადიქციას ახლავს
თან, ასევე სხეულთან დაკავშირებული ავტორიტეტული ცოდნისადმი ნდობაზე.
დოქტორი ქოლდუელი ასწავლიდა მერილენდის უნივერსიტეტში, ჯორჯ ვოშინგტონის
უნივერსიტეტში,კონკორდიაში,სეულისქალთაუნივერსიტეტში,საუსვესტერნკოლეჯში
და სანტა ბარბარას მაგისტრატურის ინსტიტუტში. ის ატარებს ტრენინგებს, ასწავლის
და ლექციებს კითხულობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. დოქტორ ქოლდუელს
გამოქვეყნებული აქვს 30ზე მეტი სტატია და თავი.მის ნაშრომებს შორისაა „ჩვენი
სხეულებისდაბრუნება“და„კავშირზეგასვლა“.

ლიუსი ლეიტონი, იკვლევს რა სხეულებრივ ფსიქოთერაპიასა და ცეკვით მოძრაობას,
ამჟამად არის სომატური კონსულტირების პროგრამის მაგისტრობის კადიდატი
ნაროპას უნივერსიტეტში. ნაროპაში სწავლისდაწყებამდე, ის კვლევითი სტიპენდიით
იმყოფებოდა გერმანიაში, ჰამბურგში, სადაც მუშაობდა და აქვეყნებდა სტატიებს
ნეირომეცნიერებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ლიუსის აგრეთვე უმუშავია ნიუ
იორკში სხეულებრივი ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ჟურნალისათვის. მას როგორც
მკვლევარსაინტერესებს,თუროგორზემოქმედებსსისტემურიჩაგვრაგანსხეულებაზე.
ლიუსი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ფსიქოლოგიასა და გერმანისტიკაში სმიტის
კოლეჯიდან.ისცხოვრობსდენვერშითავისცოლთან,ერინთანერთად.




