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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu specialistične naloge je opredeljena povezava duševnosti in telesa ter 

vpliv telesnih aktivnosti na duševno stanje osebe. Predstavljen je ples kot izrazno sredstvo 

neverbalne komunikacije v terapevtskem procesu v skupini in poudarjen pomen ustvarjalnosti 

pri plesnem izražanju. Podan je zgodovinski pregled vloge ženske v plesu in opisane so 

terapevtske značilnosti orientalskega plesa. Poleg predstavitve gibalno-plesne terapije in 

njenih učinkov so opredeljene tri metode: »Porajajoči se jezik telesa – EBL«, »Labanova 

analiza gibanja – LMA« in »Gibalno-plesna terapija kot kreativna psihoterapija – DMT«. 

Pojasnjena je preventivna vloga skupinske gibalno-plesne terapije in izpostavljena sta pomen 

in vloga terapevta. Oblikovan je model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa, ki vključuje 

skupinsko gibalno-plesno terapijo v povezavi z orientalskim plesom.  

Empirična raziskava je osredotočena na udeleženke tečajev orientalskega plesa, ki so se za 

ples odločile, ker so se želele sprostiti, izboljšati telesno pripravljenost in gibljivost. Soočale 

so se s pogostim doživljanjem stresa, duševno in mišično napetostjo, utrujenostjo, težavami z 

zaznavanjem, čutenjem in sprejemanjem lastnega telesa ter gibanja; z negotovostjo, nizko 

stopnjo samozavesti in telesne samopodobe ter posledično nesproščenostjo in zadržanostjo pri 

izražanju ter neverbalni komunikaciji.  

Kvalitativna raziskava je izvedena v dveh delih. Pilotska anonimna anketa je uporabljena kot 

temelj za oblikovanje modela ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa ter kot podlaga za 

pripravo smernic za osrednji del raziskave – skupinski usmerjeni intervju in opazovanje z 

udeležbo. V polstrukturiranih pogovorih z udeleženkami tečajev so bila pridobljena njihova 

mnenja, občutja in ocene o zaznanih učinkih uporabljenega modela. Pogovor je bil izveden v 

treh skupinah s po šestimi udeleženkami tečajev, ki so bile vključene v model eno do dve leti, 

tri leta oziroma štiri leta. Prek samorefleksije udeleženk so proučeni učinki modela 

ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa z upoštevanim časom trajanja obiskovanja tečajev.  

Rezultati raziskave kažejo, da model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa, ki združuje 

gibalno-plesno terapijo in orientalski ples, pozitivno vpliva na naslednje elemente: zavedanje 

telesa – udeleženke so postale bolj sproščene in so se začele zavedati več delov telesa ter 

telesa kot celote; na telesno držo – udeleženke so pridobile pravilnejšo telesno držo, s tem so 

se telesne bolečine zmanjšale ali celo izginile; na zavedanje občutkov – udeleženke so se po 

treh letih vključenosti v model v večji meri zavedale občutkov in čustev, s plesom so začele 

izražati svoja čustva ter uživati v prostem plesu; na gibalni repertoar – udeleženske so 

izboljšale splošno telesno gibljivost, pri plesu uporabljale več delov telesa, njihovo gibanje je 

bilo raznovrstnejše in bolj ženstveno; neverbalna komunikacija – bolj zavestno doživljajo 

svojo komunikacijo in neverbalno komunikacijo drugih, v njej so po treh letih postale 

samozavestnejše, pri očesnem stiku sicer še nekoliko zadržane, dotik jim je v skupini postal 

prijetnejši in sproščujoč; na kakovost življenja – telesno in duševno stanje ter socialni odnosi 

so se izboljšali, v odnosih so postale pristnejše, dostopnejše in bolj sproščene, razvile so 

občutek, da so sposobne, da plesno dobro napredujejo, da se razgibajo, zabavajo, so 

zadovoljnejše s seboj in so si bolj všeč, so na splošno bolj polne energije, vse več jim pomeni 

dobra družba soplesalk in nastopajo z velikim zadovoljstvom.  

Raziskava potrdi, da so pozitivne spremembe opaznejše z leti vadbe, zlasti pri udeleženkah, ki 

so plesale tri leta ali več. Manjši pozitivni vpliv je izražen pri udeleženkah, ki so izpostavljene 

močnemu in kontinuiranemu stresu. 

 

Ključne besede: orientalski ples, gibalno-plesna terapija, ozaveščanje telesa, gibalni 

repertoar, neverbalna komunikacija, kakovost življenja 
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PREVENTIVE EFFECTS OF GROUP DANCE MOVEMENT THERAPY ON 

PARTICIPANTS OF ORIENTAL DANCE COURSES 

SUMMARY 

 

The connection of mind and body as well as the impact of physical activity on mental state of 

the person is defined in the theoretical part of the thesis. It featured dance as an expressive 

means of non-verbal communication in the therapeutic process in the group and stressed the 

importance of creativity in dance expression. It has given a historical overview of the role of 

women in dance and described the therapeutic characteristics of oriental dance. In addition to 

presenting dance - movement therapy and its effects three methods are defined: "The 

emerging body language - EBL", "Laban movement analysis - LMA" and "Dance movement 

therapy as a creative psychotherapy - DMT". The preventive role of group dance movement 

therapy is explained and the importance and role of the therapist highlighted. A model of 

body awareness through movement and dance is featured, which includes a group dance - 

movement therapy in conjunction with oriental dancing. 

Empirical research has focused on the participants of oriental dance courses who have decided 

to dance because they want to relax, improve fitness and flexibility. They are faced with 

frequent experience of stress, mental and muscular tension, fatigue, difficulties with 

perception, feeling and acceptance of one's own body and movement, with uncertainty and 

low levels of self-esteem and body image, with consequent stiffness and restraint in 

expression and non-verbal communication. 

Qualitative research was conducted in two parts: (A) pilot anonymous survey as a basis for 

modeling awareness of the body through movement and dance, and (B )group interviews and 

participant observation as a basis for the preparation of guidelines for the central part of the 

research . In semi-structured interviews with participants in the courses were acquired their 

opinions, feelings and assessment of the perceived effects of the model. The interview was 

conducted in three groups with the six participants of courses that were included in the model 

for one to two years, three years or four years. Through self-reflection participants examined 

the effects of the model of body awareness through movement and dance, considering the 

duration of attending courses. 

The survey results show that the model of body awareness through movement and dance, 

which combines dance - movement therapy and oriental dance, has a positive impact on the 

following elements: (a)body awareness - participants became more relaxed and started to 

realize several parts of the body and the body as a whole,(b)  posture - participants obtained a 

more correct posture, thus the pain in the body decreased or even disappeared; (c)in the 

awareness of sensations - after three years of involvement in the model participants became 

aware of feelings and emotions in dance, began to reflect their feelings and enjoy the free 

dance; on motion repertoire - participants improved overall physical mobility, used several 

parts of the body in dance, their movements were more diverse and feminine; in non-verbal 

communication - a more conscious experience of their non-verbal communication and of 

others in it. After three years they become confident, with eye contact somewhat reticent, 

touch in the group became more pleasant and relaxing; quality of life - physical and mental 

state and social relations have improved, relations have become more genuine, more 

accessible and more relaxed, have developed a sense of being able to dance well, advanced in 

order to work out, have fun, they are more satisfied with themselves and are more like 

themselves, they are generally more full of energy, an increasing number of them appreciate  

a good company of dance partners and  perform with great satisfaction. 
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The study confirms that the positive changes are more noticeable with years of exercise, 

particularly in participants, who danced for three years or more. Small positive impact is 

reflected in the participants who are subject to intense and continuous stress. 

Key words: oriental dance, dance movement therapy, body awareness, movement repertoire, 

nonverbal communication, quality of life 
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UVOD 
 

Na podlagi večletnih izkušenj dela s plesnimi skupinami večinoma odraslih žensk opažam, da 

ima veliko udeleženk tečajev težave z zaznavanjem, čutenjem in sprejemanjem svojega telesa 

ter gibanjem. Posledice so predvsem slaba telesna drža, zakrčenost telesa in omejena 

sposobnost gibanja, telesne bolečine, kronična utrujenost in nesproščenost v komunikaciji. V 

svojem telesu se večinoma ne počutijo dobro, so negotove in nesamozavestne ter imajo 

pogosto nizko telesno samopodobo. Tudi Feingold in Mazzella (1998) sta v svoji študiji 

ugotovila, da se število žensk z nizko telesno samopodobo povečuje ter je bistveno večje kot 

pri moških. Pri svojem delu s skupinami opažam, da so udeleženke na začetku napete, 

sodelovanje in izražanje v skupini ni sproščeno, neverbalno komuniciranje je zadržano. Za 

ples se odločajo predvsem zato, ker se želijo sprostiti, izboljšati svojo telesno pripravljenost in 

gibljivost. Iz primerjav rezultatov več raziskav (Belardinelli, Lacalaprice, Ventrella, Volpe in 

Faccenda, 2008; Hackney in Earhart, 2009; Hamburg in Clair, 2003; Margariti in drugi, 2012) 

izhaja, da vsaka plesna oblika pripomore k širjenju gibalnega repertoarja, izboljšanju telesne 

pripravljenosti in ravnotežja ter pripomore k splošnemu dobremu počutju, kar velja za vse 

starosti. Udeleženke mojih tečajev orientalskega plesa navajajo, da v življenju pogosto 

doživljajo stres, ki je včasih tako intenziven in dolgotrajen, da resno vpliva na njihovo 

psihofizično oz. telesno stanje in s tem na kakovost življenja. Selye (1955) opisuje učinke 

stresa, ki se odražajo na telesu kot mišična napetost. Le-ta lahko zaradi neprekinjenega 

trajanja postane tako globoka in nezavedna, da telo in gibanje postaneta trajno zakrčena. 

Posledice so otrdelost telesa, omejevanje dihanja, utrujenost in motnje v presnovi, ki lahko 

vodijo v bolezenska stanja in bolečine.  

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kateri so razlogi udeleženk za pridružitev skupini 

orientalskega plesa, katere težave so pri njih prisotne ter kako nanje vpliva skupinska gibalno-

plesna terapija kot del orientalskega plesnega treninga v odvisnosti od let vključenosti v 

vadbo. Prek samorefleksije udeleženk tečajev sem želela analizirati zlasti učinke na njihovo 

ozaveščanje telesa, raznovrstnost gibanja, neverbalno komuniciranje in kakovost življenja. 
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I TEORETIČNI DEL  

 

1 Telo in duševnost  

 

Od nekdaj so ljudje vedeli in verjeli, da je človek enovito bitje, sestavljeno iz telesa, uma in 

duha, ki so med seboj povezani. Če je človek zbolel, je zdravilec hkrati zdravil telo, um in 

duha. Pozneje so z razvojem različnih znanosti nastala različna področja, ki so obravnavala 

posamezne vidike človeka, in sicer medicina telo ter psihoterapija duha oziroma duševno 

zdravje. Ta ločitev človeku ni koristila, saj je s tem izgubil celostni pogled na sebe kot enovito 

bitje. Težave se obravnavajo ozko in področno, tako da se s tem zamegli celotna slika. To 

zlasti velja za zahodno miselnost. Z napredovanjem znanosti in spoznavanjem ter 

sprejemanjem vzhodne miselnosti, ki te ločitve ne pozna, se znova vračamo k celostnemu 

pristopu k reševanju težav. Različne terapije, ki se osredotočajo na telo ali mu dajejo 

pomembno mesto, so danes že močno prisotne v terapevtski praksi zahodnega sveta. Kot 

pravi Tomorijeva (1990), telo in duševnost skupaj tvorita celoto. Telo ni samo objekt, kot ga 

vidi medicina od zunaj, ampak je pomembno, kako posameznik vidi samega sebe, ko se gleda 

od znotraj. S pogledom od znotraj se človek ne zaveda toliko telesa kot telesne pojave, pač pa 

bolj svojih občutkov in čustev. Hanna (1988) to imenuje somatski vidik in trdi, da duševni 

dogodki vplivajo na človekovo zdravje. Pri somatskem vidiku je pomembno, kako 

posameznik čuti in doživlja svoje telo, njegova izkušnja je osnova ozaveščanja telesa. 

Evolucijsko gledano sta govor in zavest del mlajšega dela človeških možganov. Nebesedna 

povezava telesa in uma v okviru nagonskih funkcij je obstajala mnogo prej in je del starejšega 

dela človeških možganov (Hartley, 2004). To je nagonski sistem za preživetje. Možganski 

center amigdala je lociran v starejšem delu možganov. Odgovoren je za reakcijo na strah. 

Prek hipotalamusa sproži vrsto telesnih reakcij v telesu kot odgovor na nevarnost, in sicer boj, 

beg ali okamnitev. Ta postopek je zelo hiter in nezaveden. Hkrati se sproži reakcija na 

nevarnost v možganskem sistemu, ki vključuje hipokampus in z njim povezane poti v 

možganski skorji, ki tvorijo spomin o čustveni situaciji, ali drugače rečeno zavestni spomin 

(Hartley, 2004). Struktura možganov je prikazana na spodnji sliki. 

 

 
 

Slika 1: Možgani (Brežan, 2012) 
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Prvi sistem, amigdala – hipotalamus, poskrbi za našo nezavedno reakcijo na nevarnost, drugi, 

hipokampus – možganska skorja, pa poskrbi za oblikovanje reakcije glede na to, kako smo 

nevarnost zavestno dojeli. Spomin na nevarnost se lahko pozneje sproži nezavedno in 

povzroči, da telesno in čustveno reagiramo enako, kot smo v trenutku nevarnosti. Ta 

nezavedni čustveni in telesni proces je osnova mnogih anksioznih motenj in posttravmatskega 

stresa (Hartley, 2004). Vse to dokazuje, da so um, čustva in telo povezani, da učinkujejo 

medsebojno. Hartleyjeva (2004) imenuje izmenjavo informacij med možgani, živčevjem, 

endokrinim (hormonskim), imunskim in prebavnim sistemom ter drugimi tkivi telesa 

»psihosomatska mreža«. Zavedanje telesa je osnova zavedanja občutkov in čustev in s tem 

podlaga za integrirano osebnost, ki prepozna signale telesa, sledi sebi in izpolnjuje svojo 

vizijo ter živi kakovostno življenje. 

 

1.1 Zavedanje telesa  

 

Človek vzpostavlja stik z okolico prek telesa. Prvi stik z ljudmi vzpostavimo z očmi, temu 

sledijo nasmeh, morda pozdravna beseda, stisk roke, objem. Prek telesa doživljamo okolje in 

druge, gledamo z očmi, okušamo z usti, poslušamo z ušesi, z dotikom kože začutimo toploto, 

teksturo, prožnost. S telesom izražamo svoje počutje in razpoloženje, kar je vidno prek drže 

telesa, stanja napetosti in dinamičnosti gibanja. Z gibanjem doživljamo okolico, z njim se 

premikamo in navezujemo stik z drugimi. Je posledica informacije, ki jo prinesejo motorični 

živci iz možganov v mišico. Živčni sistem telesa je razdeljen na različne skupine živcev, ki 

imajo vsaka zase posebne funkcije. Osrednji živčni sistem je sestavljen iz možganov in 

hrbtenjače. Periferni živčni sistem je sestavljen iz 31 parov hrbtenjačnih in 12 parov 

možganskih živcev. Delimo ga na avtonomni in somatski del. Avtonomni živčni sistem 

delimo na simpatični in parasimpatični del. Ta del nadzira delovanje gladkega mišičja 

notranjih organov, srčno mišico in delovanje žlez. Somatski živčni sistem je sestavljen iz 

čutilnih oz. senzoričnih živčnih vlaken, ki potekajo od različnih čutilnih receptorjev do 

možganov, ter gibalnih oz. motoričnih živčnih vlaken, ki potekajo od možganov na periferijo 

k mišicam, kot je vidno na spodnjih dveh shemah (Vidmar, 2009).  

 

 

Živčni sistem 

 

 

 

osrednji živčni sistem   periferni živčni sistem 

 

 

 

možgani hrbtenjača   avtonomni del  somatski del 

 

 

 

simpatični parasimpatični   senzorični del  motorični del 

 

Shema 1: Živčni sistem (povzeto po Vidmar, 2009) 
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čutilni receptorji 

senzorična živčna vlakna 

možgani 

motorična živčna vlakna 

mišice 

Shema 2: Somatski del živčnega sistema (povzeto po Vidmar, 2009) 

 

Znotraj somatskega živčnega sistema iz možganov, natančneje iz neokorteksa, skozi hrbtenico 

potekajo živci. Vanj prihajajo senzorični živci, izhajajo pa motorični živci. Na spodnji sliki 

sta prikazana motorični in senzorični reženj neokorteksa.  

 

motorični korteks         senzorični korteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Senzorični in motorični korteks (BrainMind.com, 2013) 

 

Senzorična živčna vlakna potekajo do čutilnih receptorjev skozi hrbtenico in motorična živčna 

vlakna do mišic. Na sprednjem delu hrbtenice izhajajo motorični živci, na zadnjem delu pa 

senzorični, kot je prikazano na spodnji sliki. 

senzorično živčno vlakno 

 

 
 

motorično živčno vlakno 

 

Slika 3: Senzorični in motorični živci (Cummings, 2004) 

 

Vse, kar občutimo zunaj in znotraj telesa, pride v naše možgane prek senzoričnih živcev. Vse, 

kar storimo, vsak gib posebej, pride iz naših možganov po motoričnih živcih. Senzorični živci 

nadzorujejo naše dojemanje sveta in nas samih, motorični živci pa nadzorujejo naše gibanje v 
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svetu in znotraj nas. Senzorična in motorična funkcija sta dve strani istega kovanca, kot pravi 

Hanna (1988). Na podlagi informacije, ki jo prinesejo senzorični živci, možgani odločijo, kaj 

bo telo storilo, in to informacijo posredujejo po motoričnih živcih. Delovanje senzorično-

motoričnega sistema je za nas tako samoumevno, da se ga sploh ne zavedamo. Če se kaj 

zgodi, kar zamegli naše senzorične sposobnosti, ne bomo sposobni ustrezno nadzorovati 

telesa. Če kaj zamegli naš nadzor gibanja, ne bomo zmožni vračati senzoričnih informacij 

telesu. Tako težava v enem delu vedno vpliva tudi na drugi del sistema.  

 

Zavedanje telesa pomeni natančno subjektivno zavedanje telesnih občutkov, ki izvirajo iz 

dražljajev telesa in okolja (Rothschild, 2000). Zunanji dražljaji izvirajo iz dotika, okusa, 

vonja, zvoka in vida, notranji pa iz vezivnega tkiva, mišic in drobovja. Zavedanje telesa ni 

čustvo, različni telesni občutki pa so sestavni deli čustev. Ti občutki so na primer dihanje; 

lokacija, hitrost in globina; pozicija telesa v prostoru; vlažnost in temperatura ter napetost 

kože; mirnost, napetost mišic in podobno (Rothschild, 2000). Ni vsak človek enako dobro 

telesno ozaveščen, nekateri zelo dobro prepoznajo občutke, drugi slabše ali sploh ne. Slabo 

zavedanje telesa pomeni slabo zavedanje občutkov in čustev ter nepravilno držo in gibanje. 

Če se posameznik ne zaveda telesa, ne začuti, kaj potrebuje, in se ne more pravilno odzvati, 

zato dela v nasprotju s tistim, kar potrebuje, in si tako lahko škodi. Pri delu opažam, da so 

udeleženke tečajev pogosto precej nepozorne na telo, na njegov položaj v prostoru, držo, hojo, 

gibanje, uporabo rok in trupa, glavo in napetost mišic. Razlogi za to so lahko različni, npr. 

neuporaba telesa v vsakdanjem gibanju v smislu premalo gibanja in preveč uporabe 

pripomočkov, na primer stolov z naslonjali, premikanja z avtom, preveč miselnega dela, pri 

čemer se zanemari telo. Tudi travmatične izkušnje, telesne bolečine ali poškodbe lahko 

povzročijo slabo zavedanje telesa in s tem slabše zaznavanje občutkov. Telo se obrambno 

odzove na bolečino ali travmo z držo, gibanjem in obnašanjem (Hartley, 2004). Kot navaja 

Millerjeva (2004), se telo pogosto odzove z boleznimi, če se posameznik ne meni zanj. Meni, 

da je telo vir vseh življenjsko pomembnih informacij, ki odpirajo pot k večji avtonomiji in 

samozavesti. Če posameznik dalj časa ne ravna v skladu s sporočili telesa, ker noče ali jih teh 

sporočil ne zazna, se izpostavlja stresu. Avtorica navaja raziskavo, s katero so ugotovili, da so 

imeli tisti ljudje, ki so doživeli različne oblike zlorab v otroštvu, večje število hudih bolezni. 

Enako trdi Hanna (1988), kot sem navedla že zgoraj, da duševno stanje vpliva na telesno 

zdravje posameznika. Kot zlorabo šteje Millerjeva (2004) tudi vzgojno pretepanje otrok. 

Dodaja, da so se ti ljudje morali odtujiti od svojega telesa, da so lahko preslišali klice na 

pomoč, ki jim jih je telo pošiljalo. Kot posledica dolgoletne odtujenosti od telesa lahko 

nastopijo hude bolezni, tako telesne kot duševne. Človek se rodi s sposobnostjo, da čuti, kaj 

mu koristi in kaj ne. Z ignoriranjem teh sporočil se odtuji, ne zaveda se več telesa in njegovih 

sporočil, zaradi česar se lahko slabo počuti in počne stvari, ki mu ne koristijo, morda celo 

zboli.  

 

Ko pišem o zavedanju telesa, ne morem mimo pojma prizemljenosti. Gre za pogovorni pojem, 

saj ga v strokovni literaturi nisem zasledila. V meni znani rabi prizemljenost pomeni, da smo 

tu in zdaj, v svojem telesu, da ga čutimo, smo v stiku z zemljo in s seboj, da čutimo sebe in 

okolico, predvsem pa tla pod nogami. V nekem delu torej pomeni enako kot ozaveščenost.  

 

Zavedanje telesa lahko izboljšamo z različnimi tehnikami. Na delavnicah lahko z zavestnim 

opazovanjem dogajanja v telesu ali prek dihalnih vaj, sprostitvenih in gibalnih tehnik 

prepoznamo različne telesne občutke. Pri tem nam lahko pomagajo tudi znaki aktiviranja 

avtonomnega živčnega sistema, kot sta dihanje in srčni utrip. Zavedanje telesa je osnova za 

prepoznavanje čustev. Rothschildova (2000) navaja, da včasih klienti težko prepoznajo 

čustva, zato jim lahko pomaga z opazovanjem telesnih občutkov, ki so povezani z določenim 
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čustvom. Kot primer navaja napetost mišic, ki je nujna, da je naše telo vzravnano in da se 

gibamo. Ni vsaka napetost škodljiva, škodljiva je lahko tudi pretirana sproščenost oziroma 

mlahavost. Še posebej je to pomembno v sodobnem času, ko se zaradi načina življenja, ki je 

večinoma stresno, zelo poudarja sproščanje. Vendar sta za nekatere ljudi s posttravmatskim 

sindromom sproščenost in pretirana mlahavost lahko znak bolezni in sta škodljivi, zato je za 

te ljudi zelo pomemben trening zavedanja telesa, da ugotovijo, kaj jim ustreza –  napetost ali 

sproščenost mišic (Rothschild, 2000).  

1.2 Telesna drža 

 

Duševno stanje človeka je navzven razvidno že iz njegove telesne drže. Telesna drža je 

položaj, v katerem je naše telo postavljeno v ravnotežju, kadar stojimo ali se gibljemo 

spontano. Vsak človek ima sebi lastno telesno držo, ki je odvisna od njegovega spola, let, 

zdravstvenega in čustvenega stanja ter načina življenja. Pravilna telesna drža je pojem, ki 

pomeni, da stojimo in se gibljemo na način, ki je najustreznejši in zdrav za človeško telo. 

Demšar (2003) poudarja, da je položaj kolkov najpomembnejši za normalno držo, saj določa 

položaj nog in naklon medenice. Nogi morata biti v nevtralnem položaju glede na zasuke, 

pogačici morata gledati naravnost naprej, stopali morata biti normalno obokani in vsi sklepi 

normalno gibljivi. Medenica je temelj za hrbtenico. Normalno je nagnjena od 26 do 34 stopinj 

naprej, njen naklon pa določa fiziološke krivine hrbtenice. Naklon medenice določajo mišice 

kolkov. Za ravnotežje je pomemben položaj stopal, ki morajo biti s čim večjo površino na 

tleh.  

 

 
 

Slika 4: Pravilna telesna drža 

(Markus, 2009)  

 

Pravilna telesna drža  

 Hrbtenica je pri pogledu od spredaj 

popolnoma ravna (slika 4 B);  

 pri pogledu od strani (slika 4 A) ima 

hrbtenica 4 fiziološke krivine (vratno 

lordozo, prsno kifozo, ledveno lordozo 

in križnično kifozo) in obliko dvojne 

črke S;  

 prsni koš je rahlo izbočen;  

 trebuh je do 10. leta izbočen, pozneje 

pa poravnan s prsnim košem;  

 rami sta v isti ravnini in enako visoki;  

 lopatici se prilegata prsnemu košu in 

sta enako visoko;  

 glava je poravnana;  

 dlani so obrnjene k telesu;  

 središče gravitacije leži malo pred 2. 

križničnim vretencem;  

 ravnina navpičnice poteka skozi 

sredino ramen, tik pred koleni in 

nekoliko izpred obeh skočnih sklepov 

(Demšar, 2003). 

Slaba telesna drža je tista, ki odstopa od zgornjih kriterijev in je posledica nezadostne ali 

nepravilne funkcije mišic, ki jo je mogoče odpraviti (Srakar, 1986). Razvrstitev slabih drž 

upošteva naklon medenice naprej in kakovost fizioloških krivin hrbtenice (mehkost, 
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korektibilnost, zatrjenost in neprilagodljivost). Sprememba naklona medenice se kaže navzgor 

in navzdol ter sproži vrsto nadomestnih mehanizmov za kompleksno spremembo ravnotežja, 

ki se ustali v novi, manj racionalni in energetsko zahtevnejši obliki, kar vodi do hitrejšega 

utrujanja pomembnejših antigravitacijskih mišičnih skupin, pri dolgotrajnih stereotipnih 

obremenitvah pa do statičnih bolečin in sekundarnih deformacij (Demšar, 2003).  

 

Razvrstitev slabih drž (Demšar, 2003)  

1. Lordotična drža – povečan je naklon medenice naprej, hrbtenica je mehka in 

prilagodljiva, zato se nadomestno povečata ledvena (lumbalna) lordoza in prsna 

(torakalna) kifoza. 

2.  Okrogli hrbet – pri tej obliki slabe drže je nagib medenice zmanjšan, prsna kifoza je 

povečana, zatrjena in neprilagodljiva.  

3. Ploski hrbet – naklon medenice je zmanjšan, hrbtenica je mehka in prilagodljiva, zato so 

fiziološke krivine hrbtenice nadomestno zmanjšane.  

4. Nagnjeni hrbet – oblika slabe drže, pri kateri je naklon medenice povečan, prsna kifoza 

je prav tako povečana in zatrjena, zato se močno nadomestno poveča ledvična lordoza.  

 

Opisane vzorce slabe drže spremljajo še okrogla, povešena ramena, rotacija spodnjih udov 

navznoter, valgus kolena ali stopala in izbočen trebuh. Spodnja slika prikazuje zgoraj naštete 

štiri tipične oblike slabe telesne drže.  

 

 

 1      2    3      4 

 
Slika 5: Nepravilne telesne drže (FitBodyHQ, 2013) 

 

Slaba drža se lahko pojavi zaradi različnih razlogov. Eden od teh je dolgotrajno sedenje, ko se 

čezmerno raztegnejo zadnjične mišice (velika in srednja). Šef (1950) opozarja, da vsako 

raztezanje mišic slabi mišično moč, ker mišica ne zmore več popolnega skrčenja vlaken. 
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Obenem pa so sprednje upogibalke s svojimi prirastišči preblizu in s tem izgubljajo prožnost. 

Na eni strani raztegnjene, na drugi strani skrčene sklepne vezi to otrdelost še povečajo. 

Zadnjične mišice zato medenice ne morejo več izravnati. Ta omahne naprej, ledvena vretenca 

se izbočijo naprej, zaradi statičnih momentov pa mora prsni del hrbtenice napraviti izboklino 

nazaj. Tako se hrbet izboči, da glava lahko dobi ravnotežje na sprednji strani svoje podpore. 

Medenica potisne črevo in trebušne organe naprej. Kmalu popustijo trebušne mišice in pojavi 

se viseči trebuh. Tudi v ramenskem obroču nastanejo karakteristične spremembe: ramena se 

spustijo naprej, lopatice štrlijo nazaj. Pri tem se zoži zgornji del oprsja in se še bolj zmanjša 

prsna votlina, ki je po okvari hrbtenice že zožena. Te spremembe spremljajo oslabljeno 

dihanje, slab krvni obtok in slaba presnova.  

 

Na telesno držo vpliva tudi stres, ki je, kot navaja Selye (1955), nespecifični odgovor telesa 

na katero koli zahtevo. Ni ne slab ne dober. Kako bomo reagirali in se prilagodili na te 

zahteve, bo določilo, kako dobro bo naše telo prenašalo zahteve življenja. Avtor temu pravi 

bolezni prilagajanja. Njegove raziskave so pomembno pripomogle k razumevanju vpliva 

duševnih dejavnikov na določanje človekovega zdravja in bolezni. Selye (prav tam) ugotavlja, 

kakšen stres vpliva na delovanje endokrinega sistema, ki se z uravnavanjem hormonov 

prilagodi na zahtevo. Ta reakcija ima tri stopnje: stopnjo alarmne reakcije, stopnjo upora in 

stopnjo izčrpanosti. Skoraj vsak dogodek lahko sproži alarmno reakcijo. Telo nato reagira 

tako, da se prilagodi in zaščiti, to je stopnja upora. Tu se po navadi konča reakcija na stres. Če 

pa ta stopnja traja dolgo, izčrpa vsa sredstva, ki jih premore telo, da bi se stresu uprlo. Tu 

nastopi stopnja izčrpanosti. Selye (prav tam) ugotavlja, da se učinek stresa izraža tudi v 

živčno-mišičnem sistemu telesa, in sicer kot povečana mišična napetost. Naš senzorno-

motorični sistem se kontinuirano odziva na dnevne strese in travme s specifičnimi mišičnimi 

reakcijami. Ti refleksi, ki se ponavljajo, ustvarijo mišično krčenje, ki postane trajno in ga ne 

moremo zavedno sprostiti. Te mišične napetosti postanejo tako globoko neprostovoljne in 

nezavedne, da se s časom ne spomnimo več, kako se gibati sproščeno. Rezultat so otrdelost, 

utrujenost, bolečine in omejeno gibanje. To so stanja, ki jih moje tečajnice dnevno navajajo. 

Hanna (1988) jih skupno imenuje senzorično-motorična amnezija (SMA v nadaljevanju). 

SMA pomeni izgubo spomina o načinu čutenja nekaterih skupin mišic in njihovega nadzora. 

Ker se to dogaja znotraj osrednjega živčnega sistema, se tega ne zavedamo (Selye,1955). S 

SMA je omejena naša predstava o tem, kaj lahko doživljamo in kaj lahko storimo. Hanna 

(1988) v nadaljevanju dodaja, da telo reagira na dva načina, odvisno od tega, kako doživi stres 

– kot pozitivnega ali kot negativnega. Oba načina izvirata iz središča ravnotežja. Reakcija na 

negativni stres je umik, ki se zgodi v sprednjem delu telesa in ga avtor imenuje refleks rdeče 

luči. Reakcija na pozitivni stres je akcija, ki se zgodi v zadnjem delu telesa in jo avtor imenuje 

refleks zelene luči. Tretji refleks, ki mu pravi travma refleks, pa je po mnenju avtorja reakcija 

na travmo, ki se po navadi zgodi v mišicah ob strani telesa. Ti refleksi nastanejo v spodnjem 

delu možganov, ki je odgovoren za nagonske reakcije, popolnoma neodvisne od naše volje in 

zato nezavednih ravnanj. Stres in travma sta takšni negativni situaciji, ki prisilita možgane, da 

zaobidejo najrazvitejši del, tj. neokorteks, odgovoren za naše zavestno ravnanje, ki nadzira 

senzorno-motorični sistem, in reagirajo iz primitivnejšega dela z nagonsko reakcijo (amigdala 

– hipotalamus). To se zgodi, ko nastopi SMA. 
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Refleks rdeče luči 

 
Slika 6: Refleks rdeče luči (Hanna, 1988) 

 

Desna slika prikazuje refleks rdeče luči ali 

reakcijo pobega oziroma umika, kot je 

razvidna iz telesa človeka. Človek pri tem 

stisne čeljusti, zoži obrvi in oči, mišice 

vratu in ram skrči tako, da potegne rame 

gor in glavo naprej, pokrči roke in dlani 

usmeri v tla, skrči trebušne mišice, kar 

potegne trup naprej in prsni koš dol, to pa 

zaustavi dihanje, kolena se pokrčijo in 

usmerijo navznoter, gležnji pa zavrtijo 

stopala navznoter ter prste navzgor 

(Hanna, 1988). 

 

Refleks rdeče luči je nezaveden in precej hitrejši od našega zavestnega ravnanja, saj se začne 

v 14 milisekundah po tem, ko zaslišimo na primer zvok prometne nesreče, pojasnjuje Hanna 

(1988). Ta refleks je naša zaščita, saj v takšnih situacijah evolucijsko nismo imeli časa, da bi 

razmislili, ali je nevarnost stvarna. Kot je navajal že Selye (1955), je ta reakcija naravna in 

normalna. Težava nastane, ko na dnevne strese, kot je skrb za družino ali odgovornost na 

delu, reagiramo enako, kot če bi nam grozil napad divje mačke. Težavo poslabša še dejstvo, 

da se tak stres ne konča, ampak je kontinuiran. Če dovolj dolgo kontinuirano tako reagiramo, 

telo privzame to reakcijo kot normalno stanje in človek privzame takšno držo kot normalno. 

Posledice so lahko plitvo dihanje, slabše delovanje srca, uhajanje urina, upočasnjena prebava, 

impotenca, hemoroidi, bolečine v stegnih in kolenih. Mnogo teh težav pa vpliva na 

posameznikovo doživljanje sebe, lastne vrednosti in sposobnosti (Hanna, 1988). Vpliv na 

posameznikovo samopodobo je zato lahko negativen. Pozitivna samopodoba pa je osnova za 

posameznikovo duševno zdravje (Musek, 2005). Ker živimo v družbi, ki temelji na stresnem 

življenju, je ta problem velik, saj stres učinkuje na večino aktivne populacije v družbi.  

 

Refleks zelene luči 

 
Slika 7: Refleks zelene luči (Hanna, 1988) 

 

 

Desna slika prikazuje refleks zelene luči ali 

akcije, kot je razvidna iz telesa človeka. Ta 

refleks odpre in usloči telo z aktivacijo 

mišic zadnjega dela telesa, dvigne in usloči 

hrbet. Skrčijo se mišice spodnjega dela 

hrbta, hkrati pa se skrčijo mišice vratu 

ramen, zadnjice in stegen. Pri tem se oči 

široko odprejo, ramena gredo nazaj, roke 

se iztegnejo. Upogibanje hrbta v povezavi 

z iztegovanjem nog je Landau reakcija, 

nujno potrebna razvojna faza otroka za 

stanje in hojo in osnova refleksa zelene 

luči. Pojavi se v obdobju po rojstvu, nekje 

od šestega meseca naprej (Hanna,1988).  
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Prav tako kot refleks rdeče luči je refleks zelene luči naraven in nujno potreben za naš obstoj. 

Ker živimo v času, ko je pozitivnega stresa ogromno in moramo slediti določenim rokom, 

časovnim omejitvam ter biti izjemno aktivni, se ta refleks, ki je gonilo našega časa, vedno znova 

sproža. Tako postane del našega običajnega delovanja telesa. V odraslem obdobju je človek 

soočen z odgovornostjo, ki vedno znova sproža refleks zelene luči in s tem krčenje hrbtnih mišic. 

S časom se telo na takšno stanje navadi in prevlada SMA. Nastopijo utrujenost, otrdelost in 

bolečine v zadnjem delu glave, vratu, ramenih, zgornjem ali spodnjem delu hrbta in zadnjici. Ni 

zanemarljivo dejstvo, da 80 % odrasle populacije trpi zaradi bolečin v hrbtu (Hanna, 1988). 

Razlog je predvsem v tem, da ti ljudje ne morejo več sprostiti zakrčenih mišic. Tako te mišice 

ves čas delajo in porabijo ogromno energije. To stanje imenujemo kronična mišična napetost.  

 

V posameznikovem življenju se oba refleksa stalno izmenjujeta in oblikujeta telesno držo. Selye 

(1955) trdi, da sta ta dva refleksa osnovna refleksa prilagodljivosti, ki sta globoko zapisana v 

našem osrednjem živčnem sistemu. Njuna naloga je bistvena za preživetje človeka kot vrste in 

posameznika. Skrbita za našo zaščito pred nevarnostmi in za našo aktivno sodelovanje ob 

priložnostih. Težava nastopi, ko ta dva refleksa delujeta na telo dolgotrajno in brez sprostitve. Ne 

vplivata samo na gibanje mišic, ampak ju spremljajo določeni občutki in čustva. Skupaj 

oblikujeta telo v, kot temu pravi Hanna (1988), senilno držo, z različno močno poudarjenimi 

odkloni od pravilne drže. Najbolj tipične kombinacije sem navedla v odstavku o slabi drži. 

Posledica slabe drže, ki je nastala zaradi reakcije na stres, pozitiven ali negativen ali kombinacija 

obeh, so lahko zakrčeno in omejeno gibanje, kronična bolečina, kronična utrujenost, plitvo 

dihanje, visok krvni tlak in negativna samopodoba. Prav tako tudi popačena telesna podoba 

(Hanna, 1988). 

 

Travma refleks  

 

Tretji refleks, ki ga omenja Hanna (1988), je travma refleks. To je reakcija telesa na travmatično 

izkušnjo, in sicer reakcija senzomotoričnega sistema, ki varuje pred bolečino. Po navadi se od 

nevarnosti odmaknemo ali zakrčimo mišice okoli mesta poškodbe. Travma refleks se lahko 

zgodi kjer koli na telesu, največkrat je viden ob strani telesa. Po navadi vpliva na hojo in občutek 

ravnotežja. Zasuk hrbtenice – skolioza je po mnenju avtorja trden dokaz, da je posameznik 

doživel travmatično izkušnjo. Na tisti strani telesa, kjer se je zgodila poškodba, se mišice 

medenice in hrbta zakrčijo. A ker telo vedno teži k ravnotežju, drugi del hrbtenice uravna 

zategnjenost z zategnjenostjo v drugo stran. Tako dobimo tipično C- ali S-krivuljo skolioze, kot 

je prikazano na spodnji sliki. 

 
      torakalna      lumbalna         torakalno-lumbalna       dvojna  

 

Slika 8: Primeri skolioze (National Institue of Health, 2013) 
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Kako telo reagira na travmo, ki je lahko posledica poškodbe, operacije, padca, izvina ali zloma, 

je v vsakem primeru drugače, zato je tudi toliko načinov travma refleksov. Avtor meni, da je 

išias, razen v primerih resnih nesreč ali zmečkanin, posledica prilagoditvene bolezni, kot Selye 

(1955) imenuje telesne reakcije na stres ali travmo.  

 

Ne moremo se izogniti tem refleksom, ker so nezavedni, lahko pa se jih zavemo in nadziramo 

naš odziv nanje. Ozaveščanje telesa lahko že samo po sebi odpravi določene težave. Ko se 

zavemo in spremenimo na primer način dihanja iz plitkega in hitrega v globoko in počasno 

dihanje, nam to umiri srčni utrip, sprosti mišice in nas pomiri. Večkrat, ko to storimo, bolj smo 

mirni in sproščeni. Sčasoma lahko to ponotranjimo in ravnanje iz zavestnega spremenimo v 

spontano, ki nato na nas lahko vpliva trajno pozitivno.  

 

Z ozaveščanjem telesa lahko popravimo telesno držo in način gibanja, kar nato vpliva na boljše 

počutje, saj ni več utrujenosti in telesnih bolečin, ki so bile prisotne zaradi zategnjenosti mišic. 

Boljše počutje in pozitivna telesna samopodoba vplivata na duševno zdravje, kot navaja Musek 

(2004).  

 

1.3 Samopodoba 

 

Samopodoba je organizirana celota lastnih potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih 

duševnih vsebin, za katere je značilno, da jih posameznik pripisuje sebi. Z njimi uravnava in 

usmerja svoje ravnanje. Te poteze so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom 

posameznika in družbenega okolja ter so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih 

mehanizmov, ki prepuščajo iz nezavednega le tiste vsebine, ki so sprejemljive za posameznikov 

jaz
1
, navaja Kobalova (2000). Samopodoba je sestavljena iz več faktorjev, kot lahko vidimo iz 

različnih strukturnih in hierarhičnih modelov samopodob (Kobal, 2003). Faktorji samopodobe, ki 

so bistveni za pojasnitev ugotovitev v empiričnem delu, so:  

 telesno in duševno zdravje, 

 posebni talenti,  

 kulturna izobraženost,  

 dosežki,  

 osebni nazor,  

 zunanji videz,  

 telesna vzdržljivost in 

 biti priljubljen pri drugih.  

 

Pomembne se mi zdijo tudi ugotovitve (Kobal, 2000), da se spolne sheme (moška, ženska, 

androidna,  mešana) pri posamezniku oblikujejo glede na tip situacije, v kateri se nahaja, in od 

osebnostnih lastnosti – ne glede na spol. Na podlagi navedenega avtorica sklepa, da je 

samopodoba tesno povezana s spolno shemo, saj posameznik informacije, ki jih razvršča v 

shemo predstave o sebi, shrani tudi v svojo predstavo o spolni vlogi. Dodaja, da samopodoba 

zajema predelane informacije o sebi in o svoji spolni vlogi, ki se nanašajo na različna področja 

posameznikovega mišljenja, doživljanja in vedenja. Empirični del podaja zanimive ugotovitve v 

zvezi s povezavo spolne sheme in samopodobe udeleženk plesnih tečajev.  

 

                                                      
1
 Jaz v tem kontekstu skozi celotno nalogo pomeni: »… sistem organiziranih izkušenj in dejanj posameznika, ki se 

spreminja skladno s svojimi dejanji in vplivi okolja.« (Kobal, 2000, 23.) 



Vesna Jevšenak (2014) – Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega 

plesa, Specialistično delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

27 

 

Telesna samopodoba je sestavljena iz telesnega videza, telesne sposobnosti in sloga oblačenja, 

kot izhaja iz novega strukturnega modela samopodobe Fleminga in Watkinsa (2001, v Kobal 

2003). Telesni videz je to, kar vidimo mi sami v ogledalu, in kar menimo, da vidijo drugi, ter 

telesne sposobnosti, kot jih doživljamo mi in kot menimo, da jih vidijo drugi. Telesna 

samopodoba
2
 je predstava o lastnem telesu, ki jo poleg resničnih potez in vidnih značilnosti 

telesa določata čustveni odnos posameznika do njih in pomen, ki ga imajo zanj (Tomori, 1990). 

Otrok je nad svojo podobno navdušen, saj mu šele pogled nanjo omogoči videnje celotnega 

telesa hkrati in povezavo videnega s čutenjem in zaznavanjem. Z lastnimi izkušnjami in 

reakcijami drugih otrok nato ustvari telesno samopodobo, ki ga spremlja skozi življenje. 

Predstava o telesni samopodobi vpliva na vedenje in samovrednotenje posameznika, na 

doživljanje drugih in na odnose z njimi (Tomori, 1990). Kakšni se zdimo sami sebi, določa, kako 

se počutimo v lastni koži. Če smo s seboj zadovoljni, se to vidi navzven. Če se dobro počutimo, 

smo prijetnejša družba, zato imamo tudi boljše odnose z drugimi. Zadovoljstvo z lastno telesno 

podobo krepi samozavest in s tem izboljšuje vzpostavljanje odnosov z drugimi (Tomori, 1990). 

Avtorica dodaja, da doživljanje telesne samopodobe določa tudi trenutno duševno stanje ali 

aktivnost, ki jo počnemo. Zato telesna samopodoba ni vedno enaka, ampak se spreminja. Če smo 

pod stresom, se slabše počutimo in smo si tudi manj všeč. Nasprotno smo na zabavi, kjer se 

dobro počutimo in sproščeno plešemo, zadovoljni s seboj. Telesno samopodobo moški in ženske 

doživljajo zelo različno, navaja Kobalova (2000), saj je tu prišlo do statistično pomembnih razlik 

v študiji, ki sta jo izvedla Fleming in Whalenova (1990, v Kobal, 2003). Poznejša analiza 222 

študij od leta 1950 naprej je pokazala, da se povečuje nezadovoljstvo s telesom pri ženski 

populaciji. Dramatično se je povečalo število žensk s slabo telesno samopodobo (Feingold in 

Mazzella, 1998). Pozitivna telesna samopodoba je sestavni del celotne ocene lastne vrednosti in 

krepi samospoštovanje človeka (Tomori, 1990).  

 

Po mnenju mnogih avtorjev je samospoštovanje vrednostni vidik samopodobe (Rosenberg, 1965; 

Burns, 1979; Lamovec, 1994c, v Kobal, 2000). V raziskavah o povezanosti duševnega zdravja in 

samospoštovanja, ki so jih izvedli Safont (1992, v Kobal, 2000), Weare in Gray (1996, v Kobal, 

2000), so ugotovili, da je samospoštovanje pomembno za ohranjanje duševnega zdravja 

posameznika, saj se oseba s pozitivnim samospoštovanjem ceni, sprejema sebe, takšno kot je, in 

med drugim tudi ustrezno obvladuje stres. Mucchielli (1992, v Kobal, 2000) predpostavlja, da se 

samospoštovanje razvija v skladu z razvojem temeljnega zaupanja, ki ga vzpostavlja otrok v 

otroštvu prek primitivnega odnosa z materjo. Temu se pridruži še spoštovanje socialnih pravil in 

norm. Na podlagi te osnove posameznik vrednoti sebe. To samovrednotenje je povezano s 

predstavami o sebi, stvarno in idealno samopodobo. Skupaj z duševni procesi, ki se ob tem 

dogajajo, posameznik postopoma oblikuje samospoštovanje, navaja Kobalova (2000), ali kot to 

drugače poudarja Miller (2004), če smo zvesti sebi in se poslušamo, smo na dobri poti k 

samospoštovanju. 

 

Dejaven stik z lastnim telesom je pomemben za vzpostavljanje pozitivnega odnosa do sebe. Če 

za telo skrbimo, ga poslušamo in upoštevamo, nam to pomaga pri prepoznavanju občutkov in 

čustev ter posledično pozitivno vpliva na odnose z drugimi, saj znamo ravnati v skladu z našim 

duševnim stanjem in željami ter smo hkrati sposobni upoštevati čustva in doživljanja drugih 

(Tomori, 1990). Kot sem že navedla zgoraj, je telesna samopodoba pod vplivom preteklih 

čustvenih izkušenj že vse od prvih razvojnih obdobij novorojenčka naprej. Negativna in 

pozitivna doživljanja v zvezi s telesom vplivajo na oblikovanje telesne samopodobe. Če je otrok 

prikrajšan za pozitivne spodbude ali prijetne izkušnje pri gibanju, lahko zraste v osebo, ki ji 

                                                      
2
 Avtorica govori samo o telesni podobi, vendar to v tem kontekstu pomeni smiselno enako kot telesna samopodoba, 

zato bom v nadaljevanju navajala izraz samopodoba, kadar bo vsebinsko izraz podoba temu ustrezal.  
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gibanje ni prijetno in se ga izogiba. Ljudje, ki so bili v otroštvu pogosto telesno kaznovani ali pa 

so njihovi starši z brezbrižnostjo in zanemarjanjem izkazovali odklonilen odnos do telesa, 

pogosteje prenašajo nerazrešene duševne stiske na telesno področje. Če pa so čutne izkušnje 

ugodne, je verjetnost, da bo oseba razvila pozitiven odnos do telesa, večja (Tomori, 1990). Na 

doživljanje telesne podobe lahko negativno vplivajo tudi poškodbe ali bolezni (Tomori, 1990). 

Če je človek dalj časa šibek zaradi bolezni ali poškodbe in enega ali več delov telesa ne more 

uporabljati v polni meri, se lahko navadi na to dejstvo in ima tudi še po končani gibalni oviri 

takšno predstavo o telesu. Pozitivne izkušnje pa nasprotno povečujejo možnost razvoja zaupanja 

vase, v druge in zunanji svet nasploh. Prav tako je dejstvo, da imajo ljudje, ki so zadovoljni s 

svojo zunanjostjo, boljše izkušnje v medosebnih odnosih zaradi bolj sproščenega in prijetnejšega 

vedenja in ne zaradi lepšega videza na splošno, poudarja avtorica. Notranje počutje človeka se 

odraža v njegovi zunanjosti, kretnjah, mimiki, napetosti telesa in pri vstopanju v odnose z 

drugimi. Določa tudi način drže in gibanja. 

 

Osnova posameznikove drže, gibanja in vstopanja v prostor ni telesna samopodoba, ampak 

njegova telesna shema. Telesna shema je razumska predstava o telesu, ki jo sestavljajo predstave 

o posameznih delih telesa, njihovih razsežnostih, delovanju, razporeditvi in povezanosti. 

Vključuje tako zunanje kot notranje dele telesa. Nastane kot posledica procesov živčnega 

sistema, ki zaznavajo pozicijo delov telesa v prostoru. Čeprav je telesna shema razumski 

konstrukt, je do neke mere odvisna tudi od čustev. Takšen primer je nezadovoljstvo s telesno 

težo, ko si posameznik predstavlja, da je težji, kot je v resnici, zaradi česar se giblje, kot da bi bil 

širši. Na telesno shemo lahko vpliva tudi rana, ki je onemogočala gibanje in na katero se je 

posameznik navadil, tako da se še tudi po tem, ko rane ni več, še vedno giblje, kot da je tisti del 

telesa še vedno gibalno oviran. Lahko se zgodi, da posameznik nekatere dele telesa zanemari, ker 

se mu zdijo nepomembni, in jih sploh ne uporablja. Vendar lahko le večje bolezenske motnje 

vplivajo na telesne dejavnosti, npr. medicinsko nepojasnjena paraliza pri nevrotičnih motnjah, 

groteskna shujšanost pri anoreksiji, psihotične motnje uživalcev drog in podobno (Tomori, 

1990). Telesna shema je nujna za usklajene telesne dejavnosti človeka, za zaznavanje celovitosti 

in odnosa do okolja, ni pa odločilna za samovrednotenje.  
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2 Ples 

 

Ples je gibanje v prostoru in času. To gibanje je časovno neprekinjena celota, ki se zavestno 

dogaja v prostoru, ki ga doživljamo celovito, na primer plesna dvorana ali oder, pravi Kos 

(1982). Osnovni material za ples sta ritem in gibalni vzorec. Dodaja, da tempo, trajanje, 

poudarke in ritem zaznavamo kot dinamiko plesa, ki je lahko določena z glasbo ali pa jo določa 

plesalec sam v tišini, na primer z bitjem srca, dihanjem, doživljanjem. Ples povezuje telo in dušo 

v eno, saj z gibanjem laže navežemo stik s samim seboj. Ples je lahko čaščenje, obred, molitev, 

zdravljenje ali iskanje sebe. Lahko je spontan, improviziran ali koreografiran oziroma naučen. 

Lahko je solo ali skupinski, moški, ženski ali mešani. Ples ima klasične, folklorne, obredne in 

družabne oblike. Je oblika človekovega izražanja z gibi v neki ritmični strukturi, v prostoru in 

času (Kos, 1982). Verjetno najpomembnejša knjiga o plesu je knjiga Kurta Sachsova z naslovom 

Zgodovina plesa (1963). V njej avtor navaja, da »je ples mati vseh umetnosti, ker ples živi v času 

in prostoru. Ritmične vzorce gibanja, plastični občutek za prostor, predstavitev videnega in 

izmišljenega sveta – vse to je človek ustvarjal, še preden je uporabil kamen ali besedo.« (Sachs, 

1963, 3.) Avtor pojasnjuje, da sta v plesu ustvarjalec in stvaritev eno. Kenk (1981) prav tako 

navaja, da je imel ples od nekdaj obredni značaj. Ljudje so plesali ob veselih ali žalostnih 

dogodkih, tudi ob praznikih, s plesom so ljudje častili bogove. Ples je bil ljudem v različnih 

obdobjih različno pomemben. Kos (1982) meni, da se v plesu izražamo z gibom, s katerim 

ponazarjamo notranja nagnjenja v umetniškem izrazu plesa. Z gibanjem izražamo vse tisto, kar 

se v glasbi izraža s toni in zveni, pri literaturi pa z besedo. Gibanje pri plesu predstavlja celoto. 

Če v plesu nekaj povemo, to povemo s celotnim telesom, z vsem, kar smo in imamo. Kos (1982) 

razlaga, da korenine plesa izvirajo iz simptomatskega izraznega gibanja. To gibanje lahko 

opazujemo pri otrocih, ki svoja čustva zelo jasno opremijo z gibanjem celotnega telesa, 

kretnjami, izrazom na obrazu in z glasom. Odrasli smo sicer bolj zadržani, vendar v čustveno 

intenzivnih trenutkih reagiramo podobno, na primer ob zelo veseli ali zelo žalostni novici. Ko ob 

ritmičnem gibanju začutimo užitek in ga želimo oblikovati ter dati v prostor, se pojavi ples. Ples 

ni lasten samo ljudem, plešejo tudi človeku podobne opice (Sachs, 1963). Gib kot izrazno 

sredstvo ima tudi simbolični pomen, kar pomeni, da ni več čustven, kot je bilo simptomatsko 

gibanje. Takšno gibanje ima različno kakovost napetosti, linije, žarišča, skrčenosti ali 

razpršenosti in projekcije. Kos (1982) navaja, da nas proces abstrahiranja, posplošenja in 

odmišljanja nebistvenega ter osredotočenja na bistvo popelje od giba do plesa. To pomeni 

posplošenje čustev in občutenj ter preoblikovanje vsakdanjih gibov tako, da postanejo izrazno 

sredstvo plesa. V plesu ne doživljamo dejanskega čustva, ampak ga izrazimo v njegovi gibalni 

obliki. Ples je simbol pojava čustva. Lahko je abstrakten ali prikazuje zgodbe. Zagorc (2001, 10) 

opisuje, kaj vse je lahko ples: »Ples je radost gibanja, je govorica telesa ob ritmu, ob glasbi, v 

tišini, je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in del kulture naroda, je izborna športna 

panoga, najlepši dvoranski šport, je mati vseh umetnosti, je pot do sebe.« Štravs (2001, v Zagorc 

2001) navaja, da je ples odsev žive govorice človeka in njegovega bivanja. S svojim gibanjem, 

pesmijo in glasbo človek izraža svoja občutja. Ples obstaja od vekomaj in za vedno. Espenak 

(1981, v Payne 1990) navaja, da lahko s pojmom ples poimenujemo celoto telesnega izražanja. 

Dokler gib, gesta ali pozicija telesa – drža, predstavljajo komunikacijo s seboj, vodjo ali skupino, 

je to gibanje ples.  
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2.1 Ples in ženske 

 

Ples ženske ima lahko posebne karakteristike, ki so pogojene z njenim telesom. Plesalke so bile 

zgodovinsko gledano, ne glede na plesni stil, kadar so plesale samo ženske, pogosto poistovetene 

s prostitutkami ali pa so menili, da je ples v paru za ženske škodljiv, zato naj se ga raje izogibajo. 

Za ženske srednjih in višjih slojev se ni spodobilo, da bi plesale v javnosti, zato je ples izgubil 

določene prvine gibanja, ki je lasten ženski in pogojen z obliko ženskega telesa. V nadaljevanju 

sledi pregled odmevnejših plesnih stilov, kjer bom prikazala, kakšen je bil družbeni odziv na 

plesalke. 

Balet je danes priznana odrska umetnost, plesalke baleta pa visoko cenjene umetnice. Vendar je 

bil balet sprva bolj praktično usmerjen. Za balerino nista bila tako pomembna znanje in talent, 

ampak bolj videz. Na baletne predstave so hodili predvsem moški, ki so si v vrstah balerin iskali 

ljubico za en večer. Vsa ta izpostavljena telesa v ozkih nogavicah in dresih ter s štrlečim mini 

krilom, imenovanim tutu, so bila za moško publiko izjemno privlačna. Noge so letele visoko v 

zrak z izpostavljeno zadnjico in celo mednožjem proti publiki, visoki skoki z nogami narazen so 

burili duhove moških. Balet je bil izjemno drzen in je veljal za nečasten, erotičen ples. A z leti se 

je razvijal v vedno bolj prefinjeno obliko plesa. Moški koreografi in učitelji so iz plesalk izbrisali 

vso ženstvenost in od njih zahtevali vedno bolj otroški videz nežnega dekleta, ki je tako krhko, 

da bi lahko kar poletelo. Omislili so si celo ples na prstih in visokoleteče skoke, s katerimi je 

balerina v tutuju skoraj zares poletela. Ženske vloge v baletu so bile večinoma začarana dekleta 

(Labodje jezero), umrle device ali dekleta nižjih slojev, ki zaradi prepovedane ljubezni v zgodbi 

umrejo (Giselle). Balerine so imele in še vedno imajo pogosto motnje hranjenja zaradi 

nenormalno visokih standardov suhosti in telesnega videza. Velikokrat so tudi odvisne od drog, 

ki jim dajejo energijo za ples (Kirklad in Lawrence, 1986 in 1990). Balet se je iz erotičnega 

plesa, namenjenega zabavi moškim, razvil v eterični ples z visokimi standardi v tehniki in videzu 

plesalk. Ženske, ki so sprva plesale balet, so služile kruh tudi s prostitucijo po predstavi. Pozneje 

pa so balerine postale lahko le tiste, ki so ustrezale eteričnemu videzu junakinj romantičnega 

baleta. Balet je prava zmaga umetnosti nad naravo in napad na žensko telo. Diete, poškodbe 

telesa in okrnjeno zasebno življenje so sestavni del življenja plesalke baleta. Balet je postal 

družbeno priznana umetnost, vendar so plesalke za to plačale visoko ceno, znebiti so se namreč 

morale svoje ženstvenosti (Buonaventura, 2004). 

Lynn Seymour, rojena 1939, je bila pravo nasprotje idealne balerine. Lynn ni bila nikoli 

pretirano suha. Imela je tri sinove, kar je bilo za balerino popolnoma nenavadno. Po tretjem 

rojstvu se je celo vrnila na oder. Sama je tudi koreografirala in v njenih plesih so bile junakinje 

bolj iz mesa in krvi kot klasične romantične junakinje baleta. Veliko je sodelovala s koreografom 

Kennethom MacMillanom, predvsem v čudoviti vlogi Julije v predstavi Romeo in Julija. 

Koreografi ji niso radi ponujali glavnih vlog. Vedno je plesala na zadnjih ponovitvah, kljub temu 

da je bila odlična plesalka in je dejansko sodelovala v baletnem ansamblu kot solistka 

(Buonaventura, 2004). 

 

Buonaventura (2004) pravi, da obstaja neka zanimiva podobnost med romantično erotiko 18. in 

19. stoletja, ki se je navezovala na videz umirajoče nebogljene tuberkulozne ženske, in 

anoreksičnim videzom junakinj baleta, ki danes krojijo videz idealne plesalke baleta. Bolehni 

videz je takrat pomenil žensko lepoto. Višji sloji so menili, da sta telesna moč in energija nekaj 

moškega, neodvisnost pa še bolj. Bleda polt in krhkost sta pomenili blagostanje in brezdelje. Pa 

tudi, da ženske niso delale na polju in tam porjavele, da niso bile močne, ker niso vihtele orodja. 

Da bi ženske ustregle temu družbenemu idealu, so še rajši segale po ličilih za beljenje, jedle so 

majhne količine arzenika in pile kis, da bi se približale temu videzu. Za beljenje obraza so 
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uporabljale predvsem arzenik, ki je zelo strupen. Pogubljene junakinje romantičnega baleta so 

morale tudi biti suhe in krhke in ženske so se namerno izstradale – v tem lahko najdemo že neke 

zametke današnje anoreksije nervoze. Ta suhljata bleda kreatura, ukleščena v steznik, ki bolj 

spominjala na senco prave ženske, je bila idol takratnih umetnikov in vizija, kako naj bo videti 

pripadnica višjih slojev. Bila je tako zelo drugačna in daleč od energične močne plesalke 

kankana meščanskega sloja, ki zato ni bila spoštovana, bila je celo preganjana ter hkrati izjemno 

zaželena (Zagorc, 2001).  

 

Dunajski valček, danes zelo priljubljen in splošno priznan ples s tradicijo, je bil nekoč vzrok 

pohujšanja in norosti. Okoli leta 1780 je postal zelo moderen na Dunaju (Zagorc, 2001). Valček 

je dvorni in ljudski ples v tričetrtinskem taktu, ki se pleše v paru. Kmalu se je hitro razširil v 

mnoge dežele. V tistem času je bilo splošno uveljavljeno, da so ženske zelo nestabilne in nižje 

razvite, velikokrat so jih primerjali samo z malo večjim otrokom. Na žensko je bilo treba ves čas 

paziti in jo imeti bolj doma. Zato ji niso dovoljevali udeleževati se aktivnostih, ki so jih drugače 

počeli samo moški. Predvsem za valček so strokovnjaki ugotovili, da je za ženske izjemno 

škodljiv, saj so se pri plesanju zelo hitro onesvestile (Buonaventura, 2004). Hkrati je ples 

napeljeval ljudi h grešnim mislim, ko so se v trdnem, ozkem objemu vrteli po dvorani. Na koncu 

je nemalo kdaj utrujena dama izgubila zavest v rokah plesalca in mu nemočno obvisela v 

objemu. Menili so, da ženskam takšna večja aktivnost, vrtenje in bližina moškega škodijo 

(Zagorc, 2001). Niso pa pomislili, da bi ta šibkost žensk lahko bila posledica ozkih steznikov, 

zaradi katerih niso mogle polno dihati in se tudi niso mogle svobodno premikati. V tistem času 

so menili, da je žensko telo zelo nepopolno, zato ga je bilo treba popraviti. Ženske so nosile 

steznike, ki so oblikovali njihovo telo tako, da so imele ozek okrogel pas, izbočeno zadnjico in 

privzdignjene prsi. Stezniki so dovoljevali zelo malo ali skoraj nič gibanja v zgornjem delu telesa 

ter le plitko dihanje. Valček je danes zelo priljubljen ples v paru, čeprav so včasih menili, da je 

za ženske škodljiv.  

Kot navaja Buonaventura (2004), naj bi Henry Havelock Ellis (1859–1939), britanski zdravnik, 

seksualni psiholog in socialni reformator, našel in opisal povezavo plesalk in histerije. Razlog, 

zakaj naj bi ženske rade plesale, je videl v tem, ker jim omogoči harmonično in legitimno 

čustveno izražanje nevro-mišičnih motenj, ki bi se drugače razvile v eksplozivnejšo obliko. To je 

bil čas, ko je bila ženska seksualnost nemoralna. Poročene ženske v spolnosti niso smele uživati, 

saj so bile drugače označene za prostitutke. Spolnost je bila v zakonu namenjena samo zanositvi, 

ki pa velikokrat zaradi dislocirane maternice zaradi pritiska steznika ni bila uspešna. Potreba 

ženske po plesu je bila za tedanjo družbo dokaz njene otročje in primitivne narave. Histerija, 

nova bolezen s seksualnimi koreninami, je postala povezana s potrebo žensk po plesu. V 

Ameriki in Angliji so začeli zdraviti žensko seksualnost s klitoridektomijo. S to operacijo so 

zdravili samozadovoljevanje in željo po ločitvi. Ženska seksualna sla je bila obravnavana kot 

nimfomanija. Vse prostitutke naj bi bile nimfomanke. Nihče ni pomislil, da je bilo preprosteje 

biti prostitutka kot delati cele dneve v neznosnih razmerah v tovarnah za nizko plačilo. 

Množičnost prostitucije je bila samo odziv na povpraševanje moških, ki so ponoči drveli po 

ulicah in iskali partnerico za eno noč, ki bo čim bolj drugačna od njihovih žena. In te ženske, 

prostitutke, so bile po navadi tudi plesalke kankana (Buonaventura, 2004). Ples jim je bil v 

veselje in zabavo. Zanj niso vedno prejemale plačila, ampak so plesale zato, ker so v plesu 

uživale.  

 

Kot upor žensk nižjega delavskega razreda se je v Montparnassu v Parizu okoli leta 1830 rodil 

kankan. To je bila živahnejša oblika galopa v dvočetrtinskem taktu. Sprva je bil to ples v paru, 

kjer sta plesalca uživala v visokih brcah in drugih akrobatskih plesnih zvijačah, pozneje pa so ga 

izvajale v glavnem ženske. To je bil škandalozni ples, ki so ga plesale predvsem prostitutke in 

http://en.wikipedia.org/wiki/1859
http://en.wikipedia.org/wiki/1939
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delno profesionalne plesalke (Buonaventura, 2004). Danes ta ples sicer štejemo za del svetovne 

plesne kulture, vendar je do 60. let prejšnjega stoletja še vedno veljal za zelo neprimeren ples, 

celo izjemno erotičen in škandalozen, saj so plesalke za izvedbo visokih brc dvigovale krila in 

pokazale svoje spodnje perilo. Kankan so v Parizu prepovedali. Znana francoska pisateljica 

Colette je po uveljavljeni karieri pisateljice prešla v svet kankana in ga zaznamovala s številnimi 

škandali. Bila je svobodna in brez zadržkov v svetu plesa, a je za to plačala visoko ceno. V višjih 

slojih, kjer se je nekoč gibala, je kot plesalka veljala le malo več kot služinčad. Colette je bila 

najbrž prva pisateljica, ki je omenila anoreksijo v svojih spominih The pure and Impure, saj je 

bila nad modo stradanja žensk presenečena (Buonaventura, 2004). 

 

Prišel je čas jazza, ki se je igral v barih in javnih hišah v črnskem delu New Orleansa konec 19. 

in v začetku 20. stoletja (Zagorc, 2001). Črnske skupnosti bivših sužnjev so začele mešati 

evropsko glasbo z afriškimi modifikacijami. Ples je postal manj formalen, trdni objemi in 

menjave plesnih partnerjev so postale družbeno sprejemljivejše. Posledica suženjstva so bili tudi 

številni otroci mešane polti. Začela se je nova doba ljudi, ki se niso več ozirali nazaj. Nastajali so 

novi plesi in nova družbena pravila. Ženske so začele delati stvari, ki so jih počeli prej samo 

moški. Začele so kaditi, piti, oblačiti se kot moški, si kratko striči lase. Nekateri so v tem videli 

znake odklonskega seksualnega ravnanja. Plesati so začeli vsi in plesali so vsepovsod. Ti novi 

plesi niso več izžarevali elegance in miline, ampak so poudarjali gibe medenice. Protiplesni 

lobiji so se zbali, da bodo ti plesi povzročili prevlado črnske in s tem pretirano seksualne kulture. 

Časopisi so ples povezovali z negativno seksualnostjo in boleznimi. Trdili so, da mlade ženske 

pod vplivom alkohola in sle hitro sledijo vabilom moškega in da moški po plesnem večeru radi 

zavijejo v javne hiše. Pojavile so se taksi plesne dvorane, kamor so hodili bolj revni moški, ki so 

za plačilo lahko plesali s tam zaposlenimi plesalkami. Ta kariera je bila za dekleta zelo kratka, 

nekje do dvajsetih let, ko so se poročile ali prešle v svet prostitucije. To je bil tudi čas, ko so 

ženske začele svobodno raziskovati svojo seksualnost in si same izbirati partnerje 

(Buonaventura, 2004). 

 

Jazz je s seboj pripeljal tudi dobo črnskih žensk. Ena prvih je bila Josephine Baker (1906– 1975), 

plesalka in pevka ameriškega porekla, ki je živela v Franciji. Znana je po tem, da je bila ena 

prvih žensk, potomk afriških prednikov, ki je postala slavna in je nastopala v pomembnih 

gledališčih. To je bil čas fantazij o primitivni afriški kulturi. Moulin Rouge, kjer so prej 

kraljevale plesalke kankana, je postalo središče ženske golote. Josephine je znana po plesu v 

banana krilu z odkritimi prsmi ali oblečena samo v perje okoli pasu, gležnjev in zapestij. Bila je 

živa upodobitev najglobljih fantazij o erotičnem, eksotičnem, črnem telesu. Večkrat se je 

zgodilo, da so jo povabili na večerjo domov in pričakovali, da jim bo zaplesala. Zanje je bila kot 

divja zver na razstavi. Še posebej navdušujoča je bila njena zadnjica, okoli katere je zrasel pravi 

kult oboževanja. Navkljub vsemu ji vrat v višje sloje niso odprli. Nobeden od njenih bogatih 

ljubimcev se z njo ni želel poročiti. Dejstvo, da je bila napol gola plesalka črne polti, ji je 

onemogočilo izhod iz sveta kolonialne fantazije. Poklic plesalke je bil nečasten, skoraj tako kot 

poklic prostitutke. Še vedno so na plesalke gledali kot na ženske, ki svoje telo prodajajo 

(Buonaventura, 2004). 

 

Približno v istem času se je v Južni Ameriki začel oblikovati ples, ki mu danes pravimo tango. 

Zanimivost tanga, ko se je prvič pojavil okoli leta 1808 v Montevideu, je bila ta, da so ga plesali 

najprej samo moški, ko so v javni hiši čakali na prostitutke. Da bi goste zamotili, so imeli v 

javnih hišah najete glasbenike. In tako so ti zdolgočaseni moški začeli plesati (Buonaventura, 

2004). Za tango so sprva menili in pisali, da je pohujšljiv, saj  se je vendar najprej plesal v javnih 

hišah (Zagorc, 2001). Na mesto enega plesalca je kmalu stopila ženska in prevzela vlogo 

kreiranja plesnega odnosa. Milonguita je bilo slabšalno ime za žensko plesalko. Papež je tango v 

http://en.wikipedia.org/wiki/1906
http://en.wikipedia.org/wiki/1975
http://sl.wikipedia.org/wiki/1808


Vesna Jevšenak (2014) – Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega 

plesa, Specialistično delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

33 

 

tistem času celo prepovedal. Camille de Rhynal ga je nato oblikoval v družabni ples. Po letu 

1920 je bil tango uvrščen med tekmovalne plese (Zagorc, 2001). K njegovi popularizaciji pa je 

veliko prispeval tudi film.  

 

Prišla je Isadora Duncan in zgodil se je zanimiv preobrat v sprejemanju in razumevanju plesa. 

Isadora Duncan je bila zelo pomembna oseba v zgodovini plesalk (1877–1927); bila je prva 

plesalka izraznega plesa. Njena vloga je za sprejemanje položaja plesalk v družbi izjemno 

pomembna. Isadora je plesala drugače, kot so pred njo plesale druge ženske – plesala je z 

namenom izražanja in ne z namenom zapeljevanja. Isadorina oblačila so se močno razlikovala od 

oblačil dotedanjih plesalk in sporočilnost plesa je dobila z Isadoro nove razsežnosti (Wikipedija, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isadora_Duncan, 6.3.2008). Isadora je plesala bosa, v lahkih 

oblačilih v stilu grške tunike. Plesala je naravno, svobodno in uporniško. Je začetnica izraznega 

plesa. Uporabljala je improvizacijo, ki je temeljila na grških mitih. Menila je, da je balet grd in v 

nasprotju z naravnim gibanjem. Postala je tako slavna, da je navdihovala umetnike različnih 

smeri. Mnogi jo imenujejo mati sodobnega plesa. Ustanavljala je plesne šole in nastopala po 

Evropi. Zelo zgodaj se je začela preživljati s poučevanjem plesa. Ni se ozirala na družbena 

pravila. Poklic plesalke je bil v tistem času še vedno nekaj nečastnega in povezanega s 

prostitucijo, zato si je Isadora nadela ime umetnica namesto plesalka. Kljub temu je bila 

velikokrat nič več kot le malo bolj ekscentrična plesalka. V Parizu so jo prvi začeli ceniti kot 

umetnico. Njen svobodni način življenja in stil oblačenja, ki je bil podoben grškemu, sta bila 

zelo drugačna od steznikov in plasti oblačil, ki so si jih ženske dnevno oblačile. Isadora je 

dosegla, da je publika na telo plesalke začela gledati drugače. Njen način plesa ni bil seksualen. 

Kljub temu da je bila za tisti čas zelo pomanjkljivo oblečena, nihče v tem ni videl razuzdanosti. 

Isadora je sprva plesala v čevljih, potem pa jih je nekoč morala pustiti za odrom in je požela 

neznanski uspeh. Od takrat naprej je plesala bosa. Tudi barvnih nogavic, kakršne so uporabljale 

druge plesalke, da so zakrile kožo, ni nosila. Isadori je bila golota naravno lepa in ne samo 

simbol seksualnosti, zato so njeni kostumi razkazovali precej kože. Sama je pravila, da se rada 

počuti udobno in da za ustvarjanje ne more biti oblečena v plasti ozkih in zategnjenih oblačil. 

Njeni kostumi so bili podobni grškim prosojnim tunikam. Po vseh kriterijih bi morala biti 

Isadorin ples in pojavnost seksualno izzivalna, pa je bilo ravno nasprotno. Isadora je plesala v 

svojem svetu, to je bil izrazni ples na klasično glasbo, kar je bila za tisti čas novost. Nekaterim 

skladateljem se je to zdelo celo žaljivo, da njihovo glasbo uporablja za tak čudni ples. Isadora je 

imela veliko ženskih gledalk, kar je bilo dotlej za ples zelo nenavadno. Še danes obstajajo plesne 

šole, ki sledijo stilu Isadore Duncan. Nihče ne ve, kako je zares plesala, saj se je ohranilo le malo 

filmskih posnetkov. Obstaja nekaj zapisov o njenih predstavah, ki pa so med seboj zelo različni. 

Eni jo hvalijo, drugi kritizirajo. Nihče od njih pa ne omenja seksualne škodljivosti plesa ali 

kakršne koli povezave s prostitucijo. Prvič v zgodovini plesa je bil ples plesalke, in to je bila 

Isadora Duncan, osvobojen povezave s slabim in škodljivim. Prvič je bila plesalka obravnavana 

kot umetnica (Buonaventura, 2004). 

2.2 Orientalski ples 

 

Morda najdlje in najbolj narobe razumljena plesalka je današnja plesalka orientalskih plesov, ki 

so nastali na podlagi številnih plesov dežel Bližnjega in Daljnega vzhoda, Afrike, Turčije in 

evropskega baleta. Malo je znanega o preteklosti teh plesalk in plesov, saj so to dežele arabskega 

sveta, kjer je bil javni ples domena nižjih slojev, o čemer pa se ni pisalo. Šele prihod 

kolonialistov v 19. stoletju, ki so začeli pisati in slikati plesalke, nam malce odkrije ta svet, 

čeprav v zelo romantični in zahodnjaški obliki. Svet Orienta, kot bomo skupno imenovali to 

področje, pozna veliko oblik prepovedanega, družbeno zavržnega plesa, ki je redno motil javni 

red in mir, a hkrati navduševal tako gledalce kot umetnike ter ljudi vseh slojev in ras.  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Camille_de_Rhynal&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Film
http://en.wikipedia.org/wiki/1877
http://en.wikipedia.org/wiki/1927
http://en.wikipedia.org/wiki/Isadora_Duncan
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Plese Orienta bi lahko razdelili na festivalske plese, ki se izvajajo javno in jih plešejo vsi; 

obredne plese, ki se izvajajo v posebnih skupnostih, moški in ženske ločeno; plese žensk za 

ženske, moške plese in performativne plese. Ples žensk za ženske se je izvajal izključno v ženski 

družbi, zato je obdržal vse izvorne gibe, saj ni bil izpostavljen javni kritiki. Ni šlo toliko za stil, 

bolj za spontani ples, ki ni bil cenzuriran, saj so bile gledalke večinoma le ženske sorodnice, zato 

so plesalke imele prosto pot ustvarjalnosti in izraznosti. V Egiptu ga imenujejo baladi. Je tudi 

osnova klasičnemu orientalskemu plesu (Buonaventura, 1989). Ko je baladi konec 19. stoletja 

prišel v javnost, torej na odre egiptovskih klubov, se je začela njegova preobrazba, pohod po 

svetu, in s tem tudi njegovo občudovanje ter kritika. Ženske po vsem svetu ga danes plešejo v 

mnogih oblikah, saj jim ponuja mnogo izraznih možnosti, ki so lastne ženskemu telesu in iz 

njega izhajajočemu gibanju. Tradicionalno je bil namenjen tudi učenju različnih gibov, na primer 

gibov, ki lajšajo bolečine poroda, saj sproščajo medenico in hrbet (AL-Rawi, 1999). Mlada 

dekleta so se učila plesati od starejših, izkušenejših sorodnic. Nekatere ženske pa so že prej 

plesale javno. Zgodovinsko gledano je bila meja med plesom in prostitucijo tudi tukaj zelo 

zamegljena. Še danes mora plesalka predvsem v muslimanskem svetu postati zelo slavna in se 

prebiti v sam vrh, da pobegne tem predpostavkam. Ženske, ki so se v Egiptu v 19. in 20. stoletju 

odločale za poklic plesalke, so bile tiste, ki v svoji družini niso več imele zatočišča in so se 

morale podati na cesto. To niso bile ženske iz premožnih in dobrih družin. Zanje se še danes ne 

spodobi, da bi plesale v javnosti. To danes v Egiptu počnejo predvsem Evropejke. Nekatera 

plemena so v plesu in prostituciji videla lep zaslužek in so se poklicno ukvarjala s temi 

dejavnostmi. V Egiptu so živeli  potomci nomadskih plemen iz daljne Indije, ki so vedno živeli 

na obrobju družbe. Ženske so bile plesalke, moški pa glasbeniki. Plesalke, imenovane ghawazee, 

so plesale na odprtem za denar, na festivalih in zabavah. Plesale so nezakrite in v za tisti čas zelo 

erotično predelanih oblačilih v stilu, ki so ga nosili višji sloji, kot prikazuje spodnja slika.  

 
 

Slika 9: Ghawazee (Craufurd, 1880) 

 

Če bi danes videli eno takšnih plesalk, bi mislili, da ima na sebi neverjetno veliko kosov oblačil 

za orientalsko plesalko, a je v popotnikih zbujala takšne romantične misli in hkrati predstavljala 

takšno pohujšanje v tedanjem Egiptu. Vendar so morale biti ženske v tedanjem Egiptu 

popolnoma zakrite in bilo bi nezaslišano, če bi egiptovska ženska plesala na ulici. Ghawazee so 
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se nasprotno do poroke lahko ukvarjale tudi s prostitucijo in si tako služile svoj denar. Pozneje so 

se poročile s pripadnikom svojega plemena in prenehale s plesom in prostitucijo. Ghawazee so 

bile zelo bogate in zelo znane zabavljačke. Višji sloji so menili, da kvarijo videz Egipta, zato jih 

je Mohamed Ali leta 1934 izgnal na jug. Ker so poleg tega menili, da so krive tudi za številne 

bolezni, ki so pestile francoske vojake, so jih pometali v reko Nil. Nihče ni pomislil, da so morda 

zboleli tudi zaradi hrane, vode in drugačnih higienskih standardov. Zadnja je še delovala do 

osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je poročila in kot zadnja prenehala s plesom. Danes jih 

v Egiptu ne najdemo več, prav tako ne njihovega plesa (Buonaventura, 1989). 

 

Tudi v Alžiriji so ženske iz plemena Ouled Nail, imenovane nailijat, opravljale obrt plesa in 

prostitucije. Ouled Nail je berbersko pleme, ki živi na ozemlju od Biskra do Jelfa. Njihove 

ženske so včasih služile denar s plesom in prostitucijo. Že kot majhne deklice so se šolale v 

umetnosti plesa in ljubljenja. Tista dekleta, ki so bila lepa in postavna, so zapustila puščavo, ko 

so bila stara med 9 in 12 let, in odšla služit denar v oaze. Živela so v hišah, kjer so ob večerih 

prirejali čajanke. Vendar niso bile prostitutke, kot si jih danes predstavljamo. Plesalke so si 

partnerje izbirale same. Moški so po navadi zanje zapravili ogromno denarja in vsaka družina se 

je bala, da bi njihov moški postal plen plesalke. Po približno 15 letih so se vrnile domov in se 

poročile, odvisno od velikosti dote. Tudi tuji popotniki so pogosto podlegli njihovim čarom 

(Buonaventura, 1989). Pisatelj Lawrence Morgan je nekaj časa živel v eni od oaz in leta 1956 

napisal knjigo z naslovom Flute of the Sand, v kateri je opisal zanimive izkušnje z mističnimi 

ženskami iz plemena Ouled Nail. Ena teh je upodobljena na spodnji sliki. 

 

 
 

Slika 10: Plesalka iz plemena Ouled Nail (Dinet, 1890) 

Skozi ta zgodovinski pregled smo videli, da so bile plesalke dejansko večinoma družbeno 

nesprejemljive, moteče in včasih celo kazensko preganjane. Nekateri plesi so si z leti pridobili 

mesto v zakladnici plesne kulture, drugi pa si za svoje mesto še vedno prizadevajo. Plesalka je 

postala v nekaterih stilih umetnica šele v zadnjem času. Skoraj vsaka plesalka novonastalega 

plesnega stila se je morala soočati s kritiko moške družbe in enačenjem s prostitutkami. 

Strokovnjaki so videli v ženski, ki je rada plesala, znake histerije. Sčasoma so plesi v paru prešli 
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v plesno kulturno dediščino. Plesi, kjer ženska pleše sama, so prešli v kulturno dediščino plesa 

le, če se je ženska odpovedala svoji ženskosti. Danes, ko je sicer mogoče in dovoljeno že skoraj 

vse, ko imamo vse mogoče performanse, pa so plesalke, ki plešejo ples ženske, znova in še 

vedno potisnjene iz umetnosti v površni svet komercialne zabave. Tega slovesa se ne znebijo, 

čeprav ne plešejo z namenom zapeljevanja moških, ampak zaradi uživanja v gibanju. A ženske 

se zavedajo vrednosti tega plesa in ženstvenih gibov, ki sprostijo telo ter ženski omogočijo, da 

raziskuje ženstveni način gibanja ne glede na stigmo, ki jo ples ima zaradi učinka na moške.  

 

2.3 Ples kot terapevtsko izrazno sredstvo 

 

Izraznost telesa ima neskončno možnosti. Vsako čustvo, razpoloženje ali duševno dogajanje se 

prek telesa izrazi po svoje. Pogled, izraz, mimika, gibi, napetost mišic in položaj telesa 

sestavljajo izrazni telesni jezik, ki ga nezavedno govori vsak, pojasnjuje Tomorijeva (1990). 

Psihosomatske bolezni, ki se kažejo na telesnem nivoju, sporočajo posameznikovo duševno 

stanje prek telesnih znakov, prek njegove izraznosti. Posledice duševnih bolezni so prav tako 

vidne na telesu in prisotne v neverbalni komunikaciji. Govorica telesa pripoveduje o človekovi 

osebnosti, njegovih značajskih potezah, razpoloženju in odnosu do samega sebe. Nanjo se 

nezavedno odzivamo v neverbalni komunikaciji. Tudi prostor, ki ga zavzame posameznik v 

nekem prostoru, govori o tem, kako pojmuje svojo vlogo v okolju ter o sposobnosti, kako svojo 

vlogo uveljavi v odnosu do prostora in drugih. Izraznost v plesu izvira iz telesne izraznosti in je 

v ritmu strukturirano gibanje s ciljem sporočanja. 

 

Stres, bolezen sodobnega časa, pogosto narekuje dogajanja v telesu in s tem njegove izraznosti, 

kar sem pojasnila že v poglavju o telesni drži. Človek pod stresom je tudi nemiren, nespeč, ni 

pozoren na znake telesa, je preutrujen, ne prehranjuje in ne giblje se pravilno. Pri povprečni 

populaciji, ki obiskuje moje tečaje, je stres viden prepogosto. Vpliva tudi na udejstvovanje 

posameznika v skupini, na možnost sprejemanja in umirjanja ter na komuniciranje z drugimi 

člani skupine. Zamujajo, odidejo pred sproščanjem, so pretirano storilnostno naravnani, ne 

vzamejo si časa za poglobitev vase in v dejavnost, veliko govorijo in niso pripravljeni slediti 

sebi. Napetosti se ne znebijo, njihovo gibanje je zakrčeno, niso zmožni samostojnega izražanja v 

plesu, ampak samo sledijo ponujenemu gibanju. Stres vpliva na neverbalno komunikacijo tako, 

da spremeni posameznikovo odzivnost na okolje in druge. Človek v stresu pogosto nima ne časa 

ne volje, da bi opazoval, kaj se dogaja okoli njega, da bi komu prisluhnil, ampak se vrti v svojem 

začaranem krogu, kjer lovi ravnotežje med pretirano količino naloženih dejavnosti in 

preutrujenostjo ter prenapetostjo. Dolgoročen kronični stres lahko povzroči bolezen (Tomori, 

1990). Če se ne ustavi, slej kot prej telo podleže in tak človek zboli telesno ali duševno.  

 

Ples lahko pomaga ozaveščati telo, saj je posameznik pri urjenju telesa in učenju gibalnih tehnik 

večino časa osredotočen na telo, na prepoznavanje njegovih delov, njihovo delovanje in načine 

njihovega sproščanja, krepitve in uporabe, ki mu ustrezajo. Gibanje ni več samo spontano in 

nezavedno, ampak postane sredstvo sporočanja pod zavestnim nadzorom, kar posledično lahko 

vpliva na boljše poznavanje telesa in prepoznavanje občutkov, kar pa je osnova prepoznavanja 

čustev. Turpova (1999, v BuckRoyd, 2000) meni, da lahko enakomerni in ritmični gibi, kot je 

recimo ples, prikličejo odraslemu človeku v spomin ljubečo nego matere, ki je pri njem prva 

spodbudila takšne gibe. Gibanje in občutenje sta tesno povezana. Tomorijeva (1990) poudarja, 

kako pomemben je stik človeka s svojim telesom, biti uglašen sam s seboj. Če posameznik 

sprejema lastna čustva in občutja, jih zna tudi ustrezno izraziti, sprostiti in obvladati. Naraven in 

ne-konflikten odnos do svojega telesa in do teles drugih oseb je sestavni del zrele osebnosti in 

posledično sproščene komunikacije. 
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Ples je lahko izrazna umetnostna oblika, kjer so gibi simbolični in ne konkretni, kot pravi Kos 

(1982). Plesalec z gibalno obliko izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike čustvovanj, občutenj 

in odnosov (Kos, 1982). Teh stanj ne doživlja, ampak jih z gibanjem v plesu simbolizira. 

Izraznost ima dva pomena, izražanje sebe v obstoječih trenutnih subjektivnih pogojih – 

simptomatsko izrazno gibanje, in logično izražanje, ki se nanaša bolj na resnične pogoje – 

simbolično izrazno gibanje. Krofličeva (1992) dodaja, da je gib lahko samoizrazen, spontan ali 

simbolično izrazen ali oboje skupaj. Kadar je ples terapevtsko sredstvo in nima estetske funkcije, 

je takšno gibanje simptomatsko. Zato je v tem primeru izražanje prek giba ali plesa dejansko 

simptomatsko izrazno gibanje, s katerim izražamo trenutna čustva prek giba. Gibanje in čustva 

imajo veliko skupnega. Paynova (1990) pojasnjuje, da je odnos med gibanjem in čustvi viden v 

izraznosti posameznika. Čustva se kažejo prek izraznega gibanja oziroma telesne govorice. Kot 

pravi Kos (1982), je gib znak za čustvo. Zato lahko gibalne in plesne izkušnje pripomorejo k 

integraciji telesnega in čustvenega ter usposabljajo za ustrezno odzivanje na okolje. Določeni 

položaji telesa ali gibi lahko izzovejo ustrezna čustva in s tem omogočijo njihovo telesno 

doživljanje ter prepoznavo. Z gibanjem je mogoče najpopolneje izraziti doživljanje, ker se tako 

čustveni naboj najlaže prazni. Način gibanja lahko izraža izvajalčevo duševno stanje, nervoznost, 

mirnost, napadalnost, nežnost (Kroflič, 1992). Gib je pomemben način samoizražanja, saj se 

nanaša na čustva in počutje ter je spontan. Avtorica ugotavlja, da je evropska civilizacija razvila 

ideal racionalnega človeka, ki naj ne bi izražal čustev. S tem je zapostavila gib kot sredstvo 

izražanja, kar je deloma vzrok različnim psihosomatičnim motnjam, ki jih druge civilizacije, kjer 

je gib del čustvenega življenja, ne poznajo. Kot navaja Kos (1982), je ples najelementarnejša 

izrazna oblika, saj sprošča in angažira telesno in duševno energijo. Njegove vrednote so 

ohranjanje in razvijanje telesne vzdržljivosti, pomoč pri vzpostavljanju in poglabljanju socialnih 

stikov, prispevanje k duševnemu zdravju ter spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti prek 

individualne umetniške izpovedi. Paynova (2006) spontano gibanje vidi kot simbol nezavednega 

procesa. Ko se klient giblje in pleše, na površje lahko privrejo nezavedni procesi, ki so vidni v 

izraznosti telesa in gibanja. Gibanje je središče našega razvoja in globoko vpliva na učenje 

govora, socialno sprejemljivo vedenje in umske sposobnosti. 
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3 Gibalno-plesna terapija in njeni učinki 

 

Gibalno-plesna terapija je terapija, pri kateri se uporabljata umetniška medija gibanje in ples. 

Poimenovanja se razlikujejo glede na posamezno državo. Pri navajanju definicij sem uporabila 

poimenovanje, ki so ga avtorji sami navajali. V nadaljevanju naloge pa uporabljam 

poimenovanje, ki se uporablja v Sloveniji in ga navaja Slovensko združenje umetnostnih 

terapevtov, to je gibalno-plesna terapija. V Leksikonu Cankarjeve založbe – Ples (Ogrizek, 2006) 

je zapisano, da je plesna terapija psihoterapija, ki temelji na spodbujanju človekovega 

doživljanja in sproščanja čustev, ki prispeva k socializaciji s pomočjo giba in individualnega ter 

skupinskega gibnega ustvarjanja. Plesno združenje gibalno-plesnih terapevtov Združenega 

kraljestva definira gibalno-plesno terapijo kot psihoterapevtsko uporabo giba in plesa, prek 

katere se oseba lahko ustvarjalno udejstvuje v procesu poglabljanja čustvene, mentalne, telesne, 

duševne in socialne integracije (Association for Dance Movement Therapy in United Kingdom, 

2002, v nadaljevanju ADMT UK). Gibalno-plesna terapija je oblika terapije, ki v terapevtskem 

procesu uporablja kreativno gibanje in ples kot temeljni sredstvi (SZUT, 2012). Izhaja iz načela 

medsebojne povezanosti telesa in gibanja z notranjimi duševnimi procesi. Posameznikovo 

gibanje odraža vzorce mišljenja in čustvovanja, osebnost in načine vzpostavljanja medsebojnih 

odnosov. S sprejemanjem in podpiranjem posameznikovega gibalnega izražanja terapevt 

spodbuja razvoj in integracijo novih gibalnih vzorcev, doživljanj in izkustev. Terapevt podpira 

posameznika pri ozaveščanju povezave med njegovimi gibalnimi aktivnostmi, čustvovanjem in 

mišljenjem. Gibalno-plesna terapija uporablja različne metode in tehnike, ki so prilagojene 

potrebam uporabnika. Paynova (2006) pravi, da je gibalno-plesna terapija hibrid psihoterapije in 

plesa. Uporablja se v skupinah in individualno na področju izobraževanja, zdravstvenega in 

socialnega varstva ter v zasebni praksi. Paynova (1990) navaja, da se v gibalno-plesni terapiji 

uporablja konceptualni pristop, ki temelji na plesu kot gibanju brez estetskih vidikov. Njegovo 

naravo se razlaga v okviru psiholoških, socioloških ali zgodovinskih vidikov. 

 

Gibalno-plesna terapija omogoča samoodkrivanje, osebnostno izpolnjevanje, opolnomočenje, 

sproščanje in lajšanje stresa ter bolečine in psihofizično rehabilitacijo (Gale Encyclopedia of 

Medicine, 2002). Posameznik med drugimi spoznava svoje telo in gibanje kot možen medij 

izražanja, terapevtski prostor, možne soudeležence, odnose v skupini in terapevta. Učinki 

gibalno-plesne terapije lahko podpirajo duševne in biološke procese, ki vodijo k ozdravljenju. 

Prav tako daje možnost za izražanje čustev in domišljije prek gibanja in plesa. Omogoča občutje 

uspeha in zadovoljstva ter integracijo notranjih in zunanjih dražljajev. Usposablja za fleksibilne 

odgovore na čustvena in telesna vprašanja iz življenja, ki jih je mogoče posplošiti na veliko 

situacij, ter usposablja posameznika za kreativno vključevanje v družbo (Payne, 1990). Cilj 

gibalno-plesne terapije ni samo prebuditi in izražati čustev, ampak tudi spodbuditi klienta, da 

začne doživljati izražanje s čuti. Usmerjenost v ozaveščanje telesa in prebujanje življenjske moči 

omogoči udeležencem, da postanejo aktivni v svojih procesih spreminjanja. Paynova (1990) 

navaja, da gibalno-plesna terapija prek telesa vpliva na duševnost. Telo deluje kot sprejemnik, 

posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se odziva 

nanje. Posameznik se začenja zavedati telesa, njegovih delov in številnih možnosti gibanja v 

času in prostoru ob različni količini uporabljene energije in ob lastnih vzorcih gibanja. Čutna in 

simbolična narava gibanja ter plesa omogoča odkrivanje, raziskovanje in izražanje občutij. Med 

gibanjem delujejo telo, občutja in duh kot eno. Ustvarjanje z gibanjem omogoča posamezniku, 

da sam izbira in usmerja svoje vedenje in da se izkoplje iz utirjenih vedenjskih vzorcev. Ko 

posameznik doseže telesno in čustveno integracijo, mu to omogoči večjo odzivnost na okolje. 

Gibalno-plesne aktivnosti lahko pomagajo optimizirati to integracijo: 
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 z omogočanjem rasti v individualni identiteti, 

 s potrditvijo in pojavnostjo sebe prek ustrezne telesne slike,  

 z izboljšanjem socialnih sposobnosti, kot so razvijanje stika, zaupanja, senzibilnosti, 

sodelovanja z drugimi pri poudarjanju sprejemanja odločitev in samozaupanja,  

 z dajanjem možnosti za izrazno uporabo telesa,  

 z občutkom uspeha,  

 s posplošenjem gibalnih vzorcev,  

 z izboljšanjem funkcionalnih in dinamičnih elementov spretnosti.  

 

Paynova (2006) poudarja, da gibalno-plesna terapija povečuje samozavedanje, ker omogoča 

oblikovanje ustrezne telesne slike. Pozitivno vpliva na samozavest in ponuja možnosti za rast, 

spremembo in zdravljenje prek terapevtskega odnosa. Ples, improvizacija, empatično utelešenje, 

sprememba in jaz so v stalni interakciji v večini gibalno-plesne terapevtske prakse. Paynova 

(1990) izpostavlja možne rezultate gibalno-plesne terapije tako na področju zavedanja sebe kot 

socialnega zavedanja, ki jih naštevam v naslednji preglednici. 

 

Preglednica 1: Rezultati gibalno-plesne terapije (povzeto po Payne, 1990) 

 

Na področju zavedanja sebe:  Na področju socialnega zavedanja:  

občutek notranje strukture  sodelovanje  

zmanjšanje impulzivnosti in vztrajnosti   ustvarjanje strukture  

vizualizacijske sposobnosti  čakanje na vrsto  

imitacijske sposobnosti  empatija  

razkritje sebe  dajanje povratne informacije  

priznavanje in dajanje povratne informacije deljenje  

razvijanje telesne slike  vodenje  

zavedanje telesa  sledenje  

širši gibalni repertoar dajanje in prejemanje pozornosti 

izolacija in artikulacija delov telesa  pravilen telesni stik  

prilagodljivost  iniciacija aktivnosti  

občutek sebe  sodelovanje v skupini  

koordinacijske sposobnosti  zapuščanje skupine in vodje 

potrditvene sposobnosti   

odločanje  
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3.1 Metode gibalno-plesne terapije  

 

Metod gibalno-plesne terapije je najbrž toliko, kolikor je terapevtov, saj sama teoretična 

usmeritev in metoda nista dovolj za strokovno delo s klienti. Velik vpliv ima sam terapevt s 

svojo osebnostjo, empatijo in sposobnostjo uglaševanja s klienti, s svojo izkušenostjo z delom na 

sebi, v skupinah ter s samim terapevtskim delom. V nadaljevanju bom navedla le tiste metode, iz 

katerih črpam navdih za svoje delo in posamezne vaje.  

3.1.1 Porajajoči se jezik telesa 

 

Rutten-Sarisova (1992) imenuje pristno in univerzalno komunikacijo, ki se poraja ob prvih stikih 

z ljudmi, stvarmi in dogodki v prostoru in v nas samih, »porajajoči se jezik telesa« (v 

nadaljevanju EBL – emerging body language). Metodo EBL (Rutten-Saris, 1992) je avtorica 

ustvarila z namenom pomagati ljudem pri vzpostavljanju stika s seboj in izboljšanju 

komunikacije z drugimi ljudmi. Temelji na uglaševanju ljudi s seboj in z drugimi. S to metodo se 

terapevt prek različnih vaj uglasi s klientom ali klienti in ti med seboj. Tako se ustvari neko 

varno področje sprejemanja in poslušanja, kjer se vsak lahko izraža na sebi lastni način. 

Uglašenost skupine in varno okolje pa sta predpogoj vsakega dela v terapevtski skupini. Avtorica 

izhaja iz Sternove trditve, da kakor se otrok nauči komunicirati v otroštvu, tako to počne tudi v 

odraslem obdobju. Tako Stern (1985) kot Rutten-Sarisova (1992) sta razdelila razvoj otroka na 

obdobja in jih poimenovala. Za vsako od obdobij sta značilna določeno gibanje in komunikacija. 

Rutten-Sarisova (1992) je na temeljih Sterna (1985) raziskovala komunikacijska obdobja otroka 

od 0 do 5 let starosti. Definirala je način in faze komunikacije  

 uglaševanje,  

 izmenjava,  

 izmenjava z dodajanjem,  

 igrivi dialog in  

 tema.  

 

Teh pet razvojnih stopenj je osnova za diagnozo, na kateri razvojni stopnji ima klient težave. Na 

podlagi diagnoze terapevt izvaja intervencijo s strukturami EBL. Navedeno sem združila v 

spodnji tabeli, ki prikazuje razvojna obdobja otroka, poimenovanja, kot sta jih izbrala avtorja, ter 

intervencijo, ki se uporabljala pri delu s klienti. 
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Preglednica 2: Razvojna obdobja otroka in intervencija EBL (Rutten-Saris, 1992, in Stern, 1985) 

 

Obdobja 

po 

mesecih  

Interakcijska 

struktura 

EBL  

Stern  Komunikacija Intervencija EBL  

1–2  uglaševanje porajajoči se 

jaz 

Dojenček se giblje motorično v lastnem 

ritmu, nič še ni zavestno. Uči se uporabljati 

gibe za vzpostavljanje komunikacije. Mati se 

usklajuje z dojenčkom prek ritma dihanja. 

Ritem je zato v tem obdobju najpo-

membnejši, saj prinaša vzorce, ki vodijo v 

strukture. 

Uskladiti se prek uglaševanja s klientom s 

pomočjo ritma dihanja. 

3–9  izmenjava občutek 

bistva jaza 

Komunikacija poteka tudi s telesom, mati se 

giblje z otrokom. Gibati se s celotnim telesom 

v ritmu – to je igra. Mati sprejme, kar ponuja 

otrok. 

Terapevt poleg dihanja v ritmično intenzivno 

gibanje, usklajeno s klientom, vključi še celotno 

telo. Hkrati še kot medij lahko uporabi umetnost, 

recimo ples. Skupaj se gibljeta v strukturi, ki jo 

ponudi klient, raziskujeta, opuščata in ponavljata, 

kar jima je všeč. Klient se uči gibati na njegov 

način in prek gibanja izražati svoj jaz ter tako 

spoznavati sebe in prek čutov svet okoli sebe.  

10–12  izmenjava  

z dodajanjem 

novega 

elementa 

občutek 

subjektivnega 

jaza 

Otrok se začne premikati po prostoru. 

Spoznava razliko med željami in možnostmi 

ter mejami. Mati se aktivno vključi v 

komunikacijo in jo ponuja tudi sama. 

Terapevt na tej stopnji začne dodajati nov 

element. Klient se odloči, ali ga bo sprejel ali ne. 

Izmenjava lahko postane igriva, z občutki 

pričakovanja. 

13–24  igrivi dialog občutek 

verbalnega 

jaza 

Tu je komunikacija tudi verbalna in poteka 

prek dihanja, gibanja in govora. 

Poimenovanje ravnanja. Vzorci in podobe dobijo 

ime. Klient se posledično lahko izraža o svojih 

potrebah in željah. Postaja ustvarjalnejši in bolj 

socialen. 
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Komunikacija med ljudmi poteka po nekem vrstnem redu in ima bistvene elemente, ki so 

potrebni za vzpostavitev, trajanje in zaključek komunikacije.  

 

Elementi komunikacije EBL so (Rutten-Saris, 1992): 

 očesni stik,  

 ritem in  

 uglašenost gibanja.  

 

Komunikacija se vedno začne z očesnim stikom (Rutten-Saris, 1992). Z očmi vzpostavimo stik, 

ga iščemo, sporočamo, da želimo stik, in ga tudi zaključimo. Otrok kmalu po rojstvu odpre oči in 

vzpostavi očesni stik z materjo. Stern (1979) opisuje prvo komuniciranje med mamo in otrokom 

kot koreografijo. Kadar želimo z nekom vzpostaviti stik, ga pogledamo. Če se hočemo komu 

izogniti, oči zapremo ali pogledamo stran. Z očmi lahko potrdimo ali zanikamo tisto, kar 

govorimo. Z očmi se lahko sporazumevamo celo brez govora. Ta igra oči je sestavljena iz več 

enot. 

 

Enote očesnega stika (Rutten-Saris, 1992): 

 odpirati: s široko odprtimi očmi nekoga pogledamo, lahko tudi dvignemo obrvi;  

 orientirati se: oči se obrnejo vstran, kot da bi nekoga iskali;  

 pozdraviti: pri majhnih otrocih ločimo dve fazi, pomežik in nasmeh, ki pa se pozneje 

združita;  

 zaključiti: oči se do tri četrt zaprejo. Takrat smo v fazi zaključevanja, kar pomeni, da so 

odmori v komunikaciji, očesnem stiku, vse daljši;  

 zapreti: oči so popolnoma zaprte, glava sklonjena na prsi. Poslovili smo se in zaključili stik;  

 pavza: vključuje pogled vstran, ko si vzamemo čas, da predelamo vtise.  

 

Za dober stik in komunikacijo so pomembne vse enote očesnega stika. Če otrok nima izkušnje 

zdravega očesnega stika, lahko nekatere enote pretirano podaljšuje, druge pa izpušča. Tak je 

lahko primer depresivne mame, kot ga je navedla avtorica, ki otroka ne gleda, zato se ta neha 

truditi in več ne vzpostavlja očesnega stika. 

 

Avtorica navaja, da je ritem osnova komunikacije, s katerim se uglasimo. V aktivno 

komunikacijo se uglasimo prek ritma dihanja, očesnega gibanja in srčnega utripa. Šele uglašena 

komunikacija omogoča boljši prenos informacij. Vsak posameznik ima svoj ritem, vsaka akcija 

ima svoj ritem, tako tudi vsaka komunikacija. Ritem je struktura gibanja. Prek ritma gibanja se 

skupina uglasi in deluje ves čas terapevtskega procesa. V terapiji je namreč nujno potrebno, da 

terapevt prevzame vsaj del ritma klienta oziroma klientov. Ritem lahko določa tudi glasba ali 

terapevt s svojim vodenjem gibanja. Lahko pa je prepuščen skupini oziroma posameznikom 

znotraj skupine, ki vodijo gibanje.  

 

Uglasiti se pomeni vzpostaviti stik z drugimi in se gibati z njim v skupnem ritmu (Rutten-Saris, 

1992). Prvo uglasitev doživi otrok takoj, ko se rodi. Mama se uglasi na otroka. Stern (1977) je 

raziskoval komunikacijo med materjo in otrokom v prvih šestih mesecih otrokovega življenja. 

Opisal je, kako otrok doživlja občutke prek vitalnih procesov: dihanja, spanja, hranjenja in 

izločanja. Ugotovil je, da se mati uglasi z otrokom prek ritma in intenzitete občutkov in tako z 

njim vzpostavlja komunikacijo. Bolj praktično to pomeni, da je raziskoval, kako se otrok nauči 

povabiti mamo v igro, da spodbudi komunikacijo z njo. Odkril je, kako otrok z mamo 

komunicira z različnimi telesnimi znaki in gibi, kako vzdržuje stik, določa dolžino, zaključek ali 

začasno umiritev komunikacije. Hkrati je raziskal, kako se ob tem spremeni obraz matere in 
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kako se otrok na spremembe odzove. Ugotovil je, da otrok opazi razliko v maminem 

razpoloženju in da to poskuša uravnavati. Če mama ni sposobna zdrave komunikacije oziroma se 

ne zmore uglasiti z otrokom, kot se zgodi v primeru duševnih bolezni (npr. shizofrenije ali 

depresije), se otrok nauči nadomestnega vedenja, s katerim uravnava stres, ki ga ob tem doživi. 

V teh prvih šestih mesecih življenja se otrok nauči osnov komunikacije in praviloma na enak 

način komunicira tudi v poznejših življenjskih obdobjih, le da se temu pridruži še govor (Stern, 

1985).  

 

Usklajena komunikacija je vidna tudi v uglašenem gibanju udeležencev, čeprav ti vedno ne 

komunicirajo zavestno. Stopnja povezanosti ljudi je namreč vidna v usklajenosti telesnih gibov 

med pogovorom ali med katero drugo dejavnostjo, na primer plesom. Ta stopnja povezanosti je 

pokazatelj bližine, ki pa je po navadi zunaj zavedanja (Rutten-Saris, 1992). Uglašenost 

udeležencev olajša pošiljanje in sprejemanje sporočil, tudi negativnih, pravi avtorica.  

 

S komunikacijo imajo težave tiste osebe, ki zaradi določenega nebesednega izražanja druge 

spravljajo v zadrego. Takšno nebesedno izražanje je na primer (Rutten-Saris, 1992): 

 slab občutek za osebni prostor, 

 dotikanje drugih, tako da jih to spravlja v zadrego, 

 napačno razlaganje mimike obraza, 

 pomanjkanje očesnega stika, 

 pomanjkanje  občutka za čustveno kakovost govora, 

 nezmožnost neprisiljene vključitve v dejavnost, 

 ustvarjanje nelagodnega vzdušja, 

 nezmožnost razbiranja in izražanja čustev, 

 prezgodnje prevzemanje vodstva, 

 izsiljen vstop v dejavnost ali želja po nasilni spremembi le-te, 

 vsiljevanje mnenja ali prepogosto nestrinjanje, 

 želja po pritegnitvi pozornosti.  

 

Tem osebam se drugi radi izogibajo, saj jih doživljajo kot čudne (Rutten-Saris, 1992). Kadar so 

vključeni v skupino, na proces dela po navadi delujejo moteče in pri drugih udeležencih vzbujajo 

nelagodje ali nestrpnost. Zato je naloga vodje skupine, da nevtralizira takšno vedenje s tem, da z 

intervencijo EBL združuje, spodbuja in usklajuje ljudi v skupini (Rutten-Saris, 1992). 

 

Pri izvajanju metode EBL je pomembno slediti razvojnim stopnjam komunikacije. Pri tem si 

mora terapevt vzeti čas in upoštevati ritem klienta ali skupine. Pomembno je namreč, da se 

vzpostavi polje varnosti in zaupanja med terapevtom in klientom oziroma klienti. Ne sledi 

svojemu načrtu, temveč sledi spontanemu dogajanju. Pozoren je na premore, ki so enako 

pomembni kot aktivnosti. Cilj je sodelovanje. S posnemanjem in poudarjanjem tistega, kar 

klienti ponujajo, ter z dodajanjem terapevt doseže, da doživljajo svoj stil. Gibanje dobiva svoj 

pomen, izraznost. Temu sledi uglaševanje klienta z drugimi. Začne zrcaliti druge, tako kot otrok 

začne zrcaliti odrasle. Pri tem ugotovi, da sam lahko spreminja gibanje. Začne razvijati svojo 

ustvarjalnost.  

3.1.2 Labanova analiza gibanja  

 

Labanova analiza gibanja (Laban Movement Analysis, v nadaljevanju LMA) sta metoda in jezik 

za opisovanje in interpretiranje celotnega človeškega gibanja (Laban, 2002). Izhaja iz Labanovih 

študij gibanja, ki so jih dopolnili njegovi nasledniki. Ta univerzalni sistem opazovanja in 
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kategoriziranja gibanja je lahko v korist vsem tistim, ki uporabljajo gibanje pri svojem delu, na 

primer gledališkim igralcem, plesalcem in terapevtom (Payne, 1990). Prek opazovanja gibanja 

terapevt lahko ugotovi, katere gibalne vzorce in oblike klient uporablja in so njemu lastni. Enote 

tega gibanja nato lahko uporabi za izražanje ali intervencijo.  

LMA loči štiri kategorije:  

 telo, 

 zmogljivost, 

 obliko, 

 prostor. 

 

Spodnja shema prikazuje celoten sistem LMA. 
 

iniciacija    Labanova analiza  

gibanja        gibanja       

           kinesfera 

povezovanje           

med različnimi              telo      prostor 

deli telesa          prostorski 

           namen 

zaporedje            

gibanja           geometrijski 

           vzorci 

živčno-mišični   zmogljivost    oblika     

vzorci            

 

 prostor          teža      čas              tok  načini         oblike  podpora        kakovost 

 posredno /    močno/   nenadno/       vezano/  menjave        gibanja  oblike          oblike 

neposredno   lahko   zadržano       prosto  oblike        toka 

 

 

       kombinacije     gibanje                  talni  

       zmogljivosti     znotraj                    vzorci      

        sebe     

             

udarec             zibanje     3D-  

          oblike    

  potiskanje    trepet 

   

dotik     zvijanje     vstajanje    bližanje 

  

    drsenje         zamah          padanje          napredovanje 

                  širjenje       oženje 

Shema 3: Labanova kategorizacija analize gibanja (povzeto po Momeni, 2009) 

 

Telo 

 

Ta kategorija opisuje strukturne in telesne značilnosti človeškega telesa med gibanjem. Znotraj te 

kategorije lahko ugotovimo (Laban, 2002): 

 kateri del telesa se giblje,  

 kateri deli so povezani,  
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 kateri deli vplivajo na druge,  

 splošne ugotovitve o organizaciji telesa: nevro-mišični vzorci.  

 

Telesne gibe lahko na grobo razdelimo na: 

 korake in gibe delov nog (skoki, obrati, tek, brca, dvig noge ...), 

 gibe trupa (gibi hrbtenice in medenice), 

 gibe dlani, rok in rame (zajemanje, nabiranje, posipanje, razmetavanje …) in 

 gibe glave in obraza (gibanje glave za usmerjanje čutil proti objektom, ki izzovejo čutni vtis, 

gibi obraznih mišic). 

                 

Zmogljivost 

 

Zmogljivost opisuje kot karakteristiko gibanja, in sicer glede na namen. Razlika med iztegom 

roke, ker želimo nekoga udariti ali ker želimo zagrabiti kozarec vode, je vidna v načinu. LMA z 

zmogljivostjo označuje energetsko in motivacijsko značilnost posamezne gibalne akcije. Kot je 

ugotovil Laban (2002), so gibi tehnično gledano vedno enaki, razlikuje se le njihov pomen. Ta 

pomen je lahko zrcaljenje nevidne ponotranjene biti posameznika. Sestavine različnih kakovosti 

zmogljivosti, kot je Laban (prav tam) poimenoval dejavnike gibanja, izhajajo in zavestnega in 

nezavednega notranjega razpoloženja do gibalnih sil, ki so: 

 teža, 

 prostor, 

 čas in 

 tok. 

 

Temu razpoloženju pravi avtor notranji vzgib. Na spodnjem grafu je Laban (2002) ponazoril 

odnos med elementi zmogljivosti glede na dejavnike gibanja. 

 

  
        fleksibilno 

lahko 
 

neposredno 
       

 

         
prosto   vezano 

 
 

 

nepretrgano   hitro 

močno 

 

Shema 4: Labanov graf zmogljivosti z oznakami elementov zmogljivosti (Laban, 2002) 

 

Enako je prikazano v spodnji preglednici. 
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Preglednica 3: Dejavniki gibanja in elementi zmogljivosti (Laban, 2002) 

Dejavniki gibanja  Element zmogljivosti:  

nasprotujoče 

Element zmogljivosti: 

popustljivo 

prostor neposredno fleksibilno 

teža/moč močno/odločno lahko 

čas nenadno/hitro nepretrgano/trajajoče 

tok vezano  prosto 

 

Določeni gibi, ki jih Laban (prav tam) poimenuje senčni gibi, nimajo drugega namena kot 

izraznost. To sta na primer dvig obrvi ali potrkavanje s prsti. Po navadi so nezavedni in pogosto 

kot senca spremljajo gibe, ki imajo določen pomen, od tu tudi takšno poimenovanje. Otroci 

imajo mnogo več načinov gibanja ali zmogljivosti kot odrasli, saj še niso oblikovali tipičnih 

značilnosti zmogljivosti. Življenjska zgodba in okolje v času zgodnje mladosti vplivata na njeno 

oblikovanje. Ti notranji vzgibi, ki so prišli v navado, kažejo karakter in temperament osebe 

(Laban, 2002). Avtor poudarja posebno humano zmogljivost, da ljudje kljub negativnim vplivom 

lahko nadziramo slabe navade in razvijamo lastnosti in vzgibe, ki so družbeno sprejemljivejši. 

Človeški nagon po druženju, po mnenju avtorja, vpliva na razvoj teh lastnosti, ki so zelo 

drugačne od živalskih. Ta izredna zmogljivost, ki ni le prilagajanje situaciji in okolju, izvira iz 

zavestnega izpopolnjevanja. In prav tu, pri teh razmišljanjih in ugotovitvah Labana, so nastali 

zametki gibalno-plesne terapije. 

 

Laban (2002) je značilna človekova gibanja razdelil v osem kombinacij/akcij. Opredelil jih je 

glede na dejavnike gibanja: prostor, težo/moč in čas, kot izhaja iz spodnje preglednice. 

 

Preglednica 4: »Akcija napora« in komponente, kot so moč, čas, prostor (Laban, 2002) 

 

 Kombinacija/akcija Teža/moč Čas Prostor 

1 udarec  močno hitro naravnost 

2 potiskanje  močno počasi naravnost 

3 dotik  šibko hitro naravnost 

4 drsenje  šibko počasi naravnost 

5 zamah  močno hitro v loku 

6 zvijanje  močno hitro vijugasto 

7 trepet šibko hitro neravno 

8 zibanje šibko počasi neravno 

 

Tok določa kontinuiteto gibanja. Redko kateri gib nima toka, zato je treba poleg prej naštetih 

osmih kombinacij pri analizi zmogljivosti upoštevati tudi tok.  

 

Oblika 

 

Ta kategorija je razčlenjena na štiri podkategorije, in sicer: 

1. Oblika gibanja opisuje, kako telo spremeni obliko med gibanjem. Statična oblika 

gibanja, ki ga telo zavzame, je na primer: 

 stena,  

 žoga,  
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 stožec.  

 

2. Načini menjave oblike so lahko:  

 gibanje telesa znotraj sebe, kot na primer tresenje, 

 usmerjeno gibanje v prostor ali talni vzorci, 

 tridimenzionalne oblike gibanja. 

 

 
 

Shema 5: Primer oblike in njene menjave (Momeni, 2009) 

 

3. Kvaliteta oblike opisuje, kako se telo spreminja glede na neko točko v prostoru, in 

sicer: 

 se odpira oziroma raste ali 

 se zapira oziroma zmanjšuje.  

To opisujejo pojmi, kot so vstajanje, padanje, širjenje, oženje, napredovanje, bližanje.  

 

4. Podpora oblike pretoka opisuje, kako trup spremeni obliko glede na podporo 

gibanja drugim delom telesa.  

 

Prostor 

 

Ta kategorija opisuje gibanje glede na:  

 kinesfero (posameznikova uporaba prostora), 

 prostorski namen in 

 geometrijske vzorce. 

 

Kategorija prostor je povezana z okoljem in prostorskimi vzorci, povezavami in linijami 

prostorskih napetosti. Laban je opisal kompleksen sistem geometrije, ki temelji na kristalnih 

oblikah in strukturi človeškega telesa. Verjel je, da so nekatere poti gibanja bolj harmonične od 

drugih.  

 

Vse navedene kategorije so v medsebojni povezavi in se tudi proučujejo hkrati, saj vsaka sama 

zase ne pove dovolj. Ugotovitve in analize Labana ter njegovih naslednikov so bile izjemno 

pomembne, zato je LMA še danes v pomoč mnogim gibalno-plesnim terapevtom pri 

proučevanju problematike človekovega gibanja glede na strukturo, prostorske odnose, izrazne 

kvalitete in psihosocialne vidike (Maletić, 1983, v Vivod Rajh, 2006). Gibanje je rezultat želje 

po nečem, kar naj bi imelo neko vrednost, ali pa stanje duha. Oblika in ritem gibanja 
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opredeljujeta namen te osebe, ki se giblje v določeni situaciji. Lahko gre za trenutno počutje in 

reakcijo ali pa za stalne osebnostne poteze. Poleg zgoraj navedenih lastnosti gibanja je Laban 

poudaril tudi pomen odnosa. Govoril je o odnosu do delov telesa, teh med seboj in o odnosu do 

sebe, odnosu med posamezniki, odnosih v skupini in odnosu do stvari ter prostora okoli nas.  

 

3.1.3 Gibalno-plesna terapija kot kreativna psihoterapija 

 

DMT (dance mouvement therapy – gibalno-plesna terapija, v nadaljevanju DMT) je oblika 

kreativne psihoterapije, kjer se uporablja umetniška medija gib in ples. Meekumsova (2002) 

opisuje gibalno-plesno terapijo kot posebno obliko kreativne psihoterapije, kjer se kot pri vsaki 

psihoterapiji jaz spremeni. Spremembe, ki nastanejo med terapijo, lahko potencialno vplivajo na 

klientova prepričanja o sebi in drugih ter o svetu na splošno. To lahko vodi v nove vzorce 

odnosov, obnašanja, čustev in mišljenja. Kreativni proces v DMT obstaja v odnosu med 

terapevtom in klientom, kjer zavestno in nezavedno obeh hkrati obstaja in sobiva.  

 

DMT opredeljujejo naslednje predpostavke (North, 1972; Stanton-Jones, 1992; Chaiklin in 

Schmais, 1979; Schmais, 1985; Meekums, 1990; Trevarthen, 2001, v Meekums, 2002): 

 telo in um sta v stalni interakciji, 

 gibanje odraža osebnost, 

 terapevtski odnos je nebeseden, na primer terapevtovo zrcaljenje klientovega gibanja, 

 gibanje ima simbolno funkcijo in je lahko dokaz nezavednega procesa, 

 gibalna improvizacija daje klientu možnosti raziskovanja novih načinov obstajanja, 

 DMT omogoča podoživljanje zgodnjih odnosov na nebesedni ravni. 

 

Meekumsova (2002) izpostavlja gibalno metaforo, ki je prisotna v vseh pristopih DMT in je 

najpomembnejše sredstvo, ki ga uporablja terapevt DMT. Z njo se v DMT lahko dosegajo cilji, 

ki so tipični za posamezne psihoterapevtske smeri. Ti cilji so lahko behavioristični, kognitivni, 

relacijski, spiritualni ali psihodinamični, glede na terapevtsko smer. Gibalno metaforo razlaga 

kot uporabo vizualne podobe ali telesnega giba, na katerega se dobesedno ne nanaša, kot na 

primer počutiti se iz sebe, razpasti na kose. Gibalna metafora je oblika neverbalne komunikacije, 

ki ponuja pomemben vpogled v klientove vzorce obnašanja, prepričanja in odnose (Meekums, 

2002). Gibalne metafore se lahko odražajo na telesu klienta, v njegovi drži ali gibanju in jih 

opisuje kot telesni spomin. Telesni spomin je posledica senzorično-motoričnega dogodka v 

telesu, ki sem ga opisala v delu telo in duševnost. Le-ta se pojavlja kot vzorec gibanja ali drže. 

Gibalna metafora deluje kot povezava med tem telesnim spominom, njegovim vplivom in 

spoznanjem o tem (Meekums, 2002). Pomaga tudi pri razumevanju telesne govorice klienta. 

Terapevt s pomočjo kinestetične empatije lahko poveča zavedanje klientove metaforične 

komunikacije. Kinestetična empatija je mišični odziv terapevta na gibanje klienta, kot da bi 

gibanje izvajal terapevt (Meekums, 2002). S tem ko se terapevt uglasi s klientom, ko se uglasi v 

to, kako klient čuti neko gibanje, laže zazna, kaj klient sporoča s tem gibom. Pri tem mora biti 

terapevt pozoren na transferje in kontratransferje, ki se lahko zgodijo znotraj terapevtskega 

odnosa. Odnos klient – terapevt ima pogosto elemente, podobne odnosu mama-otrok, predvsem 

pri temah navezanosti in ločitve. Zato se hitro lahko zgodi, da klient pripisuje terapevtu lastnosti 

staršev ali ga doživlja kot starše, kar avtorica imenuje transfer. Enako se terapevtu lahko zgodi 

kontratransfer, da klientu pripisuje določene lastnosti ali vloge iz svojega življenja. V DMT se to 

lahko zgodi kot somatski kontratransfer prek plesa ali kot telesna senzacija (Lewis, 1984, v 

Meekums, 2002). Obe situaciji mora terapevt nujno predelati v superviziji, da v celoti lahko 

razume, zakaj se zgodijo, in da bolje razume klienta. V skupini terapevt lahko izkusi somatski 
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kontratransfer kot odgovor na kolektivno nezavedno ali temo skupine. Somatski kontratransfer 

se nanaša tudi na identificiranje z vlogo ali empatijo (Meekums, 2002).  

 

Kot sem že v delu o gibalno-plesni terapiji na splošno omenila, se ta lahko izvaja individualno ali 

v skupini. Paynova (1990) poudarja koristi kreativnega dela v skupinah za udeležence skupin 

DMT, saj imajo klienti tako možnost spoznavanja sebe tudi v odnosu z drugimi v skupini. 

Meekumsova (2002) je razvila svoj pristop za potrebe tistih klientov, katerih obnašanje ali 

spoznanja predstavljajo nevarnost zanje ali za druge, kot na primer osebe, ki imajo simptome 

mejne osebnostne motnje. Avtorica pri tem poudarja pomen osnovnih predpostavk, ki morajo 

biti izpolnjene vedno, kadar se izvaja terapevtska dejavnost v skupini, ne glede na obliko ali 

smer.  

 

Predpogoj vsake terapevtske skupine je dogovor o: 

 okvirni vsebini srečanj,  

 dolžini posameznega srečanja,  

 številu srečanj in  

 stopnji odprtosti skupine, ki je po navadi zaprta zaradi občutka varnosti in zaupanja v 

skupini.  

 

Hkrati mora biti poskrbljeno za ustrezne delovne pogoje in varnost v skupini, kar pomeni, da 

mora biti prostor primerno velik, brez posebnih ovir, z ustreznimi tlemi in temperaturo. V njem 

morajo biti pripomočki, ki so potrebni med srečanjem. Uporaba ugotovitev na takšnih skupinah 

ali snemanje v raziskovalne ali delovne namene mora biti vnaprej dogovorjeno. Vsi udeleženci 

se morajo strinjati. Kot pri vsaki terapiji je tudi pri DMT pomemben terapevtski odnos, ki 

vključuje predvsem terapevtovo odkritost, sprejemanje in empatijo (Payne, 1990). Vzpostaviti se 

mora krog zaupanja med terapevtom in skupino, ki tvori varen okvir za kliente.  

 

V nadaljevanju naštevam enote posameznega srečanja, kot jih navaja Meekumsova (2002): 

 uglaševanje,  

 ogrevanje, 

 osrednji del,  

 sproščanje.  

 

Enote podrobneje opišem v preglednici, ki sledi. 
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Preglednica 5: Enote posameznega srečanja (Meekums, 2002) 
Enota 

srečanja 

Tehnike Namen 

Uglaševanje  Preprosto, usklajeno  gibanje in dihanje, ki ju vodi 

terapevt ali nastane samo v skupini, ki je že dalj časa 

aktivna. 

vzpostavitev zaupanja v skupini (med klienti in terapevtom) ter varno okolje 

Ogrevanje Vsako gibanje, ki poveča hitrost bitja srca, pospeši 

dihanje, dvigne krvni tlak in vključuje različne dele 

telesa 

ogrevanje in ozaveščanje telesa, dvig energije 

 raztezanje  povezava s prostorom in središčem telesa 

stresanje sproščanje in ozaveščanje telesa 

vaje za stopala  prizemljenje 

sukanja, upogibanja in raztegi  povečanje občutka poravnave in povezave s središčem telesa 

gibanja, skladna z dihanjem  ozaveščanje dihanja in harmonije dihanja z gibanjem 

izmenjavanje napetosti in sproščanja  povečanje energije v telesu in pretočnosti 

vrtenje rok  razvijanje občutka toka in lahkotnosti gibanja 

začetki simboličnega gibanja priprava na temo v osrednjem delu 

Osrednji del tehnike glede na temo poglobljena posvetitev temi 

 ritmične vaje ritem daje strukturo 

delo s pripomočki  

(trakovi, raztegljivo blago, rutice, terapevtske žoge, 

instrumenti, palice, igrače …) 

izražanje čustev s pomočjo pripomočkov, s projekcijo osebnih pomenov v njih ali kot most za stik z drugimi 

člani skupine  

gibalna ali plesna improvizacija  

 

 

sproščanje, poslušanje sebe ter odpiranje drugim; spontani zaključek improviziranega gibanja klientu lahko daje 

občutek nadzora nad njim samim in njegovim življenjem; improvizacija ni primerna za prva srečanja  

spoznavanje telesne slike in telesnih meja  Izboljšuje stik s telesom in čutenji ter omogoča bolj koordinirano gibanje. 

prizemljenje  Osredotočanje na občutke, zvoke ali okolico lahko pomaga ljudem, ki so odtujeni od sebe, da spet stopijo v stik 

s seboj. 

spoznavanje osebnega prostora  

 

Osebni prostor okoli telesa je podaljšek nas samih. Kako ga zavzemamo, kako ga branimo pred drugimi in ali 

nas drugi razumejo, je lahko razvidno iz tega, kako ga uporabljamo. 

tehnika »vzeti, držati in spustiti« Odpira teme z odnosi, nadziranjem in posesivnostjo ter pomaga pri oblikovanju giba, ki ponazarja na primer 

osvobajanje iz odnosa, kar klient lahko prenese v dejanske odnose, kjer je prisotna zloraba ali posesivnost. 

koreografiranje Gibanje klienti združijo v skupno koreografijo, lahko kot zaključek srečanja. 

Sproščanje  stiskanje in sproščanje mišic, masaža, meditacija, 

raztezanje in podobno 

Zadnji, zaključni del srečanja, ki je namenjen predvsem umiritvi, osredotočenju, sprostitvi telesa in vračanju v 

vsakdan. 
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3.2 Neverbalna komunikacija pri skupinski gibalno-plesni terapiji 

 

Ples se skoraj vedno dogaja v skupini, kjer posameznik pleše v neki interakciji z drugimi. Kot 

pravi Ramovš (2000), je človek skupinsko bitje tako na telesnem kot duševnem področju. 

Antropološka analiza je pokazala, da je človek odnosno, medčloveško socialno, torej skupinsko 

bitje v vseh svojih razsežnostih (duhovni, razvojnozgodovinski, eksistencialni). Medčloveško 

sožitje je zato nujni pogoj človeškega bivanja. »Za skupino svobodnih oseb je bistveno, da se 

vsak posameznik v njej razvija in deluje kot enkraten in edinstven mikrokozmos, ki ima v sebi 

zavest o samem sebi, o drugih ljudeh ob sebi in o celotnem kozmosu.« (Ramovš, 2000, str. 362.) 

Kot pravi Ramovš, je skupina določeno število ljudi, ki doživljajo medsebojno pripadnost, 

komunicirajo med seboj, tvorijo sorazmerno trajno celoto, imajo določene cilje in vrednote, temu 

primerne dejavnosti in lastno strukturo vlog in položajev. Kristančičeva (1998, 1999) navaja, da 

je v skupini komunikacija usmerjena hkrati v povezanost skupine in ohranjanje individualnosti 

njenih članov, kar pomeni tudi, da je istočasno usmerjena v doseganje skupnih ciljev skupine in 

ciljev posameznih članov. V skupini je dinamika odnosov drugačna, kar je odvisno od velikosti 

skupine, formalnosti, vlog in namena skupine. Po navadi ima skupina tudi vodjo, ki bolj ali manj 

določa potek in način komunikacije v skupini. Vloga vodje v terapevtski skupini je, da združuje, 

spodbuja in usklajuje ljudi. Njegova naloga je, da omogoči komunikacijo bolj zadržanim v 

skupini ter da omeji negativne konflikte v skupini in jih usmeri v konstruktivne z možnostjo 

rešitve. Za reševanje preprostih težav je boljša centralizirana  mreža komunikacije, saj je 

učinkovitejša, pri reševanju zahtevnejših nalog pa je boljša svobodnejša izmenjava misli in idej. 

Rutten-Sarisova (1992) dodaja, da v skupini komunikacija poteka drugače kot med dvema 

osebama. Skupina ima tudi svoj tip komunikacije. V skupini vse faze EBL delujejo hkrati in 

tvorijo vzdušje v skupini, ki se kaže v izžarevanju skupine. Skupina ima moč, ki lahko spodbuja 

ali zavira. Vsak posameznik se v skupino vključi, a hkrati ohrani svoj lastni stil. V skupini, kjer 

je prijetno vzdušje, obstaja ravnotežje med gibanjem s skupino in samostojnim gibanjem. Takšna 

skupina je lahko plesna skupina z elementi terapije ali pomoči z umetnostjo. Terapevtska 

skupina je umetna, začasna, zaprta skupina, katere osnovni cilj je odnosno osebnostno ali 

socialno urejanje ustreznega življenjskega in sožitnega sloga članov, pojasnjuje Ramovš (2000). 

V njej člani med seboj tako kot z vodjo in obratno komunicirajo predvsem na neverbalnem 

nivoju, prek gibanja in plesa. Člani prek gibanja spoznavajo, stopajo v stik in iz njega ter se 

postopoma vedno bolj sproščeno vedejo – gibljejo in sprejemajo druge člane. Paynova (1990) 

navaja, da skupina, ki je plesala skupaj, postane enotnejša, odzivnejša, bolj se zaveda svojih 

odločitev in je pogumnejša. Pomembno je, kako se posameznik počuti v skupini, kako doživlja 

druge ter koliko se je pripravljen prepustiti in odpreti. V skupini se posameznik do neke mere 

zlije s skupino in tako prevzame skupinsko identiteto. Občutek pripadnosti in spodbude ter 

varnega okolja je osnova terapevtskega dela v skupini. Hkrati posameznik ohrani svojo 

individualnost, ki jo znotraj skupine lahko razvija. 

 

Kot navaja Kovačič (2008), neverbalna komunikacija lahko nastopa samostojno. Težje jo je 

nadzorovati, bolj je torej nenadzorovana in nezavedna. Vzpostavlja in prekinja stik ter izraža 

odnos do sprejemnika ali do predmeta sporočila. Telesni znaki so vzročno-posledični, kar 

pomeni, da je njihov pomen zelo odvisen od celovite situacije. Učenje telesnih znakov je 

spontano in najpogosteje temelji na posnemanju. Sporočila telesa so stalna in neprekinjena. Kjer 

so pomembni odnosi in čustva, je neverbalna komunikacija pomembnejša. Učinkovitejša je 

zaradi svoje biološke in splošne narave. Značilnosti telesa so izraz osebnostnih potez, čustvenih 

stanj in odnosov. Telesna sporočila osnovnih čustvenih stanj in odnosov ter osnovni vzorci 

vodenja komunikacije so univerzalni, a pogojeni s kulturo. Ta sporočila sprejemamo z vidom, 

sluhom in telesom. Uletova (2005) navaja razliko med verbalno in neverbalno komunikacijo. 
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Verbalna komunikacija bolje prenaša sporočila o zunanjem svetu, bolje informira in daje napotke 

za ravnanje, medtem ko je neverbalna komunikacija namenjena sporočanju osebnih občutij, 

čustev, medosebnih odnosov in razmerij. Hkrati navaja, da bolj verjamemo neverbalni 

komunikaciji, kadar je v nasprotju z verbalno. Enako kot Kovačič (2008) navaja, da je v 

določenih vrstah komunikacija kot neverbalna oblika pomembnejša, in sicer, kadar gre za 

odnosno in ekspresivno komunikacijo predvsem v medosebnem kontekstu. 

 

Neverbalno (telesno) komunikacijo izraža (Kovačič, 2008): 

 energetsko zdravstveno stanje,  

 čustva,  

 razpoloženja,  

 odnose,  

 stališča,  

 osebnost,  

 vplivanje, spodbujanje in spremljanje govora,  

 vodenje in usklajevanje komunikacije,  

 izvajanje socialnih rutin in obredov.  

 

Mandičeva (1995) navaja, da so neverbalno komunikacijo začeli raziskovati zelo pozno, saj so ji 

pripisovali manjši pomen kot verbalni, ki naj bi bila lastna samo človeku in nas s tem razlikovala 

od živali, ki komunicirajo nebesedno. Zdi se ji zanimivo, da so etnologi, antropologi in biologi 

prvi spoznali pomen neverbalne komunikacije. Charles Darwin je, kot navaja avtorica, že leta 

1872 raziskoval izraz obraza kot  znak komunikacije. V nadaljevanju navaja, da je neverbalna 

komunikacija univerzalna oblika človekovega izražanja, ki se razvija in spreminja z razvojem 

kultur, s pripadnostjo skupinam, socialnim položajem in s tipom osebnosti. Trdi, da je 

neverbalna komunikacija zelo pomemben vir različnih sporočil, saj lahko z njo izrazimo skoraj 

vse. Avtorica opozarja, da neverbalna komunikacija ni vedno pristen izraz doživljanja ali čustev 

posameznika. Razlika je med vedenjem osebe, ki je samo rutinsko v neki komunikaciji, ali pa je 

osebno vključena v komunikacijo. Velikokrat lahko posameznik igra in je odtujen od svoje 

pristne narave, morda celo ne ve, kaj čuti. Odtujena komunikacija je lahko posledica vzgoje, 

socializacije ali intenzivnega ukvarjanja z nekim poklicem. Podobno lahko opazimo pri plesu, 

kjer plesalec ne pleše iz sebe, ampak samo posnema plesnega učitelja. Pri spontanem gibanju se 

ne počuti prijetno in postane še bolj tog in zadržan ter komaj čaka, da vaja mine.  

 

Mandičeva (1995) neverbalno komunikacijo deli na: 

 zvočne izraze,  

 obrazne izraze,  

 izraze kretenj,  

 položaje telesa,  

 telesne stike,  

 vedenje v prostoru,  

 ritem,  

 gibe v prostoru in  

 učinke zunanjega videza. 

 

Dodatno bom pojasnila tiste kategorije, ki so pri plesu v skupini pomembnejše. 

 

Obrazni izrazi so najpomembnejši del neverbalne komunikacije, predvsem oči, ki najbolje 

izražajo čustva. Več raziskav je pokazalo, da so izrazi osnovnih čustev prirojeni in neodvisni od 
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kulture. Uletova (2005) našteva šest univerzalnih obraznih izrazov: presenečenje, jeza, sreča, 

strah, gnus in žalost. Spodnja slika tem šestim dodaja še prezir. 

 

 
Slika 11: Obrazni izrazi (Ekman & Matsumoto, 2008) 

 

Za izražanje čustev so zlasti pomembne oči in njihova okolica. Vendar to ne velja za vsa čustva, 

na primer gnus se bolj izraža v spodnjem delu obraza (Trenholm in Jensen, 2000). Pri plesu 

človek spontano na obrazu izraža, kaj pri tem doživlja. Če je sproščen in v gibanju uživa, je to 

vidno na njegovem obrazu, saj je le-ta sproščen. Oči so živahne in iščejo stik z drugimi člani 

skupine. Morda ima na ustih rahel nasmeh. Lahko pa mu je pri gibanju nerodno, je napet in 

zadržan, zato je tudi njegov obraz v krču. Oči so napete, ustnice čvrsto stisnjene, mišice na 

obrazu nesproščene. Izogiba se pogledom drugih. Nekateri se odzovejo tako, da se smejejo ali 

nasmihajo, vendar v njihovih očeh ostaja zadrega, čeprav vzpostavljajo stik z drugimi, morda 

celo klepetajo.  

 

Pri izrazih kretenj Uletova (2005) opozarja, da gibe lahko razumemo samo takrat, če jih 

vzamemo kot del celote. V povezavi z zgoraj navedenim gibi rok podobno kot obraz izražajo 

čustva. Kadar je plesalec sproščen, so roke bolj odprte, gibajo se širše po prostoru, z njimi gredo 

tudi do skrajnih točk. Nasprotno pa jih, kadar jim ni prijetno, držijo bolj pri sebi, z njimi 

zakrivajo telo ali jih le rahlo in nesproščeno gibajo. Mišice so takrat bolj zakrčene in gibi 

počasnejši, odrezavejši ali bolj medli.  

 

Iz drže telesa lahko izhajata intenzivnost in izraznost čustvenega stanja posameznika. Tako kot 

se človek drži v vsakdanjem življenju, takšna je njegova drža po navadi tudi med plesom, 

predvsem takrat, ko pleše spontani ples. Natančneje sem opredelila držo v poglavju telo in 

duševnost.  

 



Vesna Jevšenak (2014) – Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega 

plesa, Specialistično delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

54 

 

Vedenje v prostoru pravzaprav pomeni, kako se vedemo v našem intimnem, osebnem, 

socialnem in javnem prostoru. Plesna ura je nekje med socialnim in osebnim prostorom, odvisno 

od odnosa posameznika do skupine in njenih članov, kar je med tremi metri in enim metrom 

oddaljenosti, kot prikazuje spodnja slika. Razdalja do drugih plesalcev in uporaba prostora v 

dvorani kažeta na odnos posameznika do skupine. Intimni prostor je približno 0,5 metra od 

telesa, osebni 1,2 metra in socialni 3 metre, kot prikazuje spodnja slika.  

 

 
 

Slika 12: Intimni, osebni in socialni prostor (I feel pshyology, 2008) 

 

Ritem je prisoten v človeškem telesu: v bitju srca, dihanju, gibanju in s tem v neverbalni 

komunikaciji. Ritem pri gibanju in plesu lahko določajo telo plesalca, glasba ali drugi 

posamezniki in je zelo pomemben kot strukturni element, kar sem poudarila že pri EBL. 

 

Gib v prostoru, kot navaja Uletova (2005), pripoveduje življenjsko zgodbo posameznika, 

predvsem izrazni gib, še toliko bolj pa izrazni spontani ples, kot sem poudarila že v poglavju o 

plesu in gibalno-plesni terapiji. 

 

Najbolj stvaren in neposreden telesni izraz je dotik (Tomori, 1990). Dotik je prvi stik otroka z 

zunanjim svetom. Z dotikom izražamo prijateljsko naklonjenost, spodbudo, pokroviteljski odnos, 

zaščito, lojalnost, odklanjanje, sovražnost. Z njim lahko izrazimo katero koli čustvo, na primer 

ljubezen z ljubečim objemom ali zadržanost z uradnim stiskom roke. Kako doživljamo dotik, je 

odvisno od naših najzgodnejših izkušenj v življenju. Pravila socialnega vedenja vsake kulture 

določajo mesto dotika v socialnih odnosih in dopolnjujejo posameznikovo izkušnjo dotika iz 

otroštva, kako bo dotik sprejemal in uporabljal v odnosih. Zadnje čase je dotik sporen predvsem 

zaradi pedofilije in posledične zaščite otrok, kar je v tem pogledu pravilno. V vrtcih in šolah pa 

je zato dotikanje lahko sporno in si vzgojitelji pogosto ne drznejo več dotikati otrok, ker bi lahko 

bili razumljeni narobe, kar je v škodo otrok. Grobo ali vsiljivo dotikanje v otroštvu lahko 

posamezniku zagreni vsak dotik, zaradi česar pozneje v življenju lahko trpi, saj mu dotik sproži 

negativne spomine na otroštvo, hkrati pa je zato prikrajšan za pomemben del telesnega izražanja 

čustev. Tudi vzgoja, ki pretirano poudarja »moško« obnašanje pri dečkih, škodi tem moškim v 

odraslem obdobju, ki potem z dotikom ne znajo izražati in sprejemati ljubezni. Rothschildova 

(2000) zato za ljudi, ki so imeli z dotikom negativne izkušnje, predlaga terapijo brez dotika.  

 

Ko se otrok rodi, kmalu začne komunicirati z mamo in nato še s širšim okoljem. Sprva 

komunicira predvsem z očesnim stikom in rahlimi premiki rok in nog ter trupa. Pozneje dodaja 

vedno več gibanja z rokami in nogami, obrazno mimiko, obračanje, dvigovanje, premikanje, 

sedenje in na koncu hojo. Govor pride mnogo pozneje, ko so že vsi elementi neverbalne 
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komunikacije v uporabi. Razvojni gibalni proces, kot ga imenuje Paynova (1990), je pomemben 

za razvoj  komunikacije pri otroku, ki bo v življenju enako neverbalno komuniciral, kot se je 

naučil v tem prvem obdobju, ko še ni govoril. To izrazno gibanje pove veliko o čustvenem stanju 

osebe. Prva informacija o komunikaciji, ki jo prejme otrok, so mamin obraz, glas, telo in roke. 

Stern (1997) pojasnjuje, da se v prvih šestih mesecih življenja otrok nauči osnov komunikacije in 

praviloma potem na enak način komunicira tudi v poznejših življenjskih obdobjih, le da se temu 

pridruži še govor. Če mama ni sposobna zdrave komunikacije oziroma se ne zmore uglasiti z 

otrokom, kar se zgodi v primeru duševnih bolezni, kot je shizofrenija ali depresija, se otrok nauči 

nadomestnega vedenja, s katerim uravnava stres, ki ga doživi ob tem. Stern (1977) je ugotovil, 

da je otrok sposoben vseh izrazov že od začetka, le da nima hkrati enakih občutkov, saj se ti 

razvijejo šele sčasoma. Ugotovil je zanimivo razliko v času trajanja očesnega stika. Pogled med 

mamo in otrokom traja zelo dolgo, tudi do 30 sekund, v primerjavi s povprečjem med dvema 

odraslima, kjer traja 10 sekund, z izjemo zaljubljencev in tudi sovražnikov, ki so v zelo 

intenzivnem stiku. Med raziskovanjem je odkril, da mama in otrok večino komunikacije izvajata 

v igri, za zabavo. Iz tega je sklepal, da ljudje radi počnemo stvari z našim telesom za zabavo. To 

je verjetno osnova za pesem, mimiko in ples, ki so kulturna realizacija tega procesa ustvarjanja 

novih variacij in kombinacij. Otrok se prek uglašenega gibanja z mamo spontano, kot v 

nekakšnem plesu, nauči komunikacije. Avtor je razmišljal, da nas mogoče zato tako zelo navduši 

usklajen ples, ki daje podoben vtis kot uglašena komunikacija dveh, ki se gibljeta v istem ritmu. 

Stern (1977) je izpostavil čas in ritem kot pomembna elementa komunikacije: kdaj se začne, 

konča in koliko časa traja. Mama v določenem ritmu in časovnem intervalu ponuja in spreminja 

dražljaje in jih nadgrajuje z majhnimi spremembami, da ohrani zanimanje otroka za 

komuniciranje z njo. Tomorijeva (1990) poudarja, da se otrok v lastni družini začne učiti 

komunikacije in govorice telesa. Nauči se prisluhniti telesnim izrazom drugih in jih 

prepoznavati. Pri tem imata pomembno vlogo tako mama pri telesnem izražanju občutij in 

doživljanj kot oče pri usmerjanju telesnih dejavnosti v konstruktivnost in ustvarjalnost. 

Pomanjkanje teh izkušenj lahko vpliva na način neverbalne komunikacije posameznika in 

njegovo dojemanje le-te.  

 

V terapevtskem procesu je neverbalna komunikacija izjemno pomembna, saj sporoča, kaj čuti 

klient v tistem trenutku ali nasploh v življenjskem obdobju. Tomorijeva (1990) navaja, da si z 

razumevanjem in ustreznim tolmačenjem izrazov telesa, torej z neverbalno komunikacijo, 

pomaga pri diagnostiki v psiholoških znanostih. Dodala bi, da enako velja za psihoterapevte vseh 

pristopov. Veliko informacij o klientu tako dobimo prek neverbalne ali telesne komunikacije. 

Seličeva (2007) poudarja, da je neverbalna komunikacija eden od pomembnih načinov 

sporazumevanja, ki izraža predvsem namere in čustva. Večino časa uporabljamo kretnje, držo 

telesa in določen izraz na obrazu namerno, da z njimi podpremo ali poudarimo, kar 

pripovedujemo. Včasih je naša neverbalna komunikacija nezavedna in z njo nehote sporočamo o 

svojem počutju. Terapevt je vedno pozoren na obe obliki komunikacije. Opozarja na razlike med 

njima in se nagiba bolj k neverbalni, ki kaže na dejansko čustveno stanje klienta. Terapevtski 

proces lahko poteka z gibanjem in s plesom. V takšnem primeru je neverbalna komunikacija 

pomembnejša od verbalne, saj terapevtski proces poteka v gibanju in ne v pogovoru kot pri 

klasični terapiji. Na telesnem nivoju se kažejo vsi znaki čustvenega stanja posameznika, ki so 

nato v gibanju še vidnejši in prepoznavnejši. Gibanje kot medij za ples je izrazni in 

komunikacijski vidik človekovega razvoja, kot navaja Paynova (1990). 

 

»Nebesedna komunikacija je ključ do posameznikove identitete, ki razkriva kulturne, spolne, 

starostne in osebnostne značilnosti posameznika, prav tako pa lahko razkriva psihične motnje.« 

(Gallaher, 1992, v Ule, 2005, 230.) Čustveno stanje klienta se kaže v različnih telesnih izrazih 

doživljanja ali kot telesna bolezen, ki je po navadi posledica obrambnih mehanizmov, kot so 
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potiskanje čustev, odklanjanje čustev, racionalizacija in fantazija (Kristančič, 1995). Avtorica 

navaja, da je v procesu svetovanja
3
 prav tako pomembno klientovo zaznavanje neverbalne 

komunikacije in njegovo videnje vsebin (Kristančič, 1995). Prav to se pri gibalno-plesni terapiji 

dogaja prek postopka ozaveščanja gibanja, čustev ter občutkov, ki se ob tem porajajo.  

 

Najti gib je pogosto uspeh sam za sebe, zato mora terapevt delati postopno in začeti z razvojnim 

procesom gibanja otroka, nato nadaljevati v simbolično gibanje in na koncu v komunikacijski 

ples, svetuje Paynova (1990). Počasi skupina lahko napreduje v improvizacijo ter pozneje v 

izbiro in povezovanje gibov. Temu sledijo organiziranje in vzorci gibanja. Šele po tem ima klient 

dovolj gibalnega besednjaka, s katerim lahko ozavešča, se izraža in komunicira s skupino. 

Učenje gibalnega repertoarja je del terapevtskega procesa, pojasnjuje Paynova (1990). Ples je 

treba ponavljati in vaditi, da se razvije ali da se zbudi gibalni spomin. To ponavljanje je potrebno 

za raziskovanje in utrjevanje osebne realnosti. Pomembno lahko vpliva na obnašanje le, če je 

učenje osebno doživeto, prek izkušnje. Gibanje je izkušnja, ki je odvisna od želje po gibanju. 

Razumevanje sebe je proces, lasten vsakemu učenju. Ko se prek plesa vračamo v osnovno 

razvojno gibanje, nam to omogoča novo rast, vnovično odkrivanje razvojnih vzorcev. Med 

plesom je telo sposobno podoživljati kot senzor, kot medij in kot akter, medtem ko sprejema in 

reagira na kinestetične, ritmične in socialne dražljaje. Klient se tako začne bolj zavedati telesa in 

njegovih delov ter mnogih možnosti gibanja v času in prostoru z različno količino energije in 

moči v njemu edinstvenih vzorcih. Glavna razlika med poučevanjem plesa in plesno-gibalne 

terapije je, da sta pri slednji gibanje in čustvo povezana. Gib je lahko čustveno motiviran, čustvo 

in njegova intenziteta je lahko sprožilec giba (Payne, 1990). Ko se tega zavemo, se lahko začnejo 

spremembe. Ritmična struktura gibanja lahko prinese organizacijo zmedenim posameznikom, 

vzorci, zaporedja in ponavljanja lahko ponudijo občutek nadzora. Hkrati se posameznik začne 

pravilneje odzivati na nebesedne znake, če je najprej postal občutljiv na svojo neverbalno 

komunikacijo in nato še na neverbalno komunikacijo drugih v skupini. Gibalni procesi v skupini 

so izrazni sami po sebi (Payne, 1990). Potreba po komunikaciji, težave z zaupanjem in z odnosi 

so vidni v telesnih omejitvah, telesni podobi, uporabi prostora in gibanja vsakega posameznika, 

nadaljuje avtorica. Premaga jih lahko z delom na konfliktih in motiviranju vzpostavljanja stika in 

s tem dajanju možnosti za ustvarjanje konstruktivnih odnosov. Predverbalna, čutna in simbolična 

narava giba in plesa lahko omogoči občutkom, da se identificirajo, raziskujejo in izrazijo tam, 

kjer telo, občutki in um delujejo kot eno, to je med gibanjem. Delo na besednem in nebesednem 

nivoju hkrati lahko omogoči čutnemu nivoju, da se transformira v telesno gibanje prek 

domišljije. Spontanost in ustvarjalnost pri gibanju ponujata možnost raziskovanja sebe in 

pomagata sprostiti zamrznjene in ponavljajoče se vzorce gibanja, ko klienti uporabljajo pretirano 

enega ali več gibov, npr. hiperaktivni ali mlahavi ljudje. Novi vzorci gibanja, zgrajeni v gibalni 

besednjak, ob hkratnem delu na psihofizičnem stanju lahko omogočijo ozdravljenje starih 

vzorcev in pripomorejo k širši odzivnosti na okolje. Pri vsem tem je v skupini pomembno 

zaupanje pri spontanosti in poudarjanje učenja igre ter ustvarjalnosti.  

 

3.3 Ustvarjalnost v gibalno-plesni terapiji 

 

Prvo asociacijo, ki jo dobim, ko pomislim na pojem ustvarjalnosti, je, da pomislim na umetnost 

in njene različne oblike. Če razmišljam naprej, se mi ustvarjalnost razodeva v vsakdanjem 

življenju, na primer, ko poskušam iz vsebine hladilnika ustvariti nekaj novega za kosilo. Kadar 

delam z otroki, me njihova spontana in neizmerna ustvarjalnost navduši. Ustvarjalnost je lastnost 

človeka, lahko bi rekli tudi potreba človeka, narediti nekaj novega in drugačnega. Menim, da je 

ustvarjalnost ljudi izjemno pomembna za napredek civilizacije, ker zaradi nje ustvarjamo 

                                                      
3
 Dodala bi, da enako velja v primeru terapevtskega procesa. 
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novosti, spreminjamo in odkrivamo drugačne možnosti ter si tako dvigujemo kakovost življenja. 

Zato je pomembno, da se v družbi spodbuja ustvarjalnost, čeprav je žal resničnost velikokrat 

prav nasprotna.  

 

Razlage ustvarjalnosti so se skozi zgodovino spreminjale. Pečjak (2006) navaja, da so bili včasih 

mnenja, da ustvarjalnost prihaja od boga. V 20. stoletju so se razvile različne teorije, ki so 

poskušale pojasniti pojem ustvarjalnosti. Zanimiva se mi zdi razprava, ki jo navaja avtor, o 

podobnostih in razlikah ustvarjalca ter duševnega bolnika. Navaja nizko latentno inhibicijo kot 

lastnost, ki je značilna za oba. Latentna inhibicija pomeni, da je oseba pozornejša na dražljaje iz 

okolice, tudi tiste, ki za dano situacijo niso relevantni (Pečjak, 2006). Tako laže pride do drugih 

informacij in novih idej, ki ji omogočijo ustvarjalno razmišljanje. In prav tu je stična točka z 

umetnostjo, ki lahko duševnim bolnikom pomaga, da se izražajo prek ustvarjalnega procesa in 

tako laže živijo svojo bolezen. Trstenjak (1981) je zbral mnenja o ustvarjalnosti mnogih avtorjev 

in jih strnil v skupne imenovalce, ki so:  

 novost, 

 preoblikovanje obstoječe stvari v novo obliko,  

 kvalitativno delovanje.  

 

Ustvarjalnost je zelo odvisna od motivacije in posameznikove osebnosti. Do novih idej in rešitev 

lahko pridemo, če so izpolnjeni faktorji ustvarjalnosti (Guillford, 1967, v Pečjak, 1987), ki jih 

prikazuje spodnja shema.  

prožnost mišljenja  

iznajdljivost 

fluentnost  

bogastvo zamisli 

izvirnost  

način izvedbe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 6: Faktorji ustvarjalnosti (povzeto po Pečjak, 1987) 

Ustvarjalni ljudje so po navadi nekonformisti in se ne podrejajo avtoritetam. Musek in Pečjak 

(2001) pojasnjujeta, da psihologi menijo, da smo vsi ljudje sposobni ustvarjati in smo lahko 

ustvarjalni pri prav vsaki dejavnosti, ki jo počnemo. Kako razvijemo ustvarjalnost, je močno 

odvisno od vzgoje v družini in vzgojno-izobraževalnih institucijah v času odraščanja ter družbe, 

v kateri živimo. Krofličeva (1992) dodaja, da je ustvarjalnost domena desne možganske 

hemisfere v povezavi z levo razumsko. V zahodni kulturi se spodbuja in podpira delovanje leve 

hemisfere, in sicer verbalno izražanje in analitično mišljenje, medtem ko vzhodne kulture 

poudarjajo pomen dejavnosti desne hemisfere za človekovo čustveno življenje in ustvarjalno 

mišljenje (Russel, 1987, Rama, Ballentine in Ayaja, 1981, v Kroflič, 1992). Spodnja shema 

prikazuje, kako so razdeljene domene v desni in levi hemisferi možganov.  
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Shema 7: Desna in leva možganska hemisfera (Glavo pokonci, 2013) 

Ustvarjalno mišljenje je po psihologu Guilfordu (1967, v Musek in Pečjak, 2001) divergentno 

mišljenje, ki daje nenavadne, nepričakovane in presenetljive rešitve, kjer inteligentnost nima 

večje vloge. Za divergentno mišljenje je značilna miselna transformacija ali drugače rečeno »aha 

izkušnja«. Glavne značilnosti ustvarjalnega mišljenja so izvirnost, odprtost in prožnost. Poteka v 

štirih fazah: 

 

PRIPRAVA 

zbiranje informacij in osredotočanje na problem 

 

 

INKUBACIJA 

po pregledu in procesiranju informacij čas za razmislek 

 

 

RAZSVETLITEV 

nepričakovan pojav ideje 

 

 

PREVERITEV 

priprava načrta, kako idejo uporabiti in jo testirati 

 

 

Shema 8: Faze ustvarjalnega mišljenja (povzeto po Musek in Pečjak, 2001) 

 

Pečjak (2006) dodaja, da je za psihologe izvirnost najpomembnejši kriterij ustvarjalnosti. V 

nadaljevanju pa nasprotuje mnenju nekaterih avtorjev, da je tudi uporabnost merilo 

ustvarjalnosti. Ideja, odkritje ali izdelek so lahko zelo uporabni, ali nasprotno povsem 

neuporabni, a v obeh primerih ustvarjalni. Hkrati navaja, da je značilnost ideje, da ima celostni 

značaj. To pomeni, da se najprej pojavi kot celota, šele nato se razvijejo detajli. Ideja je 

kombinacija izkušenj, ki kot takšna celota še niso obstajale, če pa jo razčlenimo, so nam 

posamezni deli znani. Ideja povezuje izkušnje, ki le na prvi pogled med seboj nimajo nič 
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skupnega, vendar poznejša analiza razkrije, da imajo. Hkrati je lahko ideja zelo preprosta ali pa 

je samo prenos izkušenj z enega področja na drugega. Otrok se rodi radoveden. Če mu pustimo, 

da raziskuje in preizkuša svet na svoj način, mu omogočimo, da razvije ustvarjalno mišljenje. 

Otrok je sposoben vseh čustev in jih tudi izraža nenadzorovano. Če nam nekatera čustva niso 

všeč, jih pri otroku odklanjamo in mu s tem sporočamo, da nam ni všeč, če tako čuti. Tako ga 

lahko prikrajšamo za doživljanja čustev. Čustvovanje pa je pravzaprav doživljanje okolice, 

informacij iz nje, ki jih potem lahko ustvarjalno izrazimo, na primer prek umetniškega medija. 

Ustvarjalnost z leti narašča, saj so odrasli sposobnejši plastične predstave (Dacey 1989, v 

Kroflič, 1992). Krofličeva (1992) navaja, da so v raziskavi ugotovili, da je z usmerjenim 

metodičnim spodbujanjem ustvarjalnih psihomotoričnih dejavnosti mogoče spodbujati razvoj 

ustvarjalnosti. 

 

Ustvarjalnost je prisotna povsod, tako v najpreprostejših stvareh kot v velikih umetniških delih. 

Trstenjak (1981) ustvarjalnost deli na tri glavne smeri: znanstveno, tehnično in umetniško. 

Pečjak (2006) navaja razlike v ustvarjalnosti v posameznih panogah. Za področje umetnosti 

navaja, da so zelo prisotni notranje, tj. osebno spoznavanje, domišljija, spontanost. Umetnik je 

usmerjen v prihodnost, spremembe, drugačnost, novost. Njegovo opazovanje sveta je 

subjektivnejše in se spaja s čustvi, ki jih ob tem doživlja. Hkrati je njegovo ustvarjanje najbolj 

odmaknjeno od resničnosti. Umetniške dejavnosti so večinoma neverbalne in spodbujajo 

divergentno mišljenje. Sposobnosti, na katerih temelji umetniško delovanje, so vezane na 

delovanje desne hemisfere, kjer potekajo vizualni, prostorski, čustveni, intuitivni in tudi 

ustvarjalni procesi, ki potekajo celostno, sintetično (Kroflič 1992). Zagorc in drugi (1999) 

navajajo, da ustvarjalnost na področju plesa pomeni predvsem ustvarjanje lastnega gibanja, 

koreografiranje in pripravo plesnih projektov. Govorijo o izvirnosti pri oblikovanju gibnega 

gradiva, kar odlikuje plesne koreografe in umetnike. Plesalci in koreografi se dnevno srečujejo z 

iskanjem ustreznega giba, izraza, kostuma, barvnega odtenka, prostorske postavitve. Navdih ali 

»aha izkušnja« se na plesnem področju odraža kot plesna figura ali cela kombinacija, čustveni 

pridih ali interpretacija. Krofličeva (1992) poudarja, da ima ustvarjalno gibanje večkratno 

vrednost, ker prispeva k razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja, ker krepi predstavljivost, 

integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, misli in akcijo.  

 

Krofličeva (1992) nadaljuje, da gibanje v skupini spodbuja razvoj samozavedanja in samozavesti 

predvsem prek vzdušja spontanosti in zadovoljstva, z urjenjem gibalnih spretnosti in 

ustvarjalnosti. Skupina je hkrati varno okolje, kjer ni pomembno, kaj je hitrejše, višje, boljše, 

ampak sta pomembna samo izražanje in ustvarjanje. Zelo se mi zdi zanimivo razmišljanje 

Uletove (2005), ko pravi, da se človeška ustvarjalnost kaže v preseganju razlik med besednim 

sporočanjem in nebesednim izražanjem. Kot primer je navedla plesalce in igralce, ki s pomočjo 

gibanja in obrazne mimike uspejo ponazoriti določene vsebine in misli, ki jih drugače sporočamo 

z besedami. Takšna oblika komunikacije je lahko celo močnejša od besedne, saj intenzivneje 

ponazori misel. 

 

Ustvarjalni proces v gibalno-plesni terapiji se zgodi v odnosu med terapevtom in klientom. To je 

prostor, kjer zavestno in nezavedno obeh udeležencev sobiva in je tudi prostor igre ter 

ustvarjalnosti. Ta proces odraža zgodnje procese v odnosu mama-otrok (Meekums, 2002). 

Gibanje, ki je pomembno za ustvarjalni ples, je kvalitativno dinamično gibanje, ki ga 

uporabljamo pri izražanju počutja (Payne, 1990). Telesna drža, obrazna mimika, moč stiska roke 

in druga gibanja v socialni komunikaciji imajo mnogo skupnega z ustvarjalnim plesom, pravi 

Paynova (1990). Ustvarjalni proces se ne zgodi enkrat, ampak se dogaja večkrat, kot v spirali. Je 

ritmični proces, ki odraža otrokovo uglaševanje z mamo (Stern, 1977). To uglaševanje opisuje 

avtor kot gibalno koreografijo med mamo in otrokom. Vzorci gibanja, ki temeljijo na zgodnjih 
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nebesednih izkušnjah, so pogosto edini vir, ki ga klient uporablja za osmišljanje sveta, navaja 

Paynova (1990). Ko se klient ujame v teh vzorcih, je nujno, da se nauči novega obnašanja, če 

želi doseči osebnostno rast in integrirati spremembe. Nekateri vzorci niso več bistveni za zdravo 

funkcioniranje in se mora klient prilagoditi trenutnim potrebam. Če to pogledamo praktično, 

otrok je razvil določene vzorce gibanja, da je lahko preživel. Na primer, če mama ni bila nanj 

odzivna, se je otrok uglasil z njo, čeprav bi bilo zanj bolje, če bi se zgodilo obratno. Tako se je 

naučil, da se mora vedno uglasiti z drugimi in zanemariti svoje potrebe in želje. Pozneje v 

življenju potem ne ve, kaj želi, in se ne znajde. Spremeniti mora svoj način in se naučiti 

ugotoviti, kaj si želi, ter temu slediti.  

 

Ustvarjalnost se lahko izrazi prek medija, ki je v tem primeru gibanje ali ples. Glavna 

predpostavka za uporabo ustvarjalnega plesa in gibalnih procesov kot sredstev sprememb je, da 

se s spremembo telesa, ki v gibalnem smislu deluje drugače, spodbuja vplivanje na um, ko sta 

oba osredotočena na isto. Gre za prilagajanje na življenjske situacije, kot to imenuje Piaget 

(1952, v Payne, 1990). Prednost zanašanja na gibalne vzorce – obnašanje je v tem, da je telo 

prožnejše, bolj plastično in sposobnejše reorganizacije kot naše mišljenje. Telo ne laže, lahko si 

pa je lagati o telesu. Telo se lahko regenerira, spremeni in zraste. Spremembe na biokemičnem in 

živčno-mišičnem nivoju si lahko klient spodbudi sam (Hanna, 1988, v Payne, 1990). Spremembe 

se zgodijo ne samo na umskem nivoju, ampak na celostnem jazu. Spremembe na telesnem nivoju 

klient pogosto lahko sproži z nebesednimi sredstvi na primarnem nivoju delovanja, tj. čutnem 

nivoju, kjer si dovoli izražanje potlačenih in pomembnih čustev (Gendlin, 1962, v Payne, 1990). 

Pri tem je pomembno, da hkrati dela tako na gibanju kot na čustvenem vidiku tega gibanja ali 

negibanja.  

3.4 Skupinska gibalno-plesna terapija kot preventiva  

 

Kot sem že navedla zgoraj, gibalno-plesna terapija omogoča samoodkrivanje, osebnostno 

izpolnjevanje, opolnomočenje, sproščanje in lajšanje stresa ter bolečine in psihofizično 

rehabilitacijo (Gale Encyclopedia of Medicine, 2002). Posameznik prek skupinske gibalno- 

plesne terapije med drugimi spoznava svoje telo in gibanje kot možen medij izražanja, 

terapevtski prostor, možne soudeležence, odnose v skupini in terapevta. Učinki gibalno-plesne 

terapije lahko podpirajo duševne in biološke procese, ki vodijo k ozdravljenju. Prav tako 

pozitivno vpliva na samozavest in ponuja možnosti za rast, spremembo in zdravljenje prek 

terapevtskega odnosa. Zato je lahko zelo koristna kot dopolnitev psihoterapije pri zdravljenju 

duševnih motenj ali pri lajšanju motenj v duševnem razvoju. Duševna motnja je oznaka za 

bolezni, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko spremenjenega mišljenja, 

čustvovanja, zaznavanja, motenega obnašanja (vedenja), tudi prizadetosti spoznavanja ter 

spomina. Zaradi teh simptomov je bolnik prizadet, njegovo funkcioniranje je slabše, manj 

učinkovito rešuje vsakdanje težave. Verjetnejše je, da se bodo zaradi te motnje pri bolniku 

pojavile posledic, kot so: telesne posledice ali poškodbe, izguba svobode (npr. hospitalizacija 

brez soglasja), smrt (npr. zaradi samomora) ali splošno zmanjšanje sposobnosti in učinkovitosti. 

Duševne motnje so manifestacije bolezensko spremenjenih vedenjskih, duševnih ali bioloških 

funkcij posameznika (Leser, 2013). Duševne motnje so na primer shizofrenija, depresija, tesnoba 

in motne hranjenja. Ljudje, ki so duševno bolni, potrebujejo zdravstveno nego ter medicinsko in 

duševno terapijo. Na splošno pri teh osebah ne gre za okvaro uma, kar pomeni, da lahko zaživijo 

neodvisno, ko je njihova duševna težava odpravljena oziroma pod nadzorom. Ljudje z motnjami 

v duševnem razvoju niso bolni, razen če ne zbolijo za drugimi skupnimi boleznimi. Da bi bili 

zmožni živeti v družbi, potrebujejo lahko razumljive informacije, izobraževanje in usposabljanja. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo zaradi pomanjkljivo razvitega uma velike težave 

pri učenju in razumevanju. Njihove sposobnosti na področjih, kot so denimo sposobnost učenja, 

http://www.psihiater-leser.com/452/494.html
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obvladovanje jezika, motorične in socialne zmožnosti, so lahko trajno poškodovane. Vzroki 

zanje so lahko genetski, vendar so med njimi tudi zunanji dejavniki, ki se pojavijo v času 

nosečnosti ali poroda (Zveza sožitje, 2013). 

 

Večina ljudi vsaj občasno doživlja stres in ima občasno težave z napetostjo mišic, utrujenostjo, 

nesproščenim gibanjem ali telesnimi bolečinami. To so stanja, ki jih je mogoče odpraviti z bolj 

ozaveščenim telesom in gibanjem, kar je osnova skupinske gibalno-plesne terapije. 

Braüningerjeva (2012) je v študiji ugotovila, da skupinska gibalno-plesna terapija pomaga pri 

obvladovanju stresa in zmanjšuje duševno stisko. Kakršno koli udejstvovanje v plesu ali gibalno-

plesni terapiji zmanjšuje stres in izboljšuje duševno stanje, predvsem izboljšuje čustveno stanje 

in zvišuje življenjsko energijo. Če se posameznik ne sooči z navedenimi težavami in jih ne 

odpravlja, lahko posledično pride tudi do duševnih motenj. Pretiran stres in posledično stalno 

zakrčeno telo, omejeno gibanje, utrujenost in bolečina namreč povzročijo, da se posameznik 

slabše počuti. Na telesu so ta stanja vidna navzven kot slaba telesna drža, okorno gibanje, tudi 

debelost, zato posameznik ni več zadovoljen s svojim videzom, kar vpliva na njegovo telesno 

samopodobo. Predstava o telesni samopodobi vpliva na vedenje in samovrednotenje 

posameznika, na doživljanje drugih in na odnose z njimi (Tomori, 1990). Predvsem ženske so še 

pod posebnim družbenim pritiskom idealnega videza. Študija je pokazala, da so ženske na 

splošno manj zadovoljne s svojim telesom kot moški (Feingold in Mazzella, 1998). Negativna 

telesna samopodoba vpliva na samospoštovanje človeka, ki pa je pomembno za ohranjanje 

duševnega zdravja posameznika. Oseba s pozitivnim samospoštovanjem se ceni, sprejema sebe, 

takšno kot je, in med drugimi tudi ustrezno obvladuje stres, česar pa posameznik z negativno 

telesno samopodobo ne zmore (Safont 1992, Weare in Gray 1996, v Kobal, 2000). Prav tako se 

ne čuti več sposobna slediti poklicnim in socialnim zahtevam. Slabše je delovno storilna in manj 

socialna ter večkrat zboli. Občutek ima, da življenja nima v svojih rokah. Njena celotna 

samopodoba, kot navaja Kobalova (2003), postaja vse bolj negativna, saj več njenih elementov 

doživlja negativno. Primeroma navajam negativne primere posameznih elementov samopodobe 

posameznika:  

 telesno in duševno zdravje – ker je večkrat bolan;  

 posebni talenti – ker se ne čuti več sposoben; 

 dosežki – ker slabše dela jih ni ali jih je manj;  

 zunanji videz – ker je videti utrujen in napet;  

 telesna vzdržljivost – ker je preutrujen, da bi se gibal, trpi; 

 biti priljubljen pri drugih – ker se manj druži ali je manj zgovoren, izgublja stike.  

 

S plesom v skupini posameznik ozavešča telo, odpravlja napetosti, utrujenosti in bolečine, 

pridobiva vzdržljivost, se uči izražati na sebi lasten način, je uspešen na nekem področju in je v 

stiku z drugimi. Vse to, menim, da pripomore k izboljšanju splošnega počutja in h kakovosti 

življenja ter odpravlja možnosti za nastanek duševnih motenj. Braüningerjeva (2012) je v študiji 

ugotovila, da gibalno-plesna terapija na kratki in dolgi rok izboljša kakovost življenja ljudi, ki 

čutijo posledice stresa. Preverjali so šest področij, in sicer:  

 telesno stanje,  

 duševno stanje,  

 neodvisnost,  

 socialne odnose,  

 vpliv okolja na kakovost življenja in  

 duhovnost/vero/prepričanja.  

 



Vesna Jevšenak (2014) – Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega 

plesa, Specialistično delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

62 

 

Vrednosti so se na vseh šestih področjih povišale v skupini, ki je sodelovala v skupinski gibalno-

plesni terapiji. Iz več študij (Belardinelli in drugi 2008; Hackney in Earhart, 2009; Clair, 2003; 

Margariti in drugi, 2012) izhaja, da vsaka plesna oblika pripomore k širjenju gibalnega 

repertoarja, vzdržljivosti, ravnotežju in splošnem dobrem počutju za različne vrste populacij. V 

vsem tem vidim preventivno funkcijo skupinske plesno-gibalne terapije pri ohranjanju 

duševnega zdravja.   
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4 Vodja skupine – terapevt 

 

Če govorimo o skupini, ne moremo mimo njenega vodje. Če govorimo o plesni skupini, ne 

moremo mimo plesnega učitelja. Glavna naloga plesnega učitelja je poučevati plesno tehniko. 

Vendar je zelo pomembno, na kakšen način učitelj to plesno tehniko podaja. Ni dovolj plesalca 

usposobiti v plesnih veščinah, ampak je pomembno tudi, kako se pri tem osebnostno razvija. Saj 

gre za plesno izkušnjo nasploh, ki pa naj bo pozitivna, za kar je odgovoren predvsem plesni 

učitelj s svojim odnosom do poučevanja in plesalca kot osebe. Učitelj mora poleg svoje estetske 

in telesne izvedenosti giba ponuditi prijetno in spodbudno čustveno okolje. Kar predvsem 

pomeni dajanje potrditev in priznavanje dosežkov, ne pa samo večno priganjanje k več in bolje. 

Učitelj mora spodbujati razvoj ustvarjalnih in izraznih zmožnosti. Ločitev plesne tehnike od 

čustev je namreč nevarna, kot navaja Buckroydova (2004). Čustva, občutki in izražanja so 

prepogosto izločeni iz poučevanja plesa, zato plesalci tudi v vsakdanjem življenju nimajo več 

dostopa do njih.  

 

Vodja terapevtske skupine – terapevt ali skupine, ki ima elemente terapije, ne stremi k tehnični 

izpopolnjenosti giba, ampak predvsem k ustvarjanju varnega in spodbudnega okolja za izražanje 

posameznikov – klientov v skupini. Z ustvarjanjem okolja in spodbujanjem pomaga klientom pri 

čustveni rasti in duševni ter socialni integraciji, navaja Paynova (1990). Naloga terapevta je, da 

pomaga klientu odkrivati povezavo med gibanjem in čustvovanjem v njegovem življenju, da jo 

doživi z namenom ozdraviti se in obogatiti odnos med telesom in čustvi. Pozoren mora biti na 

svoj vpliv na dogajanje v skupini. Truditi se mora, da pretirano ne usmerja načina gibanja, 

ampak res samo ustvarja okolje in spodbuja ter postavlja okvirje. Pozoren mora biti na transferje, 

saj se ustvarjalni proces v terapiji zgodi v prostoru med terapevtom in klientom. To je prostor, 

kjer se srečata nezavedno in zavestno obeh vpletenih in sobivata (Meekums, 2002). Ustvarjalni 

psihoterapevtski prostor odraža zgodnji proces v odnosu mama-otrok, kar sem predhodno že 

omenila. Zato so izobrazba, izkušnje in ozaveščenost terapevta izjemno pomembne, da v ta 

odnos ne vnaša svojih težav. Terapevt mora poskrbeti za svojo osebno terapijo, tako individualno 

kot v skupini, saj mora poskrbeti najprej zase in si pridobiti izkušnje na tem področju tudi kot 

klient (Payne, 1990). V času izvajanja terapij mora biti vključen v intervizijsko skupino ter redno 

obiskovati supervizijo.  

 

Terapevt mora pomagati udeležencem, da so v stiku s svojimi občutki in mislimi, ter vzdrževati 

ravnotežje med tema dvema. Struktura srečanja mora biti izbrana skrbno in trdno, vodenje mora 

biti usklajeno z odprto spontanostjo tako, da omogoči skupini avtentično izražanje (Payne, 

1990). Ker je terapevtova glavna naloga pomagati posameznikom najti sprejemljivo identiteto in 

zadovoljivejši način obnašanja zanje, je pomembno, da skrbi za pretok med notranjimi in 

zunanjimi procesi. Vodja mora biti odkrit, ponuditi mora pristno in brezpogojno sprejemanje 

skupinskih tem in vedenja ter biti sočuten s težavami posameznih članov skupine. Pričakovati 

mora uspeh in postaviti jasne meje, kar vključuje določitev osnovnih pravil na začetku, ko se 

skupina oblikuje. Krog zaupanja med terapevtom in klienti mora biti vzpostavljen, saj to krepi 

skupino in delo ter ustvarja pozitivno vzdušje. Terapevt mora biti sposoben slediti skupini in 

trenutni situaciji, ne pa se oklepati programa ure. Sčasoma terapevt bolj sledi skupini kot 

obratno. Vsakdo, ki uporablja ples in gibanje kot sredstvi za rast, se mora zavedati lastnih 

gibalnih vzorcev, preferenc, duševnih in telesnih stanj ter hkrati imeti na razpolago širok gibalni 

repertoar, da lahko ustvarja neverbalno komunikacijo s skupino z uporabo različnih kvalitet 

gibanja, napetosti, hitrosti, s čimer drugim oblikam izražanja in bivanja omogoči, da se pojavijo 

(Payne 1990).  
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5 Terapevtski elementi orientalskega plesa 

 

Orientalski ples ima zelo dolgo tradicijo in se prenaša z mater na hčere (Al-Rawi, 1999). Izvira 

iz starih obredov plodnosti, kjer je bilo središče gibanja v trebuhu in medenici. Dolgo je obstajal 

le znotraj ženske skupnosti in je zato ohranil mnogo gibov, ki so prvinski in lastni ženskemu 

telesu (Al-Rawi, 1999). Z njim so ženske častile boginje plodnosti, praznovale prihod prve 

menstruacije in s tem obdobja plodnosti, poroke, rojstva in smrti. Z njim so zdravile slabo 

počutje in zavračanje telesa ter druge duševne težave, ki so jih ženske doživljale (Al-Rawi, 

1999). V zgodovini orientalskega plesa najdemo več oblik zdravljenja duševnih bolezni s trans 

plesi (Abo Zed, 2004). Eden takih, ki se še vedno uporablja, je ples zar v Egiptu. V Egiptu ljudje 

verjamejo, da so duševne bolezni posledica obsedenosti z zlim duhom, ki ga je treba izgnati. Pri 

obredu zar so prisotni ritem bobna, ponavljajoče se gibanje in varna skupnost, katere članice so 

samo ženske, vodi pa jo kudija, ki ima podobno vlogo kot terapevt v gibalno-plesni terapiji. 

Trans ples je gibalna terapevtska tehnika, ki uporablja enake elemente, kot so prisotni pri obredu 

zar (Abo Zed, 2004). Vedno več žensk po vsem svetu spoznava kakovost orientalskega plesa v 

raznovrstnosti gibov, ki so odraz ženskega telesa in njegovega gibanja. Ta način gibanja 

omogoči celovito sproščenost in občutje ženstvenosti, ki je pomemben del osebne izraznosti. 

Terapevtske elemente orientalskega plesa vidim predvsem v načinu gibanja, ki sprošča in 

osvobaja telo, še posebej medenico in trebuh, ter s tem spodbuja zavedanje in sprejemanje 

lastnega telesa. Varna ženska skupnost zagotavlja sprejemanje in podporo kot pri vsaki 

terapevtski skupini ter spodbuja nove izkušnje odnosov.  

 

Fiziološke koristi orientalskega plesa so tako kot pri vsaki aerobni vadbi izboljšava 

kardiovaskularne vzdržljivosti, ki preprečuje nastanek dihalnih težav in srčnih bolezni 

(Blackburn, 2006). Vaje za moč in vzdržljivost mišic trupa omogočijo boljšo telesno držo (De 

Leon, 2006). Za orientalski ples so značilni izolirani gibi trupa, predvsem medenice in trebuha, 

pri katerih sodelujejo vse mišice trupa, ki so pomembne za pravilno telesno držo (Demšar, 2003). 

Boljša telesna pripravljenost in drža omogočata pravilno cirkulacijo krvi in dihanje, ki zvišuje 

nivo kisika v krvi in preprečuje cirkulatorne in prebavne motnje (Hanna, 1988 in De Leon, 

2006). Vse to skupaj z raztezanjem mišic sprošča napetost mišic. Učenje gibalnih izolacij 

vzpostavlja in krepi nevro-mišične poti, kar izboljšuje koordinacijo plesalca. Tudi Hanna (1988) 

poudarja pomen nevro-mišičnih poti za ozaveščanje telesa. Pogosto izvajanje orientalskega plesa 

prav tako lajša in preprečuje menstrualne težave, krepi mišice in izboljšuje vzdržljivost ter 

pripravi ženske na porod (Vargas, 1964 in 1996). 

 

Duševne koristi orientalskega plesa so predvsem v vzpostavljanju povezave med umom in 

telesom, kar je tudi cilj gibalno-plesne terapije (De Leon, 2006). Orientalski ples je holističen 

pristop. Filozofija, teorija in tehnika plesa zabrišejo umetno razdelitev med umom in telesom, ki 

je prisotna v zahodni družbi. Repertoar gibanja, ki ga ponuja orientalski ples, omogoči ženski, da 

začuti svoje telo, ga sprejme in se dobro počutiti v svoji koži. Vse to se dogaja v skupini žensk, 

ki se medsebojno podpirajo in sprejemajo. Učenje orientalskega plesa pozitivno vpliva na telesno 

samopodobo in povečuje samozavest (Stricklin, 2005), saj vključuje sprejemanje sebe v 

ogledalu, pogum, da ženske plešejo pred drugimi ljudmi in nastopajo na odru. Vloga učiteljice 

pri tem je, da udeleženke spodbuja in sprejema v celoti. Vse to je mogoče, ker orientalski ples 

dovoljuje vse oblike in velikosti ženskega telesa (Al-Rawi, 1999). Dobro počutje v svojem telesu 

pa je predpogoj, da se posameznik lahko giblje in pleše sproščeno.  

 

Druga pomembna duševna prednost orientalskega plesa, ki jo vidi De Leonova (2006), je, da 

odpravlja stres. Že samo dejstvo, da udeleženka tečaja nameni nekaj časa sebi, ni zanemarljivo. 
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Tako kot meditacija, joga in taj či je orientalski ples umetnost, še posebej primerna za tiste, ki 

iščejo notranji mir in harmonijo. Raziskav na temo vpliva orientalskega plesa na stres ni, vendar 

pa iz različnih raziskav (Belardinelli, Lacalaprice, Ventrella, Volpe in Faccenda, 2008; Hackney 

in Earhart, 2009; Hamburg in Clair, 2003; Margariti in drugi, 2012) izhaja, da vsaka plesna 

oblika pripomore k splošnemu dobremu počutju. Iz študije Braüningerjeve (2012) izhaja, da je 

gibalno-plesna terapija učinkovita pri uravnavanju stresa. Veliko žensk, ki izvajajo orientalski 

ples, potrjujejo, da se po vadbi počutijo očiščene, z obnovljeno energijo in potrpežljivostjo. Med 

plesom pozabijo na skrbi in se veselijo, da bodo počele nekaj, kar jim je všeč in se bodo ob tem 

sprostile. To je še posebej pomembno v današnji zahodni družbi, v kateri se pričakuje, da bo 

ženska hkrati dobra mama, žena in gospodinja ter poklicno uspešna. Stres je vzrok za veliko 

duševnih in telesnih težav, ki jih ženske trpijo danes.  

Na spletu je mogoče najti mnoga pričevanja žensk v Združenih državah Amerike in Avstraliji, ki 

so si z orientalskim plesom pomagale pri čustveni ozdravitvi po operaciji raka dojk ali maternice. 

Te operacije pogosto vključujejo odstranitev dojke ali maternice, kar pri operirani lahko povzroči 

različne čustvene občutke, da je po operaciji manj ženska, občutek ženskosti in ženska identiteta 

sta zmanjšana. Orientalski ples je tem ženskam pomagal, da so se spet počutile bolj ženstvene. 

Prav tako je mnogo pričevanj o koristih orientalskega plesa pri zdravljenju motenj hranjenja, 

čeprav resnih raziskav na to temo ni in zato težko govorimo o dejanskih učinkih. Mnogo ljudi, ki 

imajo motnje hranjenja, ima popačeno predstavo o lastnem telesu. Orientalski ples pri tem lahko 

pomaga, saj zboljšuje telesno samopodobo in sprejemanje telesa (De Leon, 2006). Tako kot 

mnoge druge prijetne oblike vadb je orientalski ples izjemoma koristen pri zdravljenju depresije 

(Lafata, 2000). Sprostitev endorfinov, ki se sproščajo med prijetnim početjem, vpliva na 

možganske kemične snovi in izboljšuje razpoloženje. Vadba orientalskega plesa povečuje tudi 

ustvarjalnost in pomaga uravnavati presnovo ter spalne vzorce. De Leonova (2006) je v raziskavi 

potrdila koristi orientalskega plesa v povezavi z gibalno-plesno terapijo za ženske, ki so doživele 

spolno zlorabo. Ples ženske uči, kako premagati sramoto, kako ljubiti in častiti svoje telo. 

Orientalski ples ima mnogo izraznih kvalitet in dopušča možnost izražanja vseh čustev (Maria, 

2002). S pravilno telesno držo in specifičnim načinom gibanja se pri udeleženkah tečaja 

spodbuja doživljanje sprememb na telesnem nivoju, tako kot pri gibalno-plesni terapiji, kjer se 

spodbujajo novi gibalni vzorci in s tem izkušnje. Izolacije, ki so najbolj tipičen način gibanja 

telesa med orientalskim plesom, ozaveščajo posamezne dele telesa, tako kot številne tehnike 

gibalno-plesne terapije, ki se osredotočajo na posamezne dele telesa z namenom ozaveščanja.  

Terapevtski elementi orientalskega plesa se kažejo tudi v učenju karakterističnega gibanja 

orientalske plesalke, s čimer se udeleženka vživlja v nove vloge, nove oblike gibanja in 

izražanja, raziskuje nove izkušnje ter je z uporabo kostumov, ki dopolnijo sliko in vlogo, ki 

pooseblja samozavestno žensko, ki sprejema svoje telo, samozavestna in ženstvena. 
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6 Model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa    

 

Skupinska gibalno-plesna terapija je v obliki, kot jo uporabljam jaz, preventivna. Udeleženke 

mojih plesnih tečajev nimajo duševnih motenj ali motenj v duševnem razvoju. So posameznice, 

ki si želijo plesati orientalski ples, postati gibčnejše in uporabljati telo bolj raznovrstno in 

izrazno. V življenju pogosto doživljajo stres kot moteč in naporen dejavnih. Telo čutijo zakrčeno 

in gibanje nesproščeno. Med plesom se težko izražajo sproščeno. Zato sem posebej za namen 

odpravljanja navedenih težav pripravila model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa. S tem 

modelom želim udeleženkam omogočiti, da ozavestijo telo, posamezne dele, občutke in čustva. 

S tem jim omogočam prepoznavati zakrčenosti v telesu in možnosti njenega odpravljanja. S 

posebnimi vajami lahko odkrivajo, kje imajo pri gibanju omejitve, in raziskujejo nove možnosti 

gibanja. S tem imajo možnost bolj spoznati sebe tudi na telesnem nivoju in tako ozavestiti svojo 

neverbalno komunikacijo. Vse skupaj lahko pozitivno vpliva na njihovo kakovost življenja.  

 

V modelu ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa združujem naslednje pristope in tehnike: 

 EBL (Rutten-Saris, 1992), 

 LMA (Laban, 2002), 

 skupinska DMT (Payne, 1990 in Meekums, 2002),  

 orientalski ples (Jevšenak), 

 izrazni ples (Jevšenak). 

 

Vaje, ki jih v nadaljevanju navajam pri posameznem sklopu, so kombinacija vaj Paynove (1990) 

in Hanna (1988) ter vaj z različnih delavnic tako plesnih kot terapevtskih, ki sem jih obiskovala v 

času plesnega izobraževanja in študija pomoči z umetnostjo. Navedeno strukturo in vsebino 

posameznih sklopov uporabljam pri svojem delu skupaj s klasičnimi plesnimi vajami v okviru 

plesnega stila, ki ga poučujem. 

 

V prvi del, tj. uglaševanje, uvrščam vaje, ki so koristne za povezovanje skupine, saj se prek njih 

člani skupine povežejo, spoznajo, sprostijo in predvsem najdejo skupni ritem in komunikacijo 

prek giba. V tem delu uporabljam predvsem princip dela EBL, iz katerega sem opravila 

tristopenjsko izobraževanje pri Elzi Sabolič. Z očesnim stikom pozdravim vse udeleženke in jim 

tako povem, da so dobrodošle in da je čas za ples. Z vajami poskušam skupino uglasiti in 

ustvariti prijetno vzdušje sprejemanja in zaupanja. Prek preprostih gibalno-plesnih vzorcev jih 

privedem do skupnega ritma gibanja in s tem do uglašenosti skupine. Tako se vse plesalke 

osredotočijo na tukaj in zdaj. Svoje misli pustijo zunaj in se posvetijo plesu. Omogočim jim tudi 

raziskovanje lastnega ritma in počutja ter izvajanja gibalnih sekvenc po lastni izbiri ali v lastnem 

ritmu. Tako se uglasijo same s seboj. Nekaj teh vaj naštevam v preglednici, ki sledi. 
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Preglednica 6: Vaje uglaševanja skupine (povzeto po Payne, 1990, in Jevšenak, 2009) 

Ime vaje Cilji Pripo-

močki 

Struktura Opis vaje Nadgradnja vaje Dodatni rezultati 

spoznavanje 

imen 

uporaba lastnega 

giba,  

razvijanje 

ustvarjalnosti, 

učenje imen 

ni celotna 

skupina,  

v paru  

ustvarjanje giba, ponavljanje giba drugega v krogu, v paru pozornost na druge 

učenje imen  celotna 

skupina, 

pari 

ime in gib, skupina ponovi povezati dva do tri gibe v stavek, v 

paru, po prostoru, dodati zvok, par s 

parom 

povezati več gibov, nastopati pred 

drugimi  

učenje imen žogice celotna 

skupina 

sede v krogu si podajati žogo, vsak pove 

svoje ime, nato ime tistega, komur žogo 

poda 

več žog povezati in sprostiti skupino 

prizemljiti skupino 

v sedanjosti 

ni celotna 

skupina 

vsak poimenuje nekaj, kar opazi na drugem, 

nato pokaže v gibanju, skupina zrcali 

povezati skupaj z glasbo  

ritem učenje imen 

 

ni celotna 

skupina 

vodja ploska v ritmu in izgovarja imena, 

lahko spreminja vrstni red 

  

v krogu, ritem imena v ploskanju, skupina 

ponovi 

  

v krogu, tri telesne zvoke zložiti v ritem po 

predlogih, vmes izgovarjati po eno ime, eden 

začne, skupina ponovi  

  

uglaševanje glasba celotna 

skupina 

vodja ponudi preprost ritmični  gib, skupina 

ponovi, nekaj časa vztrajajo v tem gibanju 

vsak od udeležencev ga lahko 

ponudi, drugi sledijo, naključni 

udeleženec ga ponudi, kadar želi 

pozornost na druge 

spoznavanje 

prostora 

sposobnosti 

oponašanja, 

spoznavanje okolja 

glasba vsak sam, 

v parih ali 

majhnih 

skupinah 

vsak sam se premika po prostoru in ga 

spoznava, vstopa in izstopa iz delov, nato 

gre hitreje, na koncu teče, skače … 

dodati gibe rok, menjati vloge pri 

vodenju, voditi v svojem tempu, 

brez prekinjanja toka gibanja 

izkušnja obratov, raziskovanja, 

zaupanja v svoje gibanje in prostor  

telesne meje zavedanje telesnih 

meja 

ni vsak sam tek do zidu in potiskanje ob njega  v paru s hrbti, tek in dotikanje 

različnih točk v prostoru, vrniti se v 

središče 

znanje o fizičnem prostoru okoli 

nas, pridobivanje energije  

ravnotežje nadzora telesa, 

kršitev pravil  

boben vsak sam skupina hodi skozi prostor, se ustavi, ko sliši 

boben, nekdo potem nadaljuje gibanje, drugi 

sledijo  

tek, na trebuhu, plazeč se, plešoč spoznanje, da je pravilo mogoče 

prekršiti 
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V drugi del, tj. ogrevanje, vključujem vaje, ki poleg klasičnega učinka ogrevanja pripomorejo k 

ozaveščanju telesa. Pri tem so zelo pomembne dihalne vaje, ki omogočajo osredotočanje na telo, 

na ta trenutek, sproščajo in ozaveščajo. Velik del vaj se nanaša na spoznavanje možnosti gibanja 

telesa znotraj njegovih meja in v tridimenzionalnem prostoru ter na uporabo ravnotežja. 

 

Pravilno ogrevanje lahko poveča pretok krvi v mišice, kar povzroči zmanjšano mišično togost, 

manj tveganja za poškodbe in izboljša zmogljivost (Quinn, 2013). Najbolje je začeti ogrevati 

velike mišične skupine, kot so stegenske mišice. Potem naj sledijo vaje, ki so namenjene 

ogrevanju bolj specifičnih mišic, glede na dejavnost, ki bo sledila. Tipične ogrevalne vaje 

vključujejo postopno povečanje intenzivnosti in dodajanje gibanja. 

 

Prednosti pravilnega ogrevanja (Quinn, 2013): 

 povečana temperatura mišic, ki so ogrete – mišica se močneje krči in hitreje sprosti, kar 

povečuje trdnost in hitrost, verjetnost poškodbe pa je manjša; 

 povečana telesna temperatura – izboljšuje elastičnost mišic, prav tako zmanjšuje tveganje 

nategov in raztrganin mišic; 

 širše krvne žile – s tem se zmanjša upor pretoka krvi in obremenitev srca; 

 učinkovitejše hlajenje – učinkovito potenje, saj se aktivira mehanizem toplotnega razpadanja 

v telesu in s tem preprečevanja pregrevanja; 

 zvišana temperatura krvi – poveča se, ko potuje skozi mišice, s tem pa se zmanjša vezava 

kisika na hemoglobin, ki postane dostopnejši mišicam, kar lahko izboljša vzdržljivost; 

 izboljšana gibljivost sklepov – obseg gibanja okoli sklepa se poveča; 

 hormonske spremembe – telo poveča svojo proizvodnjo različnih hormonov, odgovornih za 

urejanje proizvodnje energije; tako je več ogljikovih hidratov in maščobnih kislin na voljo za 

proizvodnjo energije; 

 duševna priprava – ogrevanje je pravi čas za duševno pripravo in osredotočenost na nadaljnje 

delo. 

 

V preglednici so navedene nekatere vaje, ki vodijo k ogrevanju telesa, raztezanju in ozaveščanju. 
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Preglednica 7: Vaje ogrevanja (povzeto po Hanna, 1988, Payne, 1990 in Jevšenak, 2009) 

Ime vaje Cilji Pripomočki Struktura Opis vaje Nadgradnja vaje Dodatni rezultati 

čutenje telesa izkusiti čutenje telesa 

prek gibanja  

ni vsak sam,  

v parih 

vrteti se na mestu ali s partnerjem vrteti roke, noge, iz hoje v tek, 

v hitri tek  

zaznavanje 

občutkov, biti  

v stiku s seboj  

    masaža, tapkanje in drgnjenje 

celotnega telesa ali risanje obrisa telesa 

  

    zavestno stopanje po tleh, prenašanje 

teže ali dotikanje z dlanmi 

  

dihanje povezati zvok in dihanje ni celotna 

skupina 

sede v krogu, vdih skozi nos, izdih  

z zehanjem in raztegom rok, enako  

z zvokom, te stopnje lahko razvijajo  

v skupinah  

ponoviti z glasnim izdihom, 

gibanjem, vedno daljše in 

glasnejše  

 

nadzor telesa 

 

gibati se s celotnim 

telesom 

glasba vsak sam,  

v parih  

zvijati in raztegovati celotno telo, 

nihati celotno telo, obrat in skok z 

nogami skupaj ali narazen, gibanje  

v parih, ob koncu glasbe ostati v neki 

obliki, drugi posnemajo, menjava vlog 

  

zmanjšanje impulzivnosti boben vsak sam tek naokoli, ko boben utihne, se 

ustaviti – zamrzniti v pozi  

 nadzor telesa 

spoznavanje oblik telesa boben vsak sam tek, skok in pristanek v pozi, npr. 

visoko, široko, zavito, oglato, okroglo 

dodatno polpadec, obrat, gib, 

mirnost, nekdo drug bobna  

fraziranje  

in sestavljanje oblik 

gibanja  

raztezanje prepoznati in premikati 

dele telesa in mišične 

skupine  

glasba boben vsak sam,  

v parih 

vodja izmenično poimenuje dele telesa 

in spodbuja raztezanje in sproščanje, 

spreminjanje nivoja z uporabo 

partnerja 

partner razteguje drugega, 

medtem ko leži na tleh  

ozaveščanje 

občutkov  

in poimenovanje 

delov telesa 

ogrevanje telesa glasba v parih  raztezanje in sproščanje delov telesa, 

partner ponavlja, izmenično vodita 

 raziskovanje novih 

gibov 

ravnotežje samonadzor, zavedanje 

telesa 

glasba vsak sam, 

velika skupina 

na mestu v krogu gibaš en del telesa, 

oblikuješ gib, vsak poskusi, naglas 

lahko dva dela telesa skupaj 

ali v posebni obliki, sede, čepe 

menjava vlog, 

čakanje na vrsto, 
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 pove ime dela telesa  

 

sledenje v 

ritmičnem vzorcu, 

prepoznavanje 

delov telesa 

lokomocija 

 

gibati se skladno  

z ritmom, premikati se  

v skladu z ritmično 

izkušnjo  

boben, 

glasba 

vsak sam,  

v paru, trojkah 

sprememba ritma povzroči spremembo 

gibanja, hoje, galopa, teka, drsenja, 

skoka, plazenja,  

pridružiti se partnerju pri 

gibanju, menjati vlogo, trojke, 

majhne skupine  

zaupanje, imeti, 

lastne ideje, 

sledenje in vodenje 

gibalni razpon  celotna 

skupina 

hoja v različnih smereh, v tek, nazaj 

počasneje  

v hitri tek  

sprejeti zunanjo 

strukturo, koordinacija, 

ritmična izkušnja – 

doživetje 

boben glasba posamezno,  

pari, trojke 

različne vrste hoje na ritem v paru ali trojkah, prostovoljec 

bobna  

zaupanje, imeti 

lastne ideje znotraj 

ritmičnega vzorca, 

sledenje in menjava 

vloge izkušnja  

stresanje prepoznati občutke  

v telesu  

ni celotna 

skupina, pari 

v krogu stresanje različnih delov telesa 

od znotraj navzven in primerjanje  

z deli, ki niso bili streseni 

partnerji stresajo dele telesa osredotočanje na 

telo in občutke 

talni vzorci  gibanje po prostoru živa ritmična 

glasba 

posamezno, 

 s partnerjem 

raziskovanje vzorcev in oblik na tleh, 

ponoviti z glasbo, z gibi  

sledenje partnerjevim 

vzorcem, ga naučiti svojih in 

združiti v kombinacijo 
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V osrednjem delu prepletam plesne tehnične vaje z namenom izboljšave plesne tehnike z 

vajami skupinske DMT, ki so usmerjene predvsem v sprejemanje telesa in prepoznavanje občutij 

ter njihovo izražanje. Pri tem spodbujam komunikacijo in sodelovanje v skupini, ustvarjanje 

odnosov v skupini in podobno. Cilj teh vaj je ozavestiti telo z namenom bolj sproščenega gibanja 

celotnega telesa ter razširiti gibalni repertoar z ozaveščanjem gibalnih možnosti in treniranjem 

le-teh z različnimi pristopi in tehnikami. Hkrati s tem spodbujam boljše počutje v skupini, več 

zaupanja in sproščenosti med udeleženkami.  

LMA v osrednjem delu uporabljam predvsem, kadar želim preveriti in poimenovati repertoar 

gibanja posameznika ter ugotoviti, kje so ovire za sproščeno, polno izrazno gibanje. V 

spontanem plesu vsak posameznik odraža sebi lastno gibanje, kar je opisoval Laban (2002) kot 

gibanje iz navade na podlagi notranjih vzgibov. Na podlagi analize lahko ugotovim, kakšno je to 

gibanje in kakšne so omejitve. Te ugotovitve pa so izhodišče za nadaljnje delo. Na njihovi 

podlagi nato izbiram vaje, ki omogočajo odpravljanje gibalnih ovir in s tem širjenje gibalnega 

repertoarja ter bolj sproščenega gibanja.  

 

Pri analizi gibanja po LMA se, ko analiziram neko gibanje, vprašam: 

1. Kateri del ali deli telesa se premikajo? (roka, noga) 

2. Kako? (skrčeno, iztegnjeno, široko, zvito) 

3. Kakšna je dejavnost? (premikanje, dvigovanje, obrat, gesta, korak, mirovanje) 

4. Ali je gibanje simetrično? (ena stran dela, obe enakovredni) 

5. Kakšen je tok gibanja glede na to, kaj se premika? (zaporeden ali simultan, obroben ali 

osrednji, kateri del vodi, kateri sledi) 

6. V katero smer ali smeri prostora gibanje teži? (prostor – naprej, nazaj, vstran, diagonalno, 

naokoli) 

7. S kakšno hitrostjo gibanje napreduje? (čas – počasi, srednje hitro, pospeševanje, 

upadanje, pavza) 

8. Kolikšna mišična energija je potrebna za gibanje? (moč – močno, srednje, šibko) 

9. Kakšno je gibanje telesa v prostoru glede na težo in čas? (tok – tekoče (gibajoče), 

prekinjeno (serija pozicij) ali zaustavljeno (pozicija)) 

10. Kakšen je tok gibanja glede na to, kako se premika? (tekoče, zadržano) 

11. Kakšno je gibanje v prostoru? (osebni prostor, socialni prostor, nivoji, smeri, zračni in 

talni vzorci, vzorci celotnega telesa – dvigniti, spustiti, odprto, zaprto, napredovati, 

umakniti se) 

12. V kakšnem odnosu do drugih se gibljemo? (sledenje, vodenje, podpiranje, zaupanje, 

konflikt, igra, upor, sprejemanje) 

 

Drugi del osrednjega dela je namenjen plesni tehniki in kombinacijam, kjer je v ospredju 

predvsem plesna tehnika stila, ki ga poučujem, v tem primeru je to orientalski ples. 

Temu sledi koreografija, ki združuje oba dela skupaj, in sicer plesno tehniko ter izraznost in 

doživeto plesanje. Tu je funkcija kreativnih vaj DMT v tem, da plesalka lahko bolj doživeto, 

kakovostneje in bolj celostno osebno izrazno pleše, le če te občutke in čustva pozna in jih 

sprejema ter ima dovolj velik gibalni repertoar, s katerim lahko vse to izrazi v gibanju in plesu. V 

preglednici navajam vaje kot primer. 
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Preglednica 8: Vaje osrednjega dela (povzeto po Payne, 1990 in Jevšenak, 2009) 

Ime vaje Cilji Pripomočki Struktura Opis vaje Nadgradnja vaje Dodatni rezultati 

talni vzorci vodenje in sledenje 

kot povezana skupina  

ni celotna 

skupina 

v vrsti za roke, kot hodi kača, vsaka 

stran enkrat, vodja se menja, 

različne hoje, naredijo vozel, 

prostovoljec poskuša odvozlati  

skupini daje besedna navodila, kako 

naj se odvozla, skupina poskuša 

sama odvozlati brez govorjenja  

spodbuja telesni stik 

nivo gibanje v treh nivojih ni posamezno  

v paru 

vrtiš se na nizkem nivoju na 

trebuhu, sede, na hrbtu, na kolenih,  

različni deli telesa  

 

v paru, gibalna fraza, vrtenje na 

vseh treh nivojih  

 

prilagajanje na posebno 

gibanje telesa med 

vrtenjem, zavedanje 

treh nivojev  

dihanje spodbujati skupino, 

da daje zvoke 

ni celotna 

skupina, 

predhodno 

delo na 

dihanju 

 

 

sprostiš se na kolenih in globoko 

vdihneš, počasi izdihneš in pri tem 

mrmraš, dvigneš pogled in roke 

proti stropu hkrati stopnjuješ 

glasnost zvoka do zelo glasnega 

zvoka, z gibom se skrčiš na tla, 

zvok sledi  

  

odnosi spodbujanje stika vrečke ali 

mehke žoge 

celotna 

skupina 

nekomu vržeš in poveš ime, 

ponoviš in poveš nekaj o tej osebi  

 dajanje odziva 

opaziti gibanje drugih 

in jih oponašati s 

svojim telesom  

ni celotna 

skupina 

prvi v vrsti ponudi gib, vsak ponovi 

do konca  

  

osebni prostor, 

zrcaljenje 

sposobnost sledenja glasba pari najdeš partnerja in se usedeš 

nasproti, odločita se, kdo vodi in 

kdo sledi – raziskuje prostor pred 

sabo, drugi zrcali, na predlog vodje 

zamenjata vlogi, brez da bi 

prekinila gibanje, z nebesednim 

namigom ali brez njega  

 

na kolenih, stoje, po prostoru, 

različni deli telesa, spodbujaš 

telesni stik  

 

menjava vlog, 

sodelovanje  

 

ritem  ustvariti strukturo za 

skupino  

ni celotna 

skupina 

sedijo v krogu, ploskajo preprost 

ritem, skupina ponavlja zahtevnejše 

ritme 

s premikanjem po prostoru,  

z dodajanjem drugih zvokov  

in gibanjem 
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Zadnji del srečanja je sproščanje. Namenjen je umiritvi, osredotočenju, sprostitvi telesa in 

vrnitvi v vsakdan. Posvetim se predvsem dihanju in stanju v telesu, sproščanju mišic in 

raztezanju. Raztezanje je bistveni del vsake gibalne vadbe, saj zmanjšuje tveganje za nastanek 

poškodb, prepreči bolečine in izboljša učinkovitost vadbe. Dolgoročni učinek raztezanja je 

povečan obseg gibanja. To gibanje je povečano, ker sklepi postanejo prožnejši (Quinn, 2013). Pri 

tem se zakrčene mišice sprostijo in okrepijo nasprotne. Mišica se sama ni sposobna raztegniti, 

vedno jo mora raztegniti nasprotna mišica. Z raztezanjem zakrčenih mišic se telo sprosti. Ker se 

telesna aktivnost umiri, se telo ohladi. Prek dihanja se osredotočamo na telo in dodatno 

sprostimo mišice. Masaža je pogosto del sproščanja, saj deluje še posebej sprostilno. Masirana 

oseba je pri tem pasivna in se lahko popolnoma prepusti, umiri in sprosti. Če je skupina mlajša 

ali je udeleženkam dotik neprijeten, izvajamo masažo z žogicami in vedno prek obleke. 

Sproščanje predstavlja zaključek srečanja, tako stvarno kot v simbolnem pomenu. V preglednici 

so opisane nekatere vaje, ki jih uporabljam v tem delu. 
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Preglednica 9: Vaje sproščanja (povzeto po Payne, 1990 in Jevšenak, 2009) 

Ime vaje Cilji Pripomočki Struktura Opis vaje Nadgradnja vaje Dodatni rezultati 

zvok kombinacija zvoka 

in giba 

ni  celotna 

skupina 

vdih skozi nos, izdih glasno, nežno, 

ponovitev glasneje, z uporabo 

različnih zvokov, en zvok uporabiš  

za začetek gibanja z izdihom 

začetek gibanja z zvokom la iz 

spodnjega dela hrbtenice, ba iz 

središča telesa, ra iz pleksusa, ja  

iz predela srca, ha, grlo, ah med 

obrvmi, om iz krone, in nazaj, 

opazovanje podob in barv, ki se 

pojavljajo ob zvoku ali gibanju 

nadzor dihanja in 

zvoka  

dihanje osredotočanje  

na izdih 

ni  celotna 

skupina 

krog, gledaš proti središču tal, zapreš 

oči in globoko izdihneš, sprostiš 

rame, roke, noge, rahlo pokrčiš 

kolena, izdihneš skozi nos, še 

počasneje  

gibi rok spremljajo dihanje, gibanje 

celotnega telesa hkrati z dihanjem 

kot ogrevanje telesa  

 

osredotočanje na 

dihanje pomaga 

osredotočati se na 

notranje gibanje in 

zvočno delo  

povečanje 

vokalizacije 

ni  v parih,  partner s plosko roko ponavljajoče na 

hitro udarja po hrbtu drugega, drugi 

spušča zvoke kot je mmmmm, ah, 

menjata vlogo  

pogled v partnerja, sam se tolče po 

prsih s pestmi, pri tem kriči 

z odprtimi usti in grlom 

 

zaznavanje 

telesnih 

občutkov 

zavedanje napetosti, 

sproščanje napetosti  

boben posamezno leže z zaprtimi očmi, 1–5 napne telo, 

5–1 sprosti napetost, izdihne, nato po 

delih telesa  

 

z bobnom poudariš napetost, 

napetost lahko ponazoriš  

s kontrakcijami, raztegi, zasuki 

začutiti napetost in 

zavedanje telesa 

masaža ogreti sebe in 

skupino, sprostiti 

mišice in telo od 

napora  

ni  celotna 

skupina 

zaprti krog sede ali stoje, masaža v 

obe smeri, vsak pove, kakšno masažo 

hoče  

  

sprostiti telo mirna glasba v parih partner masira drugega z dlanmi  masaža s posebnimi žogicami   

raztezanje raztegniti in 

sprostiti mišice 

mirna glasba v parih partner razteguje drugega, medtem ko 

ta mirno leži 
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Celotno strukturo modela prikazuje spodnja shema.  

 

 

uglaševanje 

 

 

 

ogrevanje 

 

 

 

osrednji del 

 

 

 

 

tehnike gibalno-      plesna tehnika,  

plesne terapije       kombinacije  

 

 

 

koreografija 

                                               

 

 

 

sproščanje 

 

 

Shema 9: Model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa (Jevšenak, 2009) 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

Uvod  

 

Kot plesalka in pedagoginja v kulturi vodim plesne skupine orientalskega plesa za odrasle, 

predvsem ženske, kjer poleg običajnih metod poučevanja plesa uporabljam tudi metode 

skupinske gibalno-plesne terapije. Oboje združujem v modelu ozaveščanja telesa prek gibanja in 

plesa. Pri plesu zelo malo govorimo in se veliko gibljemo, zato večina komunikacije poteka na 

nebesedni ravni. Sama večinoma prek gibanja in plesa vzpostavim stik s člani skupine, ki so v 

pretežni večini ženske. Njihova nebesedna sporočila mi pomagajo pri komunikaciji z njimi in 

določajo intenziteto odnosa. Prek nebesednih sporočil, predvsem prek gibanja, lahko spoznam 

njihove osebnostne lastnosti in ugotovim, kaj jih veseli in kaj ne, kje jih moram spodbujati in kje 

naj jih pustim pri miru. S plesom izražajo, kako se pri tem počutijo, kako se počutijo z mano in s 

skupino ter s trenutno vajo. Za moje delo je neverbalna komunikacija prek gibanja in plesa 

izjemno pomembna.  

 

1. Raziskovalni problem  

 

Na podlagi večletnih izkušenj dela s skupinami večinoma odraslih žensk opažam, da ima veliko 

udeleženk težave z zaznavanjem, čutenjem in sprejemanjem svojega telesa ter z gibanjem. V 

svojem telesu se ne počutijo dobro, zato so negotove in nesamozavestne ter imajo nizko telesno 

samopodobo. Feingold in Mazzella (1998) sta ugotovila, da se število žensk z nizko telesno 

samopodobo povečuje ter je bistveno večje kot pri moških. Pri delu s skupinami tudi opažam, da 

so udeleženke na začetku napete, sodelovanje in izražanje v skupini ni sproščeno, neverbalna 

komunikacija je zadržana. Mnogo raje sledijo drugim. Ne upajo si izraziti svojih občutkov in jim 

je nerodo, ker menijo, da gibov ne obvladajo dovolj dobro, da bi se sproščeno gibale in plesale. 

Pred drugimi udeleženkami so zadržane, ker menijo, da jih ocenjujejo in se primerjajo. Čustva 

težje izražajo med plesom, saj se počutijo preveč izpostavljene. Redko ponujajo gibe v 

improviziranem plesu in se bolje počutijo, če samo sledijo ponujenemu gibu. Velikokrat ne 

zaznavajo napetosti v telesu ali pa se je ne znajo znebiti. Za ples se odločajo predvsem zato, ker 

se želijo sprostiti, izboljšati svojo telesno pripravljenost in gibljivost. Iz različnih raziskav 

(Belardinelli, Lacalaprice, Ventrella, Volpe in Faccenda, 2008; Hackney in Earhart, 2009; 

Hamburg in Clair, 2003; Margariti in drugi, 2012) izhaja, da vsaka plesna oblika pripomore k 

širjenju gibalnega repertoarja, izboljšanju telesne pripravljenosti in ravnotežju ter dobremu 

splošnemu počutju, kar velja za vse starosti. Udeleženke navajajo, da pogosto doživljajo stres, ki 

je včasih tako intenziven in dolgotrajen, da resno vpliva na njihovo telesno stanje in s tem na 

kakovost njihovega življenja. Selye (1955) pravi, da se učinek stresa odraža na telesu kot 

mišična napetost, ki lahko zaradi neprekinjenega učinka postane tako globoka in nezavedna, da 

telo in gibanje postaneta trajno zakrčena. Posledice so otrdelost telesa, omejevanje dihanja, 

utrujenost, motnje v presnovi, lahko se pojavijo tudi bolečine. Hanna (1988) to stanje nezavedne 

zakrčenosti imenuje senzorično-motorična amnezija (SMA), kar pomeni izguba spomina o 

čutenju in nadziranju nekaterih mišičnih skupin, na primer mišic spodnjega dela hrbta.  
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2. Raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja  

 

Z modelom ozaveščanja telesa prek plesa želim udeleženkam tečajev omogočiti varno okolje za 

sprostitev in spoznavanje njihovih teles ter občutkov. Z uglaševanjem EBL na začetku vsake 

plesne enote želim v skupini ustvariti varno okolje in povezanost udeleženk tečajev ter izboljšati 

komunikacijo. Z LMA proučim gibalne vzorce v skupini in na podlagi ugotovitev pripravim 

okvirni program dela. S tehnikami skupinskega DMT želim spodbuditi spontano vključevanje v 

ustvarjalno izrazno gibanje in prepoznavanje ter razširitev gibalnih vzorcev. Braüningerjeva 

(2012) je ugotovila, da je gibalno-plesna terapija učinkovita pri uravnavanju stresa in dvigovanju 

kakovosti življenja. Navedeno želim raziskati v okolju skupinskega delovanja, kjer izključno 

ženske plešejo orientalski ples, ki je po načinu gibanja tipično ženska gibalno-plesna praksa. 

Zanimali me, ali bosta razloga udeleženk tečajev za pridružitev skupini prisotnost omenjenih 

težav in vpliv, ki ga ima nanje skupinska gibalno-plesna terapija kot del orientalskega plesnega 

treninga. Cilj raziskovanja je prek samorefleksije udeleženk tečajev analizirati učinke skupinske 

gibalno-plesne terapije in orientalskega plesa na njihovo ozaveščanje lastnega telesa, 

raznovrstnost gibanja, neverbalno komunikacijo in kakovost življenja – telesno in duševno stanje 

ter socialne odnose glede na čas vključenosti v model.  

 

V raziskavi se bom osredotočala na štiri sklope vprašanj, in sicer:  

 

Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

RV1 – ozaveščanje telesa 

RV2 – gibanje 

RV3 – neverbalno komunikacijo 

RV4 – kakovost življenja – telesno in duševno stanje ter socialni odnosi 

glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa.  

 

3. Raziskovalni pristop  

 

Spodnja shema prikazuje potek raziskovanja, ki je predmet empiričnega dela specialistične 

naloge. 
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SHEMA POTEKA RAZISKOVANJA 

 

 

PILOTSKA ANKETA 

2009 

 

 

 

 

 

 

MODEL OZAVEŠČANJA  

TELESA PREK 

GIBANJA IN PLESA 

2009–2013 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIKOVANJE VPRAŠANJ ZA 

SKUPINSKI USMERJENI INTERVJU 

2013 

 

 

 

 

 

 

 PRVA SKUPINA    DRUGA SKUPINA    TRETJA SKUPINA  

  1–2 leti vključenosti v model          3 leta vključenosti v model                   4 leta vključenosti v model 

   

 

 

 

 

 

 ANALIZA PRVE     ANALIZA DRUGE   ANALIZA TRETJE 

    SKUPINE                   SKUPINE              SKUPINE 

 

 

 

 

PRIMERJALNA ANALIZA GLEDE 

NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Shema 10: Shema raziskovanja (Jevšenak, 2013) 
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3.1 Preliminarni raziskovalni korak oziroma pilotska študija 

 

Aprila 2009 sem izvedla anonimno anketo med udeleženkami tečaja orientalskega plesa. 

Zanimalo me je, ali imajo občutek, da se je kaj spremenilo v njihovi telesni drži, zavedanju 

telesa, neverbalni komunikaciji, gibalnem repertoarju in vsakdanjem življenju, odkar plešejo. 

Vprašanja sem sestavila na podlagi Labanove analize gibanja, ki jo uporabljam tudi pri mojem 

vsakodnevnem delu. Nekaj vprašanj pa sem povzela iz specialistične naloge (Bizjak, 2007), saj 

so se mi zdela smiselna tudi za namen mojega raziskovanja.  

 

Bistveni podatki o anonimni anketi: 

 Anketo sem izvedla med udeleženkami tečajev, ki plešejo orientalski ples vsaj eno leto in 

več.  

 Vse anketirane osebe so bile ženske, stare od 25 do 60 let. 

 Lestvica je bila od 1 – najmanj drži, do 5 – najbolj drži.  

 Anketiranih je bilo 30 udeleženk tečajev iz treh skupin, v vsaki je bilo 10 anketiranih glede 

na čas udeležbe na tečajih orientalskega plesa: 1, 2–4, 5+. 

 

Preglednica 10: Anonimna anketa (Laban, 2002; Bizjak, 2007; Jevšenak, 2009) 

Starost: Leta obiskovanja tečaja: 

Trditve/ocena. 1 2 3 4 5 

Moja telesna drža je boljša.      

Uporabljam več gibov, povezanih s pravilno držo.      

Moje gibanje je bolj tekoče.      

Gibam se v vseh smereh.      

Gibam se v vseh ravneh.      

Moj gibalni prostor je širši.      

Uporabljam več gibov.      

Moja izraznost je dobra.      

Uporabljam očesni stik.      

Sem manj nerodna in imam boljšo koncentracijo.      

Med plesom sem sproščena.      

Gibanje je usklajeno z ritmom.      

Sem bolj iniciativna pri gibanju.      

Sem bolj pozorna na spremembe telesa.      

Bolj čutim telo kot celoto.      

Bolj čutim posamezne dele telesa.      

Rada sodelujem pri skupinskih aktivnostih.      

Moj energetski nivo je po plesu višji.      

Po plesu rabim manj počitka.      

Drugje sem zaradi plesa aktivnejša.      

Počutim se bolj sproščeno tudi po plesu.      

 

Seštela sem številčne ocene pri posamezni trditvi in jih delila s številom odgovorov, da sem 

dobila povprečno oceno udeleženk tečajev v posamezni skupini. 
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Rezultati ankete 

 

Izvorni vprašalnik ni bil razdeljen na sklope, kot je razvidno zgoraj. Zaradi smiselne povezave z 

mojim nadaljnjim delom ter izvedeno raziskavo ob koncu štiriletnega obdobja izvajanja modela 

ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa sem trditve razdelila v sklope. Tako sem laže pripravila 

program modela in primerjala rezultate. 

 

Rezultate ankete sem razdelila v sklope, in sicer: 

 ozaveščanje telesa, 

 gibalni repertoar, 

 neverbalno komunikacijo, 

 kakovost življenja – telesno in duševno stanje. 

 

 

Ozaveščanje telesa 

 

Preglednica 11: Rezultati ankete, del: ozaveščanje telesa (Jevšenak, 2009) 

Trditve/Leta plesa 1 2–4 5+ 

Moja telesna drža je boljša. 3,4  4,4 4 

Sem bolj pozorna na spremembe telesa. 3,6 4,1 4 

Bolj čutim telo kot celoto. 4,2 4,5 4,5 

Bolj čutim posamezne dele telesa. 3,2 4,4 4 

Med plesom sem sproščena. 2,2 3,2 4,15 

 

 

Graf 1: Rezultati ankete, del: ozaveščanje telesa (Jevšenak, 2009) 

Že po enem letu plesa je večina anketiranih ugotovila, da je njihova telesna drža boljša. Po dveh 

letih plesa ali več so anketirane višje ocenile svojo telesno držo. Več kot pet let plesa ni pokazalo 

izboljšav, ocena se je celo znižala. To pripisujem dejstvu, da so te anketirane do sebe bolj 

kritične in zahtevnejše, saj plešejo že dolgo časa, nekatere več kot 6 let, in od sebe pričakujejo 

več.  

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Moja telesna drža je boljša. 

Sem bolj pozorna na spremembe telesa. 

Bolj čutim telo kot celoto. 

Bolj čutim posamezne dele telesa. 

Med plesom sem sproščena. 

5+ 
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V prvem letu so prav tako precej izboljšale pozornost na telo. Po dveh letih plesa so svojo 

pozornost ocenile više, več kot pet let plesa pa ni pokazalo sprememb.  

 

Po enem letu plesa so visoko ocenile splošno zavedanje telesa kot celote. Več let plesa je oceno 

dvignilo le malo in ostalo enako pri več kot petih letih plesa. 

 

Zavedanje posameznih delov telesa so anketirane po enem letu plesa ocenile kot srednje dobro. 

Anketirane, ki plešejo dve leti ali več, so oceno precej dvignile. Več kot pet let plesa ni pokazalo 

sprememb, nekaj se je celo znižala, menim, da iz enakega razloga kot pri prej omenjeni 

kategoriji drža telesa. 

 

Sproščenost med plesom so anketirane po enem letu plesa ocenile kot slabo. Po dveh letih so jo 

ocenile kot dobro in po petih letih kot zelo dobro.  

 

Gibalni repertoar 

 

Preglednica 12: Rezultati ankete, del: gibalni repertoar (Jevšenak, 2009) 

Trditve/leta plesa 1 2-4 5+ 

Uporabljam več gibov. 3 4,4 4,5 

Uporabljam več gibov, povezanih s pravilno držo. 3,4 4 4,4 

Gibanje je usklajeno z ritmom. 3,2 4,2 4 

Gibam se v vseh smereh. 2,6 4,3 4,4 

Gibam se v vseh ravneh (počep, stoje, na prstih). 3,4 4,2 4,3 

Moj gibalni prostor je širši. 2,4 3,9 4,2 

Sem bolj samoiniciativna pri plesu. 2,4 3,4 3,4 

 

 

Graf 2: Rezultati ankete, del: gibalni repertoar (Jevšenak, 2009) 

Anketirane so ocenile, da so že po enem letu plesa začele uporabljati več gibov, predvsem več 

gibov, povezanih s pravilno telesno držo. Po dveh do štirih letih plesa so anketirane ocenile 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Uporabljam več gibov. 

Uporabljam več gibov, povezanih s pravilno držo. 

Gibanje je usklajeno z ritmom. 

Gibam se v vseh smereh. 

Gibam se v vseh ravneh (počep, stoje, na prstih). 

Moj gibalni prostor je širši. 

Sem bolj samoiniciativna pri plesu. 

5+ 

 2-4 
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kategorijo precej više, kar pomeni, da so svoje gibanje še izboljševale. Po petih letih plesa so 

oceno še dvignile. 

Anketirane so ocenile, da je njihovo gibanje po enem letu plesa srednje usklajeno z ritmom. Po 

dveh letih plesa ali več so ocenile, da je njihovo gibanje bolj usklajeno z ritmom. Po petih letih 

so oceno malo znižale. 

Že po enem letu so se anketirane gibale več v vseh ravneh, po več kot dveh letih plesa je bilo 

izboljšanje bistveno. Po več kot petih letih plesa pri oceni ni bilo večjih sprememb.  

Anketirane so svoje gibanje v vseh smereh in svoj gibalni prostor po enem letu ocenile nizko. 

Po dveh letih plesa je bila ocena bistveno višja. Več kot pet let plesa ni pokazalo bistvenih 

sprememb pri oceni. 

Tudi samoiniciativnost so po enem letu plesa ocenile nizko. Anketirane, ki plešejo vsaj dve leti, 

so ocenile, da je njihova samoiniciativnost boljša, ni pa še dobra. Rezultat je po več kot petih 

letih ostal enak.  

Neverbalna komunikacija 

Preglednica 13: Rezultati ankete, del: neverbalna komunikacija (Jevšenak, 2009) 

Trditve/Leta plesa 1 2–4 5+ 

Moja izraznost v plesu je dobra. 2,6 3,6 3,6 

Rada sodelujem pri skupinskih aktivnostih. 3,4 3,7 4,4 

Uporabljam očesni stik. 1,8 3,6 3,6 

 

 

Graf 3: Rezultati ankete, del: neverbalna komunikacija (Jevšenak, 2009) 

Izraznost v plesu so anketirane po enem letu plesa ocenile slabo. Po dveh letih in več plesa je 

bil rezultat boljši, po petih letih plesa pa so anketirane svojo izraznost v plesu ocenile enako kot 

po dveh letih.  

 

Anketirane so že po enem letu plesa ocenile, da rade sodelujejo v skupinskih dejavnostih. 

Rezultat se je v vsaki naslednji skupini izboljševal. Še posebej se je dvignil po petih letih plesa. 

 

Po enem letu plesa so najslabše ocenile očesni stik. Po dveh letih plesa je bil rezultat precej 

boljši in ostal enak tudi po petih letih plesa. 
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Moja izraznost v plesu je dobra. 

Rada sodelujem pri skupinskih aktivnostih. 

Uporabljam očesni stik. 

5+ 

 2-4 

1 



Vesna Jevšenak (2014) – Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega 

plesa, Specialistično delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

84 

 

 

 

 

Kakovost življenja – telesno in duševno stanje 

 

Preglednica 14: Rezultati ankete, del: kakovost življenja (Jevšenak, 2009) 

 

Trditve/Leta plesa 1 2-4 5+ 

Moj energetski nivo je po plesu višji. 4 4,1 4 

Počutim se bolj sproščeno tudi po plesu. 4,6 4,3 4,8 

Drugje sem zaradi plesa aktivnejša.  3,2 3,4 4 

Po plesu rabim manj počitka. 3,4 3,6 3,5 

Sem manj nerodna in imam boljšo koncentracijo. 2,4 3,9 4,3 

 

 
 

Graf 4: Rezultati ankete, del: kakovost življenja (Jevšenak, 2009) 

Anketirane so v vseh skupinah trditev, da je njihov energetski nivo po plesu višji, enako ocenile 

z zelo drži. Rezultat se glede na leta plesa ni pretirano razlikoval.  

 

Anketirane so že po enem letu plesa ocenile, da se po plesu počutijo bolj sproščeno. 

Anketirane, ki plešejo dve do štiri leta, so trditev ocenile malenkost niže, tiste, ki plešejo pet let 

in več, pa malenkost više, vendar se rezultat razlikuje le za dve decimalki. Vse so ocenile, da se 

po plesu počutijo bolj sproščeno, torej z oceno štiri ali več.  

 

Zaradi plesa so anketirane, ki plešejo eno leto, drugje bolj aktivne. Anketirane, ki plešejo dve 

do štiri leta, so ocenile kategorijo malo višje, največjo razliko pa opazijo anketirane, ki plešejo 

pet let in več.  

 

Rezultat je bil pri vseh treh skupinah zelo podoben pri oceni, ali rabijo po plesu manj počitka. 

Za vse velja, da srednje drži. 

 

Anketirane, ki plešejo eno leto, so ocenile, da zaradi plesa niso dosti manj nerodne in nimajo 

kaj dosti boljše koncentracije. Po dveh do štirih letih plesa so anketirane trditev ocenile 

0 1 2 3 4 5 6 

Sem manj nerodna in imam boljšo koncentracijo. 

Po plesu rabim manj počitka. 

Drugje sem zaradi plesa bolj aktivna. 

Počutim se bolj sproščeno tudi po plesu. 

Moj energetski nivo je po plesu višji 
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bistveno bolje, bistvena razlika pa je po petih letih plesa in več. Ocenile so, da so dosti manj 

nerodne in imajo bistveno boljšo koncentracijo.  

 

Pri vseh kategorijah je viden porast glede na leta obiskovanja plesnega tečaja, bistvene 

spremembe so bile predvsem po več kot štirih letih plesa. Na splošno so anketirane ocenile, da 

ples zelo dobro vpliva na zavedanje telesa, njihovo telesno izražanje in komuniciranje ter  

na vsakdanje življenje, kar se z leti obiskovanja tečaja še izboljšuje. Iz več študij 

(Belardinelli, 2008; Hackney in Earhart, 2009; Clair, 2003; Margariti in drugi, 2012) izhaja, da 

katera koli plesna oblika pripomore k širjenju gibalnega repertoarja, vzdržljivosti, ravnotežju in 

dobremu splošnemu počutju različnih vrst populacij. Iz študij Braüningerjeve (2012) prav tako 

izhaja, da je gibalno-plesna terapija učinkovita pri uravnavanju stresa in dvigovanja kakovosti 

življenja. In sicer je razdeljena na šest področij: telesno stanje, duševno stanje, neodvisnost, 

socialni odnosi, vpliv okolja na kakovost življenja in duhovnost/vera/prepričanja. Vse 

ugotovljeno v navedenih študijah potrjuje tudi pilotska anonimna anketa na primeru treninga 

orientalskih plesov. 

 

Po opravljeni anonimni anketi sem začela načrtneje vključevati skupinsko gibalno-plesno 

terapijo v poučevanje orientalskega plesa na vseh stopnjah, in sicer z modelom ozaveščanja 

prek gibanja in plesa. Z vključevanjem metod skupinske gibalno-plesne terapije v poučevanje 

orientalskega plesa udeleženkam v skupini želim omogočiti varno okolje, sprostitev in 

ozaveščanje lastnega telesa ter doživljanje novih občutkov prek ustvarjalnega izraznega gibanja. 

Prek tega pa možnost sproščene neverbalne komunikacije in posledično dvig kakovosti življenja, 

predvsem na področju telesnega in duševnega stanja ter socialnih odnosov. 

 

Na osnovi predstavljenih podatkov preliminarne študije in štiriletnega izvajanja modela 

ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa sem izvedla naslednje raziskovalne korake in pristope, 

ki jih opisujem v nadaljevanju. 

 

3.2 Opis kvalitativnega raziskovanja 

 

Kvalitativna raziskava na podlagi opazovanja z udeležbo je temeljila na usmerjenem skupinskem 

intervjuju. Metoda usmerjeni skupinski intervju je sestavljena iz nadgradnje oblike skupinskega 

intervjuja in metode opazovanja z udeležbo (Morgan, 1996 v Đurič, Popovič Ćitić in Meško, 

2010). Podatki, ki sem jih s to metodo zbrala, so tisti iz verbalnih izjav in tudi iz neverbalnih 

reakcij udeleženk. To je metoda, namenjena zbiranju podatkov, izvor podatkov je interakcija, ki 

se razvija v skupinski razpravi, pri čemer ima raziskovalec aktivno vlogo vodenja razprave 

(Morgan, 1996 v Đurić, Popovič Ćitić in Meško, 2010). Usmerjeni skupinski intervju se 

uporablja za proučevanje občutljivih tem, kot navajata Krueger & Casey (2000), zato je to 

primerna metoda za ugotavljanje učinkov skupinske gibalno-plesne terapije. Udeleženke 

intervjuja imajo izkušnje o plesu v skupini, da lahko razpravljajo o določenih vprašanjih, 

bistvenih za raziskovalni problem. Osnova usmerjenega skupinskega intervjuja je skupina, v 

kateri pod vodstvom mentorja poteka razprava o določenem problemu. Skupina je posebna vrsta 

skupine glede velikosti, namena, sestave in postopkov (Krueger & Casey, 2000). Namen je 

poslušati in zbrati podatke. Po navadi jo sestavlja med 5 in 10 ljudi. Usmerjeni skupinski intervju 

sem izvedla v treh skupinah udeleženk tečajev, ki plešejo v skupini od enega do dveh let, tri leta 

oziroma štiri leta.  
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a) Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih po šest plesalk iz treh skupin tečajev (skupaj 18 sogovornic), ki 

obiskujejo plesno vadbo vsaj enkrat tedensko. Skupine so bile izoblikovane glede na čas 

vključenosti v model, in sicer: 

 1–2 leti, 

 3 leta, 

 4 leta. 

 

Vse udeleženke tečajev so se raziskave udeležile prostovoljno. Za zagotovitev anonimnosti bom 

v nadaljevanju uporabljala številke glede na skupino in udeleženke tečajev. 

 

b) Zbiranje podatkov 

 

Prvi del podatkov je bil zbran s pilotsko anketo leta 2009. Je osnova, iz katere sem črpala ideje 

za oblikovanje nadaljnjega programa dela in raziskovalnih vprašanj.  

 

Program dela je temeljil na modelu ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa, opisanem v 

teoretičnem delu, katerega učinke preverjam v osrednjem delu specialističnega dela.  

 

Osrednja metoda za kvalitativno analizo je bil usmerjeni skupinski intervju z 18 

udeleženkami tečajev. Vse so se udeleževale skupin prostovoljno in so se strinjale z izvajanjem 

metod gibalno-plesne terapije. Skupin so se udeleževale vsaj enkrat tedensko. Posamezna plesna 

ura je trajala 90 minut. Okvirne smernice in sklope vprašanj za vodenje skupin sem oblikovala 

na podlagi tematik, ki sem jih preverjala v pilotski anketi in jih vključila v program modela 

ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa ter na tej podlagi oblikovala raziskovalna vprašanja. Te 

tematike so:  

 ozaveščenost telesa,  

 gibalni repertoar,  

 neverbalna komunikacija in  

 kakovost življenja, in sicer telesno in duševno stanje ter socialni odnosi.  

 

Udeleženke tečajev sem zaprosila za sodelovanje v tematskem pogovoru, ki se bo nanašal na 

raziskovalna vprašanja. Polstrukturirane pogovore sem izvedla s tremi podskupinami udeleženk 

tečajev, ki se razlikujejo glede na to, kako dolgo so že vključene v model. Ob vnaprej 

dogovorjenih terminih sem izvedla tri skupinske usmerjene intervjuje v vsaki skupini posebej. 

Intervjuje sem posnela z zvočnim in video snemalnikom. Udeleženke tečajev so prostovoljno 

prišle na pogovor v času njihovih rednih plesnih ur v plesni dvorani. Metodo sem izbrala, ker 

omogoča izvedbo intervjuja v sproščenem okolju plesne dvorane, kjer si udeleženke zaupajo in 

iskreno povedo, kaj menijo. Tudi Krueger in Casey (2000) priporočata uporabo usmerjenega 

skupinskega intervjuja za proučevanje občutljivih tem, med katere sodijo učinki skupinske 

gibalno-plesne terapije. V takšnem okolju se zato lahko razvije sproščen pogovor, v katerem 

udeleženke svoje mnenje oblikujejo in ga dopolnjujejo glede na pogovor z drugimi. Tako sem 

pridobila dosti bolj premišljene in argumentirane odgovore, ki sem jih lahko povezala tudi z 

neverbalno komunikacijo udeleženk med seboj. Pogovori so potekali ločeno v treh skupinah. 

Pripravila sem si vprašanja, ki sem jih sproti prilagajala glede na potek pogovora. Po vsaki 

skupini sem tudi ocenila, ali je treba kakšna vprašanja izločiti, povezati, dodati ali spremeniti, 

zato se je potek pogovorov razlikoval. Intervjuje sem posnela z zvočnim in video snemalnikom.  
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c) Kvalitativna analiza podatkov 

 

Zbrane podatke, pridobljene z zvočnimi in video posnetki, sem analizirala s pomočjo 

kvalitativnega raziskovalnega pristopa po metodi dolge mize (Krueger in Casey, 2000). Vrstni 

red obdelave podatkov je bil naslednji: 

 Prepisala sem izjave, ki se vsebinsko nanašajo le na raziskovalna vprašanja.
4
  

 Izjave sem uredila po skupinah glede na tematiko in izbrala ilustrativne dobesedne navedbe.  

 Pridobljeno gradivo sem po tematikah primerjala med skupinami, ugotavljala podobnosti ter 

razlike glede na čas vključenosti v model. Ugotovitve sem primerjala z že ugotovljenimi 

dognanji iz ustrezne literature. 

 Glede na raziskovalna vprašanja sem podala sklepne ugotovitve.  

 

 

  

                                                      
4
 Pogovor je namreč potekal zelo sproščeno. Udeleženke tečajev so govorile tudi o drugih temah.  
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4 Rezultati in interpretacija  

 

V nadaljevanju predstavljam analizo posameznih skupin. Vprašanja predstavljam v okviru 

posamezne tematike. Temu sledi primerjava po raziskovalnih vprašanjih med skupinami in 

interpretacija rezultatov. Za nazornejšo predstavitev rezultatov navajam dobesedne navedke 

udeleženk. 

 

4.1 Analiza zapisa pogovorov posameznih skupin 

 

Ključne tematike, ki so jih zajeli skupinski pogovori, so bile: 

 ozaveščanje telesa, 

 gibalni repertoar, 

 neverbalna komunikacija, 

 kakovost življenja – telesno in duševno stanje ter socialni odnosi. 

 

Vprašanja, ki sem jih postavljala na pogovorih, so bila razdeljena, kot sledi: 

 

Uvodna vprašanja 

 Kaj vas je spodbudilo, da ste začele plesati?  

 Kaj ste želele s plesom doseči, morda tudi kaj izboljšati? 

 

Ozaveščanje telesa 

 Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kakšno je bilo vaše zaznavanje telesa kot celote in 

posameznih delov? Ali zaznavate na tem področju kakšne spremembe? Kako se to odraža v 

vašem vsakdanjem življenju?  

 Se vam zdi, da zdaj drugače doživljate občutke in čustva, kot ste jih, preden ste začele 

plesati? Kakšna je vaša izkušnja, ali ozaveščanje gibanja vpliva tudi na zaznavanje občutkov 

in čustev pri plesu ter v vsakdanjem življenju? 

 Kakšna je vaša izkušnja, ali ples vpliva na vašo prizemljenost? Se ta izkušnja pojavlja le med 

plesom? Kako to vpliva na vašo prizemljenost v vsakdanjem življenju? 

 Kaj vas vodi pri prostem plesu, se prepustite predvsem telesnemu gibanju, iskanju izraza 

občutij in čustev, ali med plesom razmišljate? 

 Kako pogosto je stres prisoten v vašem življenju, kako ga prepoznavate in kako ga 

doživljate? Kako se to odraža na telesnem nivoju? Ali ste med stresom in plesom opazili 

kakšno povezavo? Kako po vaših izkušnjah stres vpliva na kakovost plesa in obratno, ples na 

stres? Ali to vpliva na vsakdanje življenje?  

 Kakšna je bila vaša telesna drža, ko ste začele plesati? Opažate kakšne spremembe, kakšna je 

zdaj? 

 

Gibalni repertoar 

 Kako ste se gibale oziroma plesale, ko ste začele plesati?  

 Ali ste želele izboljšati svoje gibanje? Katerih delov telesa in načinov gibanja? 

 Ste morda v tem času razvile nove načine gibanja in/ali v ples vključile dele telesa, ki ste jih 

prej zanemarjale?  

 Kaj pa prosti ples? Kako uporabljate prostor med prostim plesom? 

 Kako ste doživljale svojo izraznost med prostim plesom? Kako jo  doživljate zdaj? Ali se vse 

to odraža v vašem vsakdanjem življenju? Če se, kako? 
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Neverbalna komunikacija 

 Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile v skupini? 

 Kako ste vzpostavljale stik z drugimi v skupini? In kako v paru?  

 Ste pri plesu vzpostavljale očesni stik z drugimi plesalkami in kako ste se ob tem počutile? 

Je to zdaj drugače? Se vam zdi, da je to vplivalo na vaše vzpostavljanje očesnega stika v 

vsakdanjem življenju?  

 Ali pri vzpostavljanju stikov na splošno opazite kakšne spremembe v vsakdanjem življenju?  

 Se vam zdi, da ste pri komunikaciji v vsakdanjem življenju telesno bolj sproščene? 

 

Kakovost življenja 

 Zaznavate kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

 Menite, da ta izkušnja s plesom v skupini vpliva na kakovost vašega življenja? 

 Ali je plesna dejavnost še kako drugače vplivala na vas in vaše življenje? 

 

4.1.1 Analiza prve skupine 

 

Pogovor sem izvedla sama z udeleženkami začetne skupine orientalskega plesa. Njihova 

struktura je bila, kot izhaja iz spodnje tabele. Udeleženke so združene iz dveh skupin, saj je bila 

udeležba slabša in sem zaradi finančnih razlogov združila ti dve skupini v eno. Skupaj so začele 

plesati nekje sredi leta in so zato pol leta skupaj v tej skupini. Pogovor je potekal v naši plesni 

dvorani. Sedele smo na tleh, na vadbenih blazinah. Povedala sem, kaj sta namen in cilj našega 

pogovora. Nato smo se začele pogovarjati. Udeleženke so bile zelo sproščene. Veliko so 

govorile, se smejale in šalile. Pogovor je pogosto zavil kam drugam. Udeleženke so na določena 

vprašanja odgovarjala tako, da so vključile vse, kar so v zvezi s temo doživljale od začetka do 

zdaj, in tudi povedale, kako to vpliva na njihovo vsakdanje življenje, zato sem takšna vprašanja 

združila v eno in jih tudi nisem posebej spraševala, saj so povedale že same. Na prvi dve 

vprašanji so nekatere odgovorile tako, da so zajele še odgovore na skoraj vsa nadaljnja 

vprašanja. Vzdušje je ves čas pogovora ostalo enako sproščeno. 

 

Preglednica 15: Struktura udeleženk tečajev prve skupine (Jevšenak, 2013) 

 

 Starost Leta plesa Leta vključenosti v model 

Udeleženka 1.1 60+ 2 2 

Udeleženka 1.2 60+ 1 1 

Udeleženka 1.3 60+ 1 1 

Udeleženka 1.4 40+ 2 2 

Udeleženka 1.5 30+ 1 1 

Udeleženka 1.6 20+ 2 2 

 

UVODNI VPRAŠANJI 

 

Kaj vas je spodbudilo, da ste začele plesati?  

 

Na prvo vprašanje so se vse udeleženke zelo razgovorile in povedale odgovore na večino 

pripravljenih vprašanj. Pri tem so se zelo zabavale, se dopolnjevale in šalile. Dotaknile so se 

vseh tem po malem in bile res izčrpne. Če izluščim iz vsega povedanega, kar se je dotikalo tega 

vprašanja, so plesalke večinoma navajale, da so začele plesati, ker so se želele sprostiti in 
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razgibati telo ter okrepiti mišice. Udeleženki 1.1 pa se je zdelo, da ji bo to šlo. Udeleženka 1.1: 

»Soseda mi je povedala, da hodi, sem si mislila, da bom jaz to znala, saj nisem prestara, glasba 

mi je všeč, potem sem pa videla, da lahko tudi plešem in uživam, me je potegnilo, tudi način 

gibanja me je navdušil, sprostitev prava.« Orientalski ples so izbrale zato, ker jim je bil plesni 

stil ter način gibanja všeč. Udeleženka 1.2: »Vedno mi je bilo to gibanje všeč, zdravstveni pogoji 

so me omejevali, mislila sem si, da ne bom zmogla, a me je tako potegnil, da kar hodim, pri meni 

je trajalo dolgo, da sem do tega prišla … kadarkoli pridem, mi je fajn, me k smo mal starejše …« 

Privlačila jih je tudi glasba, ki je čutna in izrazna. Želele so se gibati bolj ženstveno. Udeleženka 

1.3: »Včasih sem precej to glasbo poslušala, ko sem bla mlada, pa mi ni bilo všeč gibanje, deset 

let nazaj pa sem začela drgač gledat na življenje, nimam ženstvenosti, to sem videla v tem plesu, 

glasba čutna, izrazna, za telo se razgiba, razmiga, zlo mi je všeč.« Udeleženko 1.5 pa je mož 

prosil, če gre lahko plesat nekaj brez njega, in tako je šla na solo ples. 

 

Kaj ste želele s plesom doseči, morda tudi kaj izboljšati? 

 

Plesalke iz prve skupine so želele začutiti ženstvenost v sebi, izboljšati držo in gibanje na 

splošno, da bo bolj sproščeno, nežno, raznovrstno. Udeleženka 1.3: »Drugo energijo začutit, bit 

bolj ženska, to še najbolj.« Udeleženka 1.4: »Vedno sem bila športnica, vse smo bolj robustne, 

drža je bila moja slaba, tudi to sem hotela, in ženstvene gibe, sem se vedno bolj kot en fant 

počutla, sem se kot en konj.« Hkrati so želele odpraviti bolečine. Udeleženka 1.5. »Jaz sem bolj 

štorasta in mi tole res koristi zaradi kontrole telesa. Imam težave s križem in so mi svetovali, naj 

grem na orientalski ples, in res pazim, da pravilno delam in opazujem tebe, da prav naredim.« 

Udeleženka 1.2 pa se želi počutiti kot kraljica. 

 

OZAVEŠČANJE TELESA 

 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kakšno je bilo vaše zaznavanje telesa kot celote in 

posameznih delov? Ali zaznavate na tem področju kakšne spremembe? Kako se to odraža 

v vašem vsakdanjem življenju?  

 

Plesalke so zaznavale svoje telo kot zelo trdo in nesproščeno. Udeleženka 1.4: »Počutla sem se 

kot en konj, še sedaj se včasih tko počutm, doma mogoče je bolj lahkotno, ko sem pa tukaj, pa se 

spet tako počutim, tukaj nisem še čist sproščena, vsaj na začetku in na nastopu je blo tko, sedaj 

ne več.« Njihova koordinacija je bila slaba. Udeleženka 1.2: »Roke in noge skombinirat, to mi je 

težko bilo, me je bremzalo, da bi lepo naredila.« Dve plesalki sta navedli, da nista imeli teh 

težav. Več jih je navedlo, da so njihova leta ovira pri gibanju. Najslabše so zaznavale hrbet in 

prsni koš, boke pa najbolj. Udeleženka 1.3: »Hrbtenica, prsni koš, se ne zavedam. Jaz že zaradi 

let več ne morem enih reči narest. Meni tudi boki bolj ležijo.« Sčasoma so postajale vedno bolj 

sproščene in gibčne. Navajajo, da so imele slabo držo, in se sedaj večkrat spomnijo na pravilno 

držo tudi zunaj plesnih vaj, bolj se popravljajo in imajo na splošno boljšo držo. Udeleženka 1.1: 

»Povsod se pozna, sem bolj gibljiva, drugače hodim, se držim bolj pokončno, večkrat se 

spomnim in popravim.« Udeleženka 1.4: »Sem bolj mehka, držim se lepše, večkrat se spomnim, 

več plešem in migam tudi doma, težko sem na miru, sem bolj gibčna, čeprav sem še fejst 

zakrčena, a je bolje, ker delam tudi doma.« V telesu čutijo moč in bolj se ga zavedajo povsod. 

Udeleženka 1.2: »Neke vaje so pomagale, ko smo se osredotočale, da je bilo potem lažje se 

zavedat.« Udeleženka 1.5: »Jaz tudi veliko doma delam in je boljše zaznavanje.« Udeleženka 

1.2: »Se mi je včasih zdelo, da sem ok, pa tukaj vidim, da mi ne gre, koordinacija me najbolj 

daje.« Vse se bolj zavedajo rok, kot so se jih prej. Udeleženka 1.2: »Moč sem dobila, roke so me 

prej bolele, sedaj me precej manj.« Na splošno opažajo, da jim je bolje, ker imajo manj bolečin 
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in so bolj sproščene. Udeleženka 1.3: »Ja, je, ker me je bolel v hrbtu prej, dost je boljš, me manj 

boli hrbet.« Udeleženka 1.4: »Vse se je mal raztegnl, sem bolj samozavestna.« 

 

Se vam zdi, da zdaj drugače doživljate občutke in čustva, kot ste jih, preden ste začele 

plesati? Kakšna je vaša izkušnja, ali ozaveščanje gibanja vpliva tudi na zaznavanje 

občutkov in čustev med plesom in v vsakdanjem življenju? 

 

Plesalke so povedale, da se, odkar plešejo, na splošno počutijo dosti bolje, da med plesom so pa 

res »kraljice«
5
. Bolj so pozorne na to, kaj doživljajo in kako se počutijo. Udeleženka 1.5: »Jaz 

veliko opazujem in sledim, sem precej upoštevala, kako doživljam med plesom, kako se počutim, 

kaj izražam, se trudim, opazim razliko, da sem res kraljica. Vse se res počutimo kraljice, ko 

plešemo, a ne?« Druge prikimavajo. Na splošno čutijo več energije v telesu, so bolj umirjene in 

zadovoljne. Udeleženka 1.4: »Da sem do nečesa prišla, kar si nisem nikoli mislila, da bom, se 

zato dobro počutim, vidim, kaj lahko naredim iz telesa, da je sranje na kavču ležat, dobim 

ogromn energije, sem naspidirana, muzika mi ful dvigne razpoloženje, nasmejana grem domov, 

sem bolj skulirana.« Udeleženka 1.3: »Jaz tudi polna energije, pretok energije čutim.« 

Udeleženka 1.1: »Zelo rada prihajam, se dobro počutim, načrte delam za naprej, sem sposobna 

več naredit, se veselim.« Udeleženka 1.6: »Imam več energije, se dobr počutim, ko grem domov, 

sem bolj živahna, imam več volje.« Udeleženka 1.5: »Pridem utrujena, odidem pa polna 

energije, se dobro počutim, nasmejana, zdržim več v življenju.« 

 

Kakšna je vaša izkušnja, ali ples vpliva na vašo prizemljenost? Se ta izkušnja pojavlja le 

med plesom? Kako to vpliva na vašo prizemljenost v vsakdanjem življenju? 

 

Večina plesalk iz prve skupine je povedala, da so, odkar plešejo, bolj prizemljene. Udeleženka 

1.4: »Če pomislim na ples, sem se pa mal umirila, nisem več tako eksplozivna, ženstvenost mi 

koristi, da sem bolj umirjena.« Druge so ji pritrdile. Udeleženka 1.6: »Mene prizemlji, če ne 

hodim dalj časa, se težje skoncentriram za učit, misli mi uhajajo, če pa hodim, sem bolj 

skoncentrirana.« Udeleženka 1.1 po plesu dosti bolj čuti stopala, druge so ji pritrdile. Le 

udeleženka 1.5 pove: »Men ne, sem vedno odpuljena, tuki res čutm telo, drugje pa ne.« 

 

Kaj vas vodi pri prostem plesu, se prepustite predvsem telesnemu gibanju, iskanju izraza 

občutij in čustev, ali med plesom razmišljate? 

 

Skoraj vse plesalke iz prve skupine so se strinjale, da med prostim plesom razmišljajo, kako naj 

se gibljejo, ker so na plesnih vajah, kjer morajo nekaj pokazati in ker jih druge gledajo. 

Udeleženka 1.4: »Razmišljam, ker mislim, da moram nekaj pokazat, doma pa se sprostim, vedno 

grem iz glave, se obremenjujem, kaj si drugi mislijo o men.« Sram jih, da bi se sprostile in 

prepustile. Doma ali v temi pa se popolnoma prepustijo. Udeleženka 1.2: »Sram me je, če ne 

vem, kaj bom naredila, vedno razmišljam, kaj naj naredim, ne morem se sprostit, doma ni 

problem, tukaj pa ne.« Udeleženka 1.3 pravi, da s tem nima težav, se prepusti in uživa: »Jaz se 

sprostim in uživam, s tem sem opravila, sem pol stoletja tako delala in je dost.« 

 

Kako pogosto je stres prisoten v vašem življenju, kako ga prepoznavate in kako ga 

doživljate? Kako se to odraža na telesnem nivoju? Ali ste med stresom in plesom opazili 

kakšno povezavo? Kako po vaših izkušnjah stres vpliva na kakovost plesa in obratno, ples 

na stres? Ali to vpliva na vsakdanje življenje?  

                                                      
5
 Izraz sem uporabljala, kadar sem pri njih želela spodbuditi določene občutke in čustva v telesu med plesom in 

ponazoriti držo ter odnos do sebe in sveta. 
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Plesalke so večinoma povedale, da je stres v njihovem življenju prisoten pogosto ali celo vedno. 

Telesno se stres pri njih odraža v zategnjenih mišicah vratu, zakrčenosti – trdost telesa, ne spijo, 

veliko jejo, zbolijo, želodec jih boli ali imajo občutek, da jim bodo organi padli ven. Udeleženka 

1.5: »Ne spim, jaz fejst čutim neke dele, želodec in glava, ja, kar zbolim, pozabljam stvari, sem 

odsotna.« Vse se strinjajo, da je ples antistres, saj jim daje neko veselje v življenju. Udeleženka 

1.4: »Vrat mi zategne, na masaži sem čist trda, zakrčena, mi ples pomaga.« Že če pomislijo na 

ples, jim je lažje. Udeleženka 1.1: »To, da pomislim, da grem plesat, mi že odstrani stres.« 

Udeleženka 1.5: »Z muziko povezujem prijetna čustva, in če doma poslušam, se mi razpoloženje 

dvigne.« Učinek plesa nekaterim traja dalj časa, večinoma pa zbledi v kakšnem dnevu ali dveh. 

Udeleženka 1.6: »Meni kar drži, če plešem, se kar spočijem, če še doma plešem, drži dolgo. 

Imam neko veselje v življenju, ta ples.« Če je stres prevelik, to vpliva na ples tako, da se težko 

sprostijo in rabijo dalj časa. Udeleženka 1.2: »Več energije rabim, da se sprostim.« 

Kakšna je bila vaša telesna drža, ko ste začele plesati? Opažate kakšne spremembe, kakšna 

je sedaj? 

 

Na to vprašanje so skoraj vse takoj povedale, da je bila njihova telesna drža grozna. Pri tem so se 

takoj zravnale, se pravilno usedle in zraven smejale. Udeleženka 1.4: »Grozna.« Ugotavljajo, da 

jim ples koristi, da se večkrat spomnijo in da se vsaj na vajah lepše držijo, če jim že na splošno 

ne uspe. Udeleženka 1.1: »Včasih slabša, sedaj bolje, zato sem začela plesat.« Udeleženka 1.6: 

»Slabo se držim, ne vem, če je kaj bolje, vsaj tuki se trudim, pa včasih za računalnikom.« 

Udeleženka 1.2: »Sem začela ozaveščat, je bolje, veliko razmišljam o drži, čutim, da zlezem 

skupi.« Udeleženka 1.4: »Ja, jaz tudi, kadar hodim predvsem.«  

 

GIBALNI REPERTOAR 

 

Kako ste se gibale oziroma plesale, ko ste začele hoditi na ples? Ali ste želele izboljšati svoje 

gibanje? Katerih delov telesa in načinov gibanja? Ste morda v tem času razvile nove načine 

gibanja ali v ples vključile dele telesa, ki ste jih prej zanemarjale? Kaj pa prosti ples? Kako 

med prostim plesom uporabljate prostor?  

 

Plesalke so navedle, da so se gibale leseno, razen dveh, ki sta veliko plesali že prej. Pri tem so se 

smejale in si prikimavale. Želele so izboljšati svojo gibčnost in pridobiti vzdržljivost. 

Udeleženka 1.1: »Da bi v celoti bila bolj gibčna, pa da vzdržujem kondicijo.« Večinoma so 

želele razgibati hrbtenico in prsni koš ter pri plesu uporabljati tudi roke. Udeleženka 1.3: 

»Leseno. Hrbtenica me je bolela, da bi odpravila težave, da dobim kondicijo. Roke tudi pa cel 

telo. Jaz se prepustim in uživam, vedno več dodajam zaradi plesa, prej tudi nisem bila pozorna. 

Pa povsod grem, po celem prostoru.« Dve želita postati profesionalni plesalki. Pravijo, da znajo 

več gibov. Udeleženka 1.5: »Pri meni je velika razlika, veliko več gibov imam in več plešem 

različno, samo me ne sme noben gledat.« Težko se jim zdi čutiti glasbo in plesati prosto. 

Udeleženka 1.1: »Da se svobodno odločim, mi je bilo težko, a všeč, bolj se sprostim tako.« S 

prostorom se niso ukvarjale, ene gredo malo v prostor, druge ne, predvsem pa stran od učiteljice, 

pri tem so se smejale.  

Kako ste doživljale svojo izraznost med prostim plesom? Kako jo doživljate zdaj? Ali se 

vse to odraža v vašem vsakdanjem življenju? Če se, kako? 

 

Plesalke so bile večinoma nezadovoljne s svojo izraznostjo. Udeleženka 1.4: »Jaz sem ko konj.« 

Udeleženka 1.5: »Bi se dal še kej narest.« Udeleženka 1.6: »Jaz sem tudi vedno z neko čudno 
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faco, ko se pogledam.« Se smejijo pri tem. Nekatere menijo, da če jim gre dobro, se potem lažje 

izražajo, najlažje pa je, če so same. Udeleženka 1.2: »Če sem sama, je boljš.« Se strinjajo, da je 

že malo bolje. Udeleženka 1.4: »Če se dobr počutm, je uredu.« Izraz kraljica, ki ga uporabljam, 

da ponazorim določeno telesno stanje in občutke, jim pomaga, z njim se lahko poistovetijo in ga 

začutijo. Udeleženka 1.4: »Recimo mis ne bi bilo fajn, ker imam slabo izkušnjo, kraljica pa 

deluje pozitivno in se tako počutim lahko.« Udeleženka 1.2: »Izraz kraljica je bil zame efektn. Se 

lahko istovetim.« Le udeleženka 1.3 pravi, da vedno izraža samozavest, ker se tako počuti. Si 

želijo, da bi bil učinek tudi v vsakdanjem življenju. 

 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile v skupini? Kako ste 

vzpostavljale stik z drugimi v skupini? Ste pri plesu vzpostavljale očesni stik z drugimi 

udeleženkami in kako ste se ob tem počutile? Je to zdaj drugače? Se vam zdi, da je to 

vplivalo na vaše vzpostavljanje očesnega stika v vsakdanjem življenju? 

 

Plesalke so se v skupini večinoma počutile dobro. Udeleženka 1.6: »U redu, domače je bilo 

takoj, ti si štunfe iskala in je bilo simpatično.« Pove drugi udeleženki, ki se pri tem smeji. Le 

udeleženki 1.5 je bilo »bedno«. Udeleženka 1.5: »Jaz bedno, nobena ni bila za stvar, une ta stare 

so se skupi držale, zdej je pa fajn.« »Ta stare« so se pri tem smejale. Udeleženka 1.3: »Men je 

pasal, da so ble mlajše.« Udeleženka 1.5: »Sem pripominjala, da bi se kaj zgodil, šele kasneje je 

postalo sproščeno«. Udeleženko 1.1 pa je skrbelo, če bo lahko sledila skupini. Udeleženka 1.1: 

»Mene je skrbelo, če bom uzadi ostala, k nism najmlajša.« Očesnega stika niso vzpostavljale, le 

kadar so si izmenjale pogled »sotrpinke«. Udeleženka 1.6 pravi: »Sej pogledaš v smislu sotrpin, 

se zasmejiš, drugače pa ne.« Udeleženka 1.: »Če mi ne bi rekla ti, ne bi kaj dosti gledala, čim 

manj stika.« Večinoma še zdaj gledajo stran, razen če jim naročim, da naj vzpostavljajo očesni 

stik. V paru jim je lažje pogledati v oči. Prav tako je večini pomembno, s katero so v paru, saj 

jim je z enimi udeleženkami lažje. Udeleženka 1.3: »Moti me, če me kdo ne gleda v oči, meni je 

to pomembno.« Ugotavljajo, da drugače vzpostavljanje očesnega stika med plesom ne vpliva na 

druge situacije v njihovem življenju. Udeleženka 1.5: »Stran gledam tudi drugje, nima resnega 

vpliva.« 

 

Ali pri vzpostavljanju stikov na splošno opazite kakšne spremembe v vsakdanjem 

življenju? Se vam zdi, da ste telesno bolj sproščene pri komunikaciji tudi v vsakdanjem 

življenju? 

 

Opažajo, da so postale pozornejše na druge in da so bolj sproščene v komunikaciji tudi drugje. 

Udeleženka 1.1: »Jaz opazim druge, recimo.« Udeleženka 1.5: »Jaz precej prenesem, sem tudi 

bolj dec, zato mi ples prav pride, bolj noter čutim in odražam tudi zunaj.« Udeleženka 1.1: »Sem 

bolj distancirana bla, je razlika.« Udeleženka 1.4 pravi, da je bila vedno kot branjevka in da ni 

sprememb.  

 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

Vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

 

Plesalke so povedale, da vidijo pozitivno povezavo med samopodobo in plesom. Vse so 

govorile, kako pomembna preizkušnja je bil nastop. To, da so si upale nastopati in so jih potem 

prišli domači gledat ter občudovat, jim je res veliko pomenilo. Udeleženka 1.1: »Da si upam it 

na oder.« Udeleženka 1.2: »Ja, to je bila res preizkušnja, nastopat, res, šok je it na oder in pred 
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kamero, ko daš to skozi, to je res pomembno.« Udeleženka 1.5: »Še posebej ta ženstveni ples, se 

bolje počutim, pa te pridejo domači gledat pa rečejo vau, da si upaš nastopat in upaš migat.« 

Zanje je bila prava zmaga, da znajo plesati in da to lahko pokažejo tudi drugim. Udeleženka 1.6: 

»Boljše se počutim, ker znam plesat bolj domače, bolj se sprejemam, nekaj znam.« Zato so dosti 

samozavestnejše. Udeleženka 1.4: »Ja, vpliva dobro, a nima to veze z nastopom, lahkotna sem, 

bolj samozavestna.« Menijo, da zato, ker znajo plesati, bolj uživajo v svojem telesu. Udeleženka 

1.6: »Uživam bolj v svojem telesu, boljš mi je, všeč mi je, ker sem si to vedno želela in že nekaj 

znam.« To, da so do nečesa prišle in da nekaj naredijo zase, je zanje pravi osebni uspeh, kaj 

takega si nikoli niso mislile. Udeleženka 1.2: »Neki si naredu zase, sem si bolj všeč.« Udeleženka 

1.4: »Da sem do nečesa prišla, kar si nisem nikoli mislila, da bom, se zato dobro počutim, vidim, 

kaj lahko naredim iz telesa … dobim ogromn energije, sem naspidirana, muzika mi ful dvigne 

razpoloženje, nasmejana grem domov, sem bolj skulirana.«  

 

Menite, da ta izkušnja s plesom v skupini vpliva na kakovost vašega življenja? 

Plesalke prve skupine večinoma pravijo, da se jim je dvignila kakovost življenja, ker se imajo na 

plesnih lepo, ker se dobro počutijo in napredujejo ter si prijetno zapolnijo prosti čas. Udeleženka 

1.6: »Ja, fajn se mam, še neki, kar napredujem, družba je prijazna.« Udeleženka 1.5: »Se fajn 

počutim, je kvaliteta boljša, še neko področje, kjer se imam fajn.« Tudi dobra družba na plesnih 

vajah vpliva pozitivno. Udeleženka 1.1: »Da svoj prosti čas zapolnim, fajn družba je, imam več 

volje, lažje premagujem probleme, se gibljem, družba mi polepša dan in večer.« Udeleženka 1.4 

pa pravi da je že vse življenje tako, zato ni spremembe, le ta muzika in ženstvenost ji veliko 

pomenita.  

 

Ali je plesna dejavnost vplivala na vas in vaše življenje še kako drugače? 

 

Večina plesalk je tu omenila, da so njihovi bližnji ponosni nanje. Udeleženka 1.4: »Moj mož je 

ful ponosen.« Udeleženka 1.2: »Moj eks mož je reku, da upa, da bo vidu cd, in me je klicu, kako 

je bilo, sin je tudi hotel prit, oba sta bila ponosna, da sem se tega lotila.« Udeleženka 1.1: »Meni 

so tudi rekli, da bo še nekaj iz mene.« Strinjale so se, da ples in glasba povezujeta ljudi. 

Udeleženka 1.5: »Ples poveže ljudi.« Udeleženka 1.1: »Ja, take fajn ljudi.« Udeleženka 1.3: »Pa 

glasba tudi.« Udeleženka 1.3 pravi, da tudi na drugih področjih počne enako, zato ne ve, kaj je 

zaradi česa.  

 

4.1.2 Analiza druge skupine 

 

V tej skupini so nekatere udeleženke skupaj že vsa tri leta, druge pa so se letos prvič srečale in 

plešejo skupaj eno leto. Skupina ni nikoli velika, saj v tem terminu treniramo folklorne 

orientalske plese, ki niso tako zelo popularni. Zato v to skupino hodijo tiste plesalke, ki imajo 

rade vsebinsko ozadje plesa in tradicijo. Dosti bolj so se pripravljene poglobiti v ples, gibanje, 

karakter in s tem raziskovati nove dimenzije. Odprte so za nove pristope in so samozavestnejše 

pri sodelovanju. Pri pogovoru so bile sproščene, odkrite in pripravljene na pogovor in razpravo. 

Pogovor je potekal v naši plesni dvorani na tleh, na blazinah.  

 

Preglednica 16: Struktura plesalk druge skupine (Jevšenak, 2013 

 Starost Leta plesa Leta vključenosti v model 

Udeleženka 2.1  40+ 3 3 

Udeleženka 2.2  20+ 3 3 

Udeleženka 2.3  50+ 3 3 
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Udeleženka 2.4  30+ 3 3 

Udeleženka 2.5  30+ 3 3 

Udeleženka 2.6  40+ 3 3 

UVODNI VPRAŠANJI 

 

Kaj vas je spodbudilo, da ste začele plesati? 

 

Plesalke so praktično vse navedle željo po gibanju in izražanju. Za orientalski ples so se odločile, 

ker jim je všeč kot plesni stil in ker je ženstven. Udeleženka 2.4: »Prej sem folkloro plesala, 

iskala sem, kaj bi počela, vsako leto sem nekaj novega poskusila, iskala sem orientalski ples, tu 

sem navdušena in sem ostala. Ustalila sem se pri plesu, to je sedaj konstanta v mojem življenju.« 

Udeleženka 2.6: »Iskala sem nekaj, hotela ples kot umetnost, drugačen odnos do telesa. Ful mi je 

dobr na orientalskem plesu, da razvijam umetniški potencial, gib, izražanje.« Udeleženka 2.5: 

»Ne maram športa, pa na poroki od sestre v Tuniziji sem jo nadomeščala na poroki, ker je 

zbolela. Mama od moža mi je rekla, da sem naravni talent, so mi rekli, da mi bo to šlo, zato sem 

šla na orientalski ples, ker sem naravni talent. Všeč mi je, ker je skupinsko, odnosi in 

prijateljstva se razvijajo, ne tekmujemo.« Udeleženka 2.3: »Všeč mi je orientalski ples, ker sem 

starejša, sem imela težave z vključitvijo, a sem se opogumila, dobro se počutim, imam veselje 

hodit.« Udeleženka 2.1: »Od otroštva me že veseli ples, plesala že prej vedno, v sobi, Shakira me 

je navdušila, je seksi, ženstveno, atmosfera mi ustreza, se ne spreminja, ni razdora.«  

 

Kaj ste želele s plesom doseči, morda tudi kaj izboljšati?  

 

Plesalke so se s plesom želele sprostiti, razmigati, izboljšati gibljivost telesa in postati bolj 

ženstvene. Udeleženka 2.4: »Želela sem izboljšati gibljivost, ozaveščanje telesa, hrbet, jaz tudi 

nisem fen športa.« Hotele so izboljšati zavedanje telesa ter se pri plesu družiti in zabavati. 

Udeleženka 2.5: »Samopodoba se mi je izboljšala, družba je fajn, se zabavam, izkoristim široke 

boke. Sem bila puklasta. So mi nehali govorit o tem, pravijo, da sem bolj ženstvena in punca.« 

Nekatere so navedle, da so želele odpraviti bolečine v križu in ženske težave. Udeleženka 2.2: 

»Plesala sem že v otroštvu. Prekinila sem, ker sem zbolela deset let nazaj. Slišala sem, da 

orientalski ples koristi za ženske težave. Pol leta me je še fajn bolelo v križu, potem pa je vplival 

pozitivno na zdravje, tudi psihično, vrnil me je v družbo, bila sem odrezana prej, začutila sem 

žensko v sebi, da se lahko izražam, da je ok biti ženstvena, zapeljiva.« Udeleženka 2.4: »Križ ne 

boli več, čeprav veliko sedim, to, da so stopala bosa, jih premasiraš, se bolje počutim, grem 

domov kot ptiček, na koncu masaža umirja, res se sprostim, super razmigam.« Udeleženka 2.1: 

»Strah pred nastopom sem želela odpraviti, jaz se umaknem, molim, meditiram, da ne bi bila 

odgovorna za napake, nisem prizemljena, s plesom premagujem strah tudi v življenju, dobim več 

samozavesti, gre postopoma, niti ne opazim, drugi mi rečejo, da so spremembe, boljši spomin 

imam.«  

 

ZAVEDANJE TELESA 

 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kakšno je bilo vaše zaznavanje telesa kot celote in 

posameznih delov? Ali zaznavate na tem področju kakšne spremembe in kako se to odraža 

v vašem vsakdanjem življenju?  

 

Plesalke so na začetku težko ločile dele telesa med seboj in so bile nesproščene. Kot pravi 

udeleženka 2.4: »Težko je bilo ločit zgornji in spodnji del telesa, izolacije niso šle, vse je šlo v 

enem.« Najslabše so se zavedale trebušnih mišic, rok, prsnega koša in medenice. Udeleženka 

2.5: »Nisem ločila zgoraj, spodaj, telo in trebušne mišice, roke težko premikala, nisem znala. 
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Zavedam se mišic bolj.« Udeleženka 2.2: »Težak je ta ples, kot en racman Jaka sem se 

premikala, v ogledalu je bilo smešno, sem se premikala nesproščeno. Velik napredek je zdaj.« 

Udeleženka 2.1: »Roke, imam težave z njimi, zgubim občutek za mišice, če se ne gledam. V 

improvizaciji je lažje.« Udeleženka 2.4: »Trebušne mišice, tukaj spoznala, da sploh obstajajo.« 

Udeleženka 2.6: »Pretežen del telesa mi je bil neznan.« Zdaj se bolj zavedajo vseh mišic in 

posameznih delov telesa, so gibljivejše in se lepše držijo. Mišice imajo čvrstejše in so nasploh 

bolj sproščene. Bolje se znajo tudi zavestno sprostiti. Svoje telo sprejemajo, ga čutijo, še posebej 

po plesu. Bolj ga obvladajo. Večkrat se spomnijo na pravilno gibanje in ga popravijo. 

Udeleženka 2.6: »Zelo negativen odnos do telesa sem imela, povsod so bila ogledala, bilo mi je 

grozno, sem se soočala s telesom, začela sprejemat telo, center v popku, fokus, vse izvira iz tukaj, 

sem se slabo počutila v telesu, nisem hotla gledat, sem odklanjala. Sedaj se bolje počutim v 

telesu, gib mi je zanimiv, doživljanje giba in pogled nanj, gib fascinanten. Skozi ples sem začela 

gledati na stvari okoli sebe drugače, telesni vidik. Lahko ločujem dele telesa med seboj, jih sploh 

čutim, zaznavam, da tam sploh so kakšne mišice, v centru čutim občutke in čustva. Križ, center 

čutim, aktiviram, prsni del bi rada še bolj dodelala, ne znam vklopit, roke so fajn, bolj čvrste, 

drža je boljša, imela težave z vratom, večkrat se spomnim in ozavestim, dobro se počutim v 

telesu, razmigam se in je fajn, paše.« Udeleženka 2.1: »Ves čas gre na bolje, bolj pokonci se 

držim, sedenje je bolje.« Udeleženka 2.4: »Prsni koš lahko sedaj naredim, trebuh še ne čisto, 

včasih me je bolelo med lopaticami, sedaj ne več.« Udeleženka 2.2: »Na splošno nisem več siva 

miš, sklonjena, je boljše, se zavedam drže in popravim, ni še idealno, je precej bolje, bolj čutim 

trebuh, mišice, napetosti v tem predelu, tudi z dihanjem, se mi je razširilo, mi gre gibanje dobro 

pri teh letih, rešila sem se perfekcionizma, bila sem prekritična, sem se bolj sprejela, telo z vsemi 

napakami vred, družba je fajn, tuki se dobr počutim, da je pomembno, kako se počutim ob gibu, 

sem spoznala.« Udeleženka 2.4: »Tudi drugje to počnem, a odkar plešem, sem bolj sproščena, 

bolj čutim telo, sram me je bilo telesa, sedaj me ni več, zadnji dve leti se ne obremenjujem, se 

ustavim, se imam rada, si rečem, tudi če bom kaj pozneje naredila. Bolj gledam nase in na svoja 

čustva, ko vstanem, plešem, zbudim se tako, pogosteje grem plesat, tudi na zabavah spodbudim 

še druge, prej pa nisem hotela plesat, sem sedela. Sem se sprostila in da plešem, glede telesa 

opazim razliko, sicer moram shujšat, ampak se imam raje.« 

 

Se vam zdi, da zdaj drugače doživljate občutke in čustva, kot ste jih, preden ste začele 

plesati? Kakšna je vaša izkušnja, ali ozaveščanje gibanja vpliva tudi na zaznavanje 

občutkov in čustev pri plesu ter v vsakdanjem življenju? 

Plesalke so dosti bolj sproščene, kot so bile. Ples jim pomeni predvsem sprostitev. Občutke 

dobro zaznavajo. Telo na splošno bolj doživljajo. Nekatere v telesu zelo dobro prepoznajo tudi 

posamezna čustva in kateri občutki jih spremljajo. Udeleženka 2.6: »Jaz zelo, ker ne odklanjam 

več telo, bolj doživljam telo, meduza sem, mehka, mehkoba sproščenost, mi je izziv 

improvizacija, se počasi sproščam in je vedno lažje, bolj sem sproščena.« Udeleženka 2.4: 

»Vdihnem in začutim, da mi je trebuh napolnil zrak, zavestno sprostim obraz roke, noge, začutim 

sprostitev, pride zrak povsod, vse začutim. Naučila sem se najbrž, kombinacija let in plesa, da 

pred vrati pustim kaj, pred vrati, se sprostim, manj težav z želodcem, bolj se obvladam.« 

Udeleženka 2.1: »Po trdih treningih se super počutim, vse čutim, sem bila lahka, svinjarije šle 

ven iz mene, zrak pride v vse celice, v hrbtenjačo, ne vem, neki, kar celicam manjka, pride noter, 

med orng fizično vadbo.« Udeleženka 2.2: »Čutim, da se vse odraža na telesu. Vse čutim telesno, 

razočaranje v spodnjem delu trebuha, strah na ledvicah, vznemirjenje v prsnem košu. S plesom 

to še bolj zaznam, uporabljam plesne gibe za sprostitev čustev, se odkrčim.« Zategnjenost prej 

opazijo in jo popravijo, vendar pravijo, da še vedno padejo nazaj v svoje običajne vzorce. 

Udeleženka 2.5: »Se zavem, popravim, a hitro padem nazaj, ne zdržim, sem zategnjena. Se 

sprostim, zdržim dva semaforja in padem nazaj. Čeprav sedaj hodim v službo, je bolj stresno, 
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zato mogoče. Zategnjena stopala sem imela vedno, sedaj imam manj zadnje pol leta.« Te 

izkušnje pri plesu uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju, da se sprostijo. Udeleženka 2.6: 

»Lahko ločujem dele telesa med seboj, jih sploh čutim, zaznavam, da tam sploh so kakšne mišice, 

v centru čutim občutke in čustva. Križ, center čutim, aktiviram, večkrat se spomnim in ozavestim, 

dobro se počutim v telesu, razmigam se in je fajn, paše. V službi, kadar me je strah in pred 

nastopom, se s šimijem sproščam, pa fokus, center čutim.« Koristi jim tudi, da so pozornejše 

nase in na svoje potrebe. Udeleženka 2.4: »Bolj gledam nase in na svoja čustva, ko vstanem, 

plešem, zbudim se tako, pogoste grem plesat, tudi na zabavah spodbudim, prej pa nisem hotela 

plesat, sem sedela. V Turčiji opazila razliko, da sem se sprostila in da plešem.« 

 

Kakšna je vaša izkušnja, ali ples vpliva na vašo prizemljenost? Se ta izkušnja pojavlja le 

med plesom in kako to vpliva na vašo prizemljenost v vsakdanjem življenju? 

 

Plesalke so se vse strinjale, da bolj čutijo tla pod nogami in stopala, odkar plešejo. Pozornejše so 

na sproščenost stopal in način hoje tudi na splošno. Udeleženka 2.5: »Po masaži se počutim 

prizemljeno, težko, sem pa začela hodit po celih stopalih bolj kot prej.« Udeleženka 2.6: »Ta 

fokus se mi krepi, center, s tem sem povezana s seboj, trdnost in zaupanje vase in da bo, da čutim 

center. Zavestno, ko hodim bosa, pazim na pravilno hojo, mi paše, da razgibamo podplat, tu ga 

ozaveščamo, s težo po stopalih. Včasih se mi zdi, da imam zelo dolge roke.« Udeleženka 2.1: 

»Opazim v bolj poletnih čevljih razliko, ki je prej nisem, tla bolj čutim, pa jih prej nisem. 

Drugače nisem prizemljena, a počasi gre v tej smeri.« Udeleženka 2.2: »Jaz opažam, kako 

hodim, že odkar hodim na ples, drugače sem bolj trdna, ravnotežje je boljše.« 

 

Kaj vas vodi pri prostem plesu? Se prepustite predvsem telesnemu gibanju, iskanju izraza 

občutij in čustev, ali med plesom razmišljate? 

 

Plesalke so sprva vse odgovorile, da razmišljajo, nato pa so se pogovarjale in ugotovile, da se pri 

prostem plesu večinoma že lahko tako sprostijo, da se prepustijo gibanju, ki izhaja iz telesa. 

Udeleženka 2.2: »Ko smo začeli s temi vajami, sem samo razmišljala, sedaj pa že lahko 

sproščeno plešem, nisem več obremenjena, gibam se, napredujem, pomaga mi, če imam 

dovoljenje od učitelja, da lahko plešem, da je vse ok, kar naredim.« Udeleženka 2.5: »Jaz letos 

prvič, da normalno lahko plešem improvizacijo, čeprav mi danes ni šlo, ker sem utrujena.« 

Udeleženka 2.4: »Se čist sprostim, včasih mi je nerodno ali smešno pred prijateljico.« Če jim pa 

to še ne gre čisto dobro, vzamejo to kot izziv in poskušajo odklopiti razum. Udeleženka 2.6: »Mi 

je šlo na živce, a vzamem kot izziv in grem ven iz glave, se prepustim, gre na bolje.« 

 

Kako pogosto je stres prisoten v vašem življenju, kako ga prepoznavate in kako ga 

doživljate na telesnem nivoju? Ali ste med stresom in plesom opazile kakšno povezavo? 

Kako po vaših izkušnjah vpliva stres na kakovost plesa in obratno, ples na stres? Kako to 

opazite na telesnem nivoju? Ali to vpliva na vsakdanje življenje?  

 

Plesalke živijo precej stresno, zato so telesno zakrčene. Nekatere opazijo, da takrat teže dihajo. 

Vse se strinjajo, da ples izniči stres, da ga sprosti. Udeleženka 2.2: »Grem na ples vedno, če le 

morem, ker gre stres ven in mi gre potem bolje učenje, bolje se počutim in drži to še nekaj časa. 

Udeleženka 2.6: »Jaz dihat ne morem, vrtoglavico dobim.« Udeleženka 2.5: »Jaz čutim v 

čeljusti, hodim zakrčeno.« Udeleženka 2.4: »Na plesu se res sprostim in imam veliko lepih stvari 

v življenju in kljub stresu ga res ne čutim, če pridem napeta in stresna, se sprostim tu.« 

Udeleženka 2.5: »Ples izniči stres.« Udeleženka 2.1: »Kar odvisna sem od plesa, rabim za 

sprostitev.« 
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Kakšna je bila vaša telesna drža, ko ste začele plesati? Opažate kakšne spremembe, kakšna 

je zdaj? 
 

Vse plesalke so povedale, da so imele slabo držo, preden so začele plesati. Udeleženka 2.4: »Sem 

visela naprej.« Opazijo izboljšavo. Udeleženka 2.5: »Sem bila puklasta. So mi nehali govorit o 

tem, pravijo, da sem bolj ženstvena in punca, včasih bila pa bolj fantovska.« Nekatere se večkrat 

zavejo in popravijo. Udeleženka 2.2: »Boljša, se zavem, popravim, prej sem bila kot ena stara 

ženička.« Na splošno se držijo bolj pokončno. Udeleženka 2.1: »Bolj pokončno se držim.« 

 

GIBALNI REPERTOAR 

 

Kako ste se gibale oziroma plesale, ko ste začele hoditi na ples? Ali ste želele izboljšati svoje 

gibanje? Katerih delov telesa in načinov gibanja? Ste morda v tem času razvile nove načine 

gibanja ali v ples vključile dele telesa, ki ste jih prej zanemarjale? Kaj pa prosti ples? Kako 

med prostim plesom uporabljate prostor?  

 

Plesalke so poudarile, da so v zadnjem času začele raziskovati nove dimenzije gibanja, predvsem 

nivoje in smeri, ker tega včasih niso počele. Udeleženka 2.5: »Nikoli nisem šla na tla, letos pa 

sem že šla malo v te dimenzije.« Prostor tudi bolj raziskujejo, lažje jim je ponujati gib in 

sodelovati v paru, pri prostem plesu jim je včasih še težko. Udeleženka 2.4: »Grem v širino in 

dolžino, gor ali dol pa ne, prej nisem šla daleč, veliko lažje mi je zdaj ponujati gib, v paru je pa 

sploh fajn.« Udeleženka 2.6: »Se izpostavim, sem ranljiva, če grem iz sebe, ni mi ravno.« 

 

Kako ste doživljale svojo izraznost med prostim plesom? Kako jo zdaj doživljate? Kako se 

vse to odraža v vašem vsakdanjem življenju?  

 

Udeleženke se spominjajo, da so bile na začetku neizrazne in zakrčene. Udeleženka 2.6: »Sprva 

bilo vse grozno, sedaj se že sprostim in se nasmejem.« Zdaj se že znajo sprostiti, čutiti veselje, 

zapeljivost pri plesu in to tudi izraziti. Udeleženka 2.2: »Prvič letos sem čutila zapeljivost in 

veselje.« Na splošno pravijo, da so drznejše, čeprav jim je pri plesu še dostikrat težko izražati 

sebe. Udeleženka 2.6: »Navihana sem bolj, drzna. Mal cmočka je še, je pa veliko lažje, kot je 

bilo.« Udeleženka 2.5: »Sem tudi v interakciji z drugimi prijetna in prijazna do njih, mi gre 

bolje.« 

 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 
 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile v skupini? Kako ste 

vzpostavljale stik z drugimi v skupini? In kako v paru? Ste pri plesu vzpostavljale očesni 

stik z drugimi udeleženkami in kako ste se ob tem počutile? Je to zdaj drugače? Se vam 

zdi, da je to vplivalo na vaše vzpostavljanje očesnega stika v vsakdanjem življenju? Ali pri 

vzpostavljanju stikov na splošno opazite kakšne spremembe v vsakdanjem življenju?  Se 

vam zdi, da ste telesno bolj sproščene v komunikaciji tudi v vsakdanjem življenju? 

 

Nekatere udeleženke so prišle plesat same in to tudi sprejemale kot individualni ples. Šele s 

časom jim je postala pomembna skupina. Udeleženka 2.6: »Hotela sem it v individualni ples in 

sem se sama s sabo ukvarjala ene dve leti, nato pa mi je tim, skupina postalo pomembno, sedaj 

mi je to zelo važno.« Nekaterim je bilo težko stopiti v skupino. Udeleženka 2.2: »Težko je bilo 

začet, ker sem bila bolj v osami prej, sem si pa želela in sem se dobr vklopila. Občutek 

pripadnosti sem imela. Čutla in uživala sem v tem. Da smo povezane.« Udeleženka 2.5: 

»Skupina mi veliko pomeni, vsako leto je bila druga skupina in na novo vzpostavljat v novi 
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skupini, edina konstanta je bila udeleženka 2.4, to mi je malo težko, zelo se povežem, pripadnost 

zelo čutim, zmoti me menjava, spet se moram postavit, sedaj mi je lažje, ker jih veliko že poznam. 

Če nadomeščam, mi ni fajn jt v novo skupino, se ne sprostim, ni isto, kot da ne bi šla plesat, mi 

veliko pomeni ta faktor druženja.« Udeleženka 2.2: »Na poletnih tečajih sem veliko punc 

spoznala, to mi je pomagalo in mi je zato lažje bilo menjat skupino, ni stresno.« Plesati v skupini 

se jim zdi zdaj super, predvsem, ker se bolj poznajo. Očesnega stika med plesom ne 

vzpostavljajo kaj dosti, razen če jih opozorim na to. V paru jim je lažje, pa tudi zato, ker se 

poznajo. Večini je vseeno, s katero so v paru, in jim je tako tudi bolje. Udeleženka 2.4: »Se je to 

spremenilo pri meni in bolj opazujem druge, v oči jih gledam v paru pri improvizaciji, v skupini 

pa ne preveč.« Udeleženka 2.2: »Jaz gledam v tla.« Se pri tem smeji. Udeleženka 2.5:»Skoz 

iščem stik, raje sem v paru, to je novo pri meni.« Vse pravijo, da so precej bolj sproščene, odkar 

plešejo povsod. Udeleženka 2.6: »Bolj vzpostavljam stik z drugimi v plesu in na splošno, ker sem 

bolj sproščena v telesu in pri plesu. Jaz preveč gledam v oči, skoraj buljim, in mi ljudje rečejo.« 

Udeleženka 2.5:« Lažje, bolj sproščena, povezanost skupine mi koristi, sem tudi z drugimi.« 

Udeleženka 2.2: »V privat mi je bilo težko gledat sogovornika, mi je bilo nerodno, pa je bolje, 

gledam.« 

 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

Vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

 

Udeleženke so vse v en glas zatrdile, da vidijo pozitivno povezavo, saj so zdaj samozavestnejše 

in se bolje počutijo. Razlog za to vidijo v tem, da so gibčnejše, v družbi jim je lepo in se 

zabavajo. Udeleženka 2.4: »Sem bolj samozavestna, kr nekaj obvladam.« Udeleženka 2.2: Pri 

plesu se vidi, kako se počutim v telesu, gibljiva, gibčna sem, se bolje počutim, včasih mi je pa še 

nerodno.« Udeleženka 2.5: »Samopodoba se mi je izboljšala, družba je fajn, se zabavam, 

izkoristim široke boke.« Se smejejo. Udeleženka 2.3: »Ker sem starejša, sem imela težave z 

vključitvijo, kar sem se opogumila, se dobro počutim in imam veselje s tem.« 

 

Menite, da ta izkušnja s plesom v skupini vpliva na kakovost vašega življenja?  

 

Udeleženke druge skupine pravijo, da jim ples daje veselje in sproščenost ter hrepenenje po 

plesu, da se spet srečajo. Ker je družba prijetna, se dobro počutijo in veselijo ur. Udeleženka 2.4: 

»Da, veselje in sproščenost in hrepenenje, da se srečamo.« Udeleženka 2.5: »Prijatelji smo, fajn 

se imamo.« Udeleženka 2.2: »Vplival je pozitivno na zdravje, tudi psihično, vrnil me je v družbo, 

bila odrezana od družbe zaradi bolezni. Skozi ples začutila žensko v sebi, da se lahko izražam, 

da je ok biti ženstvena, zapeljiva, to mi veliko da. Na splošno nisem več siva miš, sklonjena, 

rešila perfekcionizma, bila prekritična, se bolj sprejela, telo z vsemi napakami vred, družba je 

fajn,tuki se dobr počutim.« Udeleženka 2.1: »Strah pred nastopom sem želela odpraviti, s plesom 

premagujem strah tudi v življenju, dobim več samozavesti, gre postopoma, niti ne opazim, drugi 

mi rečejo, da so spremembe.« 

 

Ali je plesna dejavnost vplivala na vas in vaše življenje še kako drugače? 

 

Udeleženke druge skupine so izpostavile dotik in masažo. Sprva tega niso marale, a so prek plesa 

in masaže začele uživati tudi v masaži in dotiku in se ob tem sprostiti. Udeleženka 2.5: Fizični 

stik, ne maram, da se me drugi dotikajo, mi masaža ni bila fajn, no, to mi je sedaj že ene dve leti 

všeč, sem šla prej domov zato včasih.« Lažje jim je tudi, ker izvajamo masažo z žogicami in niso 

v neposrednem telesnem stiku. Udeleženka 2.6: »Meni tudi ni bila všeč masaža pa potnost, lažje 

z žogicami, dotik človeka me je motil, zaradi pravila, zato sem tudi odhajala prej domov, ker sem 
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hotela plesat, sedaj mi je ok z žogicami.« Pripomnile so tudi, da jim masaža koristi, saj so se 

naučile masirati in znajo to uporabiti tudi ob drugih priložnostih. Udeleženka 2.4: »Jaz se zelo 

potim in mi je zoprno masirat brez žogice, paše mi masaža, pa naučila sem se masirat, pa če sem 

zategnjena, kako si pomagat enako.« Naučile so se tudi ozavestiti dihanje in pravilnega dihanja. 

Udeleženka 2.2: »Naučila sem se dihat pravilno, občutenje, ozaveščanje dihanja.« 

 

4.1.3 Analiza tretje skupine 

 

Udeleženke te skupine plešejo najdlje in so plesale, še preden sem začela vključevati gibalno-

plesno terapijo. Večinoma so tudi vključene v skupino, ki redno nastopa, zato z njimi delam več 

na kakovosti giba, zahtevam več od njih, prav tako je zelo pomemben zunanji vtis plesa. 

Udeleženke so zaradi vseh izkušenj in znanja precej zahtevnejše in pričakujejo več od sebe. Ples 

jim ni samo sprostitev in rekreacija, ampak del življenja in pogosto tudi resna obveznost, sploh 

kadar se pripravljamo za nastop. Med pogovorom so zelo sodelovale in veliko debatirale med 

seboj. Občasno so se tudi vznemirile in razburjale, ker so bile ali razočarane nad seboj ali ker so 

več pričakovale od sebe. Stres so omenjale kot zelo moteč faktor, ki jim kvari sprostitev na 

treningu. Veliko različnih koreografij, ki jih morajo znati, in s tem povezano miselno delo jih 

obremeni in jim onemogoči popolno sprostitev na treningu. Rade nastopajo, a pogrešajo bolj 

sproščen ples. 

 

Preglednica 17: Struktura udeleženk tretje skupine (Jevšenak, 2013) 

 Starost Leta plesa Leta vključenosti v model 

Udeleženka 3.1  40+ 8 4 

Udeleženka 3.2  30+ 6 4 

Udeleženka 3.3  30+ 10 4 

Udeleženka 3.4  30+ 10 4 

Udeleženka 3.5  30+ 7 4 

Udeleženka 3.6  30+ 10 4 

 

UVODNI VPRAŠANJI 

 

Kaj vas je spodbudilo, da ste začele plesati? 

 

Udeleženke iz tretje skupine so vse želele plesati in se naučiti gibati svobodno, sproščeno ter 

umirjeno. Vsem je bil všeč stil plesa predvsem zato, ker je ženstven. Udeleženka 3.3: »Želela 

sem plesat, poskusila sem različne stile že prej, a je bilo vse preveč resno in intenzivno. Tu so mi 

všeč ženstveni gibi, vse je umirjeno, vse je bilo ok, ni bilo presije.« Udeleženka 3.1: »Me je 

zanimalo, ker to bom znala, sem si rekla.« Udeleženka 3.2: »Jaz sem iskala solo ples, všeč mi je 

bil ta stil.« Udeleženka 3.4: »Vedno sem želela plesat, z mano je grdo ravnala ena učiteljica, ko 

sem bila mala, in sem se počutla nezaželena, všeč mi je bil ta ples, ko sem gledala predstave.« 

Udeleženka 3.5: »Vedno sem želela plesat, a ni bilo nič na deželi, všeč mi je tako gibanje, bolj 

svobodno in sproščeno plesanje mi je všeč.« Udeleženka 3.6: »Želja, potreba po gibanju.«  

 

Kaj ste želele s plesom doseči, morda tudi kaj izboljšati?  

 

Udeleženke iz tretje skupine so vse želele plesati, se izražati in pri tem uživati. Pomembno jim je 

bilo tudi izboljšati telesno držo. Zelo so poudarjale, da jim izraz seksi v povezavi s tem plesom ni 

všeč. Pri tem so se kar malo jezile, ker je splošno gledanje še vedno takšno, njih pa to zelo moti. 

Predvsem glede ljudi okoli njih, ki bi morali to že vedeti, saj se že toliko časa ukvarjajo s tem 
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plesom. Udeleženka 3.4: » Da bi bila lušna, bi se lepo držala, lepo plesala, se izražala, da mi ne 

bi bilo nerodno.« Udeleženka 3.3: »Nisem nič pričakovala, da bi bila bolj seksi, plesat sem se 

hotela naučit, slabe izkušnje z učiteljicami sem imela.« Udeleženka 3.5: »Moti me izraz seksi, 

nisem tega hotela.« Udeleženka 3.2: »Da sem šla sama, se opogumila, da grem.« Udeleženka 

3.6: »Preveč sem sedela, hrbtenica me je bolela, slišala, da je za medenico dobr, in res je, ne 

boli me več hrbet, če ne plešem, me pa boli.« 

 

ZAVEDANJE TELESA 

 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kakšno je bilo vaše zaznavanje telesa kot celote in 

posameznih delov? Ali zaznavate na tem področju kakšne spremembe in kako se to odraža 

v vašem vsakdanjem življenju?  
 

Udeleženke sploh niso vedele, kaj je to njihovo telo. Udeleženka 3.4: »Vse mi bilo nerodno, celo 

dvignit roko, povsod v življenju, telesno izražanje mi ni šlo, nerodno, nisem imela pojma, kje je 

telo, še hodit nisem znala, če sem bila nesproščena, me je kar zanašalo, sem se spotikala.« 

Dokler niso začele plesati, se niti niso zavedale, da česa ne čutijo. Udeleženka 3.1: »Telo je bilo 

ena meglena reč, nisem vedela, kje imam kaj, kako migat, kako kaj začutit, izolirat, dokler nisem 

plesala, se mi je zdelo, da se znam gibat in plesat, šele tu sem ugotovila, da nič ne znam in ne 

morem.« Na splošno so se počutile bolj nerodne. Težave so jim delali predvsem trebuh, prsni koš 

in pa roke. Udeleženka 3.3: »Trebušnih mišic nisem čutila, kje jo imam, pol stvari nisem vedela, 

kje jih imam, kako naj uporabljam, šele naknadno ugotovila, kaj sploh imam, da se ne zavedam, 

drže se je nisem zavedala, za kaj je koristno se gibat, kako stat, nič nisem vedela, še sedaj to 

pozabljam včasih.« Udeleženka 3.2: »Jaz že delam to in mi ni bilo težko z medenico, prsni koš mi 

pa ni šel, to sem šele tu ugotovila, da lahko še premikam, to mi sedaj gre bolje.« S časom so 

postale pozornejše na telo in spremembe v njem. Udeleženka 3.5: »Meni se zdi, da sem sedaj 

bolj pozorna, vendar spremembe ne opažam, le vem, da ni prav, vmes je bilo boljše, lani se je 

poslabšalo, sedaj gre na bolje, manj boli, se popravljam.« Udeleženka 3.5: »Kar nisem znala 

plesat in migat in izolirat, nikoli razmišljala, vse se mi je zdelo normalno, na žurih mi je šlo fajn, 

na plesu pa nisem znala izolirat, kaj izolirat? Po intuiciji je drugače kot tisto, kar moram 

zavestno narest, nikoli razmišljala, kako zaznavam, sedaj pa več razmišljam o tem, razvila sem 

občutek šele sedaj.« V telesu se počutijo bolj domače. Udeleženka 3.3: »Tudi jaz sem bolj 

mehka, se težko sprostim, nisem še čist, a gre na bolje, mi je lažje, sem pa bolj domača v telesu, 

… lažje uporabljam telo, se gibalno prilagodim situaciji, bolj sproščena, več zaupanja in 

samozavestna glede telesa, ker je vse to sposobno.« So gibčnejše in bolj sproščene ter se lepše 

držijo. Udeleženka 3.4: »Dan in noč, to se je ful spremenilo, redko sem še trda in mi je nerodno, 

še vedno sem kdaj štorasta in padem zunaj plesnih, sem večkrat sproščena, tisočkrat bolje, celo s 

prijatelji, premikanje, stik, to mi je bilo vse nerodno:« Znajo se zmasirati same, kadar je treba. 

Udeleženka 3.1: »Sem bolj sproščena, znam se zmasirat, če me kaj zakoči, (se smeje), to je tudi 

za nekaj dobro, katere gibe moram narest, da se sprostim, bolj sem mehka.«  

 

Kakšna je bila vaša telesna drža, ko ste začele plesati? Opažate kakšne spremembe, kakšna 

je zdaj? 

 

Večina udeleženk je navedla, da so se držale grdo. Pravijo, da se zdaj bolj zavedajo in večkrat 

popravijo, predvsem med plesom. V zasebnem življenju pa jim še ne uspe. Udeleženka 3.5: 

»Puklasta, v privat življenju je še isto, pri plesu se pa lepše držim.« Udeleženka 3.5: 

»Popravljam se skoz in zavedam, to je to in tukaj, ne drugje, no, zuni tut, če imam cajt, meni je 

zelo naporno se popravit, se ne spomnim zunaj.« Nekatere opazijo izboljšanje tudi v vsakdanjem 

življenju. Udeleženka 3.4: »Hodila po robovih in skakala prej, popravila hojo in ples, držo so mi 
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popravljali, sedaj me ne več, lažje se poravnam, se navadim in ni več naporno.« Udeleženka 3.1: 

»Se ne spomnim, a zavestno se večkrat popravim, kot sem se prej.« Udeleženka 3.3: »Se spet 

grdo držim, vmes sem se lepše. Na začetku sem bila pa puklasta, se pa večkrat popravim.« Ena 

pravi, da s tem nima težav. Udeleženka 3.2: «Moja drža je že ves čas ok.« 

 

Se vam zdi, da zdaj drugače doživljate občutke in čustva, kot ste jih, preden ste začele 

plesati? Kakšna je vaša izkušnja, ali ozaveščanje gibanja vpliva tudi na zaznavanje 

občutkov in čustev pri plesu in v vsakdanjem življenju? 

 

V tretji skupini so udeleženke povedale, da sedaj hitro opazijo trdost svojega telesa in poskušajo 

to popraviti. Pozornejše so na držo in jo popravljajo. Udeleženka 3.2: »Vse zaznam telesno, vsa 

čustva bolj opazim, čutim jezo v telesu, sram v licih, strah v trebuhu, prej se nisem s tem 

obremenjevala.« Udeleženka 3.1: »Se jih bolj zavedam, telo čuti več, zavestno pa ne gledam, 

kako se telo odziva, spontano začutim.« Udeleženka 3.6: »Ne vidim, nisem razmišljala o tem 

nikoli, to pa opazim da se sprostim, začutim to pa kr, po treningu, po masaži sem res sproščena, 

mehka, mlahava, prekrvavljena, zadovoljna.« Udeleženka 3.4: »Bolj počakam z reakcijo, prej je 

telo reagiralo, sedaj pa počakam in ugotovim, kaj čutim in potem reagiram. Jaz še v glavi ne 

opazim čustvene reakcije, kaj šele na telesu.« Udeleženka 3.3: »Meni vse da energijo, pri plesu 

uživam, ker je raznoliko, tudi cilj mi je všeč pri plesu. Sedaj začela tudi pri koreografiji uživat tu 

in zdaj in začutim ples in občutke in čustva ob tem.« 

 

Kakšna je vaša izkušnja, ali ples vpliva na vašo prizemljenost? Se ta izkušnja pojavlja le 

med plesom in kako to vpliva na vašo prizemljenost v vsakdanjem življenju? 

 

Udeleženke iz tretje skupine opažajo, da so zadovoljnejše. Bolj čutijo telo, polne so energije, 

vsaj med plesom. Udeleženka 3.2: »Pozabiš na probleme, si tu in zdaj, odklopiš.« Učinek plesa 

drži dalj časa in tudi spremembe so manjše, ker so na splošno bolj v sebi. Udeleženka 3.4: »Ja, 

bolj čutim telo, bolj v sebi, bolj zadovoljna, polna energije, nič te več ne moti. Zdrži dolgo, ta 

sprememba, sedaj dalj drži, sprememba je manjša, sem bolj v telesu.« Udeleženka 3.1: »Tudi 

muzika, večkrat se to vrne, pojavi ob glasbi, ob spominu.« Udeleženka 3.5: »Ja, sigurno, muzika 

vpliva, sem boljše volje, bolj v zraku, poskočna, vesela.« Udeleženka 3.6: »Sem manj nerodna, 

boljše ravnotežje imam, razširjeni pogled imam boljši, usklajeno se gibljem.« Udeleženka 3.3: 

»Meni vse da energijo, pri plesu uživam, ker je raznoliko, tudi cilj mi je všeč pri plesu. 

Koreografija mi da prizemljenost, energijo, če si zavrtim glasbo ali posnetek plesa, mi je super, 

se nafilam z energijo, plesala sem potem in mi je pasalo. Pazim, kako se držim in gibam povsod, 

se zmasiram. Sedaj začela tudi pri koreografiji uživat tu in zdaj in začutim ples in občutke in 

čustva ob tem.« 

 

Kaj vas vodi pri prostem plesu? Se prepustite predvsem telesnemu gibanju, iskanju izraza 

občutij in čustev, ali med plesom razmišljate? 

 

Udeleženke na plesnem tečaju vse izhajajo iz glave. Pred drugimi jim je nerodno, če jih gledajo, 

in mislijo, da morajo pokazati plesno znanje. Pri tem jih moti tudi ogledalo, saj se v njem 

gledajo, ko plešejo. Lažje jim je, če so na zabavi ali same ali če jih nihče ne pozna. Ker se 

poznajo, jim je lažje in občasno celo uspejo odklopit, glavo in se prepustit,. Dostikrat jim je šlo 

na živce, če so morale prosto plesati, veliko raje sledijo koreografiji. Udeleženka 3.1: »Se dobro 

poznamo, zato je lažje se prepustit. Tukaj mi je najbolj nerodno, lažje na odru in pred neznanimi, 

jaz razmišljam med plesom, še hujš če nimam tehnike na voljo, ker me drugi gledajo, me moti, 

tudi ogledalo me moti.« Vsem se zdi, da jim gre na bolje. Udeleženka 3.4: »Zadnje leto se mi zdi, 

da sem bolj probala ne razmišljat in se prepustiti, da mi bo manj nerodno, bolj ne razmišljam, v 
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neznanih situacijah pa otrdim, sploh v paru, recimo, če bi me kdo vodil, smo precej bolj 

sproščene, kot smo bili, je že bolj vseeno.« Udeleženka 3.3: »Nekaj napol, malo razmišljam, 

malo se prepustim, vedno bolj razmišljam, težko se prepustim v paru, tudi ogledalo me moti, če 

drugi gledajo, me moti, meni je pa lažje, če se poznamo, čeprav, ker vejo, je to malo moteče.« 

Udeleženka 3.5: »Meni je lažje, če me ne poznajo, tukaj ne morem pred poznanimi, ali pa ker 

nekaj vedo o tem in me ocenjujejo.« Udeleženka 3.2: »Če druge gledam, opazim podrobnosti, ko 

jaz plešem, se ne zavedam, kaj se dogaja, nisem razmišljala, vedno razmišljam, še hujš, če ni 

tehnike, če me drugi gledajo, ogledalo me moti.« Le ena pravi, da nima težav. Udeleženka 3.6: 

»Baladi pomaga smo že kmalu začele in mi to gre, se prepustim čist, nimam težav, uživam v 

tem.« 

 

Kako pogosto je stres prisoten v vašem življenju, kako ga prepoznavate in kako ga 

doživljate na telesnem nivoju? Ali ste  med stresom in plesom opazile kakšno povezavo? 

Kako po vaših izkušnjah stres vpliva na kakovost plesa in obratno, ples na stres? Kako to 

opazite na telesnem nivoju? Ali to vpliva na vsakdanje življenje?  

 

Udeleženke imajo precej stresno življenje. Vse so zelo zavzdihnile pri tem. Od tega so utrujene, 

srce jim hitreje bije, so živčne, nestrpne, napete ali trde. Če je stresa preveč, nekatere kar 

otrpnejo, se zaprejo. Ples jih sprosti. Udeleženka 3.2 opiše: »Se zaprem, utihnem, poniknem, afta 

se mi naredi, znorim na koga, ja, jaz tudi prinesem s sabo stres, ne morem delat stvari, se ne 

posvetim, ne morem sledit namerno, koncentriram se težko, čist zategnjena, trda. Ples mi na 

koncu koristi, ko grem domov je bolje, drži nekaj časa. Ples te spomne, da je še kaj drugega na 

svetu kot stres, dalj časa rabim, da preklopim na ples, če sem pod stresom, odsotna sem malo, 

razmišljam, a potem se le preklopim na glasbo, sprostim telo.« Če je preveč stresa, dlje časa 

traja, da se sprostijo in vklopijo, ali pa jim to sploh ne uspe. Udeleženka 3.6: »Če sem preveč pod 

stresom, potem ne morem izklopit, včasih je pa bilo tako, da sem imela ples za sebe, se pa vsaj 

razmigam.« Udeleženka 3.4: »Sivi lasje, utrujena – srce mi bije, pretvarjam se, vsi to delamo. Se 

nisem še s tem ukvarjala, včasih mi gre ali pa mi ne gre, ne vem pa, ali ima to s tem kako zvezo, 

če pozabim zaradi kake glasbe ali plesa, pa mi je lažje. Včasih pa kar ne morem plesat, pa ne 

vem, zakaj, bolj trda, raztresena sem.« Udeleženka 3.5: »Zakočena, kaj na glas povem, fejst 

naglas, otrdim in se mi nabira na hrbtu, prsnem košu, čutim. Stres me omeji pri gibanju, nisem 

sproščena na plesu.« Udeleženka 3.3: »Ratam tečna, vse frči. Plesna sprostitev drži do 

naslednjega dne, pozabim na težave, rabim veliko časa, da se sprostim, tako telo kot glavo, 

nisem tolk pr stvari, sem raztresena, ne sledim, ne vem, kaj delamo, telesno ne sledim, se ne 

posvetim, težko se koncentriram, kar ne morem narest stvari, trd od stresa, zakrčiš, nekaj te 

ustavlja. Ples mi olajša stres, pri študiju, mi je zelo pasalo, utrujena od učenja, po plesnih mi je 

bilo super, sedaj ko delam, se učim novega življenja, služba, stanovanje, je pa težko, težje se 

sprostim.« Udeleženka 3.1: »Nestrpna ratam, telo ne more bit pri miru, nemirna, premagam le s 

puljenjem plevela, gibat bi morala, ko je najhuje, zaledenim. Na koncu plesne ure je tri četrt 

stresa manj, drži še nekaj časa, rezervo dobiš, ne morem se koncentrirat, pri intenzivnem stresu 

je ples manj učinkovit, če delamo koreografijo, mi ne koristi, če pa samo plešemo, mi pa zelo 

paše, je sproščujoče in se res sprostim, še boljše plešem, ko sem pod stresom, pa sem trda.« 

 

GIBALNI REPERTOAR 

 

Kako ste se gibale oziroma plesale, ko ste začele hoditi na ples? Ali ste želele izboljšati svoje 

gibanje? Katerih delov telesa in načinov gibanja? Ste morda v tem času razvile nove načine 

gibanja ali v ples vključile dele telesa, ki ste jih prej zanemarjale? Kaj pa prosti ples? Kako 

med prostim plesom uporabljate prostor? 
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Udeleženke pri plesu uporabljajo celotno telo in več gibov, kot so jih včasih. To gibanje je tudi 

bolj raznovrstno in bolj dinamično. Ker so gibčnejše, laže plešejo. Izboljšale so tudi dele telesa, 

ki so bili prej otrdeli, na primer prsni koš. Udeleženka 3.3: »Bolj gibčna sem, več gibanja znam 

uporabiti tako v plesu kot v vsakdanjem življenju, bolj se zavedam, kaj bi bilo prav.« Udeleženka 

3.1: »Tudi pri hoji, drugače je sedaj.« Udeleženka 3.2: »Več zgornjega dela uporabljam sedaj, 

več gibov vključim, bolj sem sproščena.« Udeleženka 3.2: »Pri plesu je razlika, obvladam gibe, 

ki jih prej nisem, s prsni košem in medenico.« Udeleženka 3.3: »… sem pa bolj domača v telesu, 

sem kot eni čigumi, lahko se zmuznem med ljudmi, uporabljam te plesne gibe, lažje uporabljam 

telo, se gibalno prilagodim situaciji, bolj sproščena, več zaupanja in samozavestna glede telesa, 

ker je vse to sposobno.« Ena ohranja gibčnost kljub letom. Udeleženka 3.1: »Gibčna sem bila 

vedno, a to ohranjam in povečam, kljub letom, sem zadovoljna.« Pri prostem plesu jim je še 

nerodno. Udeleženka 3.4: »Mi je še vedno nerodno pred samo seboj in drugimi, če 

improviziramo.« Udeleženka 3.1: »Mi je nerodno, če je ogledalo, bolj sem gibčna, uporabljam 

celo telo spontano.« Prostor jim je bolj domač, a se še vedno držijo čim bolj stran od učiteljice. 

Udeleženka 3.6: »Bolj prostor raziskujem, grem v dimenzije, gor, dol.« Udeleženka 3.5: »Da sem 

čim dalj od učiteljice.« 

Kako ste doživljale svojo izraznost med prostim plesom? Kako jo zdaj doživljate? Ali se 

vse to odraža v vašem vsakdanjem življenju? Če se, kako? 

 

Udeleženke večinoma pravijo, da jim je to še zdaj težko, da jih je sram. Udeleženka 3.6: 

»Grozno je blo, ja zakrčeno, neizrazno, sem osvojila nasmešek, ostali izrazi težji, ker delamo na 

tem, gre lažje …« Nekatere se znotraj koreografije lažje začutijo in izrazijo kot pa v prostem 

plesu. Udeleženka 3.4: »Sem na partijih izražala sebe… potem sem to pogrešala, zato sem šla na 

ples, mi ni šlo najprej, me je sram, kako bi kaj izrazila, mi je lažje znotraj koreografije. Mi komaj 

razmišljamo o tem, ozaveščamo vse to, da je to sploh možno, pridobivamo tehniko za izražanje v 

gibanju.« Večinoma se jim zdi, da gre na bolje. Udeleženka 3.3: »Meni se je letos odprlo glede 

izraznosti in občutkov, da čutim, kar plešem.« Udeleženka 3.1: »Ja, pri koreografiji je to težko, 

ker kažemo, živa muka kaj izrazit, za spoznanje lažje, a sem začetnik.« Učinka v vsakdanjem 

življenju večinoma ne opazijo. Udeleženka 3.3: »Jaz sedaj lažje izražam, če mi je glasba všeč, 

sedaj, odkar plešem, še bolj čutim.« Udeleženka 3.2: »Večkrat začutim, da mi gre, da je dobro, 

mravljinci, med sramom in nečem … v trebuhu gre na gor, podobno zaljubljenosti. Nisem o tem 

študirala, sedaj vidim, da lahko kaj izrazim, sedaj se potrudim, nisem pa še tam. Ne opazim 

razlike od prej, je enako, me je sram, lažje znotraj koreografije.« Udeleženka 3.5: »Jaz nočem 

dajati svojih čustev v gib, da se sprostim plešem, ne da kaj čutim in kako se počutim, ne 

zapeljujem, jaz sprostim skozi ples vse, a ni bilo nikomur namenjeno, odvisno od volje, tako sem 

plesala, izražam prek giba, kar se počutim.« 

 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile v skupini? Kako ste 

vzpostavljale stik z drugimi v skupini? In kako v paru? Ste pri plesu vzpostavljale očesni 

stik z drugimi udeleženkami in kako ste se ob tem počutile? Je to zdaj drugače? Se vam 

zdi, da je to vplivalo na vaše vzpostavljanje očesnega stika v vsakdanjem življenju? Ali pri 

vzpostavljanju stikov na splošno opazite kakšne spremembe v vsakdanjem življenju? Se 

vam zdi, da ste telesno bolj sproščene v komunikaciji tudi v vsakdanjem življenju? 

 

Udeleženke se spominjajo, da jim je bilo prijetno in so rade spoznavale druge članice skupine, 

čeprav jim je bilo sprva nerodno. Udeleženka 3.6: »Skupina mi je bila super, ker so bile vse zelo 

ambiciozne, na mojem nivoju, sem čutila povezanost, vse so se bile pripravljene potrudit, hodit 
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na vaje in delat in nastopat … sem se našla v tej skupini.« Udeleženka 3.2: »Sem bila 

presenečena, da mi je bilo tako fajn, veliko jih je prišlo samih.« Udeleženka 3.3: »Jaz sem rada 

vzpostavljala, čeprav mi je bilo malo nerodno.« Udeleženka 3.3: »Šla s prijateljico, zato ker mi 

je bilo nerodno in sem se potem prepričala, da sem šla tudi sama brez nje, vsi te ocenjujejo.« 

Udeleženka 3.4: »Nerodno, ker sem prišla kasneje plesat v skupino.« Rade so poklepetale med 

seboj tudi med uro. Udeleženka 3.4: »Še posebej med uro smo rade vzpostavljale stike, pa smo 

bile kregane.« Druge se ob tem smejejo. Očesnega stika niso vzpostavljale, zdaj je boljše, se 

lažje gledajo, tudi ker veliko vadimo in ker se že zelo dobro poznajo. Udeleženka 3.3: »Jaz ga 

bolj, mi je lažje, sem bolj prijazna.« Udeleženka 3.1: »Ja, smo ga precej izboljšale, čeprav je 

sedaj lažje, ker se poznamo.« Udeleženka 3.6: »Sem individualist, fokusirana nase in ne gledam 

drugih, razen če me opozoriš na to.« Med seboj so vzpostavljale stik, predvsem če jim je bilo kaj 

težko. Udeleženka 3.2: »Če ti ni šlo, je bil pogled sotrpina vse, sem kar gledala druge.« Tudi 

tukaj so se precej smejale. Pomembno jim je, s katero so v paru, a jim je še vedno zelo težko 

gledati v oči, čeprav je bolje, kot je bilo. Udeleženka 3.2: »Je pomembno, s kom sem v paru.« 

Udeleženka 3.4: »Tudi lažje ali težje, lažje, kot je bilo.« Pri vzpostavljanju očesnega stika razlik 

v vsakdanjem življenju ne opazijo, se jim pa zdi, da so samozavestnejše. Udeleženka 3.2: 

»Samozavest se mi dvigne, ja.« Udeleženka 3.1: »Jaz znam telesno bolj postavljati meje sedaj, 

bolj se zavedam funkcije telesa v nebesedni komunikaciji.« 

 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

Menite, da ta izkušnja s plesom v skupini vpliva na kakovost vašega življenja?  

 

Udeleženke so enoglasno navdušeno razlagale, da se je kakovost njihovega življenja izboljšala, 

saj je na plesnih prijetna družba, čutijo, da je to prava dejavnost zanje, telo bolj zaznavajo in 

imajo nove prijatelje, obvladajo neko novo reč, se počutijo sprejete v skupnosti, všeč jim je, da 

so že dolgo skupaj. Ples je postal del njihovega življenja. Udeleženka 3.2: »Družba, dejavnost, 

znanje, telo bolj zaznavam.« Udeleženka 3.4: »Prijatelji, kej zanimivega drugim poveš.« 

Udeleženka 3.6: »Smo kot ena skupnost, to, da smo že dolgo skupaj, del življenja, brez tega več 

ne moreš.« 

 

Vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

 

Udeleženke tretje skupine se strinjajo, da ples pozitivno vpliva na samopodobo, saj se gibajo, 

imajo prijetne stike z ljudmi, se lepše držijo, se manj vznemirjajo, kaj si drugi mislijo, bolj so si 

všeč in so zadovoljnejše. Všeč jim je, da so plesalke, da nastopajo. Udeleženka 3.1: »Ne vem, a 

so leta a ples, a se vedno manj sekiram, kaj drugi mislijo, sem si bolj všeč, bolj zadovoljna.« 

Udeleženka 3.4: »Ja, ful kot plesalci, si bolj zadovoljen.« Udeleženka 3.5: »Mene to gledanje v 

špeglu moti, ima težave zunaj tega, na koncu imam vseen občutek, da nisem tak grozna.« 

Udeleženka 3.4: »Včasih mi je bilo grozno nerodno, sedaj pa ne več, uživam v tem.« Udeleženka 

3.2: »Nek izziv, ki ga dam čez, in sem ponosna na sebe, se bolj cenim, sej gre, sej je fajn, te 

dvigne.« Udeleženka 3.3: »Se mi fajn zdi, da plešem in nastopam, sem ponosna nase, ti da 

energijo.« Udeleženka 3.6: »Ja, ima, ker se bolje gibam, se bolj zavedam, lepše držim, imam 

stike z ljudmi.« 

 

Ali je plesna dejavnost vplivala na vas in vaše življenje še kako drugače? 

 

Udeleženke so vse navedle dotik kot zelo pomemben, saj ga sprva niso marale, tu pa jim je 

postal prijeten in sproščujoč. Udeleženka 3.4: »Dotik, meni se je to spremenilo, čeprav ga še 

sedaj ne maram kaj dosti, jaz se ustrašim, nesproščena sem, čeprav mi paše.« Udeleženka 3.5: 
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»Na splošno ne maram, da se me dotikajo, tukaj mi pa paše, nimam problemov.« Ozavestile so 

dihanje. Ples je postal del njihovega življenja. Udeleženka 3.6: »Postane del tvojega življenja. 

Ozavestla sm dihanje.«  
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4.2 Primerjalna analiza in odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

V nadaljevanju bom na osnovi primerjave in analize vseh treh skupin podala odgovore na 

raziskovalna vprašanja: 

 

Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

RV1 – ozaveščanje telesa, 

RV2 – gibanje, 

RV3 – neverbalno komunikacijo, 

RV4 – kakovost življenja – telesno in duševno stanje ter socialni odnosi 

glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa? 

 

4.2.1 Odgovor na RV1: Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne 

terapije na ozaveščanje telesa glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa? 

 

Razlogi, zakaj so se udeleženke vključile v plesno skupino, so bili precej enotni, kar je izhajalo 

iz odgovorov plesalk iz vseh treh skupin. Ko so začele plesati, so bile po njihovem mnenju 

precej nesproščene, trde in nerodne. Mnoge so začele plesati, da bi odpravile to 

neozaveščenost. Tudi o slabi koordinaciji so govorile. Telesa se niso zavedale niti kot celote 

niti posameznih delov. Najslabše so zaznavale trebušne mišice, prsni koš in roke. Udeleženka 

2.5. je povedala: »Nisem ločila zgoraj, spodaj, telo in trebušne mišice, roke sem težko premikala, 

nisem znala.« V prvi skupini, kjer so tri udeleženke starejše od 60 let, so navajale leta kot oviro 

pri gibanju in napredovanju.  

 

Večina teh razlogov sodi prav v domeno ozaveščanja telesa. Kot sem pojasnila že v teoretičnem 

delu, ozaveščenost telesa pomeni natančno subjektivno zavedanje telesnih občutkov, ki izvirajo 

iz dražljajev zunaj in znotraj telesa (Rothschild, 2000). Zunanji dražljaji izvirajo iz dotika, okusa, 

vonja, zvoka in vida, notranji pa iz vezivnega tkiva, mišic in drobovja. Čustva pa so sestavljena 

iz kombinacije različnih telesnih občutkov. Ti občutki so na primer: dihanje; lokacija, hitrost in 

globina; pozicija telesa v prostoru; vlažnost in temperatura ter napetost kože; mirnost, napetost 

mišic in podobno (Rothschild, 2000). Slabo zavedanje telesa pomeni slabo zavedanje teh 

občutkov in posledično čustev. Občutki so namreč osnova delovanja telesa. Če se ne zavedamo 

telesa, ne začutimo, kaj potrebujemo, zato se ne moremo pravilno odzvati in delamo v nasprotju 

s tistim, kar potrebujemo, in si tako lahko škodimo. Posledica je lahko zakrčenost telesa, ker se 

ne zavemo napetosti, ki pa je vidna pri gibanju in plesu. Zato je to najpogostejši razlog, ki so ga 

navedle udeleženke, in tudi najbolj moteč. Udeleženke so vse navedeno v svojem življenju 

opazile predvsem kot napetost telesa in omejenost pri gibanju. Do napetosti telesa pride, ker 

krčimo mišice, ki pa jih nato ne sprostimo. Mišica se namreč ni sposobna sprostiti sama. Če 

živčni sistem telesa ohranja napetost in ne omogoči sprostitve, kot sem navedla v teoretičnem 

delu, pride do trajne napetosti, ki se je posameznik več ne zaveda in jo lahko občuti kot stalno 

utrujenost, zakrčenost in telesno neudobje ali celo kot bolečino. Hanna (1988) to imenuje 

senzorično-motorična amnezija (SMA).  

 

Vse udeleženke omenjajo velik napredek na zgoraj omenjenih področjih. Vse so bolj sproščene 

in gibčne, se bolj zavedajo telesa in posameznih delov. Prav tako čutijo večjo moč. Vse 

udeleženke so povedale, da bolj zaznavajo trdnost ali sproščenost v telesu in na splošno stanje 

telesa, da se temu bolj posvečajo, kot so se prej. Iz druge in tretje skupine jih je več poudarilo, da 

so ozavestile dihanje. Udeleženka 2.2: »Naučila sem se dihat pravilno, občutenje, ozaveščanje 

dihanja.« Udeleženke iz prve skupine o čustvih sploh niso govorile, omenjale so le počutje, ki 
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pa je boljše, ter da so začele bolj opazovati, kaj se s telesom dogaja. Imajo več energije in so 

bolj umirjene. Udeleženke iz druge in tretje skupine, ki plešejo več kot tri leta, navajajo, da 

bolj gledajo nase, se bolj zavedajo svojih občutkov in čustev. Znajo se zavestno sprostiti in 

zmasirati. Občutke in čustva doživljajo bolj na telesnem nivoju. Povedale so tudi, v katerih 

delih telesa zaznajo določena čustva. Udeleženka 2.4 pravi: »Tudi drugje to počnem, a odkar 

plešem, sem bolj sproščena, bolj čutim telo, in še bolj sram me je bilo telesa, sedaj me ni več, 

zadnji dve leti se ne obremenjujem, se ustavim, se imam rada, si rečem, tudi če bom kaj kasneje 

naredila, bolj gledam nase in na svoja čustva, ko vstanem, plešem, zbudim se tako, pogoste grem 

plesat, tudi na zabavah spodbudim, prej pa nisem hotela plesat, sem sedela. V Turčiji sem 

opazila razliko, da sem se sprostila in da plešem, glede telesa opazim razliko, sicer moram 

shujšat, ampak se imam raje, telo, mislim.« 

 

Ko so začele plesati, je večina plesalk iz vseh skupin imela slabo telesno držo. Predvsem so 

omenjale sključenost naprej, ki je posledica refleksa rdeče luči, kot Hanna (1988) imenuje 

negativno reakcijo na stres. Zdaj se tega bolj zavedajo in jo večkrat popravijo. Udeleženka 1.2: 

»Sem začela ozaveščat, je bolje, veliko razmišljam o drži, čutim, da zlezem skupi.« Na splošno se 

držijo bolje. Udeleženka 2.5 pravi: »Sem bila puklasta. So mi nehali govorit o tem, pravijo, da 

sem bolj ženstvena in punca, včasih bila pa bolj fantovska.« Udeleženka 2.2 pa dodaja: »Boljša, 

se zavem, popravim, prej sem bila kot ena stara ženička.« V vseh skupinah so omenile tudi, da 

so želele odpraviti telesne bolečine in navedle, da nimajo več bolečin ali pa so te manjše. 

Udeleženka 3.6 je opisala: »Želja, potreba po gibanju, preveč sem sedela, hrbtenica me je 

bolela, sem slišala, da je za medenico dobr.« Udeleženka 2.4 pravi: »Križ ne boli več, čeprav 

veliko sedim, stopala bosa, to mi res paše, jih premasiraš, se bolje počutim, grem domov kot 

ptiček, na koncu masaža, umirjanje, res se sprostim, super razmigam.«  

 

Napetost je vidna v slabi telesni drži posameznika. Slaba telesna drža je, kot navaja Srakar 

(1986), posledica nezadostne ali nepravilne funkcije mišic, ki jo je mogoče odpraviti. Slaba drža 

sproži, kot navaja avtor, vrsto nadomestnih mehanizmov za kompleksno spremembo ravnotežja, 

ki se ustali v novi, manj racionalni in energetsko zahtevnejši obliki, kar vodi do hitrejšega 

utrujanja pomembnejših protigravitacijskih mišičnih skupin, pri dolgotrajnih stereotipnih 

obremenitvah pa do statičnih bolečin in sekundarnih deformacij (Demšar, 2003). Slaba telesna 

drža, zakrčenost, utrujenost in bolečine so bili razlogi, ki so jih udeleženke tudi navajale kot 

vzrok, zakaj so začele plesati in kaj so želele s plesom spremeniti oziroma izboljšati. Slaba drža 

povzroči, da so določene mišične skupine stalno v funkciji in zato napete. S tem mišice porabijo 

veliko energije, zato je posledično posameznik utrujen, navaja Hanna (1988), podobno tudi 

Srakar (1986). Če je tega preveč, pa lahko pride tudi do bolečin, kot sta pojasnila oba avtorja. 

Miller (2004) dodaja, da se telo pogosto odzove z boleznimi, če se ne menimo zanj. 

 

Vse udeleženke opažajo, da imajo v življenju zelo veliko stresa. Na telesu ga čutijo kot 

zategnjene mišice vratu, zakrčenost – trdost telesa, ne spijo, veliko jejo, zbolijo, boli jih želodec 

ali pa imajo občutek, da jim bodo organi padli ven, težko dihajo. Od tega so utrujene, srce jim 

hitreje bije, so živčne, nestrpne, napete ali trde. Če je stresa preveč, nekatere kar otrpnejo, se 

zaprejo. Ples jim pomeni sprostitev od stresa. Udeleženka 2.2: »Grem na ples vedno, če le 

morem, ker gre stres ven in mi gre učenje potem bolje, bolje se počutim in zdrži to še nekaj 

časa.« Če pa je stresa preveč, to vpliva na ples tako, da se težje sprostijo in vklopijo. Udeleženka 

3.2 opiše: »Se zaprem, utihnem, poniknem, afta se mi naredi, znorim na koga, ja, jaz tudi 

prinesem s sabo stres, ne morem delat stvari, se ne posvetim, ne morem sledit namerno, 

koncentriram se težko, čist zategnjena, trda. Ples mi na koncu koristi, ko grem domov, je bolje, 

drži nekaj časa. Ples te spomne, da je še kaj drugega na svetu kot stres, dalj časa rabim, da 
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preklopim na ples, če sem pod stresom, odsotna sem malo, razmišljam, a potem se le preklopim 

na glasbo, se sprostim, telo.«  

 

V teoretičnem delu sem izpostavila vpliv stresa na telo, ki se kaže kot zakrčenost določenih 

mišic (Hanna, 1988). Udeleženke so skoraj enoglasno trdile, da je stresa v njihovem življenju 

veliko. Tu lahko vidimo povezavo med zakrčenostjo telesa, ki jo plesalke navajajo kot glavni 

razlog za udeležbo na plesnih vajah, in prisotnostjo veliko stresa v njihovem življenju. 

Posledično ima posameznik manj energije, ker jo veliko porabi za ohranjanje te nezavedne 

zakrčenosti. Je bolj utrujen, se slabše počuti in se teže sproščeno giba. Slabo držo – zakrčenost 

mišic, ki je tudi posledica stresa, lahko odpravimo z njihovim sproščanjem. Udeleženke ples 

doživljajo kot zelo sprostilen in pravijo, da ples odpravi stres. Hkrati poudarjajo sproščenost, ki 

jo začutijo med plesom in po njem, ter sproščenost, ki je vedno bolj prisotna tudi v njihovem 

vsakdanjem življenju. Sprostilni učinek orientalskega plesa je v svoji raziskavi ugotovila tudi De 

Leonova (2006). Udeleženke iz vseh treh skupin, ki imajo v življenju res veliko stopnjo stresa, 

pa so ugotovile, da jih to ovira pri sodelovanju v skupini, saj se teže sprostijo in prizemljijo 

oziroma posvetijo tistemu, kar delamo. Prav tako traja dalj časa, da ples učinkuje sprostilno ali 

celo nima učinka in zakrčenost ostane. Navedeno potrjuje trditev, ki jo je zagovarjal Hanna 

(1988), da postane zakrčenost trajna in nezavedna in je ne moremo odpraviti, dokler je ne 

ozavestimo. Če povežem odgovore plesalk, da je njihova telesna drža sključena in da imajo 

veliko stresa v življenju, ugotovim vpliv refleksa rdeče luči na njihova telesa, ki se kaže v 

sključeni drži in je globoko nezaveden. Iz navedenega sklepam, da gibalno-plesna terapija in 

orientalski ples v preventivni vlogi, kot to predvideva model ozaveščanja telesa, ne moreta 

izboljšati dolgotrajne zakrčenosti telesa zaradi stresa, saj je tu potrebno bolj poglobljeno 

zdravljenje zakrčenosti tako na telesnem kot duševnem nivoju. 

 

V sklop zavedanja telesa sem vključila tudi prizemljenost, ki pomeni pravzaprav čutenje sebe in 

sledenje sebi v tem trenutku. Prizemljenost je bolj pogovorna oblika poimenovanja zavedanja 

sebe in svojih občutkov, zato je bila udeleženkam bližja in bolj poznana. Vse udeleženke se 

strinjajo, da jih ples prizemlji. Udeleženka 1.4 pravi: »Če pomislim na ples, sem se pa mal 

umirila, nisem več tako eksplozivna, ženstvenost mi koristi, da sem bolj umirjena.« To zaznajo 

predvsem na plesnih vajah, večina pa tudi v vsakdanjem življenju. Udeleženka 2.6 navaja, da po 

plesu še močneje čuti središče, trdnost in zaupanje vase. Udeleženka 3.4 pravi: »Ja, bolj čutim 

telo, bolj v sebi, bolj zadovoljna, polna energije, nič te več ne moti. Zdrži dolgo, ta sprememba, 

zdaj dalj drži, sprememba je manjša, sem bolj v telesu.« Udeleženke opisujejo prizemljenost s 

pojmi: umirjenost, ženstvenost, v stiku s seboj, čutijo središče, trdnost in zaupanje vase, svoje 

telo, bolj v sebi, bolj so zadovoljne, polne energije, nič jih več ne moti, so bolj v telesu … 

Navajajo, da jim ples koristi in da so med plesom in po njem bolj prizemljene. Ta učinek čutijo 

udeleženke vseh skupin. Menim, da govorijo o ozaveščenosti, le z drugim poimenovanjem. 

 

Vse udeleženke so omenjale veliko razliko v njihovi ozaveščenosti telesa. Pojasnile so, da se, 

odkar plešejo, precej bolj zavedajo napetosti telesa. Opazijo jo in jo večkrat odpravijo. Zato so 

bolj sproščene. Tudi na telesno držo so pozornejše. Opazijo in začutijo, kdaj se slabo držijo, in to 

večkrat popravijo. Po plesu so manj utrujene. Ples jim da energijo, ki dostikrat drži dalj časa. 

Tudi telesnih bolečin ne čutijo več. Precej bolj se zavedajo posameznih delov telesa, predvsem 

udeleženke druge in tretje skupine, ki plešejo tri leta in več. Prav tako svoje telo bolj sprejemajo 

takšno, kot je. Posamično pa so tudi navajale, da so manj impulzivne, imajo boljši občutek sebe, 

boljšo koordinacijo. Udeleženke iz druge in tretje skupine, ki plešejo tri leta ali več, navajajo, da 

bolj gledajo nase, se bolj zavedajo svojih občutkov in čustev kot prej. Udeleženke iz prve 

skupine čustev niso omenjale, le boljše splošno počutje. Gibalno-plesna terapija omogoča prav 

to: sproščanje in lajšanje stresa ter bolečine in psiho-fizično rehabilitacijo (Longe in Blanchfield, 
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2002). Prav tako omogoča integracijo notranjih in zunanjih dražljajev ter izboljšavo na področju 

zavedanja sebe (Payne, 1984). Vse, kar so udeleženke navedle, nakazuje na dejstvo, da je 

udeleženkam sodelovanje v plesni skupini koristilo, saj so odpravile ali so na dobri poti k temu, 

da odpravijo, vse razloge neozaveščenosti telesa, ki so jih navedle. Prav tako lahko sklepam, da 

sodelovanje v takšni skupini več kot tri leta omogoči udeleženkam, da se začnejo bolj zavedati 

posameznih delov telesa in tudi čustev. Iz navedenega lahko sklepam, da udeleženke doživljajo 

vpliv modela ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa, ki združuje skupinsko gibalno-

plesno terapijo in orientalski ples, kot pozitiven in zelo koristen.  

 

4.2.2 Odgovor na RV2: Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne 

terapije na njihovo gibanje glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa? 

 

Udeleženke iz vseh skupin so navedle, da so začele plesati, ker so se želele razmigati, izboljšati 

gibljivost telesa in postati bolj ženstvene. Udeleženke so se počutile večinoma leseno, preden so 

začele plesati. Nekaj plesalk je že prej plesalo in jim to ni predstavljalo težav. Vse udeleženke so 

opazile razliko pri svojem gibanju. So gibčnejše, pri plesu uporabljajo več delov telesa in se 

gibljejo raznovrstno. Udeleženka 3.3: »Bolj gibčna sem, več gibanja znam uporabiti tako v 

plesu kot v vsakdanjem življenju, bolj se zavedam, kaj bi bilo prav.« Udeleženke iz prve skupine 

so poudarile razliko med njihovim lesenim gibanjem na začetku in spremembami. Udeleženka 

1.1 pravi: »Šla sem plesat, da bi v celoti bila bolj gibčna in da vzdržujem kondicijo.« Druge 

udeleženke iz skupin, ki plešejo več kot tri leta, pa so bile pozornejše na spremembe in novosti, 

ki jih uvajajo v zadnjem času, čeprav vse opazijo bistveno razliko od začetka. Udeleženka 2.4: 

»Grem v širino in dolžino, gor in dol pa ne, prej nisem šla daleč, veliko lažje mi je sedaj ponujati 

gib, v paru mi je pa sploh fajn.« Udeleženka 3.3: »… sem pa bolj domača v telesu, sem kot en 

čigumi, lahko se zmuznem med ljudmi, uporabljam te plesne gibe, lažje uporabljam telo, se 

gibalno prilagodim situaciji, bolj sproščena, več zaupanja in samozavesti glede telesa, ker je vse 

to sposobno.«  

 

Ljudem je gibanje tako osnovno, kot so dihanje, spanje, tekočina in hrana. Ljudje smo se 

evolucijsko gibali, še preden smo govorili in razmišljali. Od gibanja je bilo odvisno, ali bomo 

preživeli oziroma prišli do hrane in ušli napadalcu. V dobi tehnologije, ko nas obkrožajo stroji in 

drugi pripomočki, ki delajo namesto nas ali nas podpirajo in prevažajo, ko delamo večinoma 

sede za računalnikom in je pomembno miselno delo, je gibanje postalo luksuz prostega časa, 

kdor ga ima. Veliko časa preživimo s pozornostjo na miselno dejavnost in smo se odvadili 

poslušati telo ter ga uporabljati. Kljub temu veliko ljudi začuti, da potrebujejo gibanje, zato se 

odpravijo v naravo in hodijo, tečejo, kolesarijo, plezajo ali v dvorane na različne športe ali druge 

gibalne dejavnosti. Ena teh je tudi ples. Mnogokrat je vzgib za obisk plesnega tečaja tudi 

ugotovitev posameznika, da se ne zna več gibati naravno in sproščeno. Paynova (1984) navaja, 

da se posameznik pri gibalno-plesni terapiji začenja zavedati telesa in njegovih delov ter 

številnih možnosti gibanja v času in prostoru ob različni količini uporabljene energije in ob 

lastnih vzorcih gibanja. Udeleženke so vse navedle razliko med njihovim gibanjem pred gibalno-

plesno terapijo  in zdaj. Navedeno potrjujejo tudi študije (Belardinelli, 2008; Hackney in Earhart, 

2009; Clair, 2003; Margariti in drugi, 2012), ki so dokazale, da katera koli plesna oblika 

pripomore k širjenju gibalnega repertoarja, vzdržljivosti, ravnotežju in splošnemu dobremu 

počutju za različne vrste populacij. Udeleženke iz prve skupine so omenile predvsem boljšo 

razgibanost na splošno. Udeleženke iz skupin, ki plešejo tri leta ali več, pa so natančneje 

določile, gibljivost katerih delov telesa se je izboljšala, na primer rok ali prsnega koša. 

Omenile so, da jim je prostor med plesom postal pomemben in ga zavestno uporabljajo ter 

raziskujejo. Postale so gibalno bolj prilagodljive. Lažje sodelujejo v paru, čeprav večinoma raje 
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sledijo kot ponujajo. Navedene spremembe omenja Paynova (1990) kot možne pozitivne učinke 

gibalno-plesne terapije, in sicer: posnemovalne sposobnosti, širši gibalni repertoar, izolacija in 

artikulacija delov telesa, prilagodljivost, koordinacijske sposobnosti. Iz navedenega lahko 

sklepam, da skupinska gibalno-plesna terapija v okviru modela ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa pozitivno vpliva na gibalni repertoar posameznice, saj so opazile 

spremembe na boljše na področju gibanja tako telesa kot celote in kot posameznih delov. 

Njihova telesa se gibljejo bolj sproščeno in bolj usklajeno. Lažje se gibalno prilagajo in 

sodelujejo. Pri tem pa sodelovanje v taki skupini več kot tri leta prinese bistvene izboljšave, ki 

se v prvih dveh letih le nakazujejo.  

 

Udeleženke so izbrale orientalski ples, ker jim je všeč zaradi svojega stila. Želele so se gibati na 

način, ki ga omogoča orientalski ples, torej ženstveno in izrazno. Kot je to opisala udeleženka 

3.5: »Vedno sem želela plesat, a ni bilo nič na deželi, všeč mi je tako gibanje, bolj svobodno in 

sproščeno, plesanje mi je všeč.« Udeleženka 1.4: »Vedno sem bila športnica, vse smo bolj 

robustne, drža je bila moja slaba, tudi to sem hotela, in ženstvene gibe, sem vedno bolj kot en 

fant, počutla sem se kot en konj.« V vsaki skupini je po ena udeleženka navedla, da se je odločila 

za ta ples, ker se ji je zdelo, da ji bo to šlo. Prav tako so v vseh skupinah povedale ali pa to izhaja 

iz njihovih odgovorov, da so želele obiskovati tečaj solo plesa.  

Orientalski ples vključuje gibanje čisto vseh skupin mišic v telesu ter z načinom gibanja 

omogoča sproščanje mišic (Al-Rawi, 1999). Posledica je mehkejše gibanje celotnega telesa, kar 

se šteje za žensko – ženstveno gibanje nasproti moškemu, ki je trše, z manj gibljivim trupom. 

Stereotipne predstave o ženskih lastnostih vsebujejo pojme: nežna, čustvena, občutljiva, topla, 

empatična, zgovorna … (Kobal, 2000). Že pred rojstvom vsak prejme pozornost, ravnanje in 

celo darila glede na spol. Zato se mi zdi še posebej zanimivo, da udeleženke v svojem življenju 

zelo pogrešajo ta ženski princip gibanja in doživljanja. De Leonova (2006), Al-Rawijeva (1999) 

in Stricklinova (2005) poudarjajo, da izvajanje orientalskega plesa okrepi samozavest in 

zadovoljstvo udeleženk s seboj. Gibalni repertoar orientalskega plesa je glede na druge zvrsti 

dosti dosti širši v predelu trupa in vključuje gibanje medenice ter prsnega koša, ki je specifično 

zaradi ženske fiziognomije. S tem gibanjem udeleženke sproščajo mišice, jih krepijo in 

ozaveščajo. Dovolijo si gibanje, ki je v javni družbi stigmatizirano, znotraj takšne ženske 

skupnosti, kot jo ponuja tečaj orientalskega plesa, pa je dobrodošlo, spodbujano in pozitivno 

sprejeto. Tako postanejo samozavestnejše in zadovoljnejše s seboj, kot so navedle že prej 

omenjene avtorice.  

Pomanjkanje občutja ženstvenosti bi pripisala dejstvu, da ženske z emancipacijo lahko 

vstopijo v vse vloge, ki so jih tradicionalno zasedali moški. S tem so postale enakopravne in so si 

za poklic ali hobi lahko izbrale bolj tipično moške dejavnosti. Tako morajo na več področjih 

ravnati in se obnašati, kot bi se moški. Kobalova (2000) povzema številne raziskovalce, ki so 

ugotovili, da se spolne sheme (bolj moška, bolj ženska, mešana) pri posamezniku oblikujejo 

glede na tip situacije, v kateri se nahaja, osebnostnih lastnosti in samoizpolnjujočih se prerokb, 

nikakor pa ne glede na dejanski spol. Precej udeleženk pogosto privzame mešano ali celo bolj 

moško shemo. Gibljejo in obnašajo se bolj tipično moško, vendar jih to moti in želijo biti bolj 

ženstvene, zato se odločajo za orientalski ples, ki jim takšen način gibanja omogoča. Takšno 

okolje je tudi delovni kolektiv z veliko moškimi. Ženske morajo v takšnem okolju bolj paziti na 

svoje obnašanje in oblačila ter se prilagoditi neki nevtralni obliki, da jih ne stigmatizirajo in jih 

upoštevajo neenakovredno, kar se je pojavljalo skozi zgodovino in se še vedno (Buonaventura, 

2004). Mnogo plesalk je namreč omenilo prav to, da jim gre na živce stigma, da je orientalski 

ples seksi samo zato, ker se pri plesu gibljemo tudi z medenico in prsnim košem. To ni bil 

razlog, da so začele plesati, ampak jim je bil všeč način gibanja, ki jim je v življenju manjkal. 

Udeleženka 3.5: »Moti me izraz seksi, nisem tega hotela.« Moti jih, da samo gibanje ne glede na 
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kontekst in kostum dobi takšno poimenovanje. Njim ples pomeni sprostitev, gibanje in 

druženje. Še toliko bolj jim je všeč, ker je mehak in izraža žensko telo, je ženstven. De Leonova 

(2006) je v svoji raziskavi ugotovila koristi orientalskega plesa za ženske, ki so utrpele spolno 

zlorabo prav v tej ženstvenosti, ki jo prek gibanja, okolja in kulturnega ozadja ponuja orientalski 

ples. 

 

Vsem udeleženkam se zdi, da je bila njihova izraznost od začetka slaba. Udeleženka 2.6: 

»Sprva je bilo vse grozno, sedaj se že sprostim in se nasmejem.« Udeleženke iz prve skupine se 

pred drugimi še ne morejo sproščeno izražati, razen ene, ki ji to že od prej ni bilo težko. 

Udeleženke iz druge skupine vidijo velik napredek in menijo, da se med plesom lahko sproščeno 

izražajo, in menijo, da se to prenaša tudi v vsakdanje življenje. Udeleženka 2.6: »Navihana sem 

bolj, drzna. Mal cmočka je še, je pa veliko lažje, kot je bilo.« Udeleženka 2.5: »Sem tudi v 

interakciji z drugimi prijetna in prijazna do njih, mi gre bolje.« Nekatere udeleženke iz tretje 

skupine že med plesom izražajo, kar čutijo, laže med koreografijo kot pa med prostim plesom. 

Udeleženka 3.3: »Meni se je letos odprlo glede izraznosti in občutkov, da čutim, kar plešem.« 

Učinka na vsakdanje življenje večinoma ne opazijo. Udeleženka 3.2: »Večkrat začutim, da mi 

gre, da je dobro, mravljinci, med sramom in nečem. V trebuhu gre na gor, podobno 

zaljubljenosti. Nisem o tem študirala, sedaj vidim, da lahko kaj izrazim, sedaj se potrudim, nisem 

pa še tam. Ne opazim razlike od prej, je enako, me je sram, lažje znotraj koreografije.« 

Udeleženka 3.3: »Jaz sedaj lažje izražam, če mi je glasba všeč, sedaj, odkar plešem, še bolj, kar 

čutim.« Izraznost pri plesu so udeleženke ocenile kot slabo, sploh na začetku, ko so komaj začele 

plesati. Udeleženke iz prve skupine na tem področju ne vidijo bistvenih sprememb. Pred 

drugimi jim je še nerodno. Udeleženke druge skupine so ocenile, da se lahko izražajo tako med 

plesom kot drugje precej bolj sproščeno. Udeleženke iz tretje skupine menijo, da jim gre na 

bolje, a so še daleč od sproščenega izražanja med plesom. Tu moram dodati, da tretjo skupino 

sestavljajo predvsem dolgoletne udeleženke tečajev, ki so vključene v plesno skupino, ki redno 

nastopa. Zato so dosti bolj pod pritiskom, ali bo njihov gib izveden pravilno in bo lep navzven. 

Veliko več časa namenijo učenju koreografij in nastopanju kot pa posvečanju gibu kot izraznemu 

sredstvu.  

 

Izraznost v plesu je lahko znotraj koreografije, simbolična ali v prostem plesu, kjer je 

simptomatska (Kroflič, 1992 in Kos, 1981). Paynova (1990) kot pozitivne učinke gibalno-plesne 

terapije navaja razkritje sebe in občutek sebe. Hkrati pojasnjuje, da je odnos med gibanjem in 

čustvi viden v izraznosti posameznika. To velja predvsem za prosti ples, kjer je izraznost 

simptomatska. Le tu lahko pride do sprememb, saj posameznik čuti in doživlja ples ter učinek 

ozaveščanja prek gibanja. Čutna in simbolična narava gibanja in plesa omogoča odkrivanje, 

raziskovanje in izražanje občutij. Med gibanjem delujejo telo, občutja in duh kot eno. 

Ustvarjanje z gibanjem omogoča posamezniku, da sam izbira in usmerja svoje vedenje in da se 

izkoplje iz utirjenih vedenjskih vzorcev. Ko posameznik doseže telesno in čustveno integracijo, 

mu to omogoči večjo odzivnost na okolje.  

 

Večina plesalk prve in tretje skupine je omenila, da se pri prostem plesu ne sprostijo, ker so 

pod pritiskom, kako bodo videti, in razmišljajo, kaj bodo storile. Udeleženka 1.4 pove: 

»Razmišljam, ker mislim, da moram nekaj pokazat, doma pa se sprostim, vedno grem iz glave, se 

obremenjujem, kaj si drugi mislijo o men.« Moti jih, če jih kdo gleda, če je ogledalo, mislijo, da 

morajo kaj pokazati. Udeleženka 3.1: »Se dobro poznamo, zato je lažje se prepustit. Tukaj mi je 

najbolj nerodno, lažje je na odru in pred neznanimi, jaz razmišljam med plesom, še hujš, če 

nimam tehnike na voljo, ker me drugi gledajo, me moti, tudi ogledalo me moti.« Tretja skupina 

vidi napredek, odkar so udeleženke začele plesati, vendar menijo, da so še daleč od sproščenega 

prostega plesa. Podobno je sprva mislila tudi druga skupina, a so članice po pogovoru spremenile 
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odgovor in ugotovile, da se pri prostem plesu lahko prepustijo tudi na plesnem tečaju. 

Udeleženka 2.2: »Ko smo začeli s temi vajami, sem samo razmišljala, zdaj pa že lahko sproščeno 

plešem, nisem več obremenjena, gibam se, napredujem, pomaga mi, če imam dovoljenje od 

učitelja, da lahko plešem, da je vse ok, kar naredim.« Pri prostem plesu so najbolj sproščene 

udeleženke iz druge skupine. Drugim je to še precej zoprno in jim je nerodno. Udeleženka 

3.4: »Mi je še vedno nerodno pred samo seboj in drugimi, če improviziramo.«  

 

Rezultat je podoben kot pri ocenjevanju plesne izraznosti, kar je smiselno, saj sta pojma 

izraznost in prosti ples povezana. Če se posameznik lahko prepusti in začuti sebe, potem to lahko 

izrazi v plesu. Kdor pa se ne prepusti in razmišlja, kateri gib bo naslednji, ne more začutiti svojih 

občutkov in jih zato tudi ne more izraziti, saj je njegova pozornost drugje. S tem ko se prosto 

gibljemo ali plešemo in izražamo sebe, ustvarjamo svoj ples. Posameznik ne more ustvarjati, če 

ne izhaja iz sebe. Ustvarjalnost in izraznost sta predpogoja za prosti ples. Navdih za ustvarjanje 

ali »aha izkušnja« se na plesnem področju odraža kot plesna figura ali cela kombinacija, čustveni 

pridih ali interpretacija. Ustvarjalno gibanje prispeva k razvoju hkratnega zavedanja sebe in 

okolja, ker krepi predstavljivost, integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, misli in 

akcijo (Frostig, 1989, v Kroflič, 1992). Ustvarjalno gibanje tako pomaga posamezniku 

spoznavati sebe in se razvijati. Krofličeva (1992) poudarja, da gibanje v skupini spodbuja razvoj 

samozavedanja in samozavesti prek vzdušja spontanosti in zadovoljstva, urjenja gibalnih 

spretnosti in ustvarjalnosti ter nudenja varnega okolja. Prek ustvarjalnega gibanja tako 

ugotovimo, kaj so naši pristni gibi, in prek izraznosti, kaj pomenijo. Vsakdo ima sebi lastno 

gibanje, ki pa ga lahko spozna le, če se v celoti prepusti toku notranjega dogajanja, in pusti, da se 

izrazi navzven v gibanju. Vzorci gibanja, ki temeljijo na zgodnjih neverbalnih izkušnjah, so 

pogosto edini vir, ki ga uporabljamo za osmišljanje sveta, navaja Paynova (1990). Ko se 

ujamemo v teh vzorcih, je nujno, da se naučimo novega obnašanja, če želimo doseči osebno rast 

in integrirati spremembe. Nekateri vzorci niso več bistveni za naše zdravo funkcioniranje in se 

moramo prilagoditi našim trenutnim potrebam. Glavna predpostavka za uporabo ustvarjalnega 

plesa in gibalnih procesov kot sredstva sprememb je, da s spremembo telesa, ki deluje drugače v 

gibalnem smislu, spodbujamo ustrezni učinek na um, ko sta oba osredotočena na isto. 

Spremembe na telesnem nivoju lahko pogosto sprožimo z nebesednimi sredstvi na primarnem 

nivoju delovanja, torej čutnem nivoju, kjer dovolimo izražanje potlačenih in pomembnih čustev 

(Gendlin, 1962, v Payne, 1990). Prvih nekaj let kot kaže na tem področju ni povzročilo večjih 

sprememb. Šele po treh letih plesa so se udeleženke v skupini dovolj sprostile in ozavestile, 

da so začele izražati v prostem plesu sebe, svoje občutke in čustva. Takrat so začele tudi 

samostojno ustvarjati. Tretja skupina glede na drugo ni pokazala napredka. Razlog vidim v 

tem, da so v pogovoru sodelovale večinoma udeleženke, ki redno nastopajo in se bistveno bolj 

posvečajo vtisu plesa kot pa njegovemu doživljanju. Iz navedenega lahko sklepam, da 

skupinska gibalno-plesna terapija kot preventiva znotraj modela ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa pripomore k bolj raznovrstnemu, izraznemu in ustvarjalnemu gibanju 

udeležencev. Raznovrstnost v gibanju oziroma širši gibalni repertoar udeleženke opazijo že po 

enem letu plesa. Izraznost in ustvarjalnost pa prideta do izraza šele po treh letih ali več.  

 

4.2.3 Odgovor na RV3: Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne 

terapije na neverbalno komunikacijo glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa 

prek gibanja in plesa? 

 

Udeleženke so se v skupini večinoma počutile prijetno. Večinoma so rade vzpostavljale stike z 

drugimi. Tiste, ki so ples doživljale bolj individualno, so naknadno začele uživati tudi v skupini 

in odnosih v njej. Udeleženka 2.6: »Hotela sem it v individualni ples, sem se sama s sabo 

ukvarjala ene dve leti, nato pa mi je tim, skupina postalo pomembno, sedaj mi je to zelo važno.« 



Vesna Jevšenak (2014) – Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega 

plesa, Specialistično delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 

114 

 

Iz odgovorov plesalk lahko sklepam, da jim je sodelovanje v skupini prijetno. V njej se počutijo 

varno in sproščeno. Čeprav je bil nekaterim ples sprva bolj individualna izkušnja, so kasneje 

začele v skupini uživati in so želele v njej sodelovati. Vaje skupinske gibalno-plesne terapije so 

se nekaterim sprva zdele zoprne, kasneje pa so začele sodelovati z veseljem in odkrivati, kaj vse 

jim nudijo. Udeleženka 2.6: »Mi je šlo na živce, a sedaj vzamem kot izziv in grem ven iz glave, se 

prepustim, gre na bolje.«  

 

Sodelovanje v skupini je po mnenju Paynove (1990) pomemben element skupinske gibalno-

plesne terapije. Ples je takšna dejavnost, kjer se večina komunikacije dogaja nebesedno, saj se 

gibamo in plešemo. Vse udeleženke so, takoj ali sčasoma, v sodelovanju v skupini videle 

pozitivno stran plesa. Sodelovanje v skupinskih dejavnostih, čakanje na vrsto, empatija, dajanje 

povratne informacije, deljenje, vodenje, sledenje, dajanje in prejemanje pozornosti navaja 

Paynova (1990) kot področja, na katera lahko skupinska gibalno-plesna terapija vpliva pozitivno. 

Udeleženke so za vse omenjeno navajale, da jim gre bolje in da uživajo. Iz navedenega sklepam, 

da je udeleženkam sodelovanje v skupini prijetno, da se v njej počutijo varno in sproščeno.  

 

Z ozaveščanjem telesa in gibanja so udeleženke ozavestile tudi neverbalno komunikacijo z 

drugimi. Udeleženka 1.1: »Sem bolj distancirana bila, je razlika.« Postale so tudi pozornejše na 

druge. Udeleženka 1.1: »Jaz opazim druge.« Pri tem jim pomaga bolj sproščeno in raznovrstno 

gibanje, zaradi katerega so tudi v neverbalni komunikaciji bolj sproščene. Postale so 

dojemljivejše za druge in tudi  dostopnejše, saj so s seboj bolj zadovoljne in so zato 

samozavestnejše. Več plesalk iz tretje skupine je omenilo samozavest. Udeleženka 3.2: 

»Samozavest se mi dvigne.« Udeleženka 3.1: »Jaz znam telesno bolj postavljati meje zdaj, bolj se 

zavedam funkcije telesa v nebesedni komunikaciji.«  

 

Neverbalna komunikacija je namenjena bolj za sporočanje osebnih občutij, čustev, medosebnih 

odnosov in razmerij, navaja Uletova (2005). Ker se izboljša zavedanje telesa in gibanje postane 

bolj razgibano in sproščeno, je počutje boljše, izražanje čustev lažje in večje zadovoljstvo v 

odnosih, ki so pristnejši in bolj sproščeni, kar se nato odraža v neverbalni komunikaciji. 

Udeleženke so že v prvi skupini navajale, da so bolj sproščene in bolj odprte, v drugi skupini so 

se vse strinjale, da se je vse zelo spremenilo v vsakdanjem življenju, da lažje vzpostavljajo stike 

in da so precej bolj sproščene. Udeleženke tretje skupine pa so poudarjale samozavest. Morda je 

tu spet pomembno to, da veliko nastopajo. S tem dobijo mnogokrat zelo pozitiven odziv publike 

in so zato postale še toliko bolj samozavestne.  

 

Očesnega stika sprva niso vzpostavljale, razen kadar so želele deliti občutje, da jim je nerodno 

ali težko. Udeleženka 3.2: »Če ti ni šlo, je bil pogled sotrpina, sem kar gledala druge.« 

Večinoma jim je v paru lažje vzpostavljati stik. Opazijo pozitivno spremembo, a še vedno jim je 

pri tem pogosto nelagodno in raje gledajo v tla. Le v drugi skupini, kjer udeleženke plešejo tri 

leta in več, opažajo pozitiven vpliv tudi na vsakdanje življenje, saj so bolj sproščene in 

večkrat pogledajo ljudi v oči. Udeleženka 2.6: »Bolj vzpostavljam stik z drugimi v plesu in na 

splošno, ker sem bolj sproščena v telesu in pri plesu.«  

 

Oči so zrcalo duše, kot pravi pregovor. Dokler obstaja še kakšna zavora, strah, ranljivost, takrat 

posameznik ne gleda drugih v oči, saj bi se jim s tem izpostavil. Stern (1977) je ugotovil, da mati 

in otrok najdlje ohranita očesni stik. Tej intenzivnosti stika se približajo le zaljubljenci in 

sovražniki. Odnos mama-otrok je najbolj povezan in najzaupljivejši odnos, kar jih je. Otrok se 

namreč rodi v svet popolnoma nebogljen in je v celoti odvisen od mame. Očesni stik je poleg 

dotika prva in edina vez z mamo. Ona mu predstavlja vse, on pa ji v celoti zaupa in se ji prepusti. 

Otrok z življenjskimi izkušnjami in s kulturo pridobi vzorce vzpostavljanja očesnega stika z 
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ljudmi. Vendar je osnova vedno enaka. Kot navaja Rutten-Sarisova (1992), ljudje iščemo očesni 

stik z drugimi, kadar nas drugi zanimajo ali želimo z njimi kaj deliti. Če stika ne želimo, 

pogledamo stran. Kadar se počutimo nelagodno, po navadi stika ne iščemo. Ker se udeleženke ne 

počutijo lagodno, kadar se gibalno izpostavljajo, še posebej med prostim plesom, raje gledajo 

stran. Pogosto začnejo klepetati, ker ne zdržijo samo v gibanju in stiku, saj jim je nelagodno. Pri 

očesnem stiku je sprememba po enem letu ali dveh majhna ali pa je sploh ni. Enako je bilo tudi v 

pilotski anketi iz leta 2009. Iz navedenega lahko sklepam, da so udeleženke prvi dve leti še 

vedno do neke mere nesproščene in zadržane. Težko se popolnoma odprejo pred soudeleženkami 

in v življenju nasploh. Navedeno se navezuje tudi na druge ugotovitve, saj udeleženke še niso 

tako ozaveščene, gibalno sproščene in samozavestne. Po treh letih plesa je situacija precej 

boljša. Počutijo se bolj sproščeno, saj jim skupina ponuja varno okolje, bolj se zavedajo sebe in 

svojega gibanja in se s tem bolj sprejemajo ter so posledično bolj suverene v komunikaciji in s 

tem tudi pri očesnem stiku. Zakaj se to stanje ne izboljšuje še naprej, pripisujem dejstvu, da so 

udeleženke iz tretje skupine bolj usmerjene v performativno funkcijo plesa kot pa terapevtsko. 

Zato tudi ne more priti do izboljšave, saj se temu ne posvečajo.  

 

Precej plesalk druge in tretje skupine je poudarilo pomen dotika. Kako jim je bil sprva 

neprijeten in kako jim je prek plesa in druženja postal prijeten in sprostilen. Udeleženka 2.5: 

»Fizični stik, ne maram, da se me drugi dotikajo, mi masaža ni bila fajn, no, to mi je sedaj že ene 

dve leti všeč, sem šla prej domov, če ni bilo prijateljice.« Udeleženka 2.4: »Jaz se zelo potim in 

mi je zoprno masirat brez žogice, paše mi masaža, pa naučila sem se masirat, pa če sem 

zategnjena, kako si pomagat, enako.«  

 

Navedbe so me presenetile, da je tako veliko plesalk sprva dotik doživljalo kot neprijeten, a 

tega niso nikoli omenile. Raje so prej pobegnile domov. Pri mnogih se je to popolnoma 

spremenilo, nekaterim pa je neposredni dotik še vedno zoprn, sprejemajo pa posredni dotik z 

žogico in jim je tudi sprostilen. Kot sem že prej navedla, je dotik poleg očesnega stika prvi način 

komuniciranja. Kar se otrok nauči v prvih mesecih življenja, tako praviloma komunicira vse 

življenje (Stern, 1977). To dodatno oblikujejo še življenjske izkušnje in kultura. Če so bili prvi 

dotiki zaželeni in z občutkom, potem posameznik razvije pozitiven odnos do dotika. Če pa je bil 

dotik nezaželen, vsiljiv in brez občutka, lahko povzroči, da je posamezniku neprijeten. Paynova 

(1990) poudarja, da je rezultat skupinske gibalno-plesne terapije pravilen telesni stik. Pravilen v 

smislu zaželen in z občutkom do posameznika. Iz navedenega lahko sklepam, da so udeleženke v 

varnem okolju doživele dotik kot dobrodošel in sproščujoč, kar je spremenilo njihovo 

dotedanje dojemanje dotika. Tudi to se je spremenilo šele po parih letih plesa, podobno kot to 

velja za očesni stik. Kot sem že navedla, sta oba del prve komunikacije  otroka s svetom, zato sta 

tudi najbolj primarna, zakoreninjena in občutljiva. Veliko pogojev mora biti izpolnjenih, da pride 

do spremembe, kot na primer čas, občutek varnosti in sprejemanje, spoznavanje sebe, soočanje 

in želja po spremembi. Zato je razumljivo, da če se spremembe zgodijo, se zgodijo šele po 

daljšem času.  

 

Udeleženke so ocenile, da je skupinska gibalno-plesna terapija pozitivno vplivala na neverbalno 

komunikacijo v skupini ter nasploh, saj so bolj sproščene in zato bolj odprte in dostopnejše v 

komunikaciji ter v njej bolj uživajo. Hkrati se je bolj zavedajo. Iz navedenega lahko sklepam, da 

je vpliv skupinske gibalno-plesne terapije znotraj modela ozaveščanja telesa prek gibanja 

in plesa na neverbalno komunikacijo pozitiven, z večjimi spremembami po treh letih 

obiskovanja takšne skupine. 
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4.2.4 Odgovor na RV4: Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne  

terapije na kakovost življenja glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa? 

 

Udeleženke iz prve skupine so poudarile, da jim je nastop pomenil zelo veliko. Udeleženka 1.1: 

»Da si upam jt na oder.« Ko so to preživele, so se počutile zmagovito in ponosno. Obvladanje 

plesa jim da občutek, da so sposobne in znajo nekaj posebnega. Udeleženka 3.2: »Nek izziv, ki ga 

dam čez in sem ponosna na sebe, se bolj cenim, sej gre, sej je fajn, te dvigne.« Udeleženke druge 

skupine so bolj poudarjale dejstvo, da so v prijetni družbi, da se razgibajo in se zabavajo. 

Udeleženka 2.5: »Samopodoba se mi je izboljšala, družba je fajn, se zabavam …« Udeleženke 

tretje skupine pa so prav tako omenile, da razgibanost in prijetna družba pozitivno vplivata, saj 

so zato bolj zadovoljne s seboj in so si bolj všeč. Pomembno se jim zdi tudi zdi to, da so 

plesalke in da nastopajo. Udeleženka 3.3: »Se mi fajn zdi, da plešem in nastopam, sem ponosna 

nase, ti da energijo.«  

 

Vse udeleženke vidijo pozitivno povezavo med samopodobo in plesom, saj so omenjale 

pozitivnejšo samopodobo. Ta pa vpliva na oceno lastne vrednosti ter krepi samospoštovanje in 

je pomembna za ohranjanje duševnega zdravja (Safont 1992, v Kobal, 2000; Weare in Gray 

1996, v Kobal, 2000, Miller, 2004). Kobalova (2003) našteva faktorje samopodobe. Udeleženke 

so jih omenile kar nekaj, med njimi tudi boljše telesno in duševno zdravje. Poseben talent 

omenjajo predvsem udeleženke, ki plešejo dalj časa in so gibalno že precej sposobne. Kulturna 

izobraženost plesalk se izboljša zaradi informacij, ki jih udeleženke izvedo hkrati o plesu, 

kulturnem ozadju, ker spremljajo kulturne dogodke, vezane na Orient, berejo knjige na to temo 

in podobno. Dosežek je bil za udeleženke prve skupine končni letni nastop, na katerega so zelo 

ponosne, predvsem zato, ker so si upale zaplesati na odru pred publiko. Udeleženke, ki plešejo tri 

leta ali več, pa so zadovoljne in ponosne, ker veliko nastopajo. Osebni nadzor vidijo udeleženke 

predvsem v boljšem obvladovanju gibanja. Nekatere udeleženke so omenile, da se imajo na 

splošno v življenju bolj pod nadzorom, da znajo počakati na občutek in šele nato reagirajo, da se 

bolj obvladajo. Posredno pa se lahko to razbere tudi iz odgovorov plesalk, da se bolj čutijo in 

bolj zavedajo svojih čustev, kar pomeni, da se ustrezneje odzivajo na situacije. Udeleženkam 

veliko pomeni tudi, kaj menijo o njih njihove družine in prijatelji. Predvsem udeleženkam iz 

prve skupine, saj so skoraj vse omenile, da so njihovi domači ponosni nanje. Udeleženka 1.2: 

»Moj eks mož je reku, da upa, da bo vidu CD, in me klicu, kako je bilo, sin je tudi hotel prit, oba 

sta bila ponosna, da sem se tega lotila.« Kaj drugi menijo o nas, je pomembno, saj vpliva na 

oblikovanje naše lastne vrednosti in samopodobe (Kobal, 2000, v Tomori, 1990).  

 

Udeleženke so povedale, da so dosti bolj zadovoljne s svojim videzom, saj se bolj sprejemajo 

takšne, kot so, in ker je njihova telesna vzdržljivost precej boljša, saj se redno gibljejo. Del 

samopodobe je telesna samopodoba, predstava o lastnem telesu, ki jo poleg resničnih potez in 

vidnih značilnosti telesa določata čustveni odnos posameznika do sebe in pomen, ki ga ima zanj 

(Tomori, 1990). Kakšni se zdimo sami sebi, določa, kako se počutimo v lastni koži. Če smo s 

seboj zadovoljni, se to vidi navzven. Če se dobro počutimo, smo prijetnejša družba in imamo 

zato tudi boljše odnose z drugimi, kar so ugotovile tudi udeleženke. Predstava o telesni 

samopodobi vpliva na vedenje in samovrednotenje posameznika, na doživljanje drugih in na 

odnose z njimi (Tomori 1990). Ženske so glede telesa na splošno do sebe dosti bolj kritične kot 

moški, kar sta ugotovila v raziskavi Feingold in Mazzella (1998), zato je njihova telesna 

samopodoba na splošno nižja. Ker udeleženke ocenjujejo, da so s seboj dosti bolj zadovoljne, 

odkar plešejo, lahko sklepam da skupinska gibalno-plesna terapija pozitivno vpliva na 

telesno samopodobo.  
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Vse udeleženke so povedale, da se jim zdi, da je ples zelo pozitivno vplival na njihovo kakovost 

življenja. Prijetni odnosi v skupini jim veliko pomenijo, saj so tu sklenile tudi nova 

prijateljstva, se redno družijo in se veselijo srečanja z udeleženkami. Udeleženka 1.1: »Da 

svoj prosti čas zapolnim, fajn družba je, imam več volje, lažje premagujem probleme, se gibljem, 

družba mi polepša dan in večer.« Bolje se počutijo v svojem telesu, v družbi na plesnih vajah jim 

je prijetno, so na splošno bolj sproščene in polne energije. Udeleženka 2.2: »Na splošno nisem 

več siva miš, sklonjena, rešila perfekcionizma, bila prekritična, se bolj sprejela, telo z vsemi 

napakami vred, družba je fajn, tuki se dobr počutim, da je pomembno, kako se počutim ob gibu.« 

Druga in tretja skupina sta izpostavili, da so si udeleženke želele druženja in zabave ob plesu, v 

prvi vrsti pa so vse omenjale, da se imajo super v skupini in da jim to veliko pomeni. Udeleženka 

2.5 pravi: »Družba je fajn, se zabavam.«  

 

Braüningerjeva (2012) je v študiji ugotovila, da gibalno-plesna terapija na kratki in dolgi rok 

izboljša kakovost življenja ljudi, ki čutijo posledice stresa. Preverjali so šest področij, in sicer: 

telesno stanje, duševno stanje, neodvisnost, socialne odnose, vpliv okolja na kakovost življenja 

in duhovnost/vero/prepričanje. Vse udeleženke so poudarjale, da se je njihovo telesno stanje 

izboljšalo, kar izhaja že iz odgovorov na vprašanja o zavedanju telesa in gibanju. Duševno 

stanje plesalk je po plesu dosti boljše kot prej in je tudi na splošno boljše, kar so prav tako 

poudarjale tudi že v odgovorih na prejšnja vprašanja. Pravijo, da laže premagujejo težave, imajo 

več energije, prijetno zapolnjen prosti čas, se bolje sprejemajo in dobro počutijo. Kar nekaj 

plesalk je tudi povedalo, da so se težko odločile, da gredo nekam same, in da so zdaj 

zadovoljne, da so to storile. Na plesu je prijetna družba, dobro se počutijo, zabavajo se in so na 

splošno bolj družabne. To, da hodijo na plesne vaje, jim dviguje kakovost življenja, so 

enoglasne. Zadnjega področja duhovnost/vera/prepričanja nisem preverjala, udeleženke pa ga 

same tudi niso omenjale. Iz vsega navedenega lahko sklepam, da udeleženke ocenjujejo, da je 

njihova kakovost življenja zaradi plesa višja. Na to pa kažejo tudi vsa prej omenjena področja, 

kjer udeleženke opažajo velike spremembe na bolje, čeprav jih niso omenjale v povezavi s 

kakovostjo življenja.  
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5 Sklepne ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja 

Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

 

RV1 – ozaveščanje telesa glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek gibanja 

in plesa? 

 

Večina udeleženk iz vseh treh skupin: 

 je imela slabo telesno držo, ko so začele plesati, 

 se bolj zaveda telesne drže in jo večkrat popravi, 

 ima na splošno pravilnejšo telesno držo, 

 je želela odpraviti telesne bolečine,  

 navaja, da nimajo več bolečin ali pa so te manjše,  

 navaja, da so bolj polne energije, umirjene in sproščene, 

 navaja, da so bolj prizemljene in ženstvene, 

 ugotavlja pozitiven učinek modela na odpravljanje stresa, 

 dolgotrajen stres doživljajo kot oviro pri sodelovanju, ki je ni moč odpraviti. 

 

Udeleženke, ki so vključene v model eno leto ali dve: 

 se bolje zavedajo telesa kot celote in rok, 

 so pozornejše na telo in občutke v njem, 

 o čustvih niso govorile, omenjajo pa boljše počutje, 

 so začele bolj opazovati, kaj se dogaja s telesom, 

 pri prostem plesu se ne prepustijo impulzom telesa, ampak razmišljajo, kaj naj storijo. 

 

Udeleženke, ki sodelujejo v modelu tri leta: 

 dobro zaznavajo telo kot celoto in posamezne dele, 

 bolje doživljajo občutke in čustva na telesnem nivoju,  

 znajo locirati občutke v telesu, povezane z določenim čustvom, 

 so pri prostem plesu sproščene in sledijo telesu. 

 

Udeleženke, ki sodelujejo v modelu štiri leta: 

 so pozornejše na telo in spremembe v njem, 

 so v telesu bolj domače, dobro zaznavajo občutke in čustva, 

 pri prostem plesu še razmišljajo, a počasi jim gre na bolje in se vedno laže prepuščajo 

gibanju. 
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Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

 

RV2 – gibanje glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa? 

 

Udeleženke vseh treh skupin:  

 so bile pred vključitvijo v model zakrčene in neizrazne, 

 so postale gibčnejše, 

 pri plesu in nasploh uporabljajo več delov telesa, 

 njihovo gibanje je bolj raznovrstno,  

 njihovo gibanje je bolj ženstveno. 

 

Udeleženke, ki so vključene v model od enega leta do dveh let: 

 opažajo boljšo splošno razgibanost, 

 poudarjajo razliko med njihovim »lesenim« gibanjem na začetku in spremembami, 

 pri svoji izraznosti ne vidijo bistvenih sprememb, pred drugimi jim je še nerodno, 

 pri prostem plesu se ne sprostijo, ker so pod pritiskom, kako bodo videti, in razmišljajo, 

kaj bodo storile, moti jih, če jih kdo gleda, če je ogledalo, mislijo, da morajo kaj pokazati. 

 

Udeleženke, ki so vključene v model tri leta: 

 natančneje navajajo, kateri deli telesa so postali gibčnejši, na primer roke ali prsni koš, 

  so opozorile na spremembe in novosti, ki jih uvajajo v gibanje v zadnjem času, čeprav 

vse opazijo bistveno razliko od začetka, 

 imajo boljšo telesno vzdržljivost, ker se redno gibljejo, 

 prostor doživljajo kot pomemben element plesa, zavestno ga uporabljajo in raziskujejo,  

 so postale na splošno gibalno bolj prilagodljive, 

 lažje sodelujejo pri gibanju v paru, čeprav večinoma raje sledijo gibu druge kot ponujajo 

svojega, 

 tako v plesu kot drugje se lahko izražajo precej bolj sproščeno, 

 so pri prostem plesu sproščene, lahko izražajo svoje občutke in čustva ter ustvarjajo 

gibanje. 

 

Udeleženke, ki so vključene v model štiri leta
6
:  

 gibajo in plešejo s celotnim telesom, 

 svoje gibanje opisujejo kot dinamično, 

 imajo boljšo telesno vzdržljivost, ker se redno gibljejo, 

 so še daleč od sproščenega izražanja v plesu, jim je nerodno in zoprno, vendar opažajo 

napredek,  

 pri prostem plesu se ne sprostijo, ker so pod pritiskom, kako bodo videti, in razmišljajo, 

kaj bodo storile, vendar menijo, da postaja laže.  

 

 

  

                                                      
6
 Udeleženke te skupine plešejo že zelo dolgo in redno nastopajo ter so zato dosti zahtevnejše in bolj kritične do 

sebe ter bistveno več časa posvetijo plesni tehniki kot pa osebnostni rasti. 
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Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

 

RV3 – neverbalno komunikacijo glede na čas vključenosti v model ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa? 

 

Udeleženke vseh treh skupin: 

 doživljajo skupino kot prijetno, v njej se počutijo varno in sproščeno, 

 očesni stik težko vzpostavljajo, 

 so v komunikaciji na splošno bolj sproščene in samozavestnejše. 

 

Udeleženke, ki so vključene v model od enega leta do dveh let:  

 so bolj sproščene in odprte,  

 dotika niso omenjale,  

 opažajo pozitivno spremembo pri očesnem stiku, a še vedno jim je pri tem pogosto 

nelagodno in raje gledajo v tla, večinoma v paru stik laže vzpostavijo.  

 

Udeleženke, ki so vključene v model tri leta: 

 opažajo velike spremembe pri vzpostavljanju stikov v vsakdanjem življenju, so precej 

bolj sproščene, 

 skupino doživljajo kot varno okolje,  

 so bolj suverene v komunikaciji, večkrat pogledajo ljudi v oči, 

 sprejemajo dotik, ki jim je postal prijeten. 
 

Udeleženke, ki so vključene v model štiri leta: 

 očesni stik lažje vzpostavljajo v skupini, 

 poudarjajo pomen dotika, ki jim je bil sprva neprijeten, a je prek plesa in druženja postal 

prijeten in sprostilen, 

 so samozavestnejše v komunikaciji na splošno. 
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Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

 

RV4 – kakovost življenja glede na leta vključenosti v model ozaveščanja telesa prek 

gibanja in plesa? 

 

 Udeleženke vseh treh skupin:  

 so samozavestnejše, 

 so zadovoljne, ker znajo plesati oz. obvladajo neko veščino, 

 so si všeč, 

 se dobro počutijo v skupini, ker je dobra družba in se zabavajo. 

 

Udeleženke, ki so vključene v model od enega leta do dveh let: 

 so zelo ponosne na končni nastop, ki jim je veliko pomenil, saj so si upale zaplesati na 

odru pred publiko; po tem so se počutile zmagovito in ponosno, 

 so poudarjale pomen pozitivnega mnenja družin in prijateljev o njihovem nastopu,  

 imajo občutek, da so sposobne, ker obvladajo veščino plesa.  

 

Udeleženke, ki so vključene v model tri leta in več:  

 cenijo dobro družbo in prijetne odnose v skupini, tu so sklenile nova prijateljstva, redno 

se družijo in se veselijo srečanja z udeleženkami, 

 se razgibajo in ob tem zabavajo, 

 se bolje sprejemajo takšne, kot so, 

 so ponosne, ker veliko nastopajo, 

 na splošno se imajo v življenju bolj pod nadzorom, počakajo na občutek in šele nato 

reagirajo, ker se bolj obvladajo. 

 



 
Kako udeleženke doživljajo vpliv skupinske gibalno-plesne terapije na njihovo: 

RV1 – ozaveščanje telesa   RV2 – gibanje   RV3 – neverbalna komunikacija  RV4 – kakovost življenja 

glede na čas vključenosti v model ozaveščanja prek gibanja in plesa? 
  

PRVA   Telesna drža je boljša, so    Znajo uporabljati več gibov.  V skupini jim je prijetno. Drugih So samozavestnejše, ker so  

SKUPINA   gibljivejše, bolje se počutijo na Težko jim je plesati prosto. Če  ne gledajo, le pogled sotrpina. upale nastopati. Bolj uživajo v  

1–2 leti sodelovanja splošno, opazujejo, kaj doživljajo.  jim gre dobro, se lažje izražajo,  Plesati v paru jim je prijetnejše  svojem telesu, ženstvenosti. 

v modelu  Med plesom še niso sproščene,  najlažje pa je, če so same. So bolj in lažje. So bolj sproščene in Na plesnih vajah se dobro počutijo,  

jim pa odpravi stres.  ženstvene. U 1.3: »Se prepustim pozorne povsod.   napredujejo in prijetno zapolnijo 

U 1.1:«Povsod se pozna,  in uživam, vedno več dodajam U 1.5: »Stran gledam tudi  prosti čas. U 1.1: »Svoj prosti 

sem bolj gibljiva, drugače hodim, zaradi plesa, prej tudi nisem bila drugje, nima resnega vpliva … mi  čas zapolnim, imam več volje, 

se držim bolj pokončno, večkrat pozorna. Pa povsod grem,  po ples prav pride, bolj noter čutim  laže premagujem probleme, se 

se spomnim in popravim.«  celem prostoru.«   in odražam tudi zunaj.«  gibljem, družba mi polepša dan.« 

 

DRUGA  Zavedajo se vseh mišic in delov  Odkrivajo nova gibanja, nivoje,  Rade plešejo v skupini, ker se So samozavestnejše, bolje se  

SKUPINA  telesa, so gibljivejše in se lepše  smeri, prostor. Lažje jim je  bolj poznajo. Tudi v paru je zato  počutijo, gibčne in v prijetni 

3 leta sodelovanja  držijo. So nasploh bolj sproščene. ponujati gib in sodelovati v paru,  lažje s komer koli iz skupine.  družbi se zabavajo. Ples jih veseli, 

v modelu  Svoje telo sprejemajo, ga čutijo,  pri prostem plesu jim je še težko.  Med plesom se gledajo, le če jih sprosti, po njem in družbi  

obvladajo. Čustva bolj zaznavajo. Znajo se sprostiti, čutiti veselje,  opozorim na to. Dotik je prijeten.  hrepenijo. Masaža jih sprosti. 

U 2.4: »… odkar plešem,   zapeljivost pri plesu, drznost. U 2.5:«… bolj sproščena,   U 2.2: »Vpliva pozitivno na 

sem bolj sproščena, bolj čutim U 2.5: »Nikoli nisem šla    povezanost skupine mi koristi...  zdravje, tudi duševno, vrnil me je v  

telo, se imam rada, bolj gledam na tla, letos pa sem že šla    faktor druženja … v interakciji družbo, se fajn počutim … da je ok  

nase in na svoja čustva.«    malo v te dimenzije.«    sem bolj prijetna.«  biti ženstvena … to mi veliko da.« 

 

TRETJA   Pozornejše so na telo in   Udeleženke pri plesu uporabljajo  V skupini jim je prijetno. Če jim  Dobra družba, telo bolj 

SKUPINA  spremembe v njem. V telesu se  celotno telo in raznovrstne gibe.  je nerodno, se spogledujejo.   zaznavajo, imajo prijatelje, 

4 leta sodelovanja počutijo bolj domače, so       Ker so gibčnejše, lažje plešejo. Pogledajo druge v oči, ker vadimo  se počutijo sprejete, se ne sekirajo, 

v modelu  gibčnejše in sproščene ter se      Pri prostem plesu jim je nerodno. in se dobro poznajo. So na splošno obvladajo neko novo reč, da so že  

lepše držijo. Ples jih sprosti.  Nekatere se v plesu teže izražajo. samozavestnejše v komunikaciji. dolgo skupaj, ples je del življenja. 

U 3.3: »… jaz sem bolj   U 3.3: »Bolj gibčna sem,    U 3.1: »Ja, smo precej      Masaža jim je všeč.   

mehka … bolj domača v telesu, več gibanja znam uporabiti  izboljšale očesni stik, čeprav U 3.6: »Smo kot ena skupnost, del 

… lažje uporabljam telo…, bolj  tako v plesu kot v vsakdanjem  je zdaj lažje, ker se poznamo.« življenja, brez tega več ne moreš, 

sproščena …«     življenju … čutim, kar plešem.«      se bolje gibam, zavedam telesa.« 

  

SKLEPNE   Telesna drža je boljša, nimajo    So gibčnejše, pri plesu uporab-   V odnosih so pristnejše,    Občutek imajo, da so sposobne in 

UGOTOVITVE                 več bolečin ali so te manjše.           ljajo več delov telesa, njihovo    dostopnejše in bolj sproščene.        da po enem letu nekaj že znajo. 

Bolj so sproščene in bolje se  gibanje je bolj raznoliko. So bolj   Bolj zavestno doživljajo never-      Po treh letih jim več pomeni dobra  

zavedajo tako delov kot celega ženstvene v gibanju in obnašanju.   balno komunikacijo V njej so   družba, da se razgibajo in zabavajo. 

telesa. Ples odpravi stres, če ga  Po treh letih so začele v plesu          samozavestnejše po 3 letih plesa.   So bolj zadovoljne s seboj in so si 

ni preveč. Po treh letih se bolj izražati tudi svoja čustva ter  Pri očesnem stiku postajajo počasi  bolj všeč. So na splošno bolj 

zavedajo občutkov in čustev. lahko v prostem plesu tudi  bolj       sproščene. Po treh letih plesa  sproščene in polne energije. 

Svoje telo bolje sprejemajo. uživajo.     večkrat pogledajo v oči. Dotik  Všeč jim je, da so plesalke in da  

          jim je prijeten in sproščujoč.  nastopajo. 

Shema 11: Analiza skupin in sklepne ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja (Jevšenak, 2013)   
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6 Zaključek  

 

V raziskavi so preverjeni učinki modela ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa (v 

nadaljevanju model), ki združuje gibalno-plesno terapijo in orientalski ples. Proučen je vpliv 

časa vključenosti udeleženk v model na njihovo doživljanje ozaveščenosti telesa, gibanja, 

neverbalne komunikacije in kakovosti življenja – telesno in duševno stanje ter socialni odnosi. 

 

Usmerjeni skupinski intervju z udeleženkami z različno dobo vključenosti v model (od 1 do 4 

let) je omogočil odkrite in izčrpne pogovore o raziskovalni tematiki. Kvalitativna analiza 

zbranega materiala dokazuje, da se udeleženke vključujejo v tečaje, ker želijo: 

 postati bolj sproščene in ženstvene, 

 razgibati svoje telo, 

 plesati, 

 pridobiti vzdržljivost, 

 odpraviti bolečine v predelu hrbta, 

 popraviti držo in 

 biti v družbi. 

 

To izpostavlja težave, s katerimi se soočajo: nesproščenost, pomanjkanje druženja, nezadostno 

telesno vadbo, slabo razgibanost telesa in šibko vzdržljivost, nepravilnosti v telesni drži in 

pojavljanje bolečinskih stanj. Pričevanja udeleženk so izpostavila tudi visoko stopnjo stresa v 

njihovem življenju. Te ugotovitve so v skladu z izsledki predhodnih raziskav, ki so pojasnile 

vpliv stresa na telesno držo in počutje posameznika (Selye, 1955) ter utemeljile dognanje, da z 

ozaveščenim gibanjem in dihanjem posameznik lahko ozavesti zakrčenosti v telesu in jih 

odpravi (Hanna, 1988). Navedeno je bilo temeljno vodilo pri oblikovanju lastnega modela in 

tudi želeni cilj specialističnega dela. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da model pozitivno vpliva na: 

 zavedanje telesa – udeleženke so postale bolj sproščene in so se začele zavedati več 

delov telesa ter telesa kot celote; 

 telesno držo – udeleženke so pridobile pravilnejšo telesno držo, s tem so se telesne 

bolečine zmanjšale ali celo izginile; 

 zavedanje občutkov in čustev – udeleženke so se po treh letih vključenosti v model v 

večji meri zavedale občutkov in čustev, med plesom so začele izražati svoja čustva ter 

uživati v prostem plesu; 

 gibalni repertoar – udeleženke so izboljšale splošno telesno gibljivost, med plesom so 

uporabljale več delov telesa, njihovo gibanje je po njihovem občutju raznovrstnejše in 

bolj ženstveno; 

 neverbalno komunikacijo – zavestneje doživljajo svojo komunikacijo, verbalno in 

neverbalno komunikacijo drugih, v komunikaciji so po treh letih postale 

samozavestnejše, pri očesnem stiku še nekoliko zadržane, dotik jim je v skupini postal 

prijetnejši in sproščujoč; 

 kakovost življenja – telesno in duševno stanje ter socialni odnosi so se izboljšali, v 

odnosih so postale pristnejše, dostopnejše in bolj sproščene, razvile so občutek, da so 

sposobne, da plesno dobro napredujejo, se razgibajo, zabavajo, so bolj zadovoljne s 

seboj in so si bolj všeč, so bolj polne energije, vse več jim pomeni dobra družba 

soplesalk in tudi nastopajo z velikim zadovoljstvom.  
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Rezultati raziskave kažejo enake pozitivne učinke kot predhodno omenjene raziskave izvedene 

na področju gibalno-plesne terapije (Margariti in drugi, 2012; Braüninger, 2012). Na podlagi 

navedenega lahko sklepam, da je model učinkovit, saj so bile opazne pozitivne spremembe na 

prav vseh raziskovanih področjih. Pozitivne spremembe so bile opaznejše z leti trajanja 

vadbe, zlasti pri udeleženkah, ki plešejo tri leta ali več. Ker so vse nam dostopne sorodne 

raziskave temeljile na krajših testnih obdobjih, neposredne primerjave z drugimi avtorji niso 

mogoče. Rezultati pa potrjujejo preventivni učinek modela, saj so udeleženke z dolgoletnim 

sodelovanjem v skupini izboljšale svoje telesno in duševno stanje. Pričakujemo lahko, da so s 

tem povečale odpornost proti duševnim boleznim in psihosomatskim težavam, ki so posledica 

stresa (Selye, 1955; Hanna, 1988; Miller, 2004). Manjši pozitivni vpliv obiskovanja tečajev je 

bil izražen pri udeleženkah, ki so bile na drugih področjih življenja izpostavljene močnemu in 

kontinuiranemu stresu. Navedeno nakazuje, da modela ne moremo enačiti z nekaterimi 

drugimi priznanimi metodami gibalno-plesne terapije, ki delujejo na globljem nivoju in so tudi 

intenzivnejše.  

 

Raziskava je potrdila tudi druga opažanja mojega večletnega dela, in sicer da: 

 zakrčenost telesa in bolečine lahko odpravimo z ozaveščanjem telesa, gibanja, občutkov 

in čustev,  

 gibanje postane raznovrstnejše, če telo osvobodimo zakrčenosti, 

 z ozaveščanjem telesa, gibanja, občutkov in čustev postane neverbalna komunikacija 

zavestnejša, jasnejša in bolj usklajena z verbalno,  

 sodelovanje v skupini omogoča pomembne izkušnje v odnosih, ki so prenosljive tudi na 

vsakdanje življenje, 

 se kakovost življenja udeleženk zaradi vsega navedenega bistveno poviša, predvsem z 

zavedanjem telesa, boljšo gibljivostjo, zavedanjem občutkov in čustev ter z novimi 

vezmi znotraj skupine. 

 

Navedeno je v skladu z ugotovitvami že omenjenih avtorjev (Hanna, 1988; Payne, 1984 in 

1990; Kroflič, 1992; Meekums, 2002; Belardinelli, Lacalaprice, Ventrella, Volpe in Faccenda, 

2008; Hackney in Earhart, 2009; Hamburg in Clair, 2003; Margariti in drugi, 2012), ki so 

ugotovili, da različna gibalna praksa oziroma plesne oblike pozitivno vplivajo na telesno in 

duševno stanje udeležencev, predvsem na doživljanje, zavedanje in uporabo telesa, 

vzdržljivost in splošno dobro počutje. Dvig kakovosti življenja na področju telesnega in 

duševnega stanja ter socialnih odnosov je pozitivna posledica boljšega telesnega in duševnega 

stanja udeleženk. Rezultati raziskave potrjujejo tudi ugotovitve Braüningerjeve (2012), ki 

pravi, da gibalno-plesna terapija učinkovito odpravlja posledice stresa in pozitivno 

učinkuje na kakovost življenja.  

 

Pričevanja udeleženk nakazujejo, da orientalski ples pripomore tudi k njihovem občutju 

ženstvenosti. Občutje ženstvenosti je v primerjavi z gibalno-plesno terapijo specifika 

orientalskega plesa. Rezultati raziskave potrjujejo opažanja De Leonove (2006), Al-Rawijeve 

(1999) in Stricklinove (2005), da izvajanje orientalskega plesa okrepi samozavest in 

zadovoljstvo udeleženk s seboj, saj ponuja možnosti gibanja in izražanja, ki so lastna tako 

ženskemu telesu kot ženskemu doživljanju. Udeleženke so pridobile pozitivnejšo samopodobo, 

ki vpliva na oceno lastne vrednosti ter krepi samospoštovanje in je pomembno za ohranjanje 

duševnega zdravja. Ti izsledki so skladni z ugotovitvami avtorjev (Safont 1992, v Kobal, 2000; 

Weare v Gray 1996, v Kobal, 2000) in jasno kažejo, da imata orientalski ples ter v 

specialističnem delu razviti model značilne elemente gibalno-plesne terapije, ki uspešno 

učinkujejo zlasti v preventivni vlogi.  
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