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Povzetek 
 

Če človeško neverbalno govorico razumemo kot ples, potem v življenju stalno plešemo. V 

izraznem plesu pa lahko odkrivamo lastno živost, tako da ne le plešemo, ampak v plesu 

(za)živimo. Za sodobno psihoterapijo je pomembno, da je že od pradavnih časov ples 

predstavljal stičišče religije in zdravljenja. V dvajsetem stoletju se je po eni strani na 

umetniškem področju uveljavil moderni, izrazni ples, ki se je rešil spon tradicionalnega 

baleta, na drugi strani pa se je postopno obudilo spoznanje iz pradavnine, da ples lahko 

zdravi. Hkrati z razvojem izraznega plesa se je razvijala tudi plesna terapija, razvoj enega 

je spodbujal razvoj drugega. Plesna terapija uporablja ples in gibanje kot psihoterapevtski  

medij v procesu, ki spodbuja posameznikovo  psihično  in fizično integracijo. 

 

Začetnik ene od oblik plesne terapije, ti. plesa za razvijanje identitete, je bil nemški 

psihiater in psihoanalitik Günter Ammon (1918-1995), utemeljitelj ti. dinamične 

psihiatrije. Postopno ge je razvil v letih 1980-1983 in integriral v miljejsko terapijo na 

svoji psihoterapevtski kliniki Menterschweige v Münchnu kot del celostne obravnave ljudi 

s hudimi in dolgotrajnimi duševnimi motnjami in jo je pojmoval kot nebesedno identitetno 

terapijo. Poleg temeljnih elementov plesa za razvijanje identitete sem v članku prikazal 

ustvarjalne in terapevtske učinke te oblike izraznega plesa, na koncu pa še njegov razvoj v 

Sloveniji. Plesna terapija se v okviru naših dejavnosti ni razvila kot samostojna 

psihoterapevtska modaliteta, temveč je obogatila projekte miljejske terapije, kratkotrajne 

oblike sistemske psihoterapije (npr. družinsko terapijo) in pogovorne oblike skupinske 

terapije. 

 

Uvod 
 

Znana slovenska plesalka izraznega plesa Jasna Knez (cit. po Novak, 2000) je takole 

opisala svoje doživljanje in razumevanje izraznega plesa: »Ne gledamo telesa, temveč to, 

kar nam telo pripoveduje, izpoveduje, izraža, kakšno vzdušje ustvarja. Kaj hoče vzbuditi v 

nas? Nas hoče prenesti v določeno razpoloženje? Mogoče pa nima nobenih zahtev? Le 

giblje se. In vendar se mu odzovemo. Glejte, razveseljuje nas, buri nam domišljijo, nekam 

nas nosi… S plesom vstopaš v sanje, v katerih izgubiš samega sebe, da najdeš TISTO… 

Ves čas se sprašujem: kako plesati življenje in kako živeti ples? Odgovora ne najdem. 

Iščem ga – s plesom.«  

                                                 
1
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Opis Jasne Knez lahko razumem in berem na dva načina: na osnovi svojih izkušenj s 

plesno terapijo in kot drobec modrosti o telesni govorici na splošno. Potem ko sem najprej 

sam plesal v plesni skupini za razvijanje identitete in ko sem kasneje gledal na stotine 

plesov kot vodja takih skupin, se me besede Knezove dotaknejo na poseben način. Tudi 

meni so telesa plešočih povedala nešteto zgodb, se izpovedovala, ustvarjala najrazličnejša 

vzdušja in vzbujala široko paleto različnih razpoloženj. Tudi sam sem kot plesalec večkrat 

doživel izpolnjenost in radost zgolj v tem, da se gibljem, brez cilja in namena.  To je 

doživetje, ki sem ga poznal kot otrok, pa sem nanj pozabil, ko je moje gibanje postalo bolj 

in bolj usmerjeno k cilju, ko je telo postalo pripravno orodje za opravljanje različnih nalog 

in je vse bolj služilo namenu. Kot plešoči in kot vodja sem tudi sam neštetokrat vstopil v 

sanjam podobno stanje in odkrival TISTO, ki kljub številnim možnim opisom ostaja 

skrivnostno, enkratno, neponovljivo in hkrati ponovljivo na vedno nove načine. Tudi sam 

sem bil neštetokrat začuden in pretresen ob tem, ko so plešoči na terapevtskih plesnih 

skupinah vedno znova oživeli in zaživeli, včasih celo bolj kot v vsakdanjem življenju, in 

ko so se potem spraševali, kako bi lahko to živost iz plesa prenesli v svoj vsakdan. 

 

Če pa besede Jasne Knez razumem na splošno, ji lahko pritrdim, da je naša telesna 

govorica pravzaprav neprestani izrazni ples. Stalno nekaj izražamo – z gibi, mimiko, pa 

tudi takrat, ko popolnoma mirujemo, ko obstojimo na mestu, ko je naš obraz negiben. Če 

ples definiramo tako široko, potem se jasna ločnica med izražanjem s plesom in s telesno 

govorico zabriše. Tudi ples je v osnovi izražanje s telesno govorico. Razlika je ta, da svoje  

vsakdanje življenje plešemo nezavedno in da tudi večinoma zaznavamo telesno govorico 

drugih nezavedno, medtem ko se v izraznem plesu ali ob spremljanju izraznih plesov 

drugih govorice telesa bolj zavemo. 

 

V dvajsetem stoletju se je po eni strani na umetniškem področju uveljavil moderni, izrazni 

ples, ki se je rešil spon tradicionalnega baleta, na drugi strani pa se je postopno obudilo 

spoznanje iz pradavnine, da ples lahko zdravi. Hkrati z razvojem izraznega plesa se je 

razvijala tudi plesna terapija, razvoj enega je spodbujal razvoj drugega. Vendar je 

zgodovina plesa, ki je pomemba za razumevanje sododbnega plesnega razvoja precej 

starejša. 

 

Zgodovina plesa        

 
Ples ima dolgo zgodovino. Za sodobno psihoterapijo je pomembno, da je že od pradavnih 

časov predstavljal stičišče religije in zdravljenja. V plemenskih skupnostih je bil ples del 

obredov, v katerih so častili božanstva. Ko pa so se v skupnostih stopnjevale bolezni, 

nesreče ali konflikti, so se večkrat odločili, da bodo prekinili običajni vsakdanji ritem 

življenja. Cela vas je v skupnih plesih, ki so pod vodstvom šamanov lahko trajali 

nepretrgoma tudi več dni in noči, ponovno vzpostavila bolj zdravo ravnotežje v skupnosti. 

Ples je pomagal samozdravljenju skupnosti. Ljudje so v plesu krepili svojo telesno 

odpornost in medčloveške vezi, hkrati pa se povezovali v širši ekološki sistem. Šele v 

zadnjih stoletjih se je razvil umetniški ples, še posebej v Evropi in na knežjih dvorih, 

medtem ko je pri preprostih ljudstvih prav do današnjih dni ohranil svoj religiozni in 

zdraviteljski pomen in smisel. 

 

Izrazni ples se je glede na dolgo zgodovino plesa pojavil relativno pozno. Ammon (1986a) 

opozarja, da se je ples v Evropi in Ameriki šele v začetku dvajsetega stoletja osvobodil 
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Prokrustove postelje klasične baletne koreografije. Isadora Duncan je naredila prvi korak k 

izraznemu plesu, ko je plesala na klasično glasbo, ki ni bila skomponirana za ples. Rudolf 

von Laban, ki ga imajo mnogi za dejanskega stvaritelja sodobnega izraznega plesa, pa je 

ples označil kot izraz celotnega doživljanja sveta in lastne osebnosti. Razvil je svojo plesno 

teorijo in tehniko. Mary Wigman, njegova pomembna učenka, je zaslovela z   

ekspresionističnimi  plesi ob spremljavi tolkal. Svoje učence je osvobajala spon klasičnega 

baleta, v katerem  je  prišlo  do odtujitve  plesalcev,  ki  so postali izurjeni  kot  marionete  

v trdnih okvirjih postavljene koreografije: 

 

"Plešoči  človek  se je začel znova zavedati  prelivajoče  se moči  svojega naravno 

danega gibanja… In če se tudi plesni izraz sam, v enkratnosti svoje  oblike in  

pojavnosti, ne pusti prevesti v  govorjeno  ali  pisano besedo -  ker te besede ne 

potrebuje! -  vseeno  polno  posreduje globoko  in čisto srečo, ki jo doživi človek, 

ko v  trenutkih polno  pretakajočega občutka življenja odpre  razna  področja 

svojega doživljanja in ustvarja… Ples je v svojem izvoru živo življenje in zrcali 

prispodobo tega življenja."  (Wigman, 1936, 1986; cit. po Ammonu 1986a) 

 

Za razvoj ameriške plesne terapije je pomembna Norvežanka  Liljan Espenak, dresdenska 

učenka in asistentka Mary Wigman iz dvajsetih let.  Hkrati je bila učenka Alfreda Adlerja. 

Nastopala je  kot solistka  in istočasno delala kot adlerijanska  psihoterapevtka  v  New 

Yorku. Prispevala je pomemben delež k razvoju plesa, za katerega so v ZDA vse bolj 

začeli uporabljati izraz "bazični ples" (Basic Dance), v  katerem  prevladuje spontani izraz 

brez  utesnjevanja  z določenim predpisanim stilom in plesni trening s težiščem na 

plesalčevih občutkih, občutljivosti, predstavah,  željah, potrebah in komunikaciji s 

soplesalci. 

 

Podobno kot Espenak so tudi druge plesalke, npr. Trudi Schoop, Penny Bernstein, 

postopno razvijale  moderno  plesno  terapijo v  povezavi  z globinsko psihološkimi 

šolami, ki so se se posebej močno  razvile po emigraciji številnih v osnovi revolucionarnih  

psihoanalitikov v  ZDA  in so uvajale plesno terapijo  po  klinikah. Ameriško  poklicno 

združenje plesnih terapevtov definira plesno terapijo takole: 

 

"Plesna terapija uporablja ples in gibanje kot psihoterapevtski  medij v procesu, ki 

spodbuja posameznikovo  psihično  in fizično integracijo." (cit. po Ammonu, 

1986a) 

 

Ples razumejo kot posameznikovo vsakokratno osebno stvaritev v toku neprenehoma 

obnavljajočih in spreminjajočih se kombinacij  telesa,  prostora, časa, energije in ritma. 

 

"Ples  je mati umetnosti...Ples živi istočasno v prostoru  in času. Ustvarjalec in 

ustvarjeno, umetnik in njegovo delo  sta še  vedno eno. Ritmični vzorci gibov, 

prostor  kot  gnetljivi pomen ..... to ustvarja človek v svojem lastnem telesu preden 

uporabi  snov, kamen in besede, da bi izrazil svoja  notranja doživetja.  Ples  

premošča ločevanje med  telesom  in duhom, med izražanjem, v katerem človek 

pozablja sam nase in  obvladanim  obnašanjem,  med družbenim življenjem  in  

izolacijo." (Sachs 1976; cit. po Ammonu, 1986a) 

 

Prav zaradi večdimenzionalnosti in velikih integrativnih možnosti je ples tako dragocen 

terapevtski  medij. Žal so se vodstva klinik in zdravniki na klinikah, kjer se je po ZDA 
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razvijala plesna terapija, premalo zavedali velikega terapevtskega potenciala plesa in so 

dajali plesni terapiji mesto in vrednost delovne terapije - in to se  deloma dogaja še  danes 

(tudi pri nas). Vendar so bili ti ljudje zaslužni, da  se je plesna terapija sploh spočela in 

razvijala.  V tem  smislu je bila tudi pomembna dejavnost Ameriškega  združenja za plesno 

terapijo (American Dance Therapy Association - ADTA)  z vsakoletnimi  srečanji,  svojo 

revijo in nekaj  sto  znanstvenimi deli, ki so nastala v zadnjih šestdesetih letih in v katerih  

se je razpravljalo o plesno-terapevtski metodiki. 

 

Ples za razvijanje identitete po Günterju Ammonu 

 
Začetnik ene od oblik plesne terapije, ti. plesa za razvijanje identitete

3
, je bil nemški 

psihiater in psihoanalitik Günter Ammon (1918-1995), utemeljitelj ti. dinamične psihiatrije 

(Stritih, 1988a,b). Postopno ga je razvil v letih 1980-1983 na svoji psihoterapevtski kliniki 

Menterschweige v Münchnu kot del celostne obravnave ljudi s hudimi in dolgotrajnimi 

duševnimi motnjami in jo je pojmoval kot nebesedno identitetno terapijo. O identiteti 

Ammon (1982) piše: “Identiteta in skupina sta tesno povezani, saj je le prek 

posameznikove izkušnje, da ga skupina zrcali, možen razvoj jaza in identitete. Identiteta 

pomeni, da posameznik ostaja isti, a se obenem spreminja. Identiteta je proces, nenehno 

iskanje in neprekinjen razvoj, ki za seboj pušča sledove.”  

 

Ammonovo ukvarjanje s plesno terapijo je imelo dve veliki korenini: po eni strani je celo 

življenje posvetil razvijanju večdimenzionalne terapevtske obravnave oseb s hudimi in 

dolgotrajnimi duševnimi motnjami (npr. shizofrenija, osebnostne motnje, odvisnosti), po 

drugi strani pa se je prav  tako  celo  življenje sam ukvarjal s plesom in na sebi doživel 

njegove zdravilne  učinke,  ko je pogosto ure in ure plesal sam ali v krogu prijateljev. Ko 

se je od leta 1956 do 1965 v ZDA oblikoval kot psihiater in psihoterapevt, se je že začel 

osredotočati na miljejsko terapijo oseb s psihotično (Ammon, 1987) in mejno organizacijo 

osebnosti (Ammon, 1988), in že takrat, ter kasneje po povratku v Nemčijo, definiral, kaj so 

temeljne skupne značilnosti teh motenj:  

 

1. telesna motnja v smislu motenega doživljanja  telesa, telesnega jaza in odnosa do telesa; 

2. hude motnje v medčloveškem stiku in v odnosu do  samega sebe; 

3. dezintegracija psihičnega doživljanja, volje in mišljenja; 

4. motnja gospodarjenja z energijo in njenega uravnavanja v  smislu pomanjkanja in 

destruktivnosti; 

5. odpoved govora kot sredstva izražanja in kot komunikacije; 

6. pomanjkljivo uravnavanje sposobnosti razmejevanja do nezavednega in do zunanjega 

sveta. 

 

                                                 
3
 Nemški izraz za ta ples je “Humanstruktureller Tanz“, ki smo ga najprej poslovenili v „ego strukturalni 

ples“, po nekaj letih pa smo se odločili za izraz „ples za razvijanje identitete“. Ammon je razvil kompleksno 

teorijo o človekovi oz. jaz strukturi (Ichstruktur), ki jo je težko na kratko predstaviti oz. na hitro razumeti. 

Med sodelavci Društva Odmev je bilo le malo takih, ki so se bolj poglobili v Ammonovo teorijo in so bili 

zato izrazi „človekov strukturni ples“ ali „človeški strukturni ples“ ali „jaz strukturni ples“ manj primerni, 

zveneli so tuje. Kompromis za silo je bil izraz „ego strukturalni ples“ (kjer smo „ich“ spremenili v „ego“), ki 

se je dobro prijel, čeprav večina udeležencev plesnih skupin ni vedela, kaj to pomeni njenemu tvorcu. Izraz 

„ples za razvijanje identitete“ se je z leti pokazal kot najboljši, ker je koncept identitete osrednji koncept 

Ammonove teorije in je tudi za plesno terapijo, ki jo je razvil vedno znova poudarjal, da je del „identitetne 

terapije“. Hkrati je za laike in strokovnjake v našem prostoru izraz „identiteta“ dosti bolj domač in vzbudi 

asociacije, ki so blizu Ammonovemu razumevanju. 
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Pri  ti. border-line sindromu gre po Ammonu (1984a) za ljudi, ki jih je označil kot 

"nedosegljive". Praviloma kažejo navzven briljantno prilagojeno vedenje, toda celo po 

daljših terapijah ostanejo na duševnem področju  neintegrirani, človeško obubožani  ljudje  

brez  identitete  in  brez  lastnega stališča  z občutki najgloblje zapuščenosti. Kljub   

raznovrstnim  verbalnim  terapevtskim  poizkusom  ostajajo "nedosegljivi",  ker jim 

praviloma daje njihova  prilagodljivostna, podredljivostna  in zapeljevalna odnosna 

dinamika velik sekundarni  bolezenski dobiček, ki varljivo zakriva praznino njihovega  

globokega trpljenja in s tem odvzema tudi motivacijo za verbalno  terapijo. Po njegovih 

izkušnjah so ti ljudje prav pri plesu za razvijanje identitete večkrat prvič doživeli, da lahko 

začutijo same sebe,  druge in lastno osrečujoče bivanje. 

 

Identitetna  terapija, kot jo je Ammon postopno razvil in opisal, deluje prek plesne terapije 

in drugih oblik terapij z umetnostjo (glasbena, likovna, dramska) v okviru miljejske 

terapije na telesni jaz in na najbolj zgodnjo  človekovo osebnostno strukturo (Ammon, 

1986b). Omogoča naknadni osebnostni razvoj in postavlja govorico telesa v središče 

terapevtskega procesa. Najprej je Ammon nekaj let poskušal s konvencionalnimi oblikami 

plesne terapije, npr. z meditacijskim plesom, jazz plesom, folklornim plesom, vendar brez 

terapevtskega učinka. Tudi posebej  nastavljeni profesionalni plesni terapevti  niso  uspeli 

najti  nikakršnega  psihološkega dostopa do bolnikov na kliniki in v ambulantah. V začetku 

osemdesetih let pa je Ammon na kliniki prisluhnil  spontanim iniciativam   nekaterih   

bolnikov,  da  bi  se   pred   skupino sopacientov lažje izrazili z gibanjem oz. plesom kot z 

besedami. Bolniki so  se vsedli v krog in eden je na glasbo, ki jo je sam izbral, zaplesal na 

sredini. Po plesu so drugi člani skupine posredovali  tistemu, ki  je  odplesal,  svoje  vtise.   

Učinek  teh  srečanj  je   bil presenetljivo  dober,  tako  da je ta način dela  na  sebi  kmalu 

postal na kliniki zelo priljubljen in prerasel v eno od osrednjih oblik   t.i.   kreativne   

terapije.  Druge   oblike   te   vrste psihoterapije,  ki jih gojijo na kliniki, so še dramska,  

likovna in glasbena terapija. 

 
Ammon nas je večkrat opozarjal, da plesna terapija ne more sama bistveno spremeniti 

klasičnega psihiatričnega pristopa, ki temelji na zdravljenju z zdravili in v katerem je 

skupinsko dinamično vzdušje deficitarno. Na kliniki Menterschweige je Ammonu in 

sodelavcem uspelo razviti terapevtski milje, ki se drastično razlikuje od miljeja običajnih 

psihiatričnih bolnic. Na Ammonovi kliniki sem doživel, da gre res za zdravljenje bolnikov 

z najtežjimi oblikami duševnih motenj (kar so potrdili tudi v evalvacijskih študijah 

učinkovitosti zdravljenja), medtem ko sem v običajnih psihiatričnih bolnicah imel bolj vtis 

zavetišča, azila, kjer so bolniki »varno spravljeni«, nikakor pa se ne sistematično zdravijo. 

Prav tako so bolniki po odpustu iz klinike Menterschweige vključeni v zelo dejavno mrežo 

pomoči (stanovanjske skupine, ambulante skupine in individualne terapije, družinske 

obravnave, psihoanalitični vrtec, miljejski vikendi, skupinsko dinamični projekti itn.), ki je 

za naše razmere še vedno skoraj nepredstavljiva. Če nimamo pred očmi te širše mreže 

pomoči v okviru gibanja dinamične psihiatrije, težko razumemo bistvo plesa za razvijanje 

identitete in njegove izredne terapevtske učinke pri najtežjih oblikah duševnih motenj, ki 

jih opisuje Ammon in njegovi sodelavci. 

 

Ammonova sodelavka Gertraud Reitz (1987, 1988) je npr. ena od terapevtk, ki dela v 

ambulantem delu mreže dinamične psihiatrije, je pa hkrati povezana z miljejskimi projekti 

(npr. s stanovanjskimi skupinami, sodeluje na miljejskih vikendih) in nadaljuje obravnavo 

bolnikov po odpustu iz klinike. »Središče vseh teh dejavnosti je terapevtska pogovorna 

skupina. Na teh skupinah gledamo video posnetke plesov in se o njih pogovarjamo. Plešoči 
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lahko samega sebe vidi na posnetku in lahko primerja svoje vtise z opažanji drugih članov 

skupine…V terapevtski skupini prihaja  do  ozaveščanja doživetij,  do analize sanj in 

konfliktov v skupini. Pomembno  je tudi  obravnavanje odporov do terapevtskega procesa.  

Obravnavamo tudi   probleme,   ki  so  povezani  z bolnikovo   življenjsko realnostjo.   

Celotni   spekter   terapevtskih   intervencij - individualna terapija, skupinska terapija, plesi 

za razvijanje identitete in miljejska   terapija - oblikuje široko terapevtsko socialno  

energetsko polje.  Terapevtske  intervencije omogočajo bolniku,  da  doživi mejne  

situacije,  v katerih lahko razreši simptome  in  osvobodi svoj  ustvarjalni potencial, ki ga 

je simptom blokiral.  Pomembno je  natančno  rekonstruirati in predelati  ta  doživetja, jih 

ozavestiti in integrirati v različne razsežnosti osebnosti.“ (Reitz, 1987) 
 

Najprej je bil ples za razvijanje identitete namenjen le bolnikom, postopno pa je tudi pri 

terapevtih klinike Menterschweige rasla želja, da  bi tudi sami zaplesali. Tako je potem 

postal ples za razvijanje identitete zelo priljubljen tudi kot medij za spodbujanje 

osebnostne rasti pomagajočih. V tako skupino sem se leta 1987 v Münchnu vključil tudi 

sam. 

 

Temeljni elementi plesa za razvijanje identitete 
 

Bistvena značilnost plesnega gibanja v plesnih skupinah za razvijanje identitete je spontani 

ples, brez razmišljanja, brez predhodnih vaj in brez koreografije. Bolj natančno pa so po 

Ammonu (1986a) temeljne sestavine tega plesa: 

 

 Skupinsko srečanje se začne z meditacijo ob meditacijski glasbi. Lahko poteka z 

navodili ali brez navodil vodje, člani skupine sedijo na svojih mestih ali se vležejo na 

tla. Celi skupini omogoča blag prehod iz budnega stanja zavesti v meditativno stanje 

oz. trans, ki je potem boljše izhodišče za plese.  

 

 Prostovoljni  in spontani plesi posameznikov na  sredi kroga, ki ga oblikuje skupina  - 

ob glasbi, ki jo izbere sam  plešoči,  ali  brez glasbe v tišini ali ob spremljavi tolkal, na 

katera igrajo člani skupine. Plešoči se oblečejo po svoji izbiri: nekateri plešejo v 

vsakdanji obleki, drugi v  plesni obleki, tretji v tančicah, vsak v skladu s  svojimi 

potrebami. Terapevt lahko izkoristi tako vrsto plesa tudi v diagnostične namene, saj 

lahko npr. opazuje obseg utesnjenosti  v  možnostih gibanja v prostoru in času,  kot  

tudi zmožnost  stika  z  glasbo, s skupino in s  samim  seboj.  Vendar pridejo  do  izraza 

tudi sposobnosti za sprostitev,  za  izražanje čustev in za katarzo kot tudi ustvarjalnost, 

sposobnost umetniškega oblikovanja po trenutnem navdihu in vitalnost. Pomembno je 

tudi opazovanje izraza na  obrazu,  mimike, pogleda (nekateri lahko plešejo le z 

zaprtimi očmi), drže telesa,  odnosa  do tal, možnosti skokov v zrak, bližine  in  

oddaljenosti  od  skupine, gibov telesa  in  ritmične  sposobnosti. Obstaja tudi možnost 

plesa brez glasbe ali ob spremljavi  bobnov. Pantomimični  ples  brez  glasbe  spodbuja  

ustvarjalni izraz  in boljše upoštevanje lastnega telesa, medtem ko ples ob ritmični 

spremljavi skupine spodbuja stik in odnos z "bobnarji" in tudi  s celotno  skupino, ki 

sodeluje z ritmičnim ploskanjem, vzkliki  in mrmranjem. 

 

 Že prvi ples pri plešočem in ostalih članih skupine zrahlja mejo med zavestnim in 

nezavednim. Ples postane  kraljevska pot (via regia) k nezavednemu - tudi za  gledalce,  

ki ples podoživljajo, ker pri plesu odpade  ovinek preko besednega  posredovanja. Z 

vsakim plesom se razširi prostor možnega izražanja.V skupini se razvija vse večji 
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občutek svobode, ki pa nujno vključuje tudi srečevanje s pretresljivimi eksistencialnimi 

doživetji. Prav na tej točki se začrta razlika med plesom za razvijanje identitete in 

družabnim ter umetniškim plesom. Pri družabnem plesu upoštevamo nenapisano 

pravilo, da ostajamo v okviru konvencionalnega. Pri umetniških baletnih predstavah pa 

kljub tehnično popolnim plesom lahko ostanemo hladni, predstava se nas človeško ne 

dotakne. Pri plesu za razvijanje identitete to ni možno. Vsako plesno srečanje se 

postopno izvije iz okov konvencionalnega in se prisotnih človeško dotakne. Zgodijo se 

nepričakovani ustvarjalni, spontani trenutki, pristnega medčloveškega srečanja 

(Možina, 2003).  Seveda imata lahko tudi družabni in umetniški ples občasno te 

značilnosti, vendar ne tako sistematično kot je to pri plesu za razvijanje identitete. 

 

 Po vsakem plesu prejme plešoči  povratno informacijo  od članov  skupine  in  od  

terapevtov, kako  so  doživeli  ples in spregovori  sam/-a o lastnem doživetju pri plesu. 

Večkrat se pokažejo velike razlike med lastnim dojemanjem in dojemanjem drugih 

članov skupine. Včasih plesalca zaznave drugih prizadenejo, se odzove z jezo ali se 

užaljeno  umakne. Vendar se pogosto lastne in tuje zaznave  ujemajo  in plesalec čuti, 

da so ga drugi razumeli. Posebno vrednost in pomen polagamo pri teh pogovorih na 

procesno dogajanje v samem plesu in tudi  na  odnos zadnjega plesa do prejšnjih  

plesov.  Člani skupine in vodje večkrat hvalijo skladnost  glasbe  in plesa, stika s 

samim seboj in  s  skupino, hotenega  in spontanega. Terapevt v okviru miljejske 

terapije lahko tudi poseže v diskusijo, da  poveže  plesalčevo  predstavo  z njegovim 

vedenjem v  drugih  situacijah  na kliniki,  kot npr. v skupinski psihoterapiji, glasbeni 

in  likovni terapiji, v neformalnih situacijah pri skupnih obedih, ob rekreativnih 

dejavnostih itn. O pomenu skupine se je eden od članov Ammonove skupine takole 

izrazil: "Skrivni ključ, ki plešočemu pomaga odpreti vrata in prestopiti iz ustaljenega v 

ustvarjalnost, je skupina, ki pokloni plesalcu celotno pozornost, ljubezen in  energijo,  

ki  se ji on ali ona lahko popolnoma  prepusti  in  se lahko  počuti  varnega." 

 

 Težišče povratnih informacijah, ki jih dajejo terapevti kot tudi skupina, je na 

konstruktivnih vidikih plesa in na razvojnem procesu, ki ga plesoči vsakokrat  izrazi. 

Kdor poizkuša poudariti predvsem moteče plati in odpore na razvojni poti, je deležen 

kritike. Ni bistveno, da bi bil ples popoln ali lep, temveč je najbolj pomembno to, da 

plesalec pokaže samega sebe v trenutnem stanju. Lahko tudi samo stoji na mestu, leži 

na tleh, sedi, pa vendar veliko izrazi tudi z negibnostjo. Predvsem neposredno po plesu, 

ko je plešoči še v relativno globokem transu, odprt, bolj občutljiv in tudi ranljiv, 

morajo biti povratne informacije vodje in članov skupine bolj usmerjene na pozitivno, 

spodbudno. Dobro je tudi, če povedo, kaj se jih je dotaknilo, kako je ples vplival na 

njihov proces učenja in razvoja, ne pa da ocenjujejo plesalca. Dobrodošle so povratne 

informacije v prispodobah, npr. “ko si plesala, se mi je zazdelo, kot da je jutro in da se 

počasi prebujaš, nato pa kot da bi se umivala v osvežujoči vodi bistrega potoka.” 

Povratne informacije po ogledu video posnetka pa so lahko tudi bolj strokovne in 

sistematične (glej zgoraj pod prvo točko). 

 

 Skupinsko srečanje se zaključi z meditacijo ob glasbi. Tudi tu je popolna svoboda 

temelj plesnega dela: nekateri plešejo na mestu z zaprtimi  očmi,  mnogi  ležijo na 

hrbtu na tleh, drugi  sedijo  v  joga položaju  na  plesni površini, spet drugi klečijo na  

kolenih  in nekateri  redki  ostanejo sedeč na stolih v meditacijski  drži  z zaprtimi 

očmi. Zaključna  meditacija  poteka brez  navodil in omogoči članom skupine, da se 

postopno vrnejo nazaj v bolj običajno doživljanje časa, prostora, sebe in drugih. Iz 
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vidika hipnoze oz. hipnoterapije lahko plesno srečanje razumemo kot obliko 

skupinskega transa. Tudi pri hipnozi je zelo pomemben vstop v trans in izstop iz njega. 

Kar človek doživi v transu, se podobno kot pri sanjanju, po prebujanju relativno hitro 

prekrije s plaščem amnezije, pozabljanja. To je varovalni psihološki mehanizem in 

vodja to pozitivno komentira. Večkrat je plesno srečanje za člana ali članico skupine 

bolj intenzivno kot običajno in lahko še nekaj ur po srečanju ali celo dan, dva odmeva 

v njem ali njej, predno se umakne v pozabo. Plašč amnezije pa se gotovo spet odgrne 

na naslednjem srečanju pri ogledu videa, ko je možna refleksija iz določene distance in 

nov korak na poti integracije.  

 

 Za podkrepitev učenja in terapevtskega procesa se vsi plesi posnamejo na video in si 

jih člani skupine skupaj ogledajo. Tako lahko vsak  plesalec še  enkrat podoživi sebe 

kot tudi  obdajajočo  skupino  in prepozna  razliko med lastnim doživljanjem med 

plesom in doživljanjem med gledanjem sebe na videu. Pogosto se zgodi, da je bilo 

plesalčevo doživetje med plesom intenzivno, polno in dramatično, pa potem med 

ogledom videa presenečen ugotovi, da se mu ples od zunaj zdi relativno monoton, 

včasih celo dolgočasen in razvlečen. Lahko pa je tudi obratno – med plesom se je 

plesalki zdelo, da ni dala skoraj nič od sebe, pa je med ogledom posnetka pozitivno 

presenečena nad izraznostjo svojega plesa. Taka nasprotujoča doživetja so potem dobra 

osnova za pogovor v skupini. 

 

 
Ustvarjalni in terapevtski učinki plesa za razvijanje identitete 

 

Pri plesu za razvijanje identitete je po Ammonu osrednjega pomena govorica 

posameznikovega telesa v skupini. Plešoči  s telesom pripoveduje o svoji preteklosti  in  

sedanjosti, o svojih lepih trenutkih in o ranah, kaže svojo androginost ali pa tudi 

okostenelost. Posameznik stoji v  središču skupine  in ji govori s svojim telesom, s  svojimi  

možnostmi gibanja,  z govorico gibov. Pri tem se dogajajo  presenečenja tako za 

posameznega plesalca kot tudi za obdajajočo  skupino. Presenečeni so lahko tako zaradi 

omejenosti kot zaradi odprtosti, pretakajočega se bogastva domišljije ali zaprte otrdelosti.  

 

Ples za razvijanje identitete omogoča preseganje strahu, bolezni, bolečin in obupa. Ima 

podobno zdravilno funkcijo, kot jo je imel ples v plemenskih skupnostih. Cilj plesnega 

terapevtskega dela je po eni strani zdravljenje  ran oziroma poškodb, s katerimi je 

povazana bolezen ali  motnja pri  človeku,  po drugi strani pa spodbujanje zdravih delov 

osebnosti, virov v medosebnih odnosih in oživljanje še nedotaknjenih delov  nezavednega.  

V terapevtskem delu naj bi spodbudili razvoj človekovih struktur, naknadni razvoj jaza in 

integracijo. 

 

Ammon je večkrat na pol v šali na pol zares komentiral kakšen uspel ples:  "Ta ples vam  

je  prihranil  nekaj  let psihoanalize."  S tem  je  hotel poudariti,  da  je tudi ples kraljevska 

pot  do  nezavednega,  do plesalcu manj znanih plasti duševnosti. Tudi sam sem imel 

večkrat občutek, da s plesom in gibanjem lažje izrazim kakšno občutje, čustvo, predstavo 

kot z besedami. Oziroma besede so se mi večkrat izoblikovale  šele  potem,  ko se je 

"nekaj"  izrazilo  v  plesu. Srečevanje  z  lastno  "senco",  kot bi  rekel  C.  G.  Jung,  je 

značilnost  plesa za razvijanje identitete  in  pogosto  pomeni  oblikovanje,  izražanje  še 

neizrečenega. Nek član Ammonove skupine je to opisal takole: „Preden se postavim  na  

sredo  in medtem ko se oglasijo prvi zvoki glasbe,  moram kot večina med nami vedno 
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znova  prestopiti  prek precejšnjega  praga  strahu. Toda potem  postanem zelo  miren,  

slišim  samo še glasbo  in bolj začutim  svoje  telo. Mišljenje  se ustavi in ples se bolj 

dogaja, kot pa da bi  ga jaz  ustvarjal.  Telo se razvija in razcveta v glasbi  in  je sposobno 

za gibe in izrazne oblike, ki jih do takrat pri sebi še  nikoli nisem spoznal in o katerih 

nimam nobenega  pojma." 

 

Zelo redko se zgodi,  da  plesalci izgubijo nadzor nad seboj, ki pa ga potem ob 

pomirjujočih terapevtovih besedah, z  utišanjem glasbe ali s pomirjujočim  mrmranjem  

skupine znova  vzpostavijo.  Tako lahko ples za razvijanje identitete zdravilno deluje pri 

ljudeh z depresivnimi težavami, ki takorekoč izplešejo  iz svoje potrtosti, včasih tudi z 

izbruhi jeze, tako da teptajo in udarjajo po tleh ali zakričijo. Ljudje, ki trpijo zaradi prisil, 

lahko zaplešejo še posebno pri dolgih plesih ob spremljavi bobnov presenetljivo svobodno, 

pri čemer često celotna skupina zraven ploska in terapevt ples podžiga z vzkliki. Tudi 

telesa in telesne drže se praviloma presenetljivo spremenijo: postanejo bolj vzravnana in 

strumna, prožna, mehkejša, prav tako se zmehčajo obrazne poteze. Odločilnega pomena pa 

je, da se postopno spremeni odnos do lastnega telesa, telesnih občutkov in doživljanja 

lastnega telesa. 

 

Terapevtski premiki v plesu za razvijanje identitete izgledajo zelo različno. Včasih so 

posledica tega, da do pristnega ustvarjalnega trenutka v plesu ne pride. Npr. potem  ko se  

je  ženska  srednjih  let  udeležila ene od plesnih skupin  pod  Ammonovim vodstvom 

(1984b), mu je poslala naslednje pismo: 

 

"Sploh  mi  ni lahko pisati, vendar mi je zelo pomembno,  da  vam sporočim, kaj se mi je 

zgodilo na plesni skupini v petek  zvečer. Plesat  sem šla prvič. Po končanem plesu so mi 

vsi rekli, da  sem zelo  lepo in prijetno plesala. Vi ste bil edini, ki  je  opazil, kako  trdo in 

ukalupljeno sem plesala. Imela sem občutek,  da  to nisem  jaz, da počnem nekaj, kar sem 

se naučila. Ples je  pokazal vse,  kar  sem v svojem življenju razvila kot primerno.  Kar  

sem plesala,  ni  imelo nič opraviti z mano in z mojim  telesom.  Cel konec  tedna sem bila 

žalostna, ker sem z vašo pomočjo  spoznala, kaj  pogrešam - da nimam nobenega stika s 

svojim telesom in  samo upam,  da ne bo večno tako. Vi ste prepoznal, kako mi je  uspelo, 

da nisem pokazala prav ničesar svojega in kako zaradi tega trpim. Hotela  sem se pokazati, 

vendar mi je uspelo pokazati le to,  kar nisem.  Zelo  sem vam hvaležna, da ste opazil  moj  

obup.  Plesna srečanja  so  postala zame zelo pomembna, ker prvič čutim,  da  mi moje telo 

še ne pripada. Pri tem prvič čutim obup in občutek, da sem  zapuščena.Vaša  odkritosrčnost 

in pozornost  sta  me  zelo razveselili in na vsak način bom nadaljevala." 

 

V drugem primeru se je zgodilo, da je članici skupine umrla mama. Po par tednih bolj 

intenzivnega žalovanja se je spet vpregla v svoj delovni ritem, žalost se je umaknila pred 

tempom življenja. Nekaj mesecev kasneje je na plesnem srečanju dejala, da bi rada plesala 

nekaj veselega in izbral sem veselo glasbo. Po nekaj minutah je začela presunljivo jokati in 

je sedla na tla. V pogovoru se je razkrilo, da je bila tudi sama popolnoma osupla nad tem, 

kako intenzivno se je žalost vrnila. Prepričana sem bila, da sem mamino smrt že 

odžalovala, je rekla. Podobno kot številni uspešni, pridni, zelo zaposleni ljudje današnjega 

časa je precenila hitrost čustvene predelave izgube. Danes večinoma vsi tako hitimo, da 

čustvom in občutkom večkrat ne damo dovolj prostora in časa. V plesu se je zavedla 

dogajanja v globljih plasteh svoje duše in bolj realno ugledala, kaj so njene globlje potrebe. 

 

Novinarka, ki se je udeležila nekajdnevnega skupinsko dinamičnega srečanja v Paestumu 
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pod Ammonovim vodstvom (1986a), je plese doživljala takole: 

 

“Mirni, čisto preplašeni in otožno delujoči 28-letni W. je končno tretji dan na afriške pesmi 

in bobne plesal svoj  prvi  ples.  Plesal je tako divje, gibal  se  je  tako svobodno, da je 

pustil svoj strah za seboj, tako da smo  samo strmeli.  V trenutku je postal živ, poln  moči,  

pokazal  je veliko bogastvo možnosti gibanja in plesal prav do ekstatične moči.  Vsi smo 

bili navdušeni. 

 

In  pri tem nihče ne misli, da so takih sprememb  sposobni samo  mladi ljudje. Vzemimo 

primer 50-letne gospe K..  Še zjutraj je govorila žalostno, da je prestara, da  bi bila igriva in 

se četrtega dne še vedno ni upala plesati. Spodbujali smo jo in ji razlagali, da ni starost za 

to nikakršna omejitev. Zvečer si je drznila  poskusiti.  In plesala je tako mladostno, tako 

igrivo, naravnost zaljubljeno vase kot kakšna mladenka. Prav navdušujoče jo  je bilo videti 

tako. Od takrat naprej je bila mnogo bolj  živahna,  bolj pogumna in odprta in izgledala je 

precej  mlajša.“ 

 

Iz opisa novinarke, ki se je prvič srečala s plesom za razvijanje identitete, veje navdušenje 

nad presenetljivimi učinki plesa in nad skupinsko dinamičnim vzdušjem v čarobnem 

okolju Case Ammon v Paestumu. Ker sem tam tudi sam plesal v podobnem vzdušju, se mi 

ni težko vživeti v njeno očaranost, ki je dragocena, saj ljudem omogoči, da tvegajo, da se 

sputijo v neznano. Hkrati pa vem, da se ljudje, ki v plesu za razvijanje identitete vztrajajo, 

po začetni fazi idealizacije tudi streznijo. Tudi plesna terapija ni instant metoda za 

človeško zorenje in zdravljenje. Do temeljnih strukturnih sprememb, ki se odrazijo v večji 

kvaliteti življenja, pride pri ljudeh po več letih, v katerih potrebujejo mnogi (posebej tisti z 

hudimi in dolgotrajnimi duševnimi motnjami) veliko opore in trdega dela na sebi. Za dobre 

učinke plesa je potrebna tudi kvalitetna individualna in/ali skupinska pogovorna terapija in 

večkrat tudi druge oblike psihosocialne pomoči.  

 

Reitz (1988) opisuje nekajletni terapevtski proces gospe C, ki je plesala 

sedeminpetdesetkrat. Reitzova dela tako, da so plesna srečanja na 14 dni, vmes pa so tri 

pogovorna skupinska srečanja, kjer se člani skupine pogovarjajo ob gledanju video 

posnetkov plesov. V prvem obdobju je gospa C v plesih težko vzpostavila stik s seboj in s 

skupino. V plesih in med pogovori je izgledala osamljena in izgubljena. Po okoli dveh letih 

je v svojem štiriinštiridesetem plesu (in potem še parkrat) izbrala  nekaj članov skupine, da 

so jo spremljali na bobnih. Ples ob spremljavi bobnov  zahteva  več stika in višjo stopnjo 

razmejitve in agresivnosti. V plesalki  se je vzbudilo več strahu, vendar je pokazala tudi 

svojo  sposobnost predajanja  in vzdržljivost do konfrontacij s člani skupine in z vodjo. 

Pokazala je,  da  je sposobna  potopiti  se  v socialno polje  skupine  in sprejemati socialne 

spodbude, kar je predpogoj za zdravljenje. V zadnjem plesu je odplesala svoje slovo od 

terapije  in  od terapevtske  skupine (skupinsko pogovorno terapijo je  zaključila že  eno  

leto prej). Pretresljivo je plesala na  Beethovnovo glasbo in je bila v stiku s svojim 

nezavednim in skupino, tako da so bili člani skupine ganjeni.  V  tem plesu, ki je bil primer 

retrospektivnega, bilančnega plesa, je ponovno  pokazala svojo dolgo pot k  sami  sebi  in  

k soljudem. V enem plesu je brez priprave, nepričakovano, spontano, brez koreografije 

odplesala zgodbo svojega življenja in zdravljenja. 

 

Iz zgornjih opisov dogajanj na plesnih skupinah za razvijanje identitete si je možno 

ustvariti grob vtis o osvobajajočih  in  terapevtskih  učinkih pri plešočih in na celotni 

skupini. Ammon poudarja, da kar se tiče z zdravljenjem tesno povezanega ustvarjalnega  
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procesa, je pri plesu za razvijanje identitete tako pri plešočih  kot tudi  pri gledalcih 

osrednjega pomena nepričakovani ustvarjalni, spontani trenutek,  ki ni določen niti z režijo 

niti s koreografijo in tudi ne z voljo in s hotenjem. Terapevtski premik se "zgodi" in 

plesalci ali plesalke so presenečeni nad ustvarjalnim dogajanjem. Hkrati je pomembno, da 

skupino vodi dobro usposobljen psihoterapevt, ki ima občutek za terapevtski proces in 

obvlada tudi pogovorno psihoterapijo. V naslednjem prispevku o plesu za razvijanje 

identitete, ki sva ga za ta zbornik napisala skupaj z Julijano Florjančič Kristan, opisujeva 

bolj podrobno nekaj takih terapevtskih premikov in dele terapevtskega procesa v prikazu 

dela srečanja plesne skupine.  

 

Ples za razvijanje identitete v Sloveniji 

 
Ammon sam in njegovi sodelavci in sodelavke so v osemdesetih in devetdesetih letih 

dvajsetega stoletja podpirali razvoj idej in metod dinamične psihiatrije v Sloveniji. Bernard 

Stritih je v osemdesetih postal predsednik slovenske veje Svetovnega združenja za 

dinamično psihiatrijo. Stritih je zagrel za dinamično psihiatrijo predvsem skupino 

sodelavcev v okviru Društva za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev, ki je 

pod njegovim vodstvom organizirala projekte miljejske terapije za otroke in mladostnike s 

psihosocialnimi problemi. Poleg idej in metod miljejske terapije se je pri nas v drugi 

polovici osemdesetih let najbolj prijel ples za razvijanje identitete. Za to je bila najbolj 

zaslužna Gertraud Reitz, tesna Ammonova učenka in sodelavka (glej tabelo 1). Pokazala 

nam je, kako s tem plesom lahko podpiramo različnost vsakega posameznika, mu 

pomagamo graditi lastno identiteto in razvijati sposobnosti biti z drugimi, ne da bi zanikal 

lastno osebnost, in kako se tudi s pomočjo plesa lahko učimo spoštovati druge ljudi in 

same sebe. Ammonovo gibanje za dinamično psihiatrijo je tudi po njegovi smrti leta 1995 

ostalo vitalno in uspešno. V okviru novega nemškega zakona o psihoterapiji je Ammonova 

dinamična psihiatrija priznana kot znanstvena globinska psihoterapevtska metoda, kar 

pomeni, da storitve terapevtov, ki delajo po tej metodi plačujejo zdravstvene 

zavarovalnice. To je bilo še posebej pomembno za obstoj psihoterapevtske klinike 

Menterschweige, ki so jo v dolgih letih prizadevanj za priznanje sponzorirali sodelavci 

dinamične psihiatrije sami.  

 

Po učnih letih v drugi polovici osemdesetih so začeli člani prve plesne skupine Ples za 

razvijanje identitete razvijati predvsem v okviru delovne terapije Psihiatrične klinike v 

Ljubljani (in kasneje tudi v nekaterih drugih psihiatričnih bolnicah) in v Društvu Odmev. 

Če ima ples za razvijanje identitete skupaj z drugimi oblikami kreativne terapije v okviru 

psihiatrične klinike Menterschweige osrednje mesto v miljejski terapiji, tega ne moremo 

reči za slovenske psihiatrične bolnice, kjer prevladuje zdravljenje z zdravili, ples pa živi v 

okviru delovne terapije in je bolj ali manj integriran v delo zdravnikov oz. psihiatričnih 

oddelkov. Podobno kot je Ammon ugotavljal za ZDA (glej zgoraj) se tudi pri nas vodstva 

psihiatričnih bolnic in zdravniki večinoma premalo zavedajo velikega terapevtskega 

potenciala plesa in drugih neverbalnih terapevtskih metod, vendar je vseeno razveseljivo, 

da plesna terapija živi vsaj v okviru delovne terapije in se tudi postopno vse bolj uveljavlja 

kot ti. »slovenski model gibalno plesne terapije« (podrobneje so pomembni koraki v 

razvoju tega modela prikazani v tabeli 1). 

 

Če se je ples za razvijanje identitete v okviru slovenske psihiatrije razvijal oz. integriral v 

okviru novega modela gibalno plesne terapije, pa smo v Društvu Odmev glede metode 

ostajali zvesti načinu, ki ga je razvil Ammon v okviru ambulantne dejavnosti Inštituta za 
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dinamično psihiatrijo v Münchnu. V  letih 1987 in 1988 sem namreč eno  leto  obiskoval 

plesno skupino za razvijanje identitete, ki jo je na tem inštitutu vodil  Ammon in v kateri so 

bili večinoma terapevti iz gibanja dinamične psihiatrije, vendar tudi pacienti, ki so 

zaključili zdravljenje na kliniki in so nadaljevali z ambulantnim zdravljenjem na inštitutu. 

Na osnovi te izkušnje sem skupaj z Bernardom Stritihom v devetdesetih letih vodil plesno 

skupino s poudarkom na osebnostni rasti, v kateri so bili sodelavci Društva Odmev skupaj 

z uporabniki, ki so bili vključeni v terapevtske pogovorne skupine in v projekte miljejske 

in družinske terapije društva (Saračevič, 1998). V tej skupini je nekaj let sodelovala tudi 

Julijana Florjančič Kristan (2002), ki je leta 1997 po podobnem modelu začela s plesno 

skupino v okviru Društva Smisel življenja v Postojni (Možina, 1997).  

 

V Društvu Odmev se je ples za razvijanje identitete zelo dobro obnesel tudi v okviru 

miljejskih vikendov in miljejskih taborov za odrasle. Naša izkušnja je torej, da smo plesno 

terapijo in ples kot izkustvo osebnostne rasti integrirali v miljejsko terapijo oz. jo 

povezovali z drugimi oblikami pomoči v okviru sistemske psihoterapije (npr. z družinsko 

terapijo, individualno in skupinsko pogovorno psihoterapijo), obnesla pa se je tudi kot 

oblika preventive v skupinah in projektih za osebnostno rast. Ko so bile v drugi polovici 

devetdesetih let dejavnosti društva v največjem razmahu in smo dosegli relativno dobro 

stopnjo integracije različnih oblik psihoterapevtske in psihosocialne pomoči, smo imeli 

tudi nekaj dobrih uspehov v obravnavi najtežjih oblik duševnih motenj (tudi s pomočjo 

plesne terapije), o čemer sem že poročal (Možina, 2002, 2004).  

 

_____________________________________________________________________ 

Tabela 1: Pomembni koraki v razvoju plesa za razvijanje identitete v Sloveniji 

 

1985: Bernard Stritih in Miran Možina se v okviru dvotedenske prakse na Psihiatrični 

kliniki Menterschweige v Münchnu prvič pobliže seznanita s Plesom za razvijanje 

identitete; 

1986: Nataša Bregant Možina začne s plesno skupino za izrazni ples v Ljubljani, ki traja 

šest let. Ples za razvijanje identitete se ob asistenci Bernarda Stritiha in Mirana Možine 

postopno integrira v delo te skupine; 

1987: Bernard Stritih, Miran Možina in Nataša Bregant Možina sodelujejo na 

desetdnevnem skupinsko dinamičnem usposabljanju pod vodstvom Günterja Ammona (ti. 

“Klausurtagungen”) v Centru dinamične psihiatrije v Paestumu, kjer je bil ples za 

razvijanje identitete ena osrednjih skupinskih aktivnosti; 

1987: Gertraud Reitz in Thomas Hessel vodita prvo vikend delavnico plesa za razvijanje 

identitete v Sloveniji. Nato vodita delavnice še vsako leto od 1988 do 1994; 

1987-88: Miran Možina kot štipendist dela eno leto v Münchnu in postane član ambulantne 

plesne skupine na Inštitutu za dinamično psihiatrijo pod vodstvom Günterja Ammona; 

1990: Ples za razvijanje identitete postane del delovne terapije na Univerzitetni psihiatrični 

kliniki Polje v Ljubljani. Enajst terapevtov dela v koterapevtskih parih s sedmimi 

skupinami (tri s  psihotičnimi bolniki, ena z mladostniki, ena z motnjami hranjenja, ena na 

psihoterapevtskem oddelku in ena z odvisnimi od drog); 

1992: Iztok Rink prvič poroča o izkušnjah s plesom za razvijanje identitete v okviru 

delovne terapije na Univerzitetni psihiatrični kliniki Polje. Članek z naslovom Gibalno-

plesna terapija je objavljen v Zborniku IV. letnega posveta delovnih terapevtov Slovenije 

v Izlakah, Društvo delovnih terapevtov Slovenije, str.79-83. 

1992: Bernard Stritih in Miran Možina začneta z rednimi srečanji plesne skupine v 

Ljubljani in predstavita ples za razvijanje identitete na Poletni šoli Sekcije za skupinsko 
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dinamiko osebnostno rast na Pohorju. Sredi devetdesetih let delujeta celo dve skupini, leta 

2000 pa se plesni skupini zaključita. 

1993: Bernard Stritih and Miran Možina začneta s plesno skupino v Mariboru. Ta se pod 

vodstvom Mirana Možine srečuje še danes enkrat mesečno po štiri ure. Leta 2001 v 

tedniku 7 D objavijo članek o tej skupini (Marinovič, 2001). 

1994: Julijana Florjančič Kristan pod supervizijo Mirana Možine začne s plesno skupino v 

Postojni v okviru Društva Smisel življenja. Leta 1997 je velik del Biltena društva posvečen 

plesni skupini za razvijanje identitete (glej tudi Možina, 1997). 

1994: Jožica Petek in Jano Milkovič na Evropskem kongresu art terapevtov v Ferrari v 

Italiji 1994 poročata o plesu za razvijanje identitete na Univerzitetni psihiatrični kliniki 

Polje. 

1997 – Bernard Stritih, Miran Možina in Mojca Lorbek predstavijo v delavnici svoje 

plesno terapevtsko delo na Svetovnem kongresu dinamične psihiatrije v Münchnu. 

1997: Jana Šimenc in Alenka Oven na naslednjem evropskem kongresu art terapevtov v 

Londonu izvedeta plesno delavnico za razvijanje identitete. 

1997: Na 1. Slovenskem psihiatričnem kongresu v Ljubljani Jožica Petek, Iztok Rink in 

Jano Milkovič predstavijo referat Slovenski model gibalno plesne terapije, ki ga apliciramo 

v psihiatriji. 

1999: Psihiatrična klinika v Ljubljani izda priročnik Pregled vaj za gibalno plesno 

terapijo: pripročnik za terapevte in uporabnike  avtorjev Jožice Petek, Alenke Oven z 

ilustracijami Jana Milkoviča. Priročnik je preveden tudi v angleščino. 

2000: Na 13th International Symposium for the Psychological Treatment of Schizophrenia 

and other Psychoses na Švedskem Vita Pukl Gabrovšek, Marjeta Blinc in Jožica Petek v 

prispevku Movement dance therapy and its influence on better self- awareness of patients 

with schizophrenia predstavijo manjšo raziskavo plesni terapiji in o odnosu do telesa in 

sebe. 

2001: Jožica Petek izvede delavnico Gibalno izrazne terapije z odvisnimi od prepovedanih 

drog na kongresu socialnih pedagogov v Škofji Loki. Trenutno Jožica Petek končuje 

magistrsko delo z naslovom Uporaba giba kot terapevtsko izraznega medija pri odvisnih 

od nedovoljenih drog.  
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