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Povzetek 

 
Na lastnem primeru osebnega procesa zorenja in na podlagi prikaza delov srečanja plesne 

skupine prikaževa značilnosti plesa za razvijanje identitete kot psihoterapevtske metode in 

kot medija za pospeševanje osebnostne rasti. Na kratko opiševa tri modele plesne terapije: 

psihoanalitični-psihodinamski, jungovski in psihodinamski-relacijski model. Nemški 

psihiater in psihoterapevt Günter Ammon je v osemdesetih letih razvil ples za razvijanje 

identitete, ki se je kmalu prijel tudi v Sloveniji. V prikazu dela plesne skupine za razvijanje 

identitete sva podrobneje prikazala terapevtski proces dveh članic skupine in značilnosti 

skupinskega procesa. 

 

Uvod 

 
Na Rogli 2003 sva predstavila Ples za razvijanje identitete, ki ga je v začetku osemdesetih 

letih dvajsetega stoletja razvil nemški psihiater in psihoterapevt Günter Ammon. V 

Slovenijo smo ga prenesli v drugi polovici osemdesetih let. Na kratko sva prikazala že 

skoraj dvajsetletne izkušnje s to vrsto plesa, ki ga lahko uporabljamo kot psihoterapevtsko 

metodo ali kot medij za spodbujanje osebnostne oz. duhovne rasti. Tako je bil tudi na 

Rogli glavni del delavnice izkustven, kjer so udeleženci lahko sami zaplesali in si potem 

ogledali video posnetke svojih plesov. Gre za improviziran ples, za katerega ni potrebna 

nobena posebna priprava, ampak samo radovednost in dobra volja. Dober odziv 

udeležencev delavnice naju je spodbudil, da sva napisala pričujoči prispevek. 

 

 

Izrazni ples lahko zdravi 
 

Po Jürgu Williju (cit. po Možina, Stritih, 1993) se je v dvajsetem stoletju začela dogajati 

drama individuacije, ki spreminja temeljne vrednote zahodne evropske kulture. V tej drami 
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se dogaja samouresničitev individualistično, torej kot trda razmejitev posameznika od 

drugih. Pretirano poudarjanje pomembnosti odkrivanja pravega samega sebe lahko privede 

do osamljenosti, izolacije, občutka nesmisla življenja. Willi meni, da človek prav v 

trpljenju, boleznih, hudih življenjskih krizah, ko se zave svoje samote in ko mora sam 

prenašati večji del bremena, hkrati odkrije globlji pomen povezanosti z drugimi ljudmi in s 

svetom okoli sebe, ti. ekološko samouresničitev. Psihoterapija in izrazni ples sta s svojimi 

zdravilnimi učinki zahodnemu človeku lahko v tej drami individuacije še kako v pomoč. 

 

Teorija in praksa plesne terapije se je oblikovala na stičišču izraznega plesa in različnih 

psihoterapevtskih modalitet. Po Nataši Novak (2000) bova na kratko prikazala tri modele: 

psihoanalitični-psihodinamski, jungovski in psihodinamski-relacijski model. 

 

Iz psihoanalitično-psihodinamskega stališča so osrednje teme v psihoterapiji izkušnje iz 

otroštva in specifične povezave z nezavednimi čustvi, kot so anksioznost, agresivnost, 

zanemarjanje otroka, nezdrava seksualnost. V psihoanalitični psihoterapiji naj bi preko 

uvida prišlo do intrapsihične reorganizacije. V analitičnem plesno terapevtskem procesu 

lahko tudi telesna izkušnja služi kot most, ki pripelje do ozaveščanja nezavednega. Poleg 

tega je v plesni terapiji, ki temelji na psihodinamskem pristopu, poudarek na uporabi 

gibanja, da bi se pospešilo medosebno učenje. Na telesni ravni je cilj psihično 

prestrukturiranje telesne podobe in telesnega ega s pomočjo neobičajnega, improviziranega 

gibanja. Z in za govorico telesa v plesu lahko razvijamo  posebno občutljivost in v govorici 

telesa se lahko učimo »brati« nezavedno. Ustvarjalnost v plesu lahko razumemo kot proste 

asociacije v gibanju. 

 

Tudi v okviru jungovskega pristopa naj bi bilo možno s kreativno gibalno terapijo 

integrirati zavestno in nezavedno. Spremembe na telesni ravni naj bi bile take, da bi 

dopustili nezavednemu, da ostane v telesu kot bistven del celotne osebnosti (Self po 

Jungu),  posebno v njegovih duhovnih, arhetipskih in zdravilnih funkcijah. V jungovski 

izkustveni plesni terapiji se v navzočnosti plesnega terapevta plešoči giblje po svoje, 

spontano. Nezavedni simboli postanejo s pomočjo plesa razumljivi, kar pomaga 

povezovanju posameznika z družbo, z zgodovino in s kulturo. Cilji tovrstne terapevtske 

obravnave so eksistenčni predvsem na medosebni ravni (ravnotežje, celostnost, 

integracija), ne poskuša se popravljati simptomatičnega vedenja (kot je to značilno za 

psihiatrični pristop).  

 

Iz psihodinamsko-relacijskega stališča ima plesna terapija namen razkrojiti konflikte in 

zastoje, ki so nastali v otroškem razvoju v odnosih s pomembnimi drugimi. To pomeni 

regresijo na raven intrapsihičnega in medosebnega funkcioniranja, kjer se je morda 

zataknilo ali zaustavilo. Plešoči v zaupnem odnosu s terapevtom s pomočjo ritma raziskuje 

svoja otroška doživetja in njihov medosebni izvor. Telesni občutki in zgodnje telesne 

sheme lahko v plesu nenadoma privrejo na dan. Npr. nek pacient je opisal, da je nenadoma 

dobil občutek, kot da mu bo glava kar odpadla. Ko sta s terapevtom raziskovala 

intrapsihični pomen tega občutka, se je v pacientu obudil spomin na doživetja pomanjkanja 

v zgodnji vzgoji ter njihov medosebni izvor (mati, ki mu je govorila, da bo znorela, če je 

ne bo prenehal nadlegovati). 

 

Ammonov ples za razvijanje identitete bi lahko po eni strani uvrstili v psihodinamsko-

relacijski model, hkrati pa je Ammon dal velik poudarek skupini, kar je temeljna značilnost 

teorije in prakse dinamične psihiatrije nasploh. Ples v skupini namreč obogatijo skupinski 
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odnosi in procesi, ki omogočajo dvig ravni posameznikovega medosebnega funkcioniranja. 

Ti procesi omogočajo tudi, da se posameznik in cela skupina približajo nezavednemu. V 

skupini je možno najti nove in nepričakovane povezave, odkrivati  interakcije v odnosih in 

najti nove možnosti za ustvarjalnejše odnose. Odnosi med skupino in plesalcem ter vodjo 

skupine so osnova za uspešnost razvojnega procesa. Ples sam ni dovolj. 

 

Ples za razvijanje identitete kot izkustvo osebnostne rasti je primeren za ljudi, ki so 

psihološko in socialno relativno dobro integrirani, ki so na splošno zadovoljni z življenjem 

razen v zvezi z vsakdanjimi problemi in konflikti in imajo lahko simptomatiko, kot npr. 

potrto razpoloženje ali lažja nespečnost, ali nekaj problemov v socialnem in delovnem 

funkcioniranju, vendar na splošno dobro funkcionirajo in imajo nekaj pomembnih 

medosebnih odnosov.  

 

Ples za razvijanje identitete kot psihoterapevtska metoda spodbuja posameznikovo  

psihično, fizično in socialno integracijo, in je primeren tudi za ljudi z hujšimi in 

dolgotrajnimi duševnimi motnjami. Kot pa je Možina že prikazal v predstavitvi plesa za 

razvijanje identitete v tem zborniku, se mora ples pod vodstvom dobro usposobljenega 

terapevta povezovati s pogovornimi oblikami terapije in/ali drugimi oblikami 

psihosocialne pomoči. 

 

 

Moje izkušnje osebnostne rasti s plesom za razvijanje identitete 
 

Druga avtorica plešem in vodim plesne delavnice od 1992 leta dalje, intenzivneje od leta 

1995, s prekinitvijo dveh let do septembra 2002, ko sem v Ljubljani spet na novo 

oblikovala plesno skupino za razvijanje identitete. V vseh teh letih sem v okviru Društva 

Odmev plesala v skupini Mirana Možine in Bernarda Stritiha, skupaj z Možino pa sva 

oblikovala še vzporedno plesno skupino v Postojni, ki sem jo pozneje vodila sama pod 

njegovo supervizijo. Učila sem se tudi od Gertraud Reitz, ki je bila dolga leta učiteljica in 

supervizorka tovrstnega plesa pri nas. 

 

Moja izkušnja je, da je ples za razvijanje identitete dragocena možnost za spodbujanje 

osebnostne rasti in za preventivo, s katero sem dopolnila svojo socialno delavsko prakso. 

Hkrati sem kot članica plesne skupine za osebnostno rast spodbudila tudi svoj proces 

osebnega zorenja. Ko na videu gledam svoje plese izpred nekaj let, se velikokrat ne 

prepoznam. Spomnim se, kako me je včasih v skupini bolelo, ko sem dobila od članov 

skupine povratne informacije, ki mi niso bile všeč, vendar sem vztrajala, ker sem vedela, 

da ima vsak človek, in tako tudi jaz, svoje specifično gibanje, ki ga morda drugi 

prepoznavajo drugače, kot sem to med plesom čutila sama. Ko opazovalci plesu dajo nek 

pomen in to opišejo, lahko plešoči pride do uvida, kaj se z njim dogaja, kje se razhaja 

njegova zaznava od zaznave drugih članov skupine. Tako sem poslušala, kaj ob mojem 

plesu doživljajo člani in vodja skupine, in postopno so se njihove povratne informacije 

približale tistemu, kar sem doživljala sama in obratno – sama sem lahko bolj sprejela tisto, 

kar so videli drugi, pa sem bila sama za to slepa. 

 

Na začetku sploh nisem opazila, da je moje telo togo, da plešem zakrčeno, da se med 

plesom ne morem sprostiti. V letih pred vključitvijo v plesne skupine, ko sem izgubljala 

pravo samo sebe, ko sem v glavnem živela za druge, ko nisem znala niti več globoko 

zadihati zase, sem izdelala način, kako bom pokazala navzven tisto, kar želim, da drugi 
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vidijo, z odločitvijo, da mora ostati varno skrito v meni tisto, kar se v resnici dogaja, kar 

jaz v resnici sem in kar resnično čutim. Veliko tega se je torej v meni nabiralo in včasih se 

mi je zdelo, da že komaj ostaja pod pokrovom. Šele postopoma, po nekaj letih, se je v 

mojih plesih razvijala mehkoba, odprtost, hrepenenje, hkrati pa je prihajalo do pomembnih 

odločitev v mojem življenju. Šele po teh odločitvah sem začela odkrivati sebe in se čutiti 

resnično, tako kot sem. Postala sem živahna, sproščena, nežna, ljubeča, na trenutke pa tudi 

strastna, silovita, odločna. Kolegica Nataša Novak (2000), ki je o mojem razvoju identitete 

v plesih pisala v svoji diplomski nalogi, pravi, da se je spremenilo »izžarevanje, gibanje v 

prostoru in stik s samo seboj in s skupino«. Tedaj sem se začutila takšno, kakršno sem se 

zgubila nekje pri devetnajstih letih starosti. Od tega odkritja dalje sem začela na novo 

graditi.  

 

Prikaz dela srečanja plesne skupine za razvijanje identitete s komentarji 
 

Prikazala bova dele pogovora ob gledanju video posnetkov s tretjega srečanja plesne 

skupine za razvijanje identitete, ki je pod vodstvom Julijane Florjančič Kristan potekalo 

oktobra 2002 in ki sva ga skupaj analizirala na supervizijskem srečanju. Skupina se je 

oblikovala prav tisto jesen. Imena so razen imena vodje spremenjena: Marjana, Vojko, 

Breda, Nevenka, Urša, Ivana, Matej, Julijana – vodja. Ker bi bil celoten zapis srečanja 

predolg, sva izbrala odlomek, ki lahko po najinem mnenju da dovolj dober vtis o načinu 

dela. 

 

Najprej so si na skupini ogledali video posnetek prejšnjega srečanja, na katerem sta plesali 

med drugimi tudi Nevenka in Breda. Potem ko so si ogledali Nevenkin ples, je ta 

komentirala: ''Večkrat se mi zdi, kot da je vse, kar mi pride kot odgovor, mamino mnenje 

in da ne vem, kaj je moje. Rada bi spoznala svoje mnenje. Videla sem, da v plesu nisem 

mogla ven iz nečesa – najraje bi roke vrgla ven, jeza je spodaj. Kot da sem na enem mestu.  

Ob gledanju videa se mi je pojavila misel, da si želim narediti prostor, a vem, da ga še ne 

zmorem. Hkrati sem videla, da sem imela obraz nasmejan. V glasbi, notah, ki me božajo, 

začutim zadovoljstvo. Rada bi stopila ven iz svojega znanega gibanja, čeprav je bilo to, kar 

sem odplesala, spontano.'' 

 

Nevenka je mlada ženska v dvajsetih letih, ki si je s pomočjo plesa zastavila ključno 

vprašanje: kako pristno izraziti samo sebe. Nevenka je po konvencionalnih merilih plesala 

prijetno in lepo, vendar je pogrešala doživetje pristnosti, svojo lastno živost. V 

Ammonovem jeziku bi lahko rekla, da je opisala pomanjkanje doživetja lastne identitete. 

 

Člani skupine so Nevenki izrazili veliko razumevanja, hkrati pa tudi vtis, da je neodločna, 

da se med plesom negotovo ustavlja, kot da si želi nekaj narediti, pa se sredi dejanja 

premisli; kot da se ji nenadoma zazdi brez smisla. Na to se je Nevenka odzvala: ''Mama mi 

je že kot otroku predlagala, da bi se učila klasični balet. Niti pomislila nisem, da moja 

mama nima prav. A saj sem bila še otrok! Pri treh letih sem zgubila svoje mnenje, vseskozi 

mi ga je določala mama. Sedaj raziskujem sebe, odkrivam svoje mnenje. Čutim, da bi kar 

udarila.'' Urša in Ivana sta nato Nevenki dejali, da je v plesu pokazala, da se prebuja, a še 

ne zbere dovolj moči. Ima pa voljo. Izrazili sta spodbudo - kot bi nežna duša hotela spraviti 

nekaj iz sebe, z nečim obračunati. V plesu je čutiti, kako se porajajo vprašanja o lastni 

identiteti. Breda je Nevenko spomnila, da ji je ob koncu plesa rekla, da ples ni bil spontan, 

da je bil narejen, da se je iskala in spraševala: kdaj bom pristna? 
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Po eni strani je skupina dala Nevenki dovolj opore in pohval, po drugi strani pa je doživela 

tudi konfrontacijo, ko se je izpostavilo vprašanje na ključni točki tega načina dela – na 

vprašanju lastne identitete. V supervizijskem pogovoru se nama je zdelo zanimivo, kako je 

Breda Nevenko opozorila na protislovje v njenih izjavah: po ogledu videa je Nevenka 

rekla, da je odplesala spontano, takoj po plesu pa Bredi obratno. Plesalci, ki so se naučili 

neke plesne tehnike, imajo pogosto predvsem v prvi fazi plesne terapije celo več težav z 

iskanjem lastnega pristnega izraza kot tisti, ki se niso nikoli učili plesat. Plesna tehnika 

lahko postane navada, podobna železni srajci. Nevenka je v plesu pokazala precej tega, kar 

se je naučila v plesni šoli, to je šlo samo od sebe, hkrati pa je iskala drugačno spontanost, 

ki bi bila osvobojena tehnike. Tako sva razumela njeno zmedo v lastni oceni, ali je bil ples 

spontan ali ne. 

 

Ammon (1986) pravi, da je Diaghilev, veliki učitelj ruskega baleta, govoril svojim 

plesalcem, potem ko so obvladali celotno koreografijo nekega plesa in so imeli za seboj 

dolgoletno šolanje in urjenje: »Gospodje in gospe, zdaj me pa, prosim, presenetite! Plešite 

tako, da se bom čudil!« Izurjeni plesalci, ki včasih začnejo trenirati že kot otroci, še 

posebej ko gre za operne, baletne ali solo plesalce, morajo pozneje, ko obvladajo celotno 

tehniko, pozabiti vse, kar so se učili, da bi se lahko zgodilo nekaj novega - nepričakovani 

ustvarjalni trenutek. Tehnika in izvirnost se povežeta na novi ravni integracije. Naučeno, 

tuje se prepoji z osebnim, lastnim. Tudi profesionalni plesalci nimajo zavestnega nadzora 

nad temi dragocenimi trenutki kreativnosti, ki se pač zgodijo ali pa ne. Lahko pa se zgodijo 

le, če tvegajo, če gredo na čistino, če se odprejo neznanemu. 

 

Ammon (1986) tudi opozarja na način dela, ki ga je razvil sloviti dirigent Furtwängler, ki 

je s svojim orkestrom natančno naštudiral posamezne dele koncerta, nikoli pa celote. 

Celota je nastala šele na koncertu. Tam se je zgodilo kreativno dejanje. In to je dosegel tudi 

z močjo in izžarevanjem svoje osebnosti in svojega dirigiranja – in s svojim odnosom do 

glasbenikov. Trenutek kreativnosti je odnosni dogodek Veliki dirigenti, veliki režiserji 

imajo zelo globok odnos do umetnikov, s katerimi sodelujejo. Odločilnega pomena je, da 

imajo dirigenti, režiserji, plesni mojstri, odnos do cele skupine in da je skupinsko - 

dinamična atmosfera tako intenzivna, da lahko pride do kreativnih procesov.  

 

Nevenkin ples je bil relativno dolg, okoli petnajst minut, vzorec gibanja se je ponavljal, 

tako da sva ga doživela kot predolgega. Običajno trajajo plesi pri tej metodi od pet do deset 

minut in postopno člani skupine dobijo zaupanje v to, kako veliko lahko v tem relativno 

kratkem času doživijo in izrazijo. Nevenkina bera novega, svežega in nepričakovanega je 

bila še bolj skromna, kar je tudi razumljivo, saj je bil to šele njen drugi ples. Predolg ples 

lahko vodja skupine tudi prekine, če plešoči kljub ponavljanju določenega vzorca ne more 

nehati plesat in izgubi stik z dejanskim dogajanjem v skupini (npr. če prezre neverbalne 

znake nelagodja pri članih skupine). Dolžina plesov ni premo sorazmerna s terapevtskim 

učinkom, večkrat je celo obratno. Že v kratkem plesu lahko pride do premika, do drobne 

spremembe utečenega vzorca, ko začne plesalec z novim plesnim elementom. Ta drobna 

sprememba se potem v terapevtskem procesu krepi po principu snežne kepe, ki sproži plaz. 

Vodja je odgovoren, da v skupini postopno oblikuje tako naravnanost, da člani vse bolj 

opazijo in spoštujejo drobne spremembe, majhne korake v konstruktivno smer. Nepoučeni 

in neizkušeni člani skupine namreč pogosto pričakujejo dramatične premike, velike in hitre 

magične spremembe. Poleg tega je po doživetju terapevtskega premika na plesnem 

srečanju še dolga in naporna pot, da član skupine te premike uresniči v vsakdanjem 

življenju in najde novo osebno in odnosno ravnotežje. Terapevtski proces je podoben 
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avanturi, nepredvidljivemu iskanju spoznanj o sebi in medosebnih odnosih. V iskanju 

pravega oz. dejanskega samega sebe in odnosov, ki so povezani z doživetji pravega sebe, 

se terapevt in klient prebijata do novih razglednih točk, kjer lahko zagledata oz. zaslutita, 

kako je vsak sam svoj in hkrati vpet v večje celote. Spoznanja o sebi so nujno tudi 

spoznanja o širši celoti, o soljudeh in o naravi. 

 

V tem smislu sva na supervizijskem srečanju ugotavljala, da je majhen, a pomemben znak, 

ki pri Nevenki obeta terapevtske spremembe in kaže smer, v kateri bo lahko delala na 

plesnih srečanjih – izražanje jeze in drugih čustev. Sama je po ogledu videa komentirala, 

da »čuti, da bi kar udarila« in da »je spodaj jeza«. Nevenka je bila v plesu in tudi v 

življenju pretirano urejena in čustveno zadržana, z željo po popolnosti. Hkrati sva ocenila, 

da sta ples in glasba njen pomemben vir, da se v plesnem mediju počuti varna, »na 

domačem terenu« (npr. njena izjava »v glasbi, notah, ki me božajo, začutim zadovoljstvo«) 

in da bi prav v plesu lažje tvegala bolj spontano izražanje občutkov in čustev kot v 

vsakdanjem življenju. Dejansko se je kasneje v njenih plesih njena »perfektna fasada« 

začela krhati. Začela je doživljati več občutkov in čustev, tako pozitivnih kot negativnih. V 

svojem vsakdanu pa je tvegala več konfliktov in razočaranj v odnosih, s tem pa se je tudi 

intenziviral njen občutek lastne identitete. 

 

Nato so si ogledali Bredin ples, ki je bil na nek način polarno nasprotje Nevenkinemu 

plesu, poln občutkov, čustev in tudi bolečin. Včasih je izgledalo, kot da bo padla, vendar se 

je po vsakem nihanju spet ujela. Nekajkrat je v njej kot nekaj vzniknilo in nato spet 

poniknilo v malodušje (mlahavo spuščene roke). Nato se je objela, kot bi se hotela zaščititi. 

Koraki so bili drobni, bolj v smeri nazaj kot naprej. Nato je počepnila, se zvila v položaj 

fetusa, medtem ko je  obraz postal bolj spokojen. Videti je bilo, kot da si v počepu nabira 

novih moči, tako da se je potem spet lahko odprla – kot da je pripravljena na nova 

doživetja. Ko je božala tla, je vodjo skupine prešinilo: Nikoli prej nisem videla, kako lepe 

roke ima! 

 

Estetska doživetja so reden spremljevalec plesnih srečanj. Nenadoma se plesalcu ali 

gledalcem lahko zgodi, da v nekem detajlu plesalčeve drže ali gibanja doživijo trenutek 

lepote. Lahko na nov način doživijo tudi glasbo, lahko se pojavijo notranje slike z 

estetskim nabojem. Tako se je zgodilo vodji, da je zagledala lepoto Bredinih rok. Tudi 

vodja je bila v tem trenutku v hipnotskem transu, s polno pozornostjo na plesalki. Estetsko 

doživetje priča o posebni odprtosti vodje, ki je pri tem načinu dela zaželjena. Ker je na 

plesnih srečanjih težišče na neverbalnem izražanju, je za estetska doživetja relativno več 

možnosti kot v oblikah terapije, kjer je težišče na verbalnem izražanju. 

 

Breda je svoj ples takole komentirala: ''Močno mi je utripalo srce.'' Pri tem je zajokala. Ko 

se je malo umirila, je nadaljevala: ''Ko sem plesala, je bilo zame zelo močno. Prav tako 

zdaj, ob gledanju videa. Ponosna sem nase – tudi v tem delu sebe, ki sem ga hotela skriti. 

Ko me je 'zadelo', ko se je pokazalo ogromno bolečine, sem bila pristna.'' Pri tem je spet 

zajokala. ''Po plesu sem čutila očiščenje in šele zdaj vidim, od česa. Od navlake, kakšna 

moram biti, od pričakovanj drugih. Zame je bil ples potrditev, da je prav, da si dovolim biti 

kar sem. Na začetku plesa sem začutila, kot da molim. To me je presenetilo, saj v življenju  

že dolgo ne molim več. Ko sem tipala po tleh, se mi je zdelo, kot da iščem tla in jih ne 

morem najti. Nenadoma pa se je sprožilo veliko občutkov! Čutila sem usmiljenje do sebe – 

sočustvovanje, ne pomilovanje. Lahko sem se sprejela tako kot sem. Zame je bil velik 
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korak, da sem šla plesat po Nevenkinem plesu. Njen ples je bil ljubek, popoln. Želela sem 

biti kot ona.'' 

  

Vojka je Bredin ples presenetil. Na začetku je doživljal, da je neodločna. Hkrati pa se mu 

je zdel ples pravi. Ni pričakoval, da bo plesala tudi na tleh, a je bil zadovoljen, da se je ples 

nadaljeval. Strah ga je bilo, ali bo zmogla vstati. Že v prvem delu je imel močne občutke, 

zato se je raje umaknil sam vase. Nekaj močnega se je v njem dogajalo. Prehudo, da bi 

vzdržal intenzivno prisotnost in ostal pozoren. Pove, da se je tudi v prejšnji plesni skupini 

pojavil podoben odpor in da je kar zaspal. Bredin ples se mu je zdel v redu, ker jo pozna in 

je bil zadovoljen, da gre tako v plesu kot življenju naprej kljub temu da je hudo. Najbolj 

mu je všeč, da se ne ustraši določene situacije, kot on, ko potem kar zbeži, npr. v spanje. 

 

Marsikdaj se članom skupine ob spremljanju plesov zgodi podobno kot Vojku. Sproži se 

intenzivno notranje dogajanje, ki pozornost člana popolnoma preusmeri navznoter. 

Gledalcu se lahko vzbudijo doživetja, ki jih sam težko sprejme, še težje pa jih podeli s 

skupino. V takem primeru obstaja velika verjetnost, da bo član izstopil iz skupine. To sva 

večkrat doživela, še posebno v obdobju, ko so bila srečanja posvečena samo plesom in smo 

se manj pogovarjali. Prav pogovori ob gledanju videa so se nam pokazali kot zelo 

pomembni za negovanje zaupanja in medosebnega stika v skupini. Za doseganje 

terapevtskih učinkov je pomembna integracija neverbalnega doživljanja v in ob plesu z 

verbalnim opisom. Poleg tega plesalec ne pleše samo sebi in potrebuje povratno verbalno 

informacijo drugih članov skupine. V uri in pol plesov se praviloma zgodi toliko, da je 

možno najmanj dvakrat toliko pogovora, da se vsaj deloma zložijo vtisi in doživetja.  

 

Nato je Matej povedal Bredi in Nevenki, da je pri obeh plesih čutil, da bo imel še veliko 

dela sam s sabo. Spraševal se je: Kaj me še danes čaka? Imel je čuden občutek, vse se mu 

je zdelo daleč. Ko je začela Breda plesati, se mu je zdela zlomljena. Pomislil je: Zdaj je pa 

»fertik«! Pričakoval je, da bo kar nehala, a je nadaljevala. Ni brezizhodno, je pomislil, ker 

vedno znova zbere voljo.  

 

Marjana je povedala Bredi: ''Začetek se mi je zdel najbolj pomemben – v bolečini si se 

odločila, da boš plesala naprej. Bolečina se je videla v celem plesu, tudi zdaj ob gledanju 

videa. Toda ostala si v gibanju – torej greš naprej!'' 

Uršin komentar Bredinega plesa je bil, da si ne zna predstavljati, da bi lahko bilo bolj 

iskreno in da jo je njen ples zelo impresioniral. ''Božanja po tleh nisem doživela, kot da bi 

se bala, ampak bolj kot tipajoče iskanje, kje boš nadaljevala.''  

Ivanin komentar pa je bil: ''Pripravila sem se na pogreb, a izkazalo se je kot odpiranje. 

Zaključek je bil optimističen – greš naprej.''  

 

Kmalu po vključitvi v plesno terapijo je Breda zbrala pogum, da je po petindvajsetih letih 

zakona vložila tožbo za razvezo in odšla na delo v tujino. Z vodjo skupine sta imeli tudi 

individualne pogovore, ko se je vračala domov k svojim otrokom na dopust. Kljub velikim 

naporom, dilemam in stiskam je v pogovorih izrazila tudi zadovoljstvo nad nekaterimi 

spremembami v svojem življenju. Povedala je, da je plesna terapija prišla v njeno življenje 

prav tedaj, ko jo je potrebovala in da je povzročila drastični premik. Po opisanem srečanju 

skupine ji je bilo še velikokrat težko, tako da je mislila, da ne bo zdržala. Na plesnih 

srečanjih je kasneje še plesala, večkrat pa tudi kar sama doma.  
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V pogovorih z vodjo je govorila tudi o »navlaki« tistega, kar so zahtevali od nje, kakšna 

naj bo in kako naj se obnaša. Pripovedovala je o odporu do molitve, ki se je porodil v 

zadnjem času, medtem ko je bila v prejšnjem obdobju življenja, ko sta živela skupaj z 

možem, še zelo vpeta v versko življenje. Ko je gledala svoj ples, je bila začudena, da je do 

molitve prišlo spontano in da je molila s celim telesom. Zdelo se ji je kot sprava z Bogom. 

Ples je sama poimenovala katarza, česar do takrat še ni doživela. To ji je pomagalo, da je 

odkrivala značilnosti, ki jih v sebi do takrat še ni poznala in da se je lažje sprejela.  

 

Bredin ples je primer mejnega doživetja v plesni terapiji (ples po robu), ki ima lahko velik 

pozitivni terapevtski izkupiček za plešočega pa tudi za člane skupine. Mejna oz. robna 

doživetja v življenju imajo dvojni obraz – lahko so začetek nečesa novega (znak prehoda - 

npr. iniciacija, kriza srednjih let), lahko pa se človek tudi zlomi. V življenjskih krizah, ko 

se človek znajde na robu, se namreč zmehčajo meje navznoter med zavestnim in 

nezavednim in navzven med posameznikom in drugimi ljudmi. Člani skupine so Bredino 

krizo srednjih let in hojo po robu dobro zaznali in spodbudno reflektirali. V njenem plesu 

so se odrazile velike življenjske spremembe, kriza in iskanje, spremembe v doživljanju 

same sebe. Izrazila je tudi svoja hrepenenja, sramežljivo željo po erotiki in telesnem 

užitku, hkrati pa potrebo po opori skupine in terapevta. Vsi člani skupine so se odzvali 

empatično, razumevajoče in spodbudno. Če plesalec odpleše tak eksistencialno pretresljiv 

robni ples, je važno, da vodja skupine omogoči več časa za povratne informacije članov 

skupine, tako da lahko vsak član skupine podeli svoja doživljanja. Plesalec ali plesalka je 

namreč po takem plesu zelo odprt in ranljiv in potrebuje veliko podpore. 

 

Intenzivni odzivi vegetativnega živčnega sistema so tudi pogost pojav v tovrstnih plesih. 

Pospešeno bitje srca, ki ga je opisovala Breda, je znak povečane aktivnosti simpatičnega 

živčevja. Lahko pa se zgodi tudi obratno, da plešoči nekako »zamrzne«, otrpne, če pride do 

povečane aktivnosti parasimpatičnega živčevja. Plesalci obe vrsti avtonomnega telesnega 

odziva večkrat doživijo kot neprijetni in so ob tem zmedeni, ne vedo, ali naj se ustavijo ali 

nadaljujejo. Postopno pa spoznajo, da so take neprijetne faze prag v doživetja kreativnosti, 

stika, katarze, olajšanja, novega začetka. Tudi izkušeni člani skupine poročajo, da je 

doživetje tega praga neizogibno, da je vedno znova mučno, ko gredo plesat in se znajdejo 

na sredi, pred novo preizkušnjo. Razlika med izkušenimi in začetniki je bolj ta, da se 

izkušeni naučijo sprejemati tveganje in negotovost, medtem ko bi se začetniki temu radi 

izognili. Breda je prišla »skozi« in je bila poplačana s pristnim doživetjem, ki ni bilo lahko, 

je pa bilo eksistencialno izpolnjujoče. Nagrajena je bila tudi z obilico pristnih stikov s člani 

skupine in z vodjo. 

 

Če povzameva, sva s pomočjo Nevenkinega in Bredinega primera začrtala zanimivo 

polarnost, ki pokaže možne učinke in procese v plesni terapiji. Nevenkino in Bredino 

iskanje je bilo usmerjeno v razvijanje identitete, vendar sta se v to avanturo spustili iz 

polarno nasprotnih izhodišč. Če so bile Nevenkine meje navznoter in navzven toge, so bile 

Bredine zelo mehke in propustne. Če se je Nevenka hotela izviti iz trdnih in stabilnih 

okvirjev primarne družine in je iskala večjo labilnost in svobodo, je Breda že izstopila iz 

nezadovoljivih okvirjev svojega zakona v zelo labilno fazo svojega življenja in je iskala 

ponovno stabilizacijo, nov okvir. Nevenka je bila navidez popolna, ljubka, z briljantno 

fasado in je iskala pretrese, Breda pa je bila ranjena, polna bolečine in je iskala možnost 

celjenja ran. Če je Nevenka iskala način, kako odpreti Pandorino skrinjico svojih čustev in 

občutkov povezanih s travmami, je Breda iskala način, kako preplavljajoča čustva in 

občutke povezane s travmami znova zložiti v nov red, ki bi bil po njeni meri. In končno sta 
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se seveda razlikovali tudi po življenjski fazi, Nevenka je želela nadoknaditi nekaj 

zamujene adolescence, v kateri je bila preveč solidna, in je iskala prehod v zrelo odraslost, 

Breda pa izhod iz krize srednjih let. Obe pa sta pogumno iskali pot naprej – v plesu in v 

življenju. 
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