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POVZETEK 

 
Ta kvalitativna študija je bila zasnovana z namenom, da podrobneje razišče fenomen 

kinestetične empatije ter njen učinek na notranje doživljanje udeležencev delavnic pomoči s 

plesno–gibalnimi dejavnostmi. V pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi ima kinestetična 

empatija vlogo katalizatorja pozitivnih sprememb pri klientih, vendar je v praksi še zelo slabo 

raziskan pojav. Štirje študentje pomoči z umetnostjo so se udeležili štirih eksperimentalnih 

delavnic pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi, v katerih je bil največji poudarek na 

procesu medsebojnega uglaševanja. Vse delavnice so  bile snemane. Na podlagi analize 

videoposnetkov gibanja sem izbrala ključne trenutke uglašenosti in neuglašenosti v utelešenih 

interakcijah udeležencev, nato pa sem jih analizirala v okviru skupinskih intervjujev skupaj z 

udeleženci ter ugotavljala, kakšne razlike obstajajo med doživljanjem obeh interakcijskih 

stanj. Rezultati pričujoče študije kažejo na to, da uspešno uglaševanje v pomoči s plesno-

gibalnimi dejavnostmi usmerja pozornost klienta na sedanji trenutek, spodbuja 

posameznikovo spontanost, igrivost in kreativnost, spodbuja utelešenost in s tem integracijo 

uma in telesa. Uspešno uglaševanje z drugim vodi v doživetje intersubjektivne izmenjave, ko 

dve osebi soustvarjata intersubjektivno izkušnjo, uspešno uglaševanje s skupino pa v 

doživljanje enosti s skupino. Trenutki neuspešnega uglaševanja sprožijo neprijetna občutja, 

rezultirajo v pomanjkanju spontanosti in občutjih izključenosti ter ovirajo kontakt. Rezultati 

raziskave kažejo tudi na povezanost značilnosti doživljanja uglašenosti z doživljanjem 

sedanjega trenutka v plesu. Na podlagi tega je bil sestavljen model doživljanja sedanjega 

trenutka v plesu, ki podrobneje orisuje omenjene povezave. 

 

Ključne besede: notranje doživljanje, pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi, uglaševanje, 

kinestetična empatija. 

 

ABSTRACT 

This qualitative study was designed to investigate the phenomenon of kinesthetic empathy 

and its impact on the inner experience of dance movement therapy workshops’ participants. In 

dance movement therapy, kinesthetic empathy is seen as a catalyst of positive change in the 

client, but in practice it is still a very poorly understood phenomenon. Four students of 

expressive arts therapies attended four experimental dance movement therapy workshops, 

where the greatest emphasis was on the process of mutual attunement. All workshops were 

video recorded. Based on video movement analysis, key moments of nonverbal attunement 

and non-attunement were chosen, and then analyzed within group interviews with 

participants. The results of this study show that successful attunement in dance movement 

therapy draws the client’s attention to the present moment, it encourages individual 

spontaneity, playfulness and creativity, promotes embodiment and thus the integration of 

mind and body. Successful attunement with another leads to intersubjective exchange, where 

two people co-create an intersubjective experience. Successful attunement with the group 

leads to the experience of oneness. Moments of non-attunement trigger unpleasant feelings, 

result in lack of spontaneity, feelings of exclusion and hinder the contact. The study’s results 

also show the connection between the characteristics of inner experience of attunement with 



 

 

the inner experience of the present moment in dance. On this basis, the model of experiencing 

the present moment in dance was designed, which outlines in detail these connections. 
 

Keywords: inner experience, dance movement therapy, attunement, kinesthetic empathy 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

UVOD 

 

Kinestetična empatija je temeljni koncept pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. Širše 

gledano pomeni kinestezija občutenje gibanja, empatija pa pomeni sposobnost razumeti 

drugega, njegovo doživljanje. Kinestetična empatija pomeni sposobnost razumeti drugega 

preko občutenja gibanja, in sicer preko lastnega čustvenega in gibalnega odziva.                         

V pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi se terapevtski proces začne z empatičnim 

odzivom  na klientovo gibanje. Skozi uporabo kinestetične empatije se terapevt klientu najprej 

približa, »kjer in kakor je«. Plesni terapevt nato intervenira skozi svoje telesne odzive na 

klientovo gibanje. Lahko bi rekli, da se ves čas telesno uglašuje na klienta.  

Kinestetična empatija je predpogoj za empatično socialno zrcaljenje (uglaševanje) 

znotraj pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi in omogoča klientu, da izrazi sebe ter mu 

skozi varen prostor omogoča nov odziv, kar vodi k razvoju bogatejših, bolj poglobljenih 

medosebnih interakcij. 

V pričujoči magistrski nalogi se bom podrobneje posvetila fenomenu kinestetične 

empatije ter njenemu učinku na notranje doživljanje udeležencev delavnic pomoči s plesno–

gibalnimi dejavnostmi. V pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi ima kinestetična empatija 

vlogo katalizatorja pozitivnih sprememb pri klientih, vendar je v praksi še zelo slabo raziskan 

pojav. 

To kvalitativno študijo sem zasnovala z namenom, da bi empirično raziskala, kako 

doživljajo kinestetično empatijo udeleženci delavnic pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi 

ter kakšne so značilnosti trenutkov uglašenosti oz. neuglašenosti. Želim si, da bi raziskava 

prispevala k definiciji pojma kinestetična empatija na področju pomoči s plesno-gibalnimi 

dejavnostmi in bi preko izsledkov omogočila utemeljitev koncepta, pogosto uporabljenega v 

praksi. 

V teoretičnem delu naloge bom raziskovala kinestetično empatijo skozi prizmo teorij o 

utelešenosti in zrcalnih nevronih. Fenomenološko orientirani pogledi na utelešeno kognicijo 

že dalj časa poudarjajo idejo, da um ne obstoji zgolj v miselnih procesih v glavi, temveč je 

porazdeljen med možgani, telesom in okoljem. Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi se 

osredotoča na analizo gibanja in na možnost spremembe gibanja, kar naj bi neposredno 

vplivalo na spremembo kognicije. Predmet našega zanimanja bo, kako komunicira naše telo 

in kaj nam sporoča o samih sebi, drugih in svetu, ter kako. 

Empirične dokaze za obstoj kinestetične empatije nam ponujajo raziskave o zrcalnih 

nevronih. Utelešena simulacija je funkcionalni mehanizem, ki spremlja pojav kinestetične 

empatije in lahko vodi v deljenje občutij. Na podlagi teorije o zrcalnih nevronih tovrstni 

mehanizem omogoča, da se v opazovalcu aktivirajo podobne afektivne nevronske mreže kot v 

gibajočem. Implicitno se zavemo podobnosti z drugim, ker to podobnost dejansko utelesimo. 

V drugem delu bom raziskovala pomen kinestetične empatije in uglaševanja v socialnih 

interakcijah – od uglaševanja v zgodnjem razvoju do utelešene uglašenosti v terapevtskem 

odnosu. 
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Uglaševanje preko gibanja posnema pomemben psihološki razvojni proces – neverbalno 

uglaševanje v zgodnjem otroštvu, skozi katero dojenček oblikuje prva občutja sebe, in je torej 

primarni jezik, preko katerega oseba razume sebe in druge. 

Neverbalne relacijske sheme, ki jih razvije dojenček, ostajajo v življenju posameznika 

primarni vpliv na njegovo intuitivno, afektivno medosebno komuniciranje. Ta način 

povezovanja je ukoreninjen v telesu, to implicitno relacijsko znanje pa je shranjeno v telesu 

kot vzorci telesnih in čustvenih interakcij. 

V empiričnem delu bom predstavila rezultate raziskave. Štirje študentje pomoči z 

umetnostjo so se udeležili štirih eksperimentalnih delavnic pomoči s plesno–gibalnimi 

dejavnostmi, v katerih je bil največji poudarek na procesu medsebojnega uglaševanja. Vse 

delavnice so bile snemane. Na podlagi analize gibanja sem izbrala ključne trenutke 

uglašenosti in neuglašenosti v utelešenih interakcijah udeležencev, nato pa sem jih analizirala 

v okviru skupinskih intervjujev skupaj z udeleženci in ugotavljala, kakšne razlike obstajajo 

med doživljanjem obeh interakcijskih stanj.  

V razpravi sem želela povezati teorijo s prakso in nakazati povezave empiričnih 

izsledkov s teoretičnim konceptom kinestetične empatije. Zadnji del tako prinaša branje o 

tem, kako izgleda kinestetična empatija v praksi in kakšne vplive prinaša na notranje 

doživljanje s perspektive klienta. 

 

POMOČ S PLESNO–GIBALNIMI DEJAVNOSTMI 

 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi (Dance Movement Therapy) je mednarodno 

razširjen pristop psihoterapije, ki temelji na telesnih in umetnostnih intervencijah. Razvija se 

od leta 1940 in je od takrat pridobila različne orientacije (Behrends, Müller in Dziobek, 2012). 

Ameriška zveza plesne terapije (American Dance Therapy Association) jo je opredelila 

kot psihoterapevtsko uporabo giba in plesa, preko katerih se posameznik kreativno vključuje v 

proces svoje čustvene, kognitivne, fizične in socialne integracije (Karkou in Sanderson, 

2006). 

V središču pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi sta improvizirano gibanje in ples, ki 

sta posredovana na različne načine oz. preko različnih tehnik.  

Uporaba gibanja in plesa kot terapevtskega sredstva izhaja iz ideje, da sta telo in duša 

neločljiva ter da telesna drža in gibanje na poseben način odražata notranja čustvena stanja. 

Spremembe v telesnem obnašanju lahko vodijo do psihičnih sprememb in spodbujajo 

posameznike, da ponovno izkusijo enotnost telesa, duševnosti in duha ter pridobijo občutek 

celovitosti (Levy ,1988). 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi je torej nebesedna terapija, ples pa je sredstvo, s 

katerim lahko človek pride v stik s svojimi čustvi in s svojo subjektivno stvarnostjo 

(Vogelnik, 2003). 

Pionirsko delo na področju pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi v evropskem 

prostoru (Velika Britanija) je opravil Rudolf Laban v času med obema svetovnima vojnama 

(Kroflič, 1992). Njegov največji prispevek do danes ostaja temeljita analiza človeškega 

gibanja v času in prostoru. Prostor, moč, čas in tok gibanja so osnovne kategorije, s katerimi 

je moč opredeliti vsako človekovo gibanje (vsakdanje, športno, plesno) (Kroflič, 1992).  

Plesna terapija v štiridesetih letih je potekala pretežno v psihiatričnih bolnišnicah. Prve 

plesne terapevtke – Marian Chace (ZDA), Mary Wigman (Nemčija), sledile so jima Mary 

Whitehouse, Trudi Schoop, Irmgard Bartenieff, so izhajale iz sodobnega plesa, v katerem so 

se po 2. svetovni vojni začeli porajati novi pojmi, kot so spontanost, avtentičnost (pristnost) 
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osebnega izraza, zavedanje telesa ter teme, ki so poudarjale čustva in odnose, kar je 

neposredno vplivalo na razvoj pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi (Vogelnik, 2003). 

Omenjeni plesni terapevti so v svoje delo vključevali spoznanja različnih 

psihoterapevtskih pristopov, od psihoanalitičnih do humanističnih.  

Avtorici Karkou in Sanderson (2006), ki sta raziskovali prakso britanskih plesnih 

terapevtov, ugotavljata, da se pri plesno-terapevtskem delu s skupinami praktiki večinoma 

naslanjajo na tehnike, ki jih je razvila Marian Chace. M. Chace, ki je bila pod vplivom 

Sullivanove interpersonalne psihoanalitične šole, je najpogosteje uporabljala plesno formacijo 

kroga kot obliko optimalne (demokratične) skupinske komunikacije skozi gibanje. V krogu so 

se posamezniki izmenjevali kot vodje spontanega gibanja, ki so mu sledili terapevt in ostali 

člani skupine. Terapevtski dejavniki orientacije M. Chace so: samoizražanje, integracija, 

skupinska komunikacija, sinhronost in kohezija. Ima izrazito interaktiven značaj. 

Chaiklin in Schmais (1986, v Karkou in Sanderson, 2006), ki sta analizirali prakso M. 

Chace, sta opisali terapevtski gibalni odnos kot enega štirih glavnih področij njenega pristopa 

(poleg telesne aktivacije, uporabe simbolizma in ritmičnih aktivnosti). Osnova terapevtskemu 

gibalnemu odnosu je empatija, ki je v kontekstu pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi 

izražena v obliki zrcaljenja. Terapevt utelesi neverbalno sporočilo klienta in mu ga gibalno 

posreduje nazaj, kar klientu omogoči razširitev oz. razjasnitev njegovih notranjih konfliktov. 

Cilj je razumevanje, potrditev in sprejemanje klienta.  

Pri individualnem delu se britanski plesno–gibalni terapevti večinoma naslanjajo na 

pristop, ki ga je razvila Mary Whitehouse, pod vplivom Jungove analitične psihologije. 

Pristop se osredotoča na »poglobljeno gibanje« (ang. »movement in depth«). Poudarja telesno 

zavedanje polarnosti (fizičnih, čustvenih in psiholoških) ter vključuje delo s podobami, 

simboli in metaforami. Klienti imajo pogosto zaprte oči in čakajo na notranjo sliko, ki jih 

spodbudi h gibanju. Terapevt spodbuja klienta k raziskovanju svojega osebnega »plesnega 

materiala«, on pa prisostvuje kot priča posameznikovega raziskovanja. T. i. avtentično gibanje 

je pristop, ki ga je prva uporabljala Mary Whitehouse, nadalje pa sta ga razvili Janet Adler in 

Joan Chodorow (Karkou in Sanderson, 2006). 

M. Whitehouse je poudarjala pristop, usmerjen na klienta, v katerem mora terapevt 

klienta »srečati, kjer je«, in mu zaupati, da je sposoben sam priti do rešitev. Po drugi strani pa 

mora terapevt intervenirati tudi na podlagi svojih intuitivnih sklepov, kar je lahko ali ne 

sprejeto s klientove strani. Terapevtski odnos tako sloni na razumevanju, kdaj intervenirati in 

kdaj prepustiti iniciativo klientu (Karkou in Sanderson, 2006). 

Tretje področje prakse pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi je pod vplivom 

Labanove analize gibanja, na podlagi katere je Judith Kestenberg (1975, v Karkou in 

Sanderson, 2006) razvila diagnostično orodje, s katerim je moč interpretirati neverbalno 

vedenje posameznika. J. Kestenberg je na podlagi svojih študij opisala kategorije gibalnih 

vzorcev, ki so sestavljeni iz ritmičnih vzorcev mišične napetosti gibanja in telesnih oblik (v 

npr. sesanje, grizenje… ) in ki sovpadajo z Freudovimi stopnjami razvoja (oralna faza, analna 

f., falična f., faza latence, genitalna f.). Ritmični vzorci so motorični izraz določenih potreb 

posameznika, usmerjeni v zadovoljevanje le-teh. 

Primerjava med  ritmičnimi vzorci v interpersonalnih odnosih, kot npr. med materjo in 

otrokom, razkriva možna področja komplementarnosti oz. konflikta v odnosu, kar se tiče 

zadovoljevanja potreb. Terapevtski proces se začne z empatičnim odzivom (uglaševanjem) na 

klientovo gibanje. Afektivno uglaševanje je moč izmeriti, z uporabo Kestenbergove 

diagnostike (Karkou in Sanderson, 2006). 

Iris Brauninger (2012a) omenja med najbolj razširjenimi pristopi tudi psihodinamsko 

orientirano pomoč s plesno – gibalnimi dejavnostmi, ki predpostavlja, da konflikti klienta v 

procesu izražajo njegove konflikte iz preteklosti, ter integrativno pomoč s plesno–gibalnimi 
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dejavnostmi. Psihodinamsko orientirani pristop integrira gibanje in psihodinamsko analizo 

gibalnih izkušenj in odnosov v skupini. V okviru psihodinamsko orientiranega pristopa oseba 

skozi gibalno improvizacijo izraža nezavedna čustva in stanja, kar psihoanaliza spodbuja s 

prostimi asociacijami in aktivno imaginacijo.  

Integrativna pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi je pristop, osnovan na praksi 

integrativne psihoterapije. Vključuje koncepte M. Chace, M. Whitehouse in Lilian Espenak 

(1905 – 1988), med drugim poudarja praktično delo plesne terapevtke Trudi Schoop (1903 – 

1999), koncept živečega telesa (Liebkonzept) ter plesno improvizacijo (Stanton Jones, 1992). 

Praksa pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi ostaja pod vplivom različnih 

psihoterapevtskih pristopov. Pogost je integrativni pristop, ki združuje spoznanja različnih 

psihoterapevtskih šol in omogoča fleksibilno delo v raznolikih kontekstih. Od specifične 

ciljne skupine so namreč odvisni terapevtski cilji in izbira terapevtskih tehnik. Element, ki 

povezuje na prvi pogled zelo različna teoretska ozadja, je ravno gibanje s svojimi izraznimi, 

simboličnimi in integrativnimi lastnostmi (Stanton-Jones, 1992). 

Vicky Karkou in Patricia Sanderson sta v svojih raziskavah ugotovili, da pri delu z 

osebami s psihičnimi težavami plesni terapevti izhajajo predvsem iz 

psihoanalitičnih/psihodinamskih pristopov, medtem ko pri delu z osebami s specifičnimi 

učnimi težavami izhajajo iz razvojnih teorij in teorij kreativnosti. S klienti, ki ne kažejo 

očitnih težav, je pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi največkrat osnovana na humanistični 

paradigmi in spodbuja samorazvoj (Karkou in Sanderson, 2006).   

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi (v najširšem smislu) integrira spoznanja 

različnih pristopov individualne in skupinske psihoterapije, (črpa iz humanističnih pristopov, 

psihoanalitičnih/psihodinamskih pristopov…), razvojne psihologije in razvoja gibanja, 

raziskav neverbalne komunikacije ter analize gibanja (Stanton-Jones, 1992). 

 

TERAPEVTSKI CILJI POMOČI S PLESNO–GIBALNIMI DEJAVNOSTMI 

 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi uporablja pretežno neverbalno komunikacijo, 

zato je posebej primerna pri delu s klienti, kjer je verbalno izražanje oz. razumevanje omejeno 

(Sandel in Johnson, 1983, v Stanton-Jones, 1992). 

V praksi je skoraj toliko pristopov pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi, kot je 

plesno-gibalnih terapevtov. Obliko in vsebino njihovega terapevtskega dela najbolj oblikujejo 

plesne izkušnje, potek njihovega izobraževanja ter osebna nagnjenost k določeni psihološki 

oz. psihoterapevtski paradigmi (Stanton-Jones, 1992).  

Terapevtski cilji in izbira terapevtskih tehnik so odvisni tudi od potreb specifične ciljne 

skupine. Kot že omenjeno pa na prvi pogled zelo različna teoretska ozadja povezuje  gibanje s 

svojimi izraznimi, simboličnimi in integrativnimi lastnostmi. 

Cilje pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi lahko tako strnemo v nekaj osrednjih 

ciljev: 

 

Integracija telesne in psihološke izkušnje 

 

Pojem integracije se v prvi vrsti nanaša na to, da pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi 

izhaja iz principa preko gibanja (individualnega ali v odnosu) obravnavati različne notranje, 

tj. duševne vsebine, ki so vezane na posameznika in na njegove načine komuniciranja ter 
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odnosov z drugimi. Gibanje klienta prinaša simbolično in izrazno sporočilo, ki ga plesni 

terapevt interpretira, skozi zrcaljenje pa se približuje razumevanju subjektivnega sveta klienta. 

Pri tem se predpostavlja, da se preko kreativnega gibanja dotikamo vseh vidikov 

notranjih duševnih procesov (čustveni, kognitivni, socialni in duhovni vidik). Kreativno 

gibanje in izkustvena igra sta osnovni način za raziskovanje notranjih vsebin ter preizkušanje 

novih načinov bivanja v svetu (Fifolt, 2009). 

Namen pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi je sprostiti naravni tok telesnega 

izražanja, ki je lasten posamezniku. Gibanje je način komuniciranja neposrednega telesnega 

doživetja (izkušnje). Med gibanjem na terapevtskem srečanju lahko iz podzavesti izhajajoči 

gibni odzivi izvabijo asociacijski spomin in ponovno odigravanje zgodnjih fenomenov; 

ozavestijo vtis čustev, ki jih lahko ponovno izkusimo in zaznamo na različnih ravneh 

zavedanja. Osebe lahko vstopijo globoko v ta proces, delujoč na nebesedni ravni, z gibanjem 

kot posrednikom oz. medijem (Payne, 2006). 

Plesni terapevt, ki deluje kot plesni partner, začne gibalni dialog. Komunikacija je 

vzpostavljena skozi vse senzomotorične kanale, ki so na voljo, spodbuja se tako neverbalno 

kot verbalno izražanje. Terapevt, ki empatično prisostvuje subjektivni izkušnji klienta, se mu 

pridružuje, »kjer in kakor je«. Terapevt in klient skupaj vzpostavita okolje zaupanja in 

varnosti, ki zmanjšuje obrambne procese klienta in dovoljuje vznik spontanega ekspresivnega 

gibanja (Fischman, 2009). 

Marian Chace, ena prvih plesno–gibalnih terapevtk, ki je bila pod vplivom idej 

Sullivanove interpersonalne psihoanalize, je razvila pristop, v katerem skupina tvori krog, 

posamezniki pa se izmenjujejo v vodenju in zrcaljenju improviziranega gibanja. Terapevt 

spodbudi skupino, da izkušnjo ubesedi: postavlja vprašanja o kvaliteti gibanja, skupina poišče 

verbalno asociacijo, metaforo gibanja. V procesu prihaja do ozaveščanja nezavednih vsebin 

klientov ter do preizkušanja novih načinov bivanja in izražanja skozi svoje telo (Chaiklin, 

1975, v Stanton-Jones, 1992). 

Cilj integracije je poudarjen že v sami definiciji pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi        

(American Dance Therapy Association, 2006, v Karkou in Sanderson, 2006); gre torej za 

čustveno, kognitivno, socialno integriranje psiholoških in fizičnih vidikov človekovega 

delovanja.  

Ozaveščanje nezavednih vsebin (misli, čustev, fantazij) omogoča klientom, da zopet 

integrirajo potlačene dele sebe, in to na kreativen način. Simbolično izražanje skozi gibanje in 

ples kliente vodi k novim povezavam med občutji, idejami ter gibanjem (Meekums, 2012). 

 
Razvoj socialnih veščin 

 

Pomemben cilj pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi je omogočiti klientom, da 

začutijo, kaj pomeni pripadati skupini oz. biti povezan z drugimi, in to zlasti skozi izkušnje 

sinhronega gibanja oz. skupnih gibalnih nalog. 

Skozi terapevtske intervencije, kot so izmenjevanje v vodenju in zrcaljenju spontanega 

plesa posameznika, pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi podpira kinestetično in 

emocionalno percepcijo ter razvoj ekspresivnih in socialno-komunikativnih sposobnosti. 

Zlasti je učinkovita v podpiranju občutka varnosti pri ljudeh, ki imajo telesne izkušnje 

odtujenosti (Behrends, Muller in Dziobek,  2012). Psihiatrične kliente ukoreninja v skupnosti, 

in jih odvrača od psihološke izoliranosti (Stanton-Jones, 1992).  

Terapevtska uporaba plesa v plesno-gibalni terapevtski skupini je osnovana na 

predpostavki, da se lahko posameznik skozi medij plesa povezuje s skupnostjo ter hkrati v 

skupini izrazi svoja občutja in potrebe (Behrends idr., 2012). 
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Interaktivni terapevtski elementi pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi, s svojimi  

kreativnimi, kooperativnimi aspekti in aspekti sinhronizacije, ciljajo na povečevanje kvalitete 

in možnosti za odnose z drugimi ljudmi in so pogoste intervencije skupinskih terapij (npr. 

ritmični plesi v krogu).Vključevanje v ritmične plese v krogu krepi odnose ter pripomore k 

procesu resocializacije (Behrends idr., 2012). 

 

Uglaševanje 

 

Skozi uglaševanje terapevta oz. članov terapevtske skupine bo klient ozavestil samega 

sebe in se začutil kot »resničnega«. Počutiti se resnično je več kot zgolj obstajati, to je iskanje 

poti k bivanju in povezovanju z drugimi kot »jaz« (Winnicott, 1971; Stanton-Jones, 1992). 

Cilj se nanaša na iskanje avtentične izkušnje samega sebe.  

Uglaševanje/zrcaljenje kot tehnika posnema pomemben psihološki razvojni proces – 

neverbalno uglaševanje v zgodnjem otroštvu, skozi katero dojenček oblikuje prva občutja 

sebe, in je torej primarni jezik, preko katerega oseba razume sebe in druge (Stern, 1985; 

Stanton-Jones, 1992).  

Zrcaljenje se ne nanaša le na posnemanje gibanja klienta, temveč na komplementarnost 

v različnih gibalnih elementih klienta in terapevta (gibalne kvalitete, telesna poza…). 

Terapevt ne le reflektira klientovo gibanje, ampak se tudi aktivno vključuje v gibalni dialog, 

kar omogoča kontakt.   

 

Eksternalizacija občutij 

 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi omogoča klientom, da preko simboličnega 

izražanja skozi gibanje eksternalizirajo svoje osebne izkušnje in zavzamejo do njih kritično 

distanco. Ko je čustveno nabita izkušnja predstavljena skozi gibalno strukturo, jo je moč 

dojeti, analizirati ter povezati s preostalim simboličnim materialom (Schmais, 1985, v 

Stanton-Jones, 1992). 

V psihiatriji predstavlja skupina pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi varno okolje za 

paciente, v katerem lahko razvijajo svoje socialne spretnosti. Terapevtovo delovanje je sprva 

usmerjeno k reintegraciji neverbalnih elementov pacientovega vedenja, k rekonstrukciji 

primerne telesne sheme, kasneje pa so pacienti zmožni uporabljati kreativno gibanje kot 

sredstvo izražanja svojih občutij frustracije in jeze v varnem zavetju skupine (Schmais, 1985, 

v Stanton-Jones, 1992). 

 

Usmerjenost na kreativni proces 

 

Pomoč z umetnostjo izhaja iz predpostavke, da skozi izkušnjo umetnostnega ustvarjanja 

laže razumemo nekatere vidike samega sebe. Preko kreativnega gibanja spodbujamo nove 

nevronske povezave - sebe in druge dojemamo ter izražamo v novih dimenzijah. Winnicott 

(1971) je npr. poudarjal, da je kreativnost znak psihičnega zdravja in se je, kot je svoj pristop 

opisoval sam, pri svojem delu soočal s posamezniki, ki so izgubili svoj kreativni pristop do 

življenja.  
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Cathy A. Malchiodi (1998) pravi, da umetnostna terapija spodbuja kreativnost s tem, da 

zagotavlja varno okolje in nekritično atmosfero. Usmerjenost je na procesu ter ne na končnem 

izdelku. Poudarja odprtost, spontanost in igrivost. Za tovrstno mobilizacijo kreativnosti 

posameznika je potreben pogum ter varno okolje, da lahko opusti obstoječa prepričanja ter 

začuti dovolj svobode, da preizkusi nekaj novega.  

 

Aktiven pristop 

 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi je aktiven pristop, ki zahteva klientovo 

aktivnost. Ker je um utelešen (glej poglavje o utelešenosti), se kognicija razvija v interakciji z 

okoljem, preko našega lastnega gibanja. Človeški  gibalni vzorci so čutno/čustveno obarvani 

in oblikujejo telo. Subjektivni način bivanja je utelešen in se izraža skozi vsakokratno gibanje. 

Cilj pomoči s plesno – gibalnimi dejavnostmi je razviti nove gibalne vzorce, kajti sprememba 

je pristna, če se odraža tudi v posameznikovem gibanju  (Fischman, 2009). 

 

RAZISKAVE POMOČI S PLESNO–GIBALNIMI DEJAVNOSTMI 

 

Pregled obstoječih kvantitativnih in kvalitativnih študij kaže, da ima pomoč s plesno–

gibalnimi dejavnostmi pozitiven vpliv na raznolike razvojne in psihične motnje. Preprečuje 

demenco in pomaga pri stabilizaciji kognitivnih funkcij ter ohranjanju spomina (Dayanim, 

2009), jezikovnih sposobnosti pri Alzheimerjevi bolezni (Hokkanen idr., 2008); izboljšuje 

telesno shemo in psihosocialno funkcioniranje (Muller – Pinget, Carrard, Ybarra in Golay, 

2012). Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi je dokazano učinkovita pri zdravljenju 

depresije (Koch, Morlinghaus in Fuchs, 2007), shizofrenije (Rohricht in Priebe, 2006), 

psihoze (Margariti idr., 2012), in kroničnega sindroma utrujenosti (Blazquez, Guillamo in 

Javierre, 2010). Osebe s poškodbami glave so po sodelovanju v pomoči s plesno–gibalnimi 

dejavnostmi pokazale izboljšanje v kogniciji, socialni interakciji in fizičnih parametrih 

(Berrol, 2009). Osebe s Parkinsonovo boleznijo so pokazale izboljšanje v ravnotežju in 

koordinaciji ter zmanjšanju pogostosti srčnih odpovedi (Earhart, 2009). Osebe z rakavimi 

obolenji so po sodelovanju v pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi pokazale večje 

sposobnosti obvladovanja stresa (Ho, 2005). 

Raziskave pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi z otroki kažejo na zmanjševanje 

nasilnega vedenja in izboljšanje socialnih veščin (Hervey in Kornblum, 2006).  

Raziskovalci na področju telesne psihoterapije in pomoči s plesno–gibalnimi 

dejavnostmi so izrazili potrebo po usmerjanju raziskav na učinke ključnih elementov 

posameznih oblik tovrstnih terapij in po integraciji kvalitativnih ter kvantitativnih študij 

(Behrends, Muller in Dziobek, 2012). 

 

 

KINESTETIČNA EMPATIJA 

 

Kinestetična empatija je temeljni koncept pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi. Širše 

gledano pomeni kinestezija občutenje gibanja, empatija pa pomeni sposobnost razumeti 
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drugega, njegovo doživljanje. Kinestetična empatija pomeni sposobnost razumeti drugega 

preko občutenja gibanja, in sicer preko lastnega čustvenega in gibalnega odziva, ki je blizu 

doživljanju tistega, ki ga opazujemo (Lieberman, 2007). Plesni terapevt je empatično 

udeležen v intersubjektivni izkušnji, ki je osnovana v telesu. Skozi uporabo kinestetične 

empatije plesni terapevt spodbuja klienta k integraciji delov sebe, ki so bili odcepljeni 

(Fischman, 2009). 

V pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi je koncept kinestetične empatije (terapevt 

sočustvuje s klientom in razvija terapevtski odnos z doživljanjem, včasih tudi posnemanjem 

njegove telesne poze in gibanja) odigral pomembno vlogo od spočetja ideje pomoči s plesno–

gibalnimi dejavnostmi do danes. Nekateri avtorji ga omenjajo kot najpomembnejši prispevek 

pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi na področju psihoterapije (Fischman, 2009; Behrends 

idr., 2012).  

Diskurz o kinestetični empatiji je stalno v procesu rekonstrukcije v različnih kontekstih 

in vključuje pogajanja med različnimi pogledi ter spoštovanje različnosti mnenj. 

 

KINESTEZIJA IN ZGODOVINSKI RAZVOJ IDEJE 

 

Izvor ideje kinestezije je iskati že v starogrškem konceptu aiesthệsis, kar pomeni 

občutje ali percepcija občutja. V Aristotelovi Politiki in Platonovem Simpoziju se aiesthệsis 

nanaša na splošnejši pomen zavedanja, ki ni nujno povezan s senzorno percepcijo (Aristotle, 

Politics; Plato, Symposium, v Paterson, 2013). V Platonovi Državi aiesthệsis že vključuje 

telo, se povezuje z doxo (prepričanje) in se ne nanaša izključno na percepcijo občutij (Plato, 

Phaedo and Republic, v Paterson, 2013). Ožji pomen uporablja Platon v delu Teajtet, kjer se 

aiesthệsis nanaša ne le na percepcijo zunanjih občutij, temveč vključuje tudi sanje in iluzije 

(Plato, Theaetetus, v Paterson, 2013). Vsebina aiesthệsis so torej neposredne izkušnje oz. vtisi 

(ang. »sense-data«). Aiesthệsis vključuje tako zavedanje občutij kot senzorna občutja sama, v 

tem smislu pa je osnovan na neke vrste notranjem občutju (ang. »inner touch«) (Paterson, 

2013). 

Z zavedanjem telesa oz. telesnih občutij, osnovanih na kontaktu in neke vrste notranjem 

občutju, Herder (1991, v Largier, 2013) pojasnjuje pojav estetskih občutij ob opazovanju 

umetniških del. Če želi opazovalec zares dojeti/začutiti bistvo umetniškega dela - njegov duh 

(nem. »Geist«), se mora razbremeniti opazovanja posameznih lastnosti objekta (barva, 

površina, kot gledanja…) in uporabiti nov čut, t.i. občutenje (nem. »Gefuhl«), ki sloni na 

utelešenih izkušnjah. »Gefuhl« je način, kako duša oblikuje pomen ob percepciji. Temačnost 

duše kot njena baza, ki sestoji iz neštetih oblik možne percepcije, konfigurira občutja, ki so 

izpraznjena pomena – gre zgolj za senzorično, čustveno in kognitivno percepcijo. Telesna 

izkušnja je tista, ki animira čute, čustva in domišljijo. 

Herderjev koncept notranjega čuta vključuje somatsko refleksivnost, ki se navezuje tudi 

na občutenje mišic (nem. »Muskelsinn«), pojem, ki reartikulira notranje občutenje aiesthệsisa 

skozi manifestacije mišičnih vlaken (Bernhardt, 1872; George, 1870, v Paterson, 2013). 

Znanstvena odkritja v 19. st. so botrovala k diferenciranju živčnega sistema in mišično-

skeletnega telesa, tako da so se avtorji, kot so Bernhardt in ostali sodobniki (Bernhardt, 1872; 

George, 1870, v Paterson, 2013), začeli posvečati splošnemu telesnemu zavedanju, ki je 

informirano skozi specifične mišične napetosti in kontrakcije. Propriocepcija je termin, s 

katerim so poimenovali občutenje, ki ga informira lastno gibanje, v nasprotju z 

eksterocepcijo, ki naj bi prinašala bolj oddaljene informacije - iz okolja. V tem pogledu je 
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gibanje primarno in občutenje sekundarno, saj gibanje telesa, glave in mišic obraza določa 

kvaliteto tega, kar je doživeto. 

Po mnenju nekaterih sodobnih teoretikov je kinestezija pojav, soroden propriocepciji. 

Pomeni občutenje svojega telesa in gibanja, skozi čutne receptorje v mišicah, sklepih, kitah in 

v notranjem ušesu, v nasprotju z eksterocepcijo, ki pomeni občutenje zunanjih dražljajev 

skozi občutenje vida, sluha in kože. Vendar pa notranje in zunanje občutenje nista povsem 

ločena procesa. Tako npr. receptorji v koži posredujejo informacije za oba procesa (Reynolds 

in Reason, 2012). 

Kinestezija je informirana tako skozi čute, kot so vid in sluh, kot tudi notranje senzacije 

mišične napetosti in občutenja telesnega položaja. Vpeta je v mrežo senzornih modalitet sluha 

in dotika, ki naj bi bila pomembna tudi za delovanje sistema zrcalnih nevronov (Reynolds in 

Reason, 2012). 

Pot kinestetične senzomotorike vključuje nemielizirana živčna vlakna v mišicah in 

sklepih, ki naj bi bila v večini udeležena v signaliziranju bolečine, krčenja in temperature, 

nekaj pa naj bi jih posredovalo tudi informacije glede utrujenosti organizma. Tovrstne 

informacije so del »utelešenih« občutij - propriocepcije (Paterson, 2013). 

 

EMPATIJA 

 

Empatija kot (nezavedna in zavedna) namera posameznika, da z drugo osebo deli 

notranja občutja, je predpogoj človeškega sodelovanja in prosocialnega vedenja. 

Nekateri avtorji poudarjajo v empatiji njen afektivni odziv, drugi kognitivnega. 

Afektivni aspekti empatije se nanašajo na emocionalno čutenje druge osebe oz. čutenje 

prosocialnih čustev napram drugi osebi. Empatija naj bi bila tako bistven del čustvovanja oz. 

že sama po sebi specifično čustvo, ki vključuje občutenje sorodnosti oz. povezanosti in telesni 

odziv verbalne ter neverbalne komunikacije. Empatija je torej afektivno občutenje, ki je 

skladno, ne pa nujno identično z občutenjem drugega (Praskzier, 2016). 

Kognitivni aspekti empatije vključujejo procese mentalizacije, kot npr. poimenovanje 

čustev in perspektivno gledanje. Mead (1967, v Praszkier, 2016) je poudarjala kognitivne 

aspekte empatije. Kot kognitivna funkcija naj bi posamezniku omogočala, da zavzame 

perspektivo drugega, kar spodbuja kognitivni razvoj. 

Bandura (1971, v Praszkier, 2016) je empatijo opisal kot sposobnost emocionalnega 

učenja preko opazovanja. K učenju naj bi pripomoglo približevanje vedenja in pozitivne 

čustvene reakcije v opazovalcu.  

De Vignemont in Singer (2006) poudarjata epistemološko vlogo empatije. Deljenje 

občutij z drugimi nam omogoča bolj natančno predvidevanje njihovih dejanj v prihodnosti. 

Prav tako nam preko emocionalnega učenja omogoča posredno spoznavanje okolja – če npr. 

opazujemo nekoga, ki ga je opeklo pri uporabi stroja, bomo le-tej situaciji pripisali negativno 

vrednost, ne da bi sami dejansko občutili bolečino.  

Po mnenju nekaterih avtorjev so afektivni in kognitivni procesi empatije med seboj 

povezani, vendar ločeni. Drugi avtorji vidijo procese kot prepletene. Empatija tako postane 

afektivni odziv, ki izvira iz razumevanja občutenja drugega ter prinaša s seboj sorodno 

občutenje v opazovalcu (Behrends idr., 2012). 

Kinestetična empatija, poimenovana tudi kot uglašenost, je občutenje sorodnih misli in 

čustev preko opazovanja gibanja. Gre za notranjo stimulacijo kvalitet gibanja v opazovalcu 

(občutenje kvalitete časa, zmogljivosti in občutenje spreminjanja konfiguracije telesa), preko 
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katere opazovalec dobi občutek, kot da je v gibanju on sam in misli ter čuti podobno kot 

gibajoči (Fogtmann, 2007). 

Foster (2011), ki zagovarja integrativni koncept empatije, utemeljuje, da uporaba 

termina kinestetična empatija podpira zmotno predpostavko, da so kognitivna in čustvena 

doživetja ločena. Po drugi strani je v mnogih konceptualizacijah utelešena in kinestetična 

empatija še vedno podcenjena in spregledana.  

Blair in Blair (2009, v Behrends idr., 2012) v svojem konceptu empatije izključujeta 

kinestetično dimenzijo, ker do sedaj še ni bilo dosegljivih izsledkov raziskav, ki bi povezovale 

motorično empatijo z moralnim razvojem. Nekateri jo opisujejo kot »primitivna empatija«, 

vendar pa v sodobni nevroznanosti pridobiva vse večjo veljavo (Behrends idr., 2012).  

  

ZGODOVINSKI RAZVOJ IDEJ EMPATIJA IN KINESTETIČNA EMPATIJA 

 

Čustvena dimenzija medosebnih odnosov je že zgodaj pritegnila zanimanje filozofov, 

saj so jo že takrat prepoznali kot specifično lastnost človeške vrste. V 18. stoletju so škotski 

moralisti identificirali našo sposobnost interpretacije čustev drugih z izrazom simpatija (ang. 

«sympathy«) (Reynolds in Reason, 2012). Termin »Einfuhlung«, preveden v angleščino kot 

»empathy« (Titchener, 1909, v Reynolds in Reason, 2012) je prvotno uporabil Robert Vischer 

(1872, v Reynolds in Reason, 2012) in ga opisal kot projiciranje sebe na predmet 

kontemplacije, kasneje pa ga je Theodor Lipps vključil v svoje raziskave estetike (Lipps, 

1920, v Reynolds in Reason, 2012). Empatija (ang. »empathy«) se v svojih zgodnjih uporabah 

termina nanaša tudi na odnos do objekta, ne le  na intersubjektivni odnos med dvema 

osebama. Vischer in Lipps sta kinestetično empatijo opisovala kot jedro empatije (Vischer, 

1872; Lipps, 1920, v Reynolds in Reason, 2012). 

Čeprav so kinestetično empatijo opisovali v okviru estetske izkušnje na splošno, tudi v 

vizualni umetnosti, je posebno pozornost prejela v okviru plesa in estetike gibanja. John 

Martin, vplivni plesni kritik iz 30. letih prejšnjega stoletja je z uporabo termina definiral 

odnos med plesalcem in gledalcem. Martin, ki je povzel Lippsovo definicijo, je preko t. i. 

kinestetične simpatije opisal notranje občutenje gledalca  - njegov mišični in čustveni odziv 

na ples. Utemeljeval je, da ima t. i. notranja mimikrija fiziološko dimenzijo, ki vključuje 

gibalni spomin, pričakovanje (ang. »anticipation«) in z njim povezane spremembe fizioloških 

stanj. Njegovo je tudi nekoliko kontroverzno prepričanje, da notranja mimikrija gibanja 

plesalca omogoča gledalcu plesa neposreden vstop v čustva plesalca (Martin, 1939, v 

Reynolds in Reason, 2012).  

Koncept se v sodobni znanstveni literaturi vse bolj uveljavlja zaradi povečanega 

zanimanja za t. i. utelešeno kognicijo in zaradi novejših raziskav o zrcalnih nevronih, kar kaže 

na obstoj funkcionalnega mehanizma, ki omogoča pojav empatije v povezavi z gibanjem. 

Nekateri avtorji dalje poudarjajo kognitivno in lingvistično vlogo empatične 

udeleženosti. Bonnie Meekums je kritična do avtorjev, ki po njenem poudarjajo kartezijansko 

delitev uma in telesa v prid prvemu, kljub temu, da so relacijski vzorci naučeni skozi zgodnje 

(predverbalne) izkušnje (Meekums, 2012). 
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KINESTETIČNA EMPATIJA V POMOČI S PLESNO–GIBALNIMI 

DEJAVNOSTMI 

 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi je osnovana na kinestetični intersubjektivnosti. 

Terapevt vzpostavlja odnos skozi gibanje in ples (Payne, 2006). V izkušnji skupnega gibanja 

terapevt uporablja svoje telo in gibanje zato, da »sreča« klienta, kjer je, preko njegovih 

gibalnih vzorcev. V tem somatskem odnosu se terapevt povezuje z gibalnimi vzorci klienta in 

mu jih zrcali nazaj s svojimi uglašenimi gibalnimi vzorci (Samaritter in Payne, 2013).  

 

ZRCALJENJE V POMOČI S PLESNO–GIBALNIMI DEJAVNOSTMI 

 

Zrcaljenje je tehnika v pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi, namenjena poglabljanju 

terapevtovega empatičnega razumevanja klienta oz. empatičnega razumevanja med klienti v 

skupini. Marian Chace, ki je kot prva plesna terapevtka uporabljala zrcaljenje, je z uporabo 

tehnike vzpostavljala gibalni dialog s klienti in jim pomagala pri ozaveščanju nezavednih 

vsebin. Preko posnemanja njihovega gibanja je lahko vstopila v klientov subjektivni svet, s 

postopnim razširjanjem gibalnih vsebin pa je klientom omogočila razširitev izkušnje bivanja 

(Stanton-Jones, 1992).  

Zrcaljenje se dogodi, ko se dve osebi podobno gibljeta, in to sinhrono oz. v kratkem 

časovnem zamiku. Terapevt lahko zrcali enako gibanje klienta ali pa zgolj imitira kvalitete 

njegovega gibanja, zlasti zmogljivosti (glej poglavje o analizi gibanja). Če se klient npr. giblje 

z »upadlo« telesno držo, lahko terapevt imitira kvaliteto »upadlosti«. Terapevt preko analize 

gibanja izbere, katere pomenske enote oz. kvalitete klientovega gibanja bo zrcalil in na 

podlagi katerih bo dostopal v klientov čustveno pomenski svet. V najslabšem primeru se 

klient niti ne bo zavedal, da ga terapevt posnema v gibanju, lahko pa terapevt z določenimi 

gibi namensko začne pretiravati, z namenom večjega ozaveščanja klienta (Berrol, 2006).  

Zrcaljenje v pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi odstopa od imitacije v običajnih 

socialnih situacijah. Poteka v ozračju zaupnosti terapevtskega odnosa. Tudi nevroznanstvene 

raziskave nakazujejo dejstvo, da so posamezniki veliko bolj nagnjeni k imitaciji gibanja 

drugega z (nezavednim) namenom poglabljanja svojega razumevanja osebe, če le-tej zaupajo 

(McGarry in Russo, 2011).    

Kljub razširjeni uporabi v praksi, obstaja pomanjkanje raziskav učinkov zrcaljenja v 

pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi. McGarry in Russo (2011) predlagata 

nevropsihološki model, ki na podlagi utelešene/motorične simulacije in zrcalnih nevronov 

opredeljuje povezanost zrcaljenja v pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi z empatijo. 

Predlagata nadaljnje raziskave na omenjenem področju. V nadaljevanju si bomo pogledali 

teoriji utelešenosti in zrcalnih nevronov ter njune povezave s konceptom kinestetične 

empatije. 
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UTELEŠENOST 

 

KAJ JE UTELEŠENOST? 

 

Vedno več je raziskav na področju utelešenosti (ang. embodiment) v različnih 

znanstvenih vedah, kot so filozofija, umetnost, lingvistika, nevroznanost in psihoterapija. V 

omenjenih vedah se vzpostavlja mnenje, da je potrebno preseči dualistično ločevanje telesa in 

uma.  

Fenomenološko orientirani pogledi na utelešeno kognicijo že dalj časa poudarjajo idejo, 

da um ne obstoji zgolj v miselnih procesih v glavi, temveč je porazdeljen med možgani, 

telesom in okoljem (Gallagher, 2005; Gallagher in Payne, 2015). 

Umetnostni terapevti so svojo prakso utemeljili na konceptu unije uma in telesa. 

Utelešenost podpira idejo enotnosti uma in duha ter vpliv drže in gibanja na percepcijo, 

akcijo, emocije in kognicijo.  

Koncept utelešenja povzema polje raziskovanja, v katerem se raziskuje tako vzajemni 

vpliv telesa kot živečega, animiranega in gibajočega se organizma, kot tudi kognicijo, 

emocije, percepcijo in akcijo, v odnosu do ekspresivnih in impresivnih funkcij, na 

individualni, interakcijski in razširjeni ravni. Zadnji dve ravni vključujeta odnosno 

perspektivo (jaz in drugi, jaz in okolje) (Koch in Fuchs, 2011). 

Teorije utelešenosti predpostavljajo perceptualen način spoznavanja oz. konstrukcije 

znanja, ki poteka preko različnih modalitet. Preko poti senzorično-motoričnega sistema telesa 

se mišljenje oblikuje skozi utelešeno simulacijo (Koch in Fuchs, 2011). Naša sposobnost 

gibanja in sledenja gibanja drugih objektov v veliki meri vpliva na naš konceptualni sistem. 

Dejstvo, da imamo mišice in da jih uporabljamo na specifične načine pri doseganju 

specifičnih ciljev, oblikuje strukturo kavzalnega sistema, ki nam v prvi vrsti omogoča 

konceptualno mišljenje in kategorizacijo (Koch, 2006). 

Po Labanu je vsak človeški gib neločljivo povezan z zmogljivostjo, notranjim vzgibom, 

ki je pravzaprav njegov izvor (Laban, 2000). Večina ljudi pogosteje uporablja določene 

zmogljivosti. Njihovo gibanje izraža tiste bolj aktivne zmogljivosti in včasih indiferenco oz. 

neuporabo določenih zmogljivosti (Bartenieff in Lewis, 1990). Kot se izrazi Rupel (2000), 

slučajnih gibov ni. Naša drža in naše gibanje sta nabita s podzavestnim pomenom in sporočata 

okolju o nas mimo našega zavestnega sporočanja. Raznolikost človeških značajev lahko 

opazujemo po raznolikosti njihovega gibanja. Skozi gibanje ves čas izražamo svoje želje, 

strahove, odnos do drugih… Na osnovi notranjih vzgibov se telesa postavljajo v prostor, na 

določeni distanci do drugih teles in predmetov, zavzemajo različne drže in mišični tonus, ki se 

razporeja neslučajnostno. 

V zadnjih letih je interpersonalna nevrobiologija zavzela širše stališče o umu. Mentalni 

procesi naj bi se porajali iz nevronskih procesov po celem telesu (ne le možganov) ter 

relacijskih procesov (ne le enega telesnega oz. nevronskega sistema) (Siegel, 2012). 

Po teoriji utelešenosti se tudi naša percepcija okolja oblikuje na podlagi telesnega 

odziva. Gibanje je prvi način komunikacije dojenčka z materjo (obrazna mimika, gibanje 

telesa…) Neverbalne relacijske sheme, ki jih razvije dojenček, ostajajo v življenju 

posameznika primarni vpliv na njegovo intuitivno, afektivno medosebno komuniciranje 

(Žvelc, 2011). Ta način povezovanja je ukoreninjen v telesu, to implicitno relacijsko znanje 

pa je shranjeno v telesu kot vzorci telesnih in čustvenih interakcij (več o tem v poglavju 

Zgodnji razvoj in uglaševanje). 
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TEORIJA ZRCALNIH NEVRONOV IN UTELEŠENA SIMULACIJA 

 

Empirične dokaze za obstoj kinestetične empatije nam ponujajo raziskave zrcalnih 

nevronov. Zrcalni nevroni so vrsta nevronov, ki se odzovejo enako, če izvedemo določeno 

dejanje ali če ga zgolj opazujemo. Sprva so bili odkriti pri študiji motoričnega korteksa 

makaki opic. Italijanski nevroznanstveniki so okrog l. 1990 naleteli na odkritje, da so se v 

opici, ki je rokovala z objektom (npr. z arašidom), in v drugi opici, ki jo je le opazovala, 

aktivirali identični nevroni. Na ta način je bilo ugotovljeno nevronsko delovanje, ki povezuje 

perceptualne in motorične procese. Zrcalni nevroni so tiste celice, ki so sposobne obeh, torej 

motorične in perceptualne aktivacije. Zrcalni nevroni se aktivirajo le, če gre za dejanja, ki 

vsebujejo namen. Če gre torej za naključen gib, se ne bodo aktivirali, zrcalno delovanje se bo 

pojavilo pri gibanju, ki ima za opazovalca predvidljivo zaporedje (npr. če oseba v roki drži 

skodelico in pije iz nje, se bodo v opazovalcu aktivirali zrcalni nevroni, ker mu je dejanje 

poznano) (Gallese, 2003; Siegel, 2012). 

Funkcionalni mehanizem, ki omogoča implicitno razumevanje dejanj, so Gallese, 

Fadiga, Fogassi in Rizoatti (1996, v Siegel, 2012) poimenovali utelešena simulacija. Marco 

Iacoboni idr. so nadaljevali s študijami zrcalnih nevronov pri ljudeh in ugotavljajo, da 

aktivacija zrcalnih nevronov ustvari nevronsko sliko mentalnega stanja druge osebe. 

Opazovanje predvidljivih dejanj druge osebe torej rezultira v kreiranju njegove mentalne 

sheme. Ta implicitni, avtomatični, nezavedni proces omogoča opazovalcu, da »dojame« svet 

drugega predrefleksivno (Gallese, 2005).  

Koreografinja in plesna pedagoginja Susane Leigh Foster (2011), ki je raziskovala 

kinestezijo v odnosu do empatije in percepcije, povzema Galleseja, ko utemeljuje, da 

opazovanje gibanja lahko vzbudi psihično resonanco oz. notranjo motorično sliko v 

opazovalcu. Ta resonanca (ki bi jo lahko opisali kot notranjo simulacijo opazovanega gibanja) 

je odgovorna za našo sposobnost predvideti dejanja drugih in posledice našega gibanja. 

Raziskave zrcalnih nevronov kažejo na to, da so možgani sposobni simulirati določeno 

gibanje in iz te simulacije izbrati najbolj ustrezen odziv. 

Predvidevanje gibanja drugega izhaja iz vizualne percepcije, ki aktivira predmotorična 

področja možganov, kar povzroči, da se opazovalec odzove, kot bi bil v resnici sam v gibanju. 

Od tega, katera motorična področja so aktivirana, je odvisno, v okviru katerih motoričnih 

shem bo predvideval gibanje opazovalec. Frekvenca pogostosti opazovanih gibalnih sekvenc, 

ki so prisotne v sociokulturnem okolju, določa prednostne poti sklepanja/predvidevanja 

gibanja (Gallese, 2005). 

  

TEORIJA ZRCALNIH NEVRONOV IN KINESTETIČNA EMPATIJA 

 

Gallese (2003) gre celo dlje, ko postavi hipotezo, da lahko na podlagi podobnega 

mehanizma implicitno razumemo tudi senzacije in čustva druge osebe. Utelešena simulacija 

je funkcionalni mehanizem, ki spremlja pojav empatije in lahko vodi v deljenje občutij.  

Na podlagi teorije o zrcalnih nevronih tovrstni mehanizem omogoča, da se v opazovalcu 

aktivirajo podobne afektivne nevronske mreže kot v gibajočem. Na ta način zrcalni nevroni 

omogočajo empatično razumevanje drugega. Implicitno se zavedamo podobnosti z drugim, 

ker to podobnost dejansko utelesimo.  

Čustva so eden izmed prvih načinov, ki so na voljo posamezniku, da pridobi vedenje o 

svojem stanju. To mu omogoča organizacijo nadaljnjega vedenja. Čustvena izraznost tako 
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vpliva na lastno doživljanje in povezuje čustva z motorično akcijo. Niso nam všeč objekti, ki 

se jih redko dotikamo, gledamo ali vonjamo. Motorične sheme, ki se aktivirajo ob stiku z le-

temi, ne vsebujejo približevanja in pozitivnih afektivnih hedonističnih konotacij, temveč 

najverjetneje umik in negativno afektivno hedonistično konotacijo (Siegel, 2012). Čustva 

lahko opišemo na različne načine. V relaciji z motorično akcijo lahko čustva opišemo kot 

subjektivno izkušnjo notranjega telesnega stanja, različne jakosti in intenzitete, ki se izrazi 

skozi različne dele telesa, zlasti obraz. Zapleteno stanje organizma spremlja različna stopnja 

ozaveščenosti. Pogosto se nam dogodi, da nas oseba vpraša: »Zakaj si tako (jezen)?«, ne da bi 

se svojega stanja zavedali vse do trenutka vprašanja (Siegel, 2012). 

Kreiranje mentalne sheme drugega je prva stopnja sočutja (Siegel, 2012). Ta t. i. 

utelešena simulacija pa je, pod vplivom naše osebne zgodovine, pogojena s kvaliteto primarne 

navezanosti in sociokulturnim ozadjem (Gallese, 2003). 

Nevroznanstvene raziskave tako razkrivajo nevronske mehanizme, ki povezujejo 

osebno izkustvo z izkustvom drugega (zrcalni nevroni, utelešena simulacija). Tovrstne 

utelešene informacije nam omogočajo intencionalno uglasitev z drugimi. Implicitno 

eksperimentalno razumevanje drugega nam omogoča notranja motorična simulacija, na 

podlagi sorodnosti, ki jo čutimo z drugim oz. njegovimi občutji (Gallese idr., 2011).  

 

 

UTELEŠENOST V TERAPEVTSKEM ODNOSU 

 

Čeprav vsi »živimo« v svoji telesih, je vprašanje, koliko od nas je utelešenih v smislu 

zavestne izbire stalnega ozaveščanja svojih somatskih izkušenj. Psihoterapevtske tehnike, ki 

posvečajo pozornost utelešenosti, so prakse čuječnosti, fokusiranje in zavestno dihanje. 

Študije kažejo, da je terapevtova utelešenost pomemben del njegove prakse (Macecevic, 

2008). Ozaveščanje lastnih telesnih občutij in percepcij je bistvenega pomena, saj ta somatski 

odziv vodi terapevta pri razumevanju klienta. Poleg tega so odzivi, povezani z močnimi 

telesnimi občutji, sredstvo ojačitve pozitivnih (ali negativnih) učinkov terapije. Zavedanje 

telesa vodi k drugačnemu stanju zavesti, ki omogoča poglobljeno povezavo med terapevtom 

in klientom in spodbuja neposreden dostop do nezavednih vsebin (Macecevic, 2008). 

Naslednji primer utelešenega pristopa je iz prakse Kelemana (1975, str. 37, v 

Macecevic, 2008), bioenergetskega terapevta, ki pri svojem delu uporablja somatski pristop: 

»Žensko, s katero sem delal, sem prosil, da vstane in diha na način, da podaljšuje izdih, 

vendar brez stiskanja trebušnih mišic. Po kratkem času se je počutila kot bi gorela, drgetala je 

po celem telesu. Te vibracije, senzacije, so se razvile v ritmične kontrakcije, ki so bile, kot 

sem jih zaznal jaz, kot serija električnih eksplozij. Te valove občutij je ženska izrazila skozi 

nežne gibe in zvoke. V sebi sem čutil vibracije nežnosti in sčasoma, ko je njeno vedenje 

izražalo vedno večjo asertivnost, sem tudi sam bolj intenzivno začutil nežnost in mehčanje, ki 

se je oblikovalo v tok mehkobe, ki je povezoval mene in to žensko.«  

Obstajajo določene vzporednice utelešenosti v terapevtskem odnosu z nekaterimi 

terapevtskimi procesi, kot npr. s procesi kontratransferja in projekcijske identifikacije.  

Kontratransfer so nezavedne čustvene vsebine, ki jih terapevt vnaša v svoje delo kot 

odziv na klienta. Terapevtsko srečanje lahko na terapevta deluje tako, da stimulira njegove 

osebne nerazrešene čustvene težave (Macecevic, 2008). 

Terapevt je pogosto izpostavljen procesu projekcijske identifikacije. To je proces, ko v 

tesnem čustvenem odnosu (mama/hči, terapevt/klient ipd.) ena od oseb teži k projekciji svojih 
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čustev (ki jih zavestno ne more sprejeti) na drugega. Terapevt somatsko, psihično ali mentalno 

ponotranji projicirane probleme klienta (Macecevic, 2008). 

Oba procesa mora terapevt v sklopu svoje prakse ozaveščati in to počne predvsem preko 

informacij, ki mu jih posreduje telo – gre namreč za nezavedne vsebine. Cimino in Correale 

(2005) projekcijsko identifikacijo opišeta kot proces, v katerem nezavedno klienta vpliva na 

um in telo terapevta do te mere, da terapevtu ovira presojo in deloma izgubi občutek sebe. 

Spremembe se odražajo na fizični ravni. Avtorja postavita hipotezo, da proces vključuje 

aktivacijo travmatičnih izkušenj terapevta, ki mu jih posreduje implicitni spomin. 

Terapevtova odprtost do projekcijske identifikacije je odvisna od njegove osebne zgodovine.  

Utelešeni pristop v terapiji se pomembno razlikuje od procesa projekcijske identifikacije 

v tem, da gre vedno za zavestno odločitev terapevta, da vstopi v »skupen prostor zdravljenja« 

s klientom ter uporablja svoj um in telo v zasledovanju ciljev terapije. Torej ne gre za 

ozaveščanje nezavednih vsebin, temveč za skupno somatsko prakso in za zdravilno utelešeno 

»prisotnost« terapevta. Terapevta se ne jemlje več kot pasivnega prejemnika projekcij klienta, 

temveč kot subjekt, ki aktivno preoblikuje projekcije klienta. Ker je po naravi stvari 

empatično sodelujoč v izkušnji klienta, senzomotorično rezonira s klientom (Macecevic, 

2008). 

Utelešenost vključuje ozaveščeno dihanje, gibalne impulze, občutja in z njimi povezana 

čustva. Osredotočanje na sedanji trenutek preusmerja pozornost z običajnih vsakodnevnih 

izkušenj, na občutenje sprememb v prostoru in času (Kossak, 2009).  

Kljub številnim raziskavam in teoretičnim analizam terapevtskega odnosa je do 

nedavnega obstajalo presenetljivo malo raziskav, ki bi se nanašale na njegove neverbalne 

aspekte. Zanimiva je fenomenološka študija psihoterapevtovih transpersonalnih utelešenih 

izkušenj v terapevtskem odnosu, opravljena na vzorcu 8 ameriških psihoterapevtov 

(Macecevic, 2008). V študiji se je izkazalo, da je telo tisto, preko katerega psihoterapevti 

prejemajo informacije in izražajo empatijo. Psihoterapevti so opisovali izkušnje »potopitve« v 

skupen prostor ali polje izkušnje s klientom, v katerem so medosebne meje slabše definirane 

in terapevt perceptualno izkuša klientove izkušnje. Klient se skozi izkušnjo preobrazi oz. 

pridobi nov vpogled. Avtor raziskave poimenuje omenjeni utelešen pristop/proces kot 

utelešena transcendentalna empatija (ang. »embodied transcendental empathy«) (Macecevic, 

2008). 

 

RAZISKAVE UTELEŠENOSTI 

 

Raziskane vplive utelešenosti lahko sistemiziramo v štiri kategorije (Koch in Fuchs, 

2011). Prva kategorija se nanaša na to, kako zaznavanje socialnih dražljajev vpliva na telesno 

stanje. Klasičen primer tovrstnega raziskovanja je študija Bargh, Chen in Burrows (1996, v 

Koch in Fuchs, 2011), v kateri so raziskovalci udeležencem podajali stereotipne sugestije o 

starejših ljudeh (uporaba besed bingo, Florida ipd.). Ugotovili so, da so udeleženci iz 

eksperimentalne skupine hodili počasneje proti dvigalu, kot, primerjalno, udeleženci iz 

kontrolne skupine, ki niso prejemali sugestij. Druga kategorija se nanaša na to, kako 

zaznavanje telesnih stanj drugih spodbudi lastno telesno posnemanje. Tovrstno študijo so 

opravili Bavelas, idr. (1986, v Koch in Fuchs, 2011), ki so udeležencem raziskave predvajali 

video, v katerem osebi na prste pade težak predmet. Preko obrazne mimike gledalcev so 

sklepali na njihov empatičen odziv, kljub temu, da telesno posnemanje ni bilo mogoče. Tretja 

kategorija se nanaša na to, kako gibanje vpliva na afektivnost in kognicijo. Opravljene so 
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študije o odzivanju na obrazno mimiko (Laird, 1984, v Koch in Fuchs, 2011), telesne položaje 

(Riskind, 1984; Rossberg-Gempton in Poole, 1992, v Koch in Fuchs, 2011), o odzivanju na 

mimiko telesa (Schubert, 2004, v Koch in Fuchs, 2011), o odzivanju na vokalizacijo (Hatfield 

idr., 1994, v Koch in Fuchs, 2011) ter o odzivanju na zaznano dinamiko, kot npr. ritme 

gibanja plesov v krogu (Koch, Morlinghaus in Fuchs, 2007, v Koch in Fuchs, 2011). Četrta 

kategorija se nanaša na to, kako kognitivno-motorična usklajenost vpliva na uspešnost 

izvedbe. Nekateri avtorji so pričeli raziskovati pristranosti in omejitve izvedenih raziskav: 

Maass in Suitner (2003, v Koch in Fuchs, 2011) na področju kulture, Schubert (2004, v Koch 

in Fuchs, 2011) na področju spola, Gibbs (2005, v Koch in Fuchs, 2011) na področju 

posebnih potreb. V bodoče bo potrebna sistematična obravnava področja utelešenosti ter 

določitev veljavnosti in določenih omejitev izsledkov (Koch in Fuchs, 2011). 

Šele nedavno se je socialna psihologija posvetila raziskovanju povezanosti utelešenosti 

in njenih psiholoških pomenov.  

V svoji eksperimentalni študiji Koch, Glawe in Holt (2011) raziskujejo povezanost 

gibanja s kognitivnim pomenom (npr. z vertikalnim gibanjem navzgor se povezujeta pomena 

srečen, močen; z gibanjem naprej/nazaj pomena prihodnost/preteklost). Tovrstne raziskave 

podpirajo predpostavko, da ne le obrazna mimika, temveč tudi določene motorične akcije 

vplivajo na čustvovanje in kognicijo. 

Raziskava, ki so jo opravili Saarikallio, Luck, Burger, Thompson in Toiviainen (2013), 

je pokazala, da je moč skozi opazovanje spontanega plesa zaznati subjektivna afektivna 

stanja. Spontano gibanje šestdeset mladih, ki so zaplesali ob 30 glasbenih odlomkih, so 

spremljali z optičnim sistemom za zajemanje gibanja (na telo so jim pritrdili 28 označevalcev, 

trenutno afektivno stanje pa so določili s pomočjo vprašalnika). Ugotovili so, da so pozitivna 

čustva udeleženci odplesali z razširjenjem rok ter hitrim, dinamičnim gibanjem, medtem ko so 

negativna čustva izrazili z zapiranjem telesa in manj kompleksnim gibanjem. 

Praksa pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi že od vsega začetka sloni na spoznanju, 

da je kognicija utelešena, kot omenjeno pa šele nedavne raziskave teoretično utemeljujejo 

tovrstne predpostavke. 

 

ZGODNJI RAZVOJ IN UGLAŠEVANJE 

 

Relacijska psihoanaliza postavlja odnos (intrapsihični in medosebni) kot osrednji 

dejavnik razvoja v psihoterapiji. Um funkcionira kot diada, je interakcijski in medosebni, 

posamezniki pa so znotraj intersubjektivnega polja, ki je sistem recipročnega medsebojnega 

vplivanja (Nolan, 2014).  

Različne razvojne psihološke teorije skušajo razložiti, kako se osebnost človeka razvija 

na podlagi zgodnjih medosebnih odnosov. Zelo pomemben prispevek k relacijskim razvojnim 

teorijam je dala teorija D. Sterna, ki opisuje razvoj občutka sebe v zgodnjem otroštvu (Žvelc, 

2011). V najzgodnejšem obdobju življenja, še pred razvojem sposobnosti recipročnih 

medosebnih odnosov in samoperceptivnih procesov, kot so zavedanje telesnih senzacij in 

čustev, posameznik razvije t. i. občutje sebe. Občutje sebe najprej razvije skozi subjektivne, 

predverbalne izkušnje primarnega odnosa. Prvi medij percepcije in komunikacije dojenčka je 

taktilna/motorična izkušnja. Tako je primarno občutje sebe dojenčka utelešeno (ang. »the 

embodied self«). Razvija občutje telesne koherentnosti, nefragmentiranosti, fizične celote z 

mejami in občutje integrirane akcije (v gibanju in mirovanju) (Stern, 1985).  

V najzgodnejšem razvoju (2 – 6 mesecev) se začne dojenček odzivati na notranje in  

zunanje dražljaje afektivno – z občutjem ugodja ali bolečine. Mati (skrbnik) se odziva na 
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dojenčkovo stanje vzburjenosti, ki ga izraža s t.i. »vitalnimi afekti«. Dojenček izraža svoje 

notranje stanje skozi spremembe v obrazni mimiki, gibanju telesa, tonu in intenziteti glasu. 

Ustrezno uglaševanje matere na dojenčkove potrebe (hitrost odziva, nivo intenzivnosti, 

gibanje telesa) pomaga dojenčku regulirati njegova občutja (Stern, 1985). Preko uglaševanja 

so otrokova pozitivna čustvena stanja amplificirana, negativna pa regulirana. Postopoma otrok 

razvije samoorganizacijsko sposobnost za avtonomno regulacijo (Siegel, 2012). 

Med 7. in 9. mesecem dojenček postopoma dojame, da lahko svoje notranje subjektivno 

doživetje deli s pomembnimi drugimi. To zajema deljenje skupne pozornosti, deljenje 

namenov in čustvenih stanj. Ta razširitev občutja sebe, ki pomeni vznik intersubjektivnosti, 

temelji na čustvenem uglaševanju starša. Zgolj imitacija, kar je mati počela prvih 6 mesecev 

otrokovega življenja, ne zadostuje več. Matere dodajo k svojemu imitirajočemu vedenju novo 

dimenzijo, ki je povezana z dojemanjem otroka kot intersubjektivnega partnerja. Svoje 

vedenje razširijo v t.i. čustveno uglaševanje, kot ga poimenuje Stern (Žvelc, 2011).  

Medsebojno vplivanje matere (skrbnika) in otroka vključuje zgodnjo imitacijo, 

empatično socialno zrcaljenje, uglaševanje in proto-pogovore. Afektivno uglaševanje je način 

prilagoditve na intenziteto, obliko in ritem čutnega obnašanja osebe. Vključuje občutenje od 

znotraj (Stern, 1985).  

Oblike medsebojnega neverbalnega sovplivanja matere (skrbnika) in otroka ostajajo v 

življenju posameznika primarni vpliv na njegovo intuitivno, afektivno medosebno 

komuniciranje (Olinsky in Howard, 1986). 

Afektivno uglaševanje ustvarja navezanost med staršem in otrokom. Navezanost je 

sistem vedenja, ki ima lastno obliko notranje organizacije ter svojo funkcijo. Sistem 

navezanosti motivira dojenčka, da išče bližino ter vzpostavitev komunikacije s starši oz. 

drugimi primarnimi skrbniki (Žvelc, 2011). Kadar je pridobljena izkušnja čustvenega 

uglaševanja biti razumljen, otrok razvije mentalno shemo o tem, da so potrebe pomembne in 

da jih je moč zadovoljiti. Primarni skrbnik s svojo konsistentno, odzivno in predvidljivo 

skrbjo za dojenčka, spodbuja repetitivno nevronsko stimulacijo njegovih možganov, 

pomembno za razvoj samoregulacije in sposobnosti varnega odnosa navezanosti. Kvaliteta 

medosebnega odnosa med dojenčkom in starši neposredno vpliva na strukturo dojenčkovih 

razvijajočih se možganov (Žvelc, 2011).  

Vzorec navezanosti, ki se razvije v odnosu med otrokom in primarnim skrbnikom, je 

lahko t.i. izogibajoča navezanost. Zanjo je značilna emocionalna distanca ter zavračajoče in 

brezbrižno vedenje staršev, ki se niso sposobni čustveno uglaševati z otrokom. Takšni otroci 

doživljajo kronično frustracijo pri iskanju bližine in stikov ter končno razvijejo stil 

navezanosti, ki staršev ne povezuje z zadovoljevanjem čustvenih potreb ter zato ne iščejo 

pogostih kontaktov z njimi. Raziskave kažejo, da so temu stilu pogosto podvrženi otroci, ki so 

bodisi fizično zlorabljeni bodisi zanemarjeni (Cugmas, 1998, v Žvelc, 2011).  

Druga oblika ne-varne navezanosti, je t.i. ambivalentna navezanost. Zanjo je značilno, 

da so otroci zelo negotovi in se v strahu pred ločitvijo ne morejo odlepiti od matere. Če jih 

mati zapusti, je njihovo vedenje pri ponovnem snidenju ambivalentno – nihajo med 

zavračanjem matere ter iskanjem bližine z njo. Uglaševanje matere je nepredvidljivo in 

nekonsistentno pri zaznavanju in spoštovanju naravnih ritmov otroka (Žvelc, 2011). 

T. i. dezorganizirana navezanost pa je stil navezanosti, ki ga povzročijo starši, ki s 

svojimi disociiranimi odzivi na otroka delujejo dezorientirano in/ali zastrašujoče. 

Najpogosteje ta stil razvijejo otroci, ki so doživeli fizično, seksualno ali emocionalno zlorabo. 

Primarno okolje – družina – je pogosto disfunkcionalno. Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki 

so razvili dezorganiziran stil navezanosti, največjo možnost, da razvijejo klinične težave v 

prihodnosti (Siegel, 1999, v Žvelc, 2011).  
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Navezanost je vseživljenjski proces. Ljudje se v različnih razvojnih obdobjih navezujejo 

na različne ljudi. Značilnosti navezanosti se sicer z razvojem spreminjajo, vendar jedrne 

značilnosti navezanosti ostajajo relativno stabilne skozi življenje (Ainsworth, 1991, v Žvelc 

2011). 

 

RELACIJSKE SHEME 

 

Občutje sebe je izrazito dialoški, samoorganizirajoči se sistem, ki integrira tako 

kognitivne kot afektivne dimenzije socialnih izkušenj. Pri razvoju in izražanju občutja sebe 

ima osrednjo vlogo prav gibanje (Stern, 1985). Ta način povezovanja je ukoreninjen v telesu, 

to implicitno relacijsko znanje pa je shranjeno v telesu kot vzorci telesnih in čustvenih 

interakcij (Lyons–Ruth, 1998). 

Raziskave kažejo, da so se dojenčki sposobni spominjati svojih izkušenj, in to v obliki 

vedenjskega, perceptualnega, somatosenzoričnega in čustvenega učenja. Tega implicitnega 

spomina ne moremo zavestno priklicati, saj temelji na strukturah možganov, ki ne zahtevajo 

zavestnega procesiranja (Siegel, 2012). Ko se implicitni spomin na podlagi določenega 

stimulusa aktivira, sproži odziv nevronskih mrež tistih področij možganov, ki predstavljajo 

osnovo naše vsakodnevne izkušnje življenja: vedenje, čustva, telesne senzacije in podobe. Ti 

implicitni elementi predstavljajo osnovo subjektivnega občutka sebe in filtrirajo naše 

vsakodnevne izkušnje. Delujemo, čustvujemo in si zamišljamo, brez zavestnega vpliva o tem, 

kako prejšnje izkušnje vplivajo na našo sedanjo realnost (Siegel, 2012). 

Kot navajata Fuchs in de Jaegher (2007), telesni spomin omogoča, da eksplicitno 

(zavedno) »pozabimo«, in pustimo naši izkušnji, da se ohrani v obliki implicitnega, 

nezavednega znanja. Na ta način pridobivamo veščine ter dispozicije percepcije in motorične 

akcije, ki oblikujejo naš subjektivni način bivanja v svetu (Koch, 2006).  

Implicitni sistem se navezuje na t. i. neverbalne relacijske sheme. Otrok zelo zgodaj 

oblikuje generalizirane reprezentacije odnosa s pomembno drugo osebo. Na podlagi 

ponavljajočih se izkušenj otrokovi možgani zaznajo podobnosti in razlike med različnimi 

izkušnjami ter ustvarijo generalizacijo ponavljajočih se izkušenj (Žvelc, 2011). Te 

reprezentacije se razvijejo pred razvojem govora in se nanašajo na vedenjsko, afektivno in 

telesno doživljanje sebe in drugih ljudi. Neverbalne relacijske sheme otroku pomagajo 

interpretirati sedanje izkušnje in predvidevati prihodnje. Ko se takšne sheme aktivirajo, oseba 

(brez svojega zavestnega vpliva) doživlja čustvena stanja in reakcije kot realnost trenutne 

situacije (Žvelc, 2011). Nekatere neverbalne relacijske sheme se z razvojem jezika ubesedijo, 

določene pa ostanejo neverbalne in implicitno vplivajo na naše doživljanje sebe in drugih 

ljudi. Neverbalno procesiranje informacij o odnosih ostaja prisotno skozi vse življenje, 

neverbalne relacijske sheme pa se ves čas preoblikujejo in na novo vzpostavljajo (Žvelc, 

2011). 

 

UGLAŠEVANJE V KONTEKSTU TERAPEVTSKEGA ODNOSA 

 

Terapevtski odnos je osnovan na empatiji. Empatični terapevt je izkušen raziskovalec 

klientovega doživljanja, se senzibilno uglašuje s klientom in se primerno vključuje v 

terapevtski proces (Erskine, 1998). Empatija je bistven del terapevtske alianse (delovne 

zveze) in zdravilni faktor per se. Kvaliteta terapevtskega odnosa je eden najpomembnejših 
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kazalcev uspeha v psihoterapiji in preko empatije podpira klientove lastne 

sposobnosti/veščine reševanja problemov (Kossak, 2009).  

Uglaševanje v kontekstu terapevtskega odnosa ni zgolj kognitivno razumevanje, temveč 

pomeni tudi kinestetično in emocionalno čutenje druge osebe – skozi ritem, čustva in 

doživljanje z metaforičnim bivanjem v njeni koži (Erskine, 1998). Razumevanje, podpora, 

poglobljeno poslušanje, pripravljenost dati osebi prostor in jo hkrati »držati« v varnem 

zavetju, sposobnost tolerirati kaotična in nepredvidljiva stanja ter empatija so osrednjega 

pomena v terapevtskem odnosu. Terapevtova sposobnost osredotočiti se in bivati v sedanjem 

trenutku omogoča povezovanje in uglaševanje s klientom (Kossak, 2009).  

V terapevtskem odnosu je uglaševanje pomembno ne le zaradi tega, da klient razkrije 

svoje misli, čustva, vedenje oz. telesne senzacije, temveč tudi t. i. vitalne afekte (ang. »vitality 

affects«), kot Stern poimenuje kvalitete čutov. Stern le-te opisuje preko gibalnih oz. 

kinestetičnih pojmov, kot so skokovito, pojenjajoče, bežeče, eksplozivno, crescendo, 

decrescendo… (Erskine, 1998; Stern, 1985). Plesno-gibalni terapevti, ki v svoji usmeritvi 

sledijo Labanu ali Kestenbergovi analizi gibanja, interpretirajo klientovo doživljanje 

terapevtskega procesa ravno skozi omenjene vitalne afekte. 

Kot pravi Erskine (1998), gre uglaševanje onkraj empatije. Gre za proces povezovanja v 

interpersonalnem kontaktu. Je dvofazni proces, ki se prične z empatijo – biti senzibilen in 

občutiti telesne senzacije, potrebe ali čustva druge osebe ter v drugem delu - se odzvati in 

sporočati to senzibilnost drugi osebi. Uglaševanje tako vključuje še terapevtov rezonirajoč 

odziv in/ali recipročno čustvo. Ko se klient počuti žalostnega, je terapevtov recipročni odziv 

sočutje in dejanja iz sočutja zaokrožujejo medosebni odnos. Občutek jeze zahteva recipročni 

odziv varnosti in zaščite. Ko klient izraža veselje, je recipročni odziv terapevta izraz 

zadovoljenosti. Simbolično se jin prve osebe uglašuje na jang druge osebe, skupaj 

zaokrožujeta medosebni odnos.  

Uglaševanje omogoča zmanjšanje obrambnih reakcij klienta, ki preprečujejo zavedanje 

neuspehov v odnosih in nezadovoljenih relacijskih potreb ter čustev. Uglaševanje s klientom 

potrjuje klientove potrebe in čustva in je osnova za popravilo neuspehov prejšnjih odnosov 

(Erskine, 1998). Klientovo doživljanje sebe in občutki povezanosti, ki se razvijejo, so ključni 

za proces zdravljenja in osebnostne rasti, zlasti kadar je klient, ki je ob travmatičnih dogodkih 

v svojem življenju potlačil oz. disociiral določene dele sebe, kumuliral izkušnje neuspeha v 

zunanjih stikih (Erskine, 1998).  

V integrativni psihoterapiji poznamo več vrst uglaševanja: ritmično, razvojno, čustveno, 

kognitivno uglaševanje in uglaševanje na relacijske potrebe (Žvelc in Žvelc, 2011). Ritmično 

uglaševanje je uglaševanje terapevtskega povpraševanja in udeleženosti na tempo, ki najbolj 

omogoči klientovo procesiranje zunanjih informacij in notranjih senzacij, misli in čustev. 

Čustveno uglaševanje se nanaša na čutenje čustva druge osebe in odzivanje z recipročnim 

čustvom. Razvojno uglaševanje je uglaševanje na razvojno stopnjo psihološkega 

funkcioniranja in organizacije (Žvelc in Žvelc, 2011). 

Zadovoljevanje relacijskih potreb zahteva polno prisotnost drugega, ki je občutljiv in 

uglašen na njegove relacijske potrebe in ki se recipročno odziva na vsako izraženo potrebo. 

Vsi ljudje imamo relacijske potrebe in prisotne so v vsakem odnosu. Čeprav lahko obstaja 

večje število relacijskih potreb, avtorji Erskine, Moursund in Trautmann (2013; Žvelc in 

Žvelc 2011) opišejo osem glavnih potreb, ki so jih najpogosteje identificirali pri analizi 

transkriptov psihoterapevtskih srečanj. Osnovne relacijske potrebe so potrebe po varnosti; 

spoštovanju, potrditvi in pomembnosti v odnosu; sprejemanju od stabilne, zanesljive in 

zaščitniške druge osebe; vzajemnosti; samodefiniciji; imeti vpliv na drugo osebo; iniciativi 

druge osebe; izražanju ljubezni. 
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Tisti klienti, ki so doživljali kumulativno nezadovoljevanje relacijskih potreb, 

potrebujejo konsistentno in stabilno uglaševanje ter udeleženost terapevta, ki priznava, 

potrjuje in normalizira njihove relacijske potrebe ter z njimi povezana čustva (Žvelc in Žvelc, 

2011). 

Sodobna nevroznanstvena literatura pojasnjuje, da psihoterapevt ob uglašenosti 

fiziološko rezonira s klientom, kar spodbuja klientovo nevronsko integracijo in s tem podpira 

njegovo dobro počutje (Macecevic, 2008). Tovrstna limbična resonanca nevronske uglasitve 

med limbičnima sistemoma dveh organizmov, je tudi nevrobiološka baza uglaševanja med 

dojenčkom in materjo (oz. primarnim skrbnikom) (Siegel, 2012). 

Doživetje uglašenosti je lahko individualno ali skupinsko. Vključuje psihološko, 

čustveno in somatsko stanje zavesti (Kossak, 2009).  

Po mnenju nekaterih avtorjev je uglašenost v terapevtskem procesu osnovana na 

utelešenem ozaveščanju ritmičnega toka (utelešenih izmenjav med klientom in terapevtom) in 

na medosebnem povezovanju, ki se dogodi v procesu globokega poslušanja, kinestetične 

zavesti in pozornosti na sedanjem trenutku (Kossak, 2009). 

Če postane ritmična sinhronizacija - uglašenost - izkušnja, ki jo delita tako terapevt kot 

klient, se uglašenost prelevi iz znotrajosebne izkušnje v občutenje izkušnje druge osebe, kar 

lahko vključuje transpersonalno oz. transcendentalno izkušnjo (Kossak, 2009). V 

transpersonalni psihologiji so pogosto omenjena doživetja skupinske uglašenosti kot t. i. 

transcendentna doživetja oz. stanja; numinozna izkušnja (Otto, 1924, v Kossak, 2009), 

občutje oceanskosti (Freud, 1930, v Kossak, 2009), izguba sebe (Laski, 1961, v Kossak, 

2009), transpersonalna izkušnja (Grof, 1972, v Kossak, 2009), šamanska ekstaza (Grim, 1983, 

v Kossak 2009), transcendentna zavest (Travis, 1993, v Kossak, 2009), »flow« 

(Csikszentmihalyi, 1990, v Kossak, 2009), transformirana enotnost (Greeley, 1974, v Kossak, 

2009), živeča darma (Kornfield, 1996, v Kossak, 2009). Doživetja skupinske uglašenosti se 

nanašajo na izkušnje »skupnega čutenja« z drugimi ljudmi, drugimi živimi bitji, objekti, 

okoljem, bogom ali vesoljem (Kossak, 2009). 

 

UGLAŠEVANJE V POMOČI S PLESNO-GIBALNIMI DEJAVNOSTMI 

 

V okviru plesno-gibalnih terapevtskih skupin lahko posamezniki preko skupnega 

gibanja in gibalnega ustvarjanja doživijo občutje uglašenosti. Posameznik lahko drugega 

začuti kot sebe, do te mere, da ima občutek, da doživlja njegove izkušnje. 

Kot smo že omenili, opazovanje gibanja lahko vzbudi psihično resonanco oz. notranjo 

motorično sliko v opazovalcu (Foster, 2011) (več v poglavju Teorija zrcalnih nevronov). 

Empatija, kot sposobnost kinestetičnega in emocionalnega čutenja druge osebe, posameznika 

usmerja na doživljanje izkušnje drugega. Zrcaljenje in sinhrono gibanje sta metodi, preko 

katerih se lahko posameznik od tega, da zgolj želi občutiti izkušnjo drugega, premakne do 

točke, kjer to lahko dejansko izkusi preko posnemanja njegovih kvalitet gibanja. Sinhrono 

gibanje zahteva od posameznika poleg tega še prilagajanje v tempu in ritmu, kar vzporeja 

čustveno dinamiko in namenskost (Rabinowitch, Cross in Burnard, 2012). 

Raziskave o zrcalnih nevronih sicer nakazujejo, da se podobna afektivna področja 

možganov lahko aktivirajo že zgolj ob opazovanju čustveno ekspresivnega gibanja drugega, 

vendar pa gibanje povečuje čustveno razumevanje.    

Zrcaljenje gibanja drugega naj bi vodilo v izboljšano delovanje zrcalnih nevronov tako 

pri osebi, ki zrcali, kot pri osebi, katere gibanje je zrcaljeno. Večja aktivnost zrcalnih 

nevronov ob opazovanju ali izvajanju čustveno pomenskega gibanja pa bo v večji meri 
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spodbudila aktivacijo limbičnega sistema (predela možganov, ki je odgovoren za nekatere 

vegetativne funkcije, čustvene reakcije, učenje in spomin) in bo s tem poglobila empatični 

odziv (McGarry in Russo, 2011). 

Pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi najbolj pogosto poteka ob spremljavi glasbe. 

Gibanje ob ritmični spremljavi pripomore k časovni koordinaciji dveh ali več oseb, kar 

povečuje možnosti za uspešno zrcaljenje. Področja možganov, udeležena v percepciji ritma, 

se prepletajo z motoričnimi področji možganov in ljudje smo nagnjeni k temu, da se gibljemo 

koordinirano z zunanjim ritmom (McGarry in Russo, 2011). Glasba, ki dokazano iz oseb 

»izvablja močna čustva« lahko pripomore k indukciji čustev v plesno-gibalni terapevtski 

seansi, zlasti pri čustveno inhibiranih osebah (McGarry in Russo, 2011). 

Fischman (2009) poudarja vlogo somatskega kontratransferja pri pridobivanju vpogleda 

v klientov fenomenološki svet. Terapevt mora biti odprt do svojih notranjih senzacij in občutij 

ter se zavedati tega, kaj je lastno njegovemu gibanju in kaj ne. 

 

NEUGLAŠENOST 

 

Kot je pogosto navedeno v literaturi, pomeni neuglašenost odsotnost oz. pomanjkanje 

relacijske uglašenosti. Avtorji teorije navezanosti se ob uporabi termina sklicujejo na 

odsotnost oz. pomanjkanje močne relacijske vezi med dojenčkom in skrbnikom. Če so 

relacijske potrebe v zgodnjem otroštvu nezadovoljene, se bodo razvili obrambni procesi in 

rezultirali v pomanjkanju spontanosti, slabi samopodobi, anksioznosti, fobijah in somatskih 

zdravstvenih problemih klienta. Neuglašenost se lahko dogodi vsakokrat, ko se zgodi 

nerazumevanje in se relacijska vez razrahlja (Kossak, 2009). 

Terapevtski odnos je (tako, kot kateri koli drugi) odnos, v katerem neizbežno prihaja 

tudi do neuglašenosti. Če klient začuti neuglašenost v terapevtskem procesu, mu to sproži 

neprijetna občutja. V tem primeru je pomembno, kako terapevt »popravi« motnjo v odnosu. 

Ob uglašenem ravnanju terapevta prvotna neuglašenost postane pomembna in nujna faza v 

psihološkem razvoju klienta. Ko terapevt zopet vzpostavi varno okolje klientu, ga ponovno 

preizpraševanje neuglašenih trenutkov vodi k ozveščanju in razvijanju novih odzivov 

(Kossak, 2009; Žvelc in Žvelc, 2011). 

 

ANALIZA GIBANJA 

 

Analiza gibanja je pomembno orodje, ki vodi plesnega terapevta pri razumevanju in 

interpretiranju gibanja ter zastavljanju koherentnega poteka zdravljenja. Posamezne tehnike 

analize gibanja posredujejo plesnim terapevtom besedišče, preko katerega opisujejo gibanje in 

o njem komunicirajo. Med ključnimi sistemi analize gibanja, ki so v uporabi v plesno – 

gibalni terapiji, sta Labanova analiza gibanja ter Gibalni profil Kestenberg (ang. »Kestenberg 

Movement Profile«) (Malchiodi, 2007). 

Na tem mestu se bomo posvetili sistemu Labanove analize gibanja. Labanova analiza 

gibanja 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 zapisovanja gibanja lahko plesno-gibalnemu terapevtu služi 
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kot orodje, s katerim prepoznava, katere gibalne vzorce in oblike uporablja klient in kateri so 

pri njem ponavljajoči (Laban, 2002). 

Labanova kategorizacija gibanja (Laban, 2002) vsebuje štiri kategorije: telo, 

zmogljivost, obliko in prostor. 

 

Kategorija telo opisuje strukturne in somatske značilnosti človeškega telesa med gibanjem. 

Znotraj te kategorije lahko ugotovimo: 

- kateri del telesa se giblje, 

- kateri deli so povezani, 

- kateri deli vplivajo na druge in 

- splošne ugotovitve o organizaciji telesa: nevro - mišični vzorci. 

 

Telesne gibe lahko v grobem razdelimo na: 

- korake in gibe delov nog (skoki, obrati, tek, brca, dvig noge…),  

- gibe trupa (gibi hrbtenice in medenice), 

- gibe dlani, rok in ramen (zajemanje, nabiranje, posipanje, razmetavanje) in 

- gibe glave in obraza (gibanje glave, ki služi za usmerjanje čutil proti objektom, ki izzovejo 

čutni vtis, gibi obraznih mišic). 

 

Zmogljivost je karakteristika gibanja, ki razlikuje med nameni gibanja. Razlika med iztegom 

roke, ko želimo nekoga udariti ali, ko želimo zagrabiti kozarec vode, je vidna v načinu 

gibanja oz. t. i. zmogljivosti. Labanova analiza gibanja z zmogljivostjo označuje energetsko in 

motivacijsko značilnost posamezne gibalne akcije. Sestavine različnih kvalitet zmogljivosti 

izhajajo iz (zavednega in nezavednega) notranjega razpoloženja do gibalnih sil Teže, 

Prostora, Časa in Toka. Vsak človeški gib je neločljivo povezan z zmogljivostjo, ki je 

pravzaprav njegov izvor in notranji aspekt (tudi notranji vzgib). Raznolikost človeškega 

značaja izhaja iz množice možnih vzgibov, ki sestavljajo celoto dejavnikov gibanja. Določene 

težnje pri določeni osebi lahko postanejo stvar navade (Laban, 2002). Večina ljudi pogosteje 

uporablja določene zmogljivosti. Njihovo gibanje izraža tiste bolj aktivne zmogljivosti in 

včasih indiferenco oz. neuporabo določenih zmogljivosti (Bartenieff in Lewis, 1990). 

Določeni gibi, ki jih Laban poimenuje senčni gibi, nimajo drugega namena kot izraznost. To 

sta npr. dvig obrvi ali potrkavanje s prsti. Po navadi so nezavedni in »kot senca« spremljajo 

gibe, ki imajo določen pomen. 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. Te notranje vzgibe, ki so prišli v 

navado, lahko ozavestimo in razvijamo nove lastnosti in vzgibe (Laban, 2002). Na tem 

ozaveščanju in izpopolnjevanju gibanja pravzaprav sloni pomoč s plesno – gibalnimi 

dejavnostmi. 

 

Teža telesa se podreja zakonom težnosti. Okostje telesa lahko primerjamo s sistemom 

vzvodov, ki se sprožijo pod vplivom živcev in mišic, ki zmorejo toliko moči, da premagajo 

težnost delov telesa, ki naj bi se premaknili. Za spreminjanje telesne pozicije potrebujemo 
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mišično energijo. Razvoj moči in stopnje moči so v sorazmerju s težo in odporom do nje. 

Teža je lahko teža telesa ali dela telesa, ki ga premikamo ali teža predmeta, ki ga premikamo. 

Odpor lahko povzročimo iz notranjosti telesa s pomočjo  nasprotujočih si mišic ali od zunaj s 

pomočjo stvari ali drugih oseb. Odpor lahko povzroči močno, normalno ali šibko mišično 

napetost. Stopnja napetosti je od sproščeno do napeto. Nenadno ali postopoma povišana 

napetost lahko povzroči poudarek v ritmičnosti gibanja (Laban, 2002). 

 

Gibanje vedno zavzame določen prostor (Laban, 2002):  

- v smeri; 

                                   naprej 

                levo naprej           desno naprej 

levo                                                                 desno 

                levo nazaj             desno nazaj 

                                    nazaj 

 

- na višini;      visoko/srednje/globoko 

- v smislu ožanja in širjenja kinetičnega prostora, vnašanja osebnega prostora v splošni 

prostor, in to z različnimi orientacijami (naprej, nazaj) 

- glede na pot, ki jo opravi (naravnost, zasukano, oglato, načrtno, nenačrtno…). 

 

Gibanje obstoji v času, ki ga lahko natančno izmerimo. Gibanju lahko določimo hitrost 

gibanja (hitro, srednje, počasi) s časovno enoto, ki je sorazmerna utripu srca. Korak, ki traja 

nekaj srčnih utripov, je počasen. Več korakov, ki trajajo samo en utrip, pa je hitrih. Ritem 

serije gibov je sestavljen iz kombinacije gibov različnih dolžin. Isti ritem lahko izvedemo v 

različnih tempih (hitro, srednje, počasi). Vsako telesno akcijo lahko tudi ustavimo ali za 

določen čas zadržimo in s tem naredimo premor (Laban, 2002). 

 

Tok gibanja se nanaša bodisi na neoviranost (ang. »free flow«) bodisi na omejenost (ang. 

»bound flow«) giba. Gibi, ki izhajajo iz telesa, iz središča torza, potem pa se postopoma 

prelijejo navzven proti konicam rok in nog, navadno potekajo bolj neovirano kot gibi, pri 

katerih je središče torza negibno, udi pa se premikajo. Določene osnovne akcije že po naravi 

potekajo bolj neovirano, kot npr. zamahovanje, pri katerem se tok gibanja nenadno in 

energično sprosti. Pri pritiskanju mora biti tok zadrževan, da je mogoče gibanje ustaviti v 

katerem koli trenutku. Zamahovanje z udi izhaja iz središča torza, se širi proti ramenom, 

nadlahtem in se konča v lahteh in dlaneh, medtem ko se ovirani tok pritiskanja začne v rokah, 

pritisk, ki se združi z akcijo pritiskanja, se širi navznoter, najprej v zapestja in lahti, potem v 

nadlahti, ramena in končno v središče telesa in torza. Gibanja, ki poteka neovirano od znotraj 

navzven, iz središča torza skozi različne artikulacije udov in hrbtenice, ni težko opazovati. 

Tok gibanja je oviran, ko se občutje usmeri navznoter, gibi pa se pretakajo proti središču 

torza. Če je pretok telesnih akcij popolnoma ustavljen, nastane pozicija (Laban, 2002). 
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V gibanju spreminjamo odnos do stvari, osebe, lahko tudi zgolj do dela našega lastnega 

telesa. Pri tem lahko vzpostavimo fizični stik. Ločimo tri faze v gibanju, ki vzpostavlja odnos 

(Laban, 2002):  

-Faza priprave; v tej fazi bo najbolj dejaven obraz, sem sodijo akcije, kot npr. gledanje 

obraza, dlani, stopal, prsi. Potem se bomo nekomu ali nečemu približali, se srečali z njim/njo, 

ga/jo mogoče obkolili (gibanje okrog točke zanimanja) ali predrli (če prodremo v predmet ali 

osebni prostor z ene smeri). 

-Sledi stik; ta faza se lahko prične z dotikom, s prenosom teže, s prenašanjem, 

držanjem… V fazi stika so najbolj dejavne roke, naš naravni instrument prijemanja. 

-Faza sproščanje; z gibanjem se odmikamo od predmeta/osebe, s katero je bil 

vzpostavljen stik.  

 

UGLAŠEVANJE V KONTEKSTU LABANOVE ANALIZE GIBANJA 

 

Fischman (2009) povzema Labanov sistem analize gibanja ter kvalitete, skozi katere 

opisuje afektivno uglaševanje Stern (1985), ko navaja naslednje kategorije uglašenosti:   

1. - nanašajoče se na čas: hitrost, ritem, trajanje; 

2. - nanašajoče se na prostor: začetek – pot – cilj, robovi in meje, diagonale in 

  koordinate; 

3. - nanašajoče se na energijo: intenziteta, moč, teža, pretočnost; 

4. - nanašajoče se na oporo: stopnja rigidnosti in fleksibilnosti; 

5. - nanašajoče se na fizični kontakt in različne oblike rokovanja; 

6. - nanašajoče se na to, kako so objekti predstavljeni: pomanjkanje oz. višek stimulacij; 

7. - nanašajoče se na intersubjektivno čustveno regulacijo. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Večina raziskav pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi se osredotoča na merjenje 

učinkovitosti terapije kot celote, ne zgolj njenih posameznih terapevtskih dejavnikov. Ritter in 

Low (1996) navajata, da pomanjkanju empiričnih raziskav zrcaljenja botruje dejstvo, da so 

mnogi plesni terapevti mnenja, da se učinkov pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi ne da 

meriti kvantitativno. Avtorja poudarjata, da je empirično raziskovanje posameznih 

terapevtskih dejavnikov pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi pomembno, če želimo 

definirati konsistentne in učinkovite metode uporabe le-te ter vzpostaviti pomoč s plesno–

gibalnimi dejavnostmi kot legitimno stroko v medicinsko–znanstveni skupnosti (Ritter in 

Low, 1996). 

Eden od osrednjih terapevtskih dejavnikov v pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi je 

kinestetična empatija, ki je v praksi slabo definiran in pomanjkljivo raziskan pojav. 

Kinestetična empatija ima v plesno-gibalni terapiji vlogo katalizatorja pozitivnih sprememb 

pri klientih. Najbolj pogosto uporabljane plesno-gibalne terapevtske tehnike so zrcaljenje, 

odmev, kontaktne improvizacije ipd. in temeljijo na pojavu kinestetične empatije. Koncept se 

v sodobni znanstveni literaturi vse bolj uveljavlja zaradi povečanega zanimanja za t. i. 

utelešeno kognicijo in zaradi novejših raziskav o zrcalnih nevronih, kar kaže na obstoj 

funkcionalnega mehanizma, ki omogoča pojav empatije v povezavi z gibanjem.  

Kljub pomanjkanju raziskav o povezanosti zrcaljenja s čustvenim razumevanjem, so 

izsledki opravljenih študij obetavni in kažejo na to, da zrcaljenje povečuje empatijo med 

terapevtom in klientom ter med klienti (Berrol, 2006; Fraenkl, 1983; Hartshorn idr., 2001; 

Mills in Daniluk, 2001).  

Fraenkl (1983) je ugotavljal korelacijo med empatijo in zrcaljenjem v diadah terapevt-

klient ter v diadah dveh prijateljev. Interakcije med dvema prijateljema oz. med terapevtom in 

klientom so bile posnete z video kamero. Posnetke so si ogledali neodvisni opazovalci ter 

ocenili stopnjo empatije, ki so jo začutili v opazovanih odnosih. V obeh primerih, torej v 

diadah terapevt - klient in prijatelj - prijatelj, je bilo ugotovljeno, da je stopnja sinhronosti 

gibanja diade povezana z oceno izražene empatije.   

Mills in Daniluk (2002) sta v svoji kvalitativni raziskavi intervjuvala ženske, žrtve 

zlorabe v otroštvu, ki so se udeleževale pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi. Ženske so 

poročale o poglobljenem čustvenem zavedanju skozi gibanje ter o občutjih čustvene 

povezanosti z drugimi udeleženkami skozi zrcaljenje njihovega gibanja. Udeleženke so 

izrazile mnenje, da je čustvena povezanost in intimnost med udeleženkami prispevala k 

njihovi osebnostni rasti in zdravljenju skozi pomoč s plesno–gibalnimi dejavnostmi, ker so 

čutile podporo ter sprejemanje skupine, tako fizično kot čustveno. 

Pričujoča kvalitativna študija je bila zasnovana z namenom, da podrobneje razišče 

fenomen kinestetične empatije ter njen učinek na notranje doživljanje udeležencev delavnic 

pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi. Ključno raziskovalno vprašanje je bilo, kako 

udeleženci pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi doživljajo trenutke uglašenosti oz. 

neuglašenosti z ostalimi udeleženci? 

Predvidevala sem, da bodo imeli trenutki uglašenosti pozitiven vpliv na notranje 

doživljanje osebe v gibalnem procesu. Zanimalo me je, kakšne razlike obstajajo med 
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doživljanjem obeh interakcijskih stanj. Pozornost sem posvetila tudi temu, kako se prvotne 

ugotovitve opazovalca o ključnih trenutkih uglašenosti in neuglašenosti ujemajo z navedbami 

udeležencev raziskave in kako pomembne razlike je bilo opaziti pri tem.   

 

METODA 

 

Gre za kvalitativno raziskavo, po principih utemeljene teorije po Straussu (Corbin in 

Strauss, 2015). Uporabljena je deskriptivna metoda. 

 

VZOREC 

 

Uporabljeni način vzorčenja je priložnostni. K sodelovanju v študiji sem povabila dve 

študentki in študenta pomoči z umetnostjo. Vzorec študije je tako zajemal 4 udeležence 

raziskave, 3 ženske (vključno z menoj) in enega moškega, v starostnem razponu 29 - 38 let. 

Povprečna starost udeležencev je bila 32,3 let. Vsi štirje udeleženci imajo univerzitetno 

izobrazbo, trije so bili v času študije nezaposleni, ena od njih redno zaposlena. Magistrski 

študij Pomoč z umetnostjo so študirali 1 - 2 leti, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Nihče od 

udeležencev študija še ni zaključil. Tri udeleženke so Slovenke, en udeleženec pa je iz 

Argentine. 

  

OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV 

 

V študiji sta bili uporabljeni tehniki zbiranja podatkov - analiza videoposnetkov gibanja 

ter skupinski intervju. Vse delavnice so bile snemane. Na podlagi analize videoposnetkov 

gibanja sem izbrala ključne trenutke uglašenosti in neuglašenosti v utelešenih interakcijah 

udeležencev, nato pa sem jih analizirala v okviru skupinskih intervjujev (ki so bili zvočno 

posneti) skupaj z udeleženci ter ugotavljala, kakšne razlike obstajajo med doživljanjem obeh 

interakcijskih stanj. 

 

Opazovalna shema uglašenosti/neuglašenosti v plesno–gibalnih interakcijah 

 

Za potrebe video analize je bila sestavljena Opazovalna shema 

uglašenosti/neuglašenosti v plesno–gibalnih interakcijah (glej Prilogo 1), ki sem jo priredila 

po Movement Signature Impressions Checklist, avtorice Suzi Tortora (2006), izhaja pa iz 

Labanove analize gibanja.  

Opazovalna shema uglašenosti/neuglašenosti v plesno-gibalnih interakcijah razčlenjuje 

opazovano gibanje. Njen cilj je podati čim bolj objektiven in točen opis gibanja in preko 

analize gibanja definirati trenutke uglašenosti in neuglašenosti v plesno – gibalnih 

interakcijah. Kot že omenjeno, izhaja iz Labanove analize gibanja, ki je bolj natančen in 

podroben sistem opazovanja in zapisovanja gibanja. Sistem zaradi strokovnosti in 

specifičnosti jezika ni najbolj razumljiv tistim, ki niso opravili predhodnega izobraževanja 
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tovrstne analize gibanja, zato sem uporabila nekoliko poenostavljeno opazovalno shemo. 

Uporabljena opazovalna shema ni bila specifično namenjena kategorizaciji gibanja, temveč je 

služila kot referenčna točka za skupinski intervju, v katerem smo nato opazovalka in 

udeleženci raziskave iskali in sooblikovali pomene izkušnjam v gibanju.  

Pri tovrstni analizi gibanja je potrebna velika senzibilnost in upoštevanje 

posameznikovega individualnega stila gibanja. Ključnega pomena je nekritično opazovanje 

gibanja, ki dopušča »stanje nevednosti« ter zavedanje morebitnih osebnih vsebin, ki jih 

vzbuja gibanje. Utelešena občutja opazovalca sem upoštevala kot enega od virov informacij o 

gibanju udeležencev.  

 

Skupinski intervju 

 

Za osnovo skupinskih intervjujev sem vzela intervju po metodi priklica medosebnih 

procesov (angl. »interpersonal process recall«) (Kagan, 1974). (Za shemo uporabljenega 

intervjuja glej Prilogo 2.) Priklic medosebnih procesov (PMP) je metoda kvalitativnega 

intervjuja, ki je namenjena podrobni analizi interakcij udeležencev. Najpogosteje je 

uporabljena v okviru študij interakcij med klientom in svetovalcem oz. terapevtom v 

svetovanju oz. psihoterapevtski praksi. Z metodo se dostopa do zavestnih, vendar 

neverbaliziranih izkušenj, kot so se dogodile v času raziskovane medosebne interakcije. 

Najbolj običajno sestavljata omenjeno metodo dva dela: video snemanje opazovane 

interakcije ter intervju z udeležencem ob ogledu video posnetka. Ob opazovanju videa 

raziskovalec sprašuje udeleženca raziskave o občutjih in mislih, kot so se porajala med 

opazovano interakcijo. Ključno pri metodi je usmeriti udeleženca na čim bolj natančno 

notranje opazovanje in opisovanje svojih občutij ter misli, kot so se zgodile, ne da bi 

spodbujali samokritiko in samocenzuro (Larsen, Flesaker in Stege, 2008).  

V skupinskih intervjujih pričujoče študije smo si vsakokrat ogledali celoten video, v 

pogovoru pa sem pozornost udeležencev usmerila na opisovanje izbranih trenutkov 

uglašenosti in neuglašenosti. Na teh mestih smo videoposnetek ustavili in si ga po potrebi 

ogledali večkrat. Med intervjujem so imeli udeleženci tudi sami možnost ustaviti video 

posnetek na katerem koli delu oz. izpostaviti določene trenutke uglašenosti oz. neuglašenosti. 

To je prispevalo k občutku varnosti med samim intervjujem.  

Metoda PMP najbolj pogosto vključuje intervjuje do 48h po seansi. V praksi pa ni 

neobičajno, da se zbira in raziskuje spomine na izkušnje udeležencev tudi po daljših vmesnih 

obdobjih - pogosto teden dni, mesec ali celo leto po doživeti dejavnosti. S podaljšanim 

časovnim zamikom intervjujev se večajo možnosti za pomanjkljivosti informacij, ki jih 

podajo udeleženci raziskave (Larsen idr., 2008). 

Med PMP intervjuji udeleženci zelo pogosto postanejo radovedni raziskovalci svojih 

izkušenj. Izražajo in komentirajo doživeti proces ter sodelujejo z raziskovalcem pri 

verbalizaciji svojih implicitnih izkušenj. Na ta način aktivno sodelujejo z raziskovalcem pri 

oblikovanju pomenov (Larsen idr., 2008).   

PMP se od ostalih metod intervjuvanja pomembno razlikuje po tem, da poudarja proces. 

Svoje raziskovanje usmerja na dostopanje do misli, občutij in telesnih senzacij 

intervjuvancev. Uporablja vprašanja, kot so: Kaj si čutil oz. mislil, ko…? Ker se naši 

vsakdanji pogovori načeloma nanašajo na vsebino (Kaj si naredil?), in ne na proces, so 

tovrstni intervjuji lahko intervjuvancem sprva težavni (Larsen idr., 2008).  

PMP zahteva čas. V procesu, v katerem gleda video, dostopa do svojih spominskih 

vsebin, reflektira in verbalizira svoje izkušnje, mora imeti intervjuvanec na voljo dovolj časa.   
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Nekatere raziskave kažejo, da je opisovanje čustvenih in somatskih izkušenj dalj časa 

trajajoče kot opisovanje kognitivnega spominskega materiala, saj te izkušnje intervjuvanec 

težje verbalizira (Larsen idr., 2008).     

Intervjuvanci naj bi v okviru metode PMP zavzeli čim bolj neosebno vlogo opazovalca 

videoposnetka. Distanciranje od osebne izkušnje, v našem primeru izkušnje na delavnici, je 

težavna naloga, saj so čustvene izkušnje udeležencev še zelo »sveže« in obstaja nevarnost 

podoživljanja ob ogledu videoposnetka. V pomoč intervjuvancu so vprašanja, kot npr.: »Če se 

za trenutek odmaknete od tega dogodka…« (Larsen idr., 2008). V pričujoči raziskavi so bile v 

pomoč tudi osebne refleksije, ki so jih udeleženci pisali po vsaki delavnici. 

PMP je veščina, ki se jo je potrebno priučiti. V skupini udeležencev, ki so jo zastopali 

sami študentje pomoči z umetnostjo, se je izkazalo, da komunikacijske sposobnosti 

posameznika pomembno vplivajo na obširnost in poglobljenost podane vsebine. Kljub 

nekaterim razlikam v uspešnosti komunikacije so vsi udeleženci tekom intervjujev postali bolj 

natančni v opisovanju svojih izkušenj (tudi intervjuji so bili vedno daljši).      

 

 

POSTOPEK 

 

V študijo sem poleg sebe vključila dve študentki in enega študenta pomoči z 

umetnostjo, s katerimi smo zasnovali idejo eksperimentalnega laboratorija pomoči s plesno–

gibalnimi dejavnostmi. V okviru eksperimentalnega laboratorija z naslovom Kaj telo zmore 

(What can a body do?) smo se dogovorili za redna srečanja v enoletnem obdobju (vsakih 

štirinajst dni), in sicer z namenom, da preko eksperimentalnega dela preizkusimo številna 

teoretična izhodišča pomoči z umetnostjo.  

Ko sem prišla na idejo za svojo študijo, sem skupino informirala o ciljih in poteku 

raziskave. Izkazali so zanimanje in podpisali soglasje o sodelovanju.  

Sama sem tako v okviru eksperimentalnega laboratorija vodila štiri delavnice pomoči s 

plesno–gibalnimi dejavnostmi, znotraj katerih smo se posvetili predvsem temi uglaševanja z 

drugimi. Začetne delavnice eksperimentalnega laboratorija so potekale v prostorih Pedagoške 

fakultete Ljubljana. V osrednji avli Pedagoške fakultete je tako potekala prva delavnica, ki je 

vključena v pričujočo raziskavo. Prostornost in javnost osrednje avle nista pomembno vplivali 

na stopnjo zaupanja med udeleženci procesa.  

Preostale tri delavnice raziskave so potekale v plesni dvorani Studia XXV v Ljubljani, 

kjer je bilo zagotovljeno varno okolje – v dvorano ni imel vstopa nihče razen udeležencev. 

Delavnice so trajale od ure do ure in pol. 

Delavnice so bile snemane z videokamero. Ob ogledu videoposnetkov sem opravila 

analizo gibanja in definirala trenutke uglašenosti/neuglašenosti na podlagi predhodno 

sestavljene Opazovalne sheme trenutkov uglašenosti/neuglašenosti v plesno–gibalnih 

interakcijah (Priloga 1). 

Vsakokratni delavnici je sledil skupinski intervju po metodi priklica medosebnih 

procesov (Priloga 2). Zaradi specifik raziskave – med posamezno delavnico in skupinskim 

intervjujem je bilo potrebno opraviti še video analizo gibanja – so intervjuji potekali 

povprečno 10 dni po delavnici. Potrebno je bilo tudi koordinirati časovno razpoložljivost vseh 

štirih udeležencev ter najete plesne dvorane.  

Intervjuji, ki so trajali približno eno uro, so potekali v mirnem in udobnem prostoru 

Studia XXV. Videoposnetke smo si ogledali na 15,6–palčnem računalniškem zaslonu.  
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Skupinski intervjuji so bili zvočno posneti, nato pa so bili na podlagi zvočnih posnetkov 

izdelani še transkripti intervjujev.  

Z analizo sem pričela, ko je bil končan prvi intervju. Kvalitativno analizo besedila sem 

opravila po postopku utemeljene teorije po Straussu (Corbin in Strauss, 2015). Oblikovanje t. 

i. utemeljene teorije se nanaša na grajenje teorije iz empiričnih podatkov, ki so v primeru 

kvalitativne analize kvalitativni in se nanašajo na besedne podatke, opise, izjave, besedne 

zveze, besede. Postopek vključuje stalno preverjanje – primerjavo, saj vsak nov pojem in 

trditev preverjamo z nadaljnjimi primeri empiričnega gradiva. Zbiranje podatkov in njihova 

analiza potekata vzporedno, in s tem vplivata drug na drugega. Teorijo razvijamo s postopnim 

oblikovanjem konceptov, na podlagi naše analitične interpretacije besed ali dejanj 

udeležencev raziskave (Corbin in Strauss, 2015). Kategorije, ki jih ustvarjamo s pomočjo 

utemeljene teorije, niso vnaprej predvidene. Pozorni moramo biti, da naša pričakovanja o temi 

raziskovanja ne vplivajo na vrednotenje pridobljenih rezultatov (Charmaz, 2006).  

Oblikovanje utemeljene teorije sestavljajo različni postopki oblikovanja pojmov -  

kodiranja besednega gradiva. V nadaljevanju bom opisala, kako sem se sama lotila kodiranja 

zbranega gradiva. V prvi fazi, fazi odprtega kodiranja, sem posameznim enotam besedila 

pripisala pomenske enote – kode. Odprto kodiranje je rezultiralo v kodah različnih ravni 

abstraktnosti. Določene teme so se vzpostavile kot primarni koncepti. Tako so v nadaljevanju 

analize pridobile pomen kategorij. Izbrane kategorije sem postavila za osrednje pojme, ostale 

pridobljene kode pa sem uvrstila k posameznim kategorijam. V drugi fazi, fazi osnega 

kodiranja, sem preko kod, uvrščenih k posamezni kategoriji, iskala značilnosti kategorij, 

postavljala domneve o pogojih, posledicah oz. drugih vrstah odnosa pripisane kode do 

kategorije, kamor je bila uvrščena. V fazi selektivnega kodiranja sem izbrala primarne 

kategorije in njim pripadajoče kode, na podlagi katerih sem kasneje oblikovala poskusno 

utemeljeno teorijo. Pri oblikovanju utemeljene teorije zaključimo z zbiranjem podatkov, ko 

pride do nasičenja nastalih kategorij. To pomeni, da novi podatki ne prinesejo več novih idej 

oz. kategorij, temveč se lahko vključijo v že oblikovane (Charmaz, 2006). 

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa za kvalitativne 

študije Atlas. Program omogoča upravljanje večjega števila dokumentov na enem mestu in 

tehnično olajša delo odprtega in osnega kodiranja.  

 

 

VSEBINA DELAVNIC 

 

Vse delavnice smo pričeli s preprostim, a dinamičnim ogrevanjem. Ozaveščali smo svoj 

dih in vizualizirali notranjost telesa, nato pa pregibali vse dele svojega telesa, vsak po svojem 

občutku.  

 

Zamižiš. Poiščeš svoje telo – glava na vratu, vrat na trupu, trup na medenici, medenica 

naravnost nad podplati… Narediš globok vdih in izdih. Ob ponavljanju se ob vdihu raztegneš, 

napolniš, razširiš svoje telo (razteguješ predele telesa, kjer čutiš potrebo po tem), ob izdihu 

iztisneš zrak ven iz telesa, se zmanjšaš, upadeš… 

 

Sledile so različne vaje, ki so vodile v plesno improvizacijo in ustvarjanje različnih 

odnosov z drugimi udeleženci. Največji poudarek delavnic pomoči s plesno-gibalnimi 

dejavnostmi je bil na procesu medsebojnega uglaševanja. Uporabljene tehnike so bile 

zrcaljenje, odmev, sinhrono gibanje in kontaktne improvizacije.  
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Zrcaljenje: Ena oseba gleda drugo osebo v gibanju, nato jo posnema - popolnoma ali v 

določenem segmentu gibanja (gibalni kvaliteti), z določenim časovnim odmikom (čas, 

potreben za opazovanje). V imitaciji se osebi lahko izmenjujeta. 

 

Primer vaje s 3. delavnice: Eden v paru se prične svobodno gibati. Drugi nekaj časa 

opazuje, nato se vključi v gibanje na enega od naslednjih načinov: 

- Popolnoma zrcali gibanje prvega. 

- Giblje se v popolnem nasprotju s prvim. 

 (Uporabljena glasbena spremljava: Gabrielle Roth, Chaos Rhythm in Bakongo drums.) 

 

Odmev (zrcaljenje z variacijo): Oseba zrcali gibanje druge, vendar njenemu gibanju 

doda nov element (novo gibalno kvaliteto). 

 

Primer vaje s 4. delavnice: Eden od udeležencev je na čelu skupine in vodi gibanje, 

lahko uporabi tudi glas. Ostali so njegova senca in se gibljejo ter/ali vokalizirajo kot njegov 

odmev. Vodja se lahko kadarkoli obrne v drugo smer – vodja postane tisti, ki je prvi na čelu 

gruče. 

 

Sinhrono gibanje: Dve ali več oseb se giblje hkrati, usklajeno v telesu, prostoru, ritmu 

in gibalnih kvalitetah. Gibanje lahko vključuje ritem oz. ponavljanje (ritmična sinhronost). 

 

Primer vaje z 2. delavnice: Udeleženci stojijo ob steni, vsak na svoji strani dvorane. 

Predstavljamo si, da je plesni pod ledena ploskev, ki je ne smemo potopiti. Ko eden od 

udeležencev stopi na ledeno ploskev, mora oseba na drugi strani uravnotežiti ploskev. Osebe 

na ploskvi prosto plešejo, kar otežuje nalogo. (Uporabljena glasbena spremljava: Oriental 

fantasy.) 

 

Kontaktne improvizacije: Dve ali več oseb se giblje hkrati, ves čas so v fizičnem 

kontaktu preko ene ali več točk telesa. Osebi se v improvizaciji komplementarno 

dopolnjujeta, sta v ritmični izmenjavi sodelovanja in umika. 

 

Primer vaje s 4. delavnice: Po vrsti se v centru kroga izmenjajo vsi udeleženci. Ko 

oseba vstopi v center kroga, naredi s telesom obliko (dinamično ali statično), ki predstavlja, 

kako se v tistem trenutku počuti. Ostali udeleženci opazujejo in potihem razmišljajo, kaj jim 

sporoča iniciator gibanja ter kaj potrebuje. Ko začutijo, vstopijo (eden po eden) v krog in se 

uglasijo na njegovo gibanje. 

Po koncu vaje se pogovorimo o tem, kaj so začutili in kako so reagirali ostali 

udeleženci. Nato oseba v centru pove, kaj jim je želela sporočiti in kako je doživljala gibanje 

ostalih udeležencev. 
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REZULTATI 

  

Tabela 1. Trenutki uglašenosti in neuglašenosti 1., 2. in 4. delavnice 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    D1 – prva delavnica, D2 – druga delavnica, D4 – 4. delavnica 

 

Na podlagi Opazovalne sheme trenutkov uglašenosti/neuglašenosti v plesno - gibalnih 

interakcijah sem po video analizi gibanja prve, druge in četrte delavnice identificirala in za 

nadaljnjo analizo izbrala 3 trenutke časovne uglašenosti ter 3 trenutke časovne neuglašenosti, 

3 trenutke prostorske uglašenosti in 2 trenutka prostorske neuglašenosti, 6 trenutkov 

uglašenosti v energiji ter 1 trenutek neuglašenosti v energiji, 3 trenutke uglaševanja preko 

dotika in 2 trenutka čustvenega uglaševanja, skupno torej 16 trenutkov uglašenosti in 6 

trenutkov neuglašenosti (glej Tabelo 1: Trenutki uglašenosti/neuglašenosti 1., 2. in 4. 

delavnice). 

Zaradi vsebinskih razlogov nisem izbrala posebnih trenutkov uglašenosti oz. 

neuglašenosti s 3. delavnice, saj so bile celotne vaje na omenjeni delavnici namenjene bodisi 

Trenutki uglašenosti    

 

 

Časovna uglašenost                       

D1 

 

2 

D2 

 

1 

D4 

 

0 

Prostorska uglašenost 1 2 0 

Čustvena uglašenost 0 0 2 

Uglašenost v energiji 1 1 4 

Uglašenost preko dotika 1 0 1 

 

 

Trenutki neuglašenosti    

 

 

Časovna neuglašenost 

D1 

 

1 

D2 

 

1 

D4 

 

1 

Prostorska neuglašenost 1 0 1 

Čustvena neuglašenost 0 0 0 

Neuglašenost v energiji 1 0 0 

Neuglašenost preko dotika 0 0 0 
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uglaševanju bodisi neuglaševanju. V skupinskem intervjuju, ki ji je sledil, smo se lotili bolj 

splošne razčlembe daljših odsekov gibanja. Ob video analizi 3. delavnice in v intervjuju, ki je 

sledil, sem posebej izpostavila le 1 trenutek uglašenosti preko dotika, ki se mi je ob analizi 

srečanja zdel relevanten.  

Mestoma je bilo težko določiti, za kakšne vrste (ne)uglašenost gre. Velikokrat se je 

(ne)uglaševanje pripetilo na več ravneh hkrati. Za potrebe raziskave sem posameznim 

trenutkom pripisala vrsto uglašenosti, ki je po mojem mnenju prevladovala oz. je bila pri 

analizi gibanja bolj očitna. Čustvena uglašenost je tako zagotovo izbrana najmanjkrat, saj jo je 

bilo težko objektivno določiti preko analize gibanja. 

V skupinskih intervjujih smo se izogibali kategorizaciji uglašenosti in smo govorili 

zgolj o trenutkih uglašenosti oz. neuglašenosti. Na tem mestu velja zgolj opozorilo, da se 

posamezne vrste uglašenosti ne izključujejo med seboj.  

  

Časovno uglaševanje se nanaša na trenutke uglaševanja udeležencev na hitrost oz. 

tempo gibanja ter ritem gibanja. Za boljšo ilustracijo navajam primer časovne neuglašenosti s 

prve delavnice. 

 

Primer trenutka časovne neuglašenosti (čas videa: 10:01 – 10:22): V vaji mora plesni 

partner z rokami slediti in podpirati improvizirano gibanje drugega, kar pomeni, da je z njim 

ves čas v kontaktu preko dlani, uporablja tudi rahel prenos teže, s katerim lahko spodbudi 

premik določenega dela telesa. 

 

A: Stopanje po polprstih, lahkotno, svobodno, hitri koraki, dvigovanje leve noge in zajemanje 

z njo, vrtenje na eni nogi, večinoma visok nivo, raznožni skok, roke odročene, ustavitev. 

B: Sledi z dlanmi, nižji do srednji nivo, počasnejša hoja. Z odločnejšim prijemom za ramena 

ustavi gibanje osebe A. 

Kako hitro si gibi sledijo, določa hitrost akcije. Oseba A se giblje s hitrimi gibi, 

večinoma na visokem nivoju in oseba B težko sledi s počasnimi koraki. Posledično sta 

neusklajeni in pride do zaustavitve plesne improvizacije. 

 

Prostorsko uglaševanje se nanaša na trenutke uglaševanja udeležencev na bodisi smer, 

višino, opravljeno pot gibanja ali v smislu ožanja in širjenja kinetičnega prostora. 

 

Primer trenutka prostorske uglašenosti s prve delavnice (čas videa: 28:14 – 28:34) 

 

Oseba C: Repetitivno gibanje, ki s ponavljanjem narašča v amplitudi gibanja: razširjanje in 

odpiranje rok, iztegovanje trupa navzgor ter upadanje – zapiranje rok in krčenje trupa, 

razširjanje in odpiranje …, upadanje… Nizek do visok nivo. 

Oseba D: Repetitivno gibanje, zrcaljenje gibanja osebe C - razširjanje in odpiranje rok, 

iztegovanje trupa navzgor ter upadanje – zapiranje rok in krčenje trupa, razširjanje in 

odpiranje …, upadanje… s tem, da je amplituda gibanja manjša kot pri osebi C ter zavzema 

srednji do visok nivo. 

 

Uglaševanje v energiji se nanaša na trenutke uglaševanja udeležencev bodisi v uporabi 

moči oz. intenzivnosti gibanja, bodisi v pretočnosti gibanja (glej poglavje Analiza gibanja). 
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Primer trenutka uglašenosti v energiji s prve delavnice (čas videa: 28:46 – 29:20): 

Udeleženci A, B, C in D: C raziskuje prostor z odprtimi dlanmi, usmerjenimi navzgor, približa 

jih A, ki zrcali gib, nato še k B in D,  udeleženci tvorijo krog – napeto, počasno stopicanje v 

krogu z majhnimi koraki, z usmerjeno pozornostjo na dlani, ki so odprte in usmerjene proti 

drugim, skoraj se dotikajo, krožijo v različne smeri, neoviran tok dlani, kratki, intenzivni 

premiki dlani. C se obrne stran od udeležencev, dlani usmeri proti stropu in jih sprosti ob 

telo, dlani spustijo ob telo in sprostijo tudi B, A in D. 

 

Uglaševanje preko dotika se nanaša na trenutke uglašenosti, ki so jih udeleženci 

doživeli (ali ne) ob fizičnem kontaktu z drugimi udeleženci. 

 

Primer trenutka uglašenosti preko dotika s tretje delavnice (čas videa: 27:45 – 31:00) 

Osebi C in D: C stoji, približa odprte dlani, usmerjene navzgor, k D. Ko jih približa tudi D, se 

s stikajočimi se dlanmi začneta vrteti v krogu, živahno, s poskočnimi koraki (z rahlim 

odrivom). C odmakne levo dlan in odpre roko v prostor, telo se obrne v smeri korakanja v 

krogu, desna roka je rahlo pokrčena. Enako stori D. Sedaj se stikata z desno, odprto dlanjo, 

gibljeta se hitreje. C preprime dlan D, z dlanjo v dlani se držita močneje, C iztegne levo roko, 

iztegne tudi desno, in se s telesom oddalji od D. D zrcali gibanje, gibljeta se še hitreje. C 

upočasni gibanje. C roko približa proti sredini kroga, sedaj z obema dlanema prime obe dlani 

D. Še vedno se vrtita v krogu, s poskočnimi koraki, živahno. C z levo roko prime D za desno 

ramo, se s trupom pritegne bližje in položi glavo na njeno levo ramo, nežno. Objeta z levo 

roko, z desno se držita na sredini med njima, plešeta s poskočnimi koraki na ritem glasbe. 

Prenehata s korakanjem v krogu in se ustavita. To traja kakšno minuto, dokler C ne spusti 

leve roke na sredini in se objameta z obema rokama, čutno. To traja nadaljnjo minuto, dokler 

C ne popusti objema. Dlani drsijo ob rokah drugega in telesi se oddaljita, počasno korakata v 

krogu, se gledata. Ko se ustavi glasba, se ustavita, držeč se za roke C naredi priklon z glavo, 

nato še D. C objame D in obrneta pozornost k drugim udeležencem.    

 

Čustveno uglaševanje se nanaša na čutenje čustva druge osebe in odzivanje z 

recipročnim čustvom. 

Določene trenutke uglašenosti oz. neuglašenosti, ki sem jih izbrala na podlagi video 

analize gibanja, sem naknadno kategorizirala kot trenutke čustvene uglašenosti oz. 

neuglašenosti. Zgolj na podlagi informacij opazovalne sheme je bilo težko sklepati o tovrstni 

uglašenosti. To sem storila na podlagi izjav udeležencev na skupinskih intervjujih. Udeleženci 

so ob opisovanju izbranih trenutkov uglašenosti izpostavljali čustveno uglaševanje.  

Spodaj navajam gibalni opis izbrane gibalne sekvence s 4. delavnice ter izbrani izjavi iz 

intervjuja, ki opisujeta doživljanje le-tega. 

 

Primer trenutka čustvene uglašenosti z zadnje delavnice (čas videa: 50 : 20- 52 : 54): V 

vaji mora eden od udeležencev utelesiti občutje, ki ga želi deliti s skupino, preostali pa se 

eden po eden uglašujejo nanj, bodisi s telesno pozicijo ali z gibanjem. 

 

Oseba A: Sedi na tleh, z levo roko objema levo nogo, ki je pokrčena – na njej sloni z glavo. 

Desno nogo steguje in krči, desna roka orisuje velike kroge tik nad tlemi (od zgoraj navzdol). 
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Oseba B se vključi v gibanje A: B se približa A z desne strani, sede poleg nje. Z desno roko jo 

prime za njeno desno in prepleteta dlan z dlanjo, z levo roko jo objame okrog hrbta. Desni 

dlani gibata skupaj, orisujeta kroge nad tlemi. A postopoma umiri gibanje desne noge. B se 

presede in objame A od spredaj, zdaj z levo roko drži njeno dlan, ki se še vedno giblje v isti 

smeri kot desna dlan A. B z desno roko objame A, nato se počasi odmakne. 

O trenutku čustvene uglašenosti sta osebi A in B na četrtem skupinskem intervjuju 

povedali: 

A: »Čutila sem blazno veliko čustev. Šlo mi je na jok. Čutila sem zelo veliko podpore, 

dejansko tisto, kar sem rabila. In totalno uglašenost, tako čustveno.« 

B: » Hotela sem ji nuditi oporo v težkem trenutku, ki ga je doživljala, prevzeti nase nekaj 

njenega bremena.« 

Večina izbranih trenutkov uglašenosti oz. neuglašenosti se je nanašala na gibanje dveh 

oseb v odnosu, 8 pa se jih je nanašalo na gibanje celotne skupine (3 oz. 4 osebe). Večina 

izbranih trenutkov skupinske uglašenosti je s prve delavnice, na kateri so prevladovale 

skupinske vaje oz. gibalne naloge, v katerih je hkrati plesala celotna skupina. Na preostalih 

delavnicah so prevladovale vaje oz. ples v diadah. To ne pomeni, da so bila skupinska 

uglaševanja prisotna le, če so bile temu namenjene vaje.  

Kot že omenjeno, so video analizi gibanja sledili skupinski intervjuji. V skupinskih 

intervjujih smo si vsakokrat ogledali celoten videoposnetek delavnice, v pogovoru pa sem 

pozornost udeležencev usmerila na opisovanje njihovega doživljanja izbranih trenutkov 

uglašenosti in neuglašenosti.  

Med intervjuji so imeli udeleženci tudi sami možnost ustaviti videoposnetek na katerem 

koli delu oz. izpostaviti določene trenutke uglašenosti oz. neuglašenosti. Sodelovali so pri 

verbalizaciji svojih implicitnih izkušenj trenutkov uglašenosti in neuglašenosti, ki so bili 

izbrani preko gibalne analize, drugih trenutkov uglašenosti ali neuglašenosti pa niso navajali. 

Dodatne pripombe udeležencev so se nanašale na izkušnje uglašenosti samega s seboj, kar je 

pomembno prispevalo k oblikovanju nastale konceptualizacije o uglašenosti in česar ne bi 

bilo moč razbrati preko analize gibanja.  

V nadaljevanju bom podrobneje opisala pridobljene kategorije ter jih definirala v okviru 

rezultatov. Za boljšo ilustracijo opise dopolnjujejo izbrani navedki, ki so oštevilčeni z 

zaporednima številkama intervjuja in kode navedka (primer 1: 3 – tretji navedek prvega 

intervjuja). 
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DOŽIVLJANJE TRENUTKOV UGLAŠENOSTI 

 

Tabela 2. Doživljanje trenutkov uglašenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN – število kodiranih navedkov, KT – število kodiranih transkriptov 

 

 

1. Uglašenost s seboj 

V intervjujih so udeleženci ob opisovanju trenutkov uglašenosti z drugimi zelo pogosto 

izpostavljali doživljanje uglašenosti s seboj. Uglašenost s seboj so povezovali z odsotnostjo 

misli in bivanjem v sedanjem trenutku, s spontanostjo gibanja in doživljanjem utelešenosti.  

Doživetje uglašenosti s seboj so udeleženci kar nekajkrat izpostavili ob opisovanju 

doživljanja trenutkov uglašenosti z drugim. Navajali so ga tudi v povezavi z doživljanjem 

skupinske uglašenosti in doživljanjem neuglašenosti z drugim. Slednje se navezuje na 

trenutke, ko je pri udeležencih prevladovala potreba po uglasitvi s seboj, in so se začeli 

umikati kontaktu. Trenutki neuglašenosti z drugim so se v povezavi z uglašenostjo s seboj 

porajali iz primarne potrebe iskanja stika s samim seboj. 

  

1. 1 Biti v sedanjem trenutku 

Doživljanje uglašenosti s seboj so udeleženci najpogosteje opisovali kot odsotnost misli 

in bivanje v sedanjem trenutku:  

 

1. Uglašenost s seboj 

KT KN 

      1. 1. Biti v sedanjem trenutku 8 2 

      1. 2. Spontanost gibanja 7 4 

      1. 3. Utelešenost 3 2 

      1. 4. Iskanje stika s seboj 3 3 

 

2. Uglašenost z drugim 

  

      2. 1. Izmenjava 

      2. 2. Igrivost 

13 

8 

3 

3 

      2. 3. Biti v sedanjem trenutku z nekom 7 2 

   

3. Doživljanje enosti s skupino 4 2 
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»Prazna, prazna glava, brez pričakovanj, samo dogajalo se je. Uživala sem na vso moč, 

s prazno glavo. Bilo mi je zelo lepo. Čutila sem uglašenost, ne samo med nama, ampak sama s 

sabo. Celostna uglašenost. Nimam vseh besed, da bi znala to ubesediti. Pač samo si. Si poln 

takrat. In lahko izmenjuješ, ker si poln.«/…/»Tako, pač bila sem. Bila sem v tem trenutku.« 

2:9 

       »Bila sem brez misli… To je tisto, ko občutiš, da si celosten, da živiš. Tak pretok 

energije, fajn občutek, brez misli - nič, kaj bo tvoj naslednji gib, ampak gre vse ven iz tebe…« 

2:6  

Misli v plesno-gibalni improvizaciji, po besedah udeležencev, prinašajo s seboj 

nepotrebna pričakovanja in skrb o tem, »kaj bo tvoj naslednji gib« ter ovirajo posameznikovo 

spontano gibalno izražanje. Trenutki odsotnosti misli so tako udeležencem prinašali občutja 

ugodja in večje sproščenosti. Udeleženci so hkrati z odsotnostjo misli opisovali večjo 

osredotočenost na sedanji trenutek, kar je ena od udeleženk povezovala celo z občutenjem 

večje »živosti«. Niso bili obremenjeni z okolico ali s svojimi mislimi in so uživali v 

preprostosti bivanja.   

 

1. 2. Spontanost gibanja 

Uglašenost s seboj so doživljali kot spontanost lastnega gibanja, ki se je porajala iz 

odsotnosti zavestne kontrole gibanja in bolj poglobljenega zavedanja notranjih (telesnih) 

impulzov.  

»Ta občutek, ko začneš nezavedno gibati, to je – meni je to res svoboda.« 2:25 

»Hotela sem se čisto prepustiti v plesu, ne da bi razmišljala, kaj bi naredila, kakšen 

premik…Včasih sem samo prst začutila in ga premaknila. Ne da ne bi hotela premakniti roke, 

ampak v določenem trenutku je bil to nek impulz, nek gib, in potem je spolzelo naprej.« 2:24  

Kadar je udeležencem uspelo utišati zavestno kontrolo gibanja in so se lahko »prepustili 

v plesu«, so se po njihovih besedah, bolj svobodno gibalno izražali. Ko so dosegli stopnjo 

zaupanja in sproščenosti v gibanju z drugim ali znotraj skupine, so si upali bolj prisluhniti 

svojim notranjim impulzom in jih tudi izraziti pred drugimi. To jim je prinašalo osvobajajoče 

občutje. Ena od udeleženk je natančno opisala, kako se je pri njej spontanost gibanja porajala 

iz poglobljenega zavedanja notranjih impulzov. Pri tem je bila osredotočena na sedanji 

trenutek in na impulze, ki ji jih je posredovalo telo (utelešenost).  

 

1. 3. Utelešenost 

S spontanostjo gibanja in odsotnostjo misli so udeleženci najpogosteje povezali občutje 

utelešenosti, ko so občutili, da um in telo nista več ločena. Ko prisluhnemo, kaj nam telo 

sporoča ter temu sledimo, smo, kot so opisovali udeleženci, bolj v stiku s samim sabo, in torej 

bolj uglašeni sami s sabo. Takole je udeleženka s svojimi besedami opisala doživljanje 

utelešenosti: » Nisem bila več v svoji glavi, temveč v svojem telesu. Okej, glava je tudi del 

mojega telesa, ampak hočem reči, da sem bila v vsem svojem telesu, s celim svojim bitjem.« 

1: 12 

          Ko je v plesni improvizaciji udeleženka utišala zavestno kontrolo gibanja, je ob lastnem 

spontanem gibalnem izražanju doživljala odsotnost zaznavnih meja med umom in telesom. 

Izrazila se je s prispodobo, »da ni bila več v svoji glavi«, temveč »v vsem svojem telesu, s 

celim svojim bitjem«. Preko utelešenosti - osredotočenosti na telo in na telesne impulze ter 

telesne komunikacije z drugimi – je doživljala celostnost. Glede na to, da je »glavo« 
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povezovala z zavestno kontrolo, je imela, ko je omenila, da je bila v telesu »s celim svojim 

bitjem«, najverjetneje v mislih preostala, nezavedna področja človekovega doživljanja.         

 

1. 4. Iskanje stika s seboj 

Doživljanje uglašenosti s seboj so udeleženci navajali, kadar so tudi sami iskali bolj 

poglobljen stik s seboj in je ta njihova potreba preglasila potrebo po uglaševanju z drugimi. 

Kadar so čutili potrebo po bolj poglobljenem stiku s samim sabo, so zaprli oči in izklopili 

komunikacijo z okoljem. 

Udeleženka, ki je pogosto iskala stik s seboj, je imela takrat zaprte oči, kar je 

onemogočalo kontakt z drugimi.  

« Izklopiš povezavo. Če nekoga ne vidiš, si težko z njim povezan. Si res bolj sam s 

sabo.« 3:11 

» Tako bolj pridem v stik s tem, kar je notri, kaj se dogaja notri. Na tak način mi je 

lažje…« 4: 4  

Tudi druga udeleženka je zaradi konfliktnih občutij, ko se je v plesu v duetu želela 

prosto gibati, zaprla oči.  

»Ko sem jaz vodila gibanje, sem bila pozorna na to, kako mi ona uspeva sledit. Včasih 

je bilo tako, da sem se zavestno začela gibati počasneje, ker sem se zavedala, da mi sicer ne 

bo mogla slediti /…/ Hkrati pa mi je bil ta občutek v plesu tudi odveč, ker sem se želela bolj 

svobodno gibati… Tako, da sem vmes zaprla oči, samo da se razbremenim tega občutka.« 2:3 

Ko so se udeleženci umaknili kontaktu z drugimi, zaprli oči in bolj prisluhnili svojim 

notranjim impulzom, so zavestno postavili svoje potrebe pred potrebe drugih. Zelo 

ilustrativen je primer udeleženke, ki si je v plesu v duetu sicer želela uglaševanja z drugim, 

vendar je čutila tudi potrebo po iskanju stika s seboj, ki je na koncu tudi prevladala. 

 

2. Uglašenost z drugim 

Pričujoča raziskava je največ pozornosti namenila uglaševanju v diadah, zato so tudi 

rezultati tega področja najbolj obširni. Udeleženci so doživljanje uglašenosti z drugim 

povezovali s spontanostjo gibanja in izmenjavo, z igrivostjo ter bivanjem v sedanjem trenutku 

z nekom. 

 

2. 1. Izmenjava 

Kljub temu, da so bile vaje na delavnicah namenjene uglaševanju, zlasti uglaševanju v 

diadah, so udeleženci navajali, da so se trenutki uglašenosti zgodili spontano. Najpogosteje so 

udeleženci navajali občutje spontane izmenjave gibanja, v katerem se udeleženca izmenjujeta 

kot iniciatorja gibanja. V povezavi z »izmenjavo« so udeleženci navajali tudi »izmenjavo 

energije«, »pretok energije« ter »zlitost«. 

»Zgodilo se je čisto spontano. Bila sem brez misli…Zavedam se, da sem nekaj časa jaz 

povzemala njene gibe, nato ona moje, ampak občutek je bil, kot da so se ti gibi dogajali med 

nama. Da niso bili čisto njeni, ne čisto moji, ampak med nama.« 2: 17 

»Zdelo se mi je, da čeprav si ti vodila gibanje, si tudi od mene prejemala… Ker si 

določene gibe začela še bolj poudarjati, potem, ko sem jih jaz ponovila za teboj. Dogajal se je 

tak odmev – oddajanje, sprejemanje.« 3:1  
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»/…/ Ko sem videla, kako na tebi izgleda gib, sem ga še bolj ojačala in še malo bolj 

eksperimentirala z njim. Upala sem si it preko ene meje, preko katere si sicer najbrž ne bi. 

Zdelo se mi je, da soustvarjava, nisem imela občutka, da samo jaz vodim./…/« 3: 2 

Udeleženci so v povezavi z izmenjavo gibanja opisovali, da v plesni improvizaciji v 

dvoje niso bili več popolnoma sami v - recimo temu - usmerjanju svojega gibanja, temveč so 

čutili, da se partnerja v diadi prepletata in izmenično vodita gibanje – zdaj eden, zdaj drugi. 

Pri tem se »gibanje« nanaša na dva pojava – hkrati na gibanje vsakega posameznika in na 

skupno gibanje v duetu. 

Tovrstna spontana izmenjava gibanja je imela različne posledice. Ena od udeleženk je 

pojasnila, da je svoje gibe začela še bolj poudarjati, ko jih je zagledala pri drugi udeleženki. V 

njej je začutila večje zaupanje. Zaradi tega si je upala določene segmente svojega gibanja bolj 

poudariti in z njimi še bolj eksperimentirati. 

 

2. 2. Igrivost 

Udeleženci so najbolj pogosto navajali občutje igrivosti. Plesne improvizacije v dvoje 

so doživeli kot igro soustvarjanja, mestoma pa so izrazili lastno občutje otroškosti. 

»Počutila sem se kot otrok v igri.«. 1: 1 

Ena od udeleženk se je ob ogledu svojega gibanja na videu začela hihitati in podoživela 

občutek z delavnice: »Prav kot otrok sem bila!« 3: 31 

Občutje igrivosti, kot so ga navajali udeleženci, se je pojavilo po določenem času 

uglaševanja in je bilo povezano z možnostjo aktivnega sovplivanja na potek dogajanja, recimo 

temu na recipročno izmenjevanje v plesu. To izmenjevanje se je dogodilo, ko sta imela oba od 

udeležencev občutek, da se izmenjujeta v vodenju gibanja in sta torej izmenično sledila in 

vodila gibanje. Ko sta udeleženca med plesom postala igriva, sta raziskovala gibanje svojega 

partnerja ali preizkušala nove načine gibanje, z neko lahkotnostjo in odprtostjo do novega.  

Občutje igrivosti je prinašalo udeležencem zadovoljstvo, ki ga niso z ničimer 

pogojevali.  

 

2. 3. Biti v sedanjem trenutku z nekom 

Doživljanje uglašenosti z drugim se je zelo pogosto prepletalo z doživljanjem 

uglašenosti s seboj in občutenjem odsotnosti misli ter bivanja v sedanjem trenutku. V plesni 

improvizaciji so bili udeleženci neobremenjeni (brez pričakovanj, dvomov) in so se 

popolnoma prepustili plesu v odnosu z drugim. 

»Prazna, prazna glava, brez pričakovanj, samo dogajalo se je. Uživala sem na vso moč, 

s prazno glavo. Bilo mi je zelo lepo. Čutila sem, uglašenost, ne samo med nama, ampak sama 

s sabo. Celostna uglašenost. Nimam vseh besed, da bi znala to ubesediti. Pač samo si. Si poln 

takrat. In lahko izmenjuješ, ker si poln.« 2:9 

»In sem v trenutku, z nekom skupaj.« 2: 31 

»Kot v nekem drugem stanju, neobremenjena z okolico, ne, kaj bo moj naslednji gib, ne 

kako diham, ne kako izgledam… Tako, pač bila sem. Bila sem v tem trenutku.« 2: 18 

Ko so se udeleženci v plesu v duetu razbremenili svojih dvomov, pričakovanj in se s 

»prazno glavo« prepustili plesu, so bili v odnosu prisotni v trenutku. Ena od udeleženk je to 

opisala celo kot biti »v nekem drugem stanju«. Druga udeleženka, ki po svojih lastnih 

besedah ni znala popolnoma ubesediti izkušnje, je opisovala občutek izpolnjenosti, ki jo je 

prevzel in povezala to s spontanostjo gibanja in izmenjavo, o kateri smo že govorili. Biti v 

sedanjem trenutku je opisala kot pogoj, da se lahko zgodi slednje – torej, da lahko v odnosu 

»izmenjuješ«.   
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Ti trenutki uglašenosti so bili dojeti kot kratki in minljivi. 

»Ti momenti uglasitve pridejo spontano. Par sekund in je to to. In spet je gibanje, 

ponavljanje, ampak potem pride spet tista prava uglašenost. Ta povezanost.« 3: 14 

 

3. Doživljanje enosti s skupino 

Preko skupnega gibanja in gibalnega ustvarjanja so udeleženci doživeli občutje 

skupinske uglašenosti, v kateri so se zabrisale meje med doživljanjem oz. čutenjem sebe, 

svojega telesa, in čutenjem drugih, do te mere, da so imeli občutek, da si izmenjujejo energijo 

in da so »kot eno«.  

Kot je pripomnila ena od udeleženk: »Ni bilo – jaz se gibam, ti se gibaš, ampak – mi se 

gibljemo /…/ Mogoče je bila to transcendenca… /…/ Čutila sem povezanost s skupino, z 

vsakim posebej in sama s sabo. Vse je bilo eno. In vse je bilo dobro.« 1: 12 

»Prav dihali smo skupaj.« 1: 14 

»Bili smo kot isto.« 1: 13 

Udeleženci so čutili, da se gibanje dogaja spontano med njimi in ne, da ga kdorkoli vodi 

ali usmerja. Udeleženka, ki je opisala doživetje »transcendence«, kot se je sama izrazila, je 

pripomnila, da je v teh trenutkih uglašenosti doživljala povezanost z vsakim posebej, s celotno 

skupino in sama s seboj. Doživljanje enosti so udeleženci opisovali kot »biti kot isto« in »vse 

je bilo eno«. Občutili so, da niso več ločeni in da v plesu »dihajo skupaj«.  
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DOŽIVLJANJE TRENUTKOV NEUGLAŠENOSTI 

 

Tabela 3. Doživljanje trenutkov neuglašenosti 

 KN KT 

1. Neuglašenost s seboj 5 2 

 

2. Neuglašenost z drugim 

 

 

 

       2. 1. Dvom/strah 7 1 

       2. 2. Omejevanje 3 1 

 

3. Skupinska neuglašenost 

 

4 

 

1 

           KN –  število kodiranih navedkov, KT – število kodiranih transkriptov 

 

1. Neuglašenost s seboj 

Uglaševanje z drugim je pogosto pripeljalo do občutja večje uglašenosti s seboj, včasih 

pa je slednje onemogočalo. To se je zgodilo, kadar je pozornost na drugega priklicala občutja 

strahu, dvomov in nesproščenosti. Lastno gibalno izražanje je postalo manj spontano, bolj 

zavestno kontrolirano ter neusklajeno.  

»Hotela sem izsiliti neke gibe, nekaj, kar nisem.« 3: 3  

»To se je poznalo na mojih gibih. Niso bili tako sproščeni, ampak sem hotela nekaj več, 

nekaj drugače. Niso bili v skladu z mano. Bili so bolj kontrolirani, manj spontani. In ko sem 

se nehala ukvarjat s temi mislimi, je spet tisto pravo ven prišlo. Tisto spontano – tukaj sva, 

skupaj sva, to je najino…« 3: 4 

Udeleženka je opisovala - recimo temu - samocenzuro gibanja, ki se je pojavila, ko je 

začela svoje gibanje zaradi lastnih dvomov, morda strahu, bolj kontrolirati in zavestno 

usmerjati. Zaradi tega je njeno gibanje postalo manj pretočno, in neusklajeno z njenimi 

pravimi notranjimi občutji. Ta neusklajenost ji je prinašala nezadovoljstvo.  

 

2. Neuglašenost z drugim 

Udeleženci so doživljanje neuglašenosti z drugim povezovali z občutji dvomov in 

strahu, ki so vodila v disharmonijo v telesu, ter z občutenjem omejevanja lastnega gibalnega 

izražanja. 

 

2. 1. Dvom/strah 

Kot že omenjeno, je pozornost na drugega včasih priklicala občutja strahu, dvomov in 

nesproščenosti. V teh trenutkih udeleženci niso več čutili ne uglašenosti z drugim, ne 

uglašenosti s seboj.   
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Udeleženka je takole opisala svoja konfliktna občutja: »V meni sta se odvijala dva pola. 

Trenutki, ko sem uživala, ko sem bila neobremenjena in trenutki, ko sem pomislila, joj kaj pa 

če se že dolgočasi, in, joj, moram nekaj novega. V meni se je pojavila neka taka disharmonija 

/…/« 3:2 

»Zaradi tega strahu, da bi se dolgočasila, sem hotela še nekaj drugega, in dejansko, kot 

da tistega giba nisem doživela, tiste dinamike, kot da nisem pustila, da izzveni, ampak sem 

ostro prekinila in poskušala nekaj drugega/…/« 3: 3 

Udeleženka v odnosu ni bila več v trenutku in kot opisuje sama, je njeno gibanje postalo 

bolj zavestno kontrolirano in manj sproščeno.   

 

2. 2.Omejevanje 

Omejevanje so udeleženci začutili, kadar so sami iskali bolj poglobljen stik s seboj in je 

njihova potreba po uglasitvi s seboj preglasila potrebo po uglaševanju z drugimi. Ker so se 

želeli v plesu popolnoma prepustiti notranjim impulzom, so čutili, da jih pozornost na drugega 

omejuje v svobodnem gibanju.  

»Lahko bi to opisala kot neke vrste napetost… Ker si moral biti zelo pozoren na 

drugega. Če jo primerjam s prejšnjo vajo, ko si bil v svojem ritmu, in ti ni bilo treba 

razmišljat, kaj bo drugi…« 2: 10 

»Tak občutek sem imela, da bi se lahko še bolj prepustila. Bila sem malo previdna…« 

3: 7 

»Včasih je bilo tako, da sem se zavestno začela gibati počasneje, da bi mi ona lahko 

sledila. Nisem hotela, da bi bila neuspešna v zrcaljenju, v uglaševanju, hkrati pa mi je bil ta 

občutek odveč, ker sem razmišljala, da bi se rada prosto gibala. Tako da sem vmes zaprla oči, 

da se razbremenim tega občutka. Nisem znala tega drugače narest…« 3: 8   

 

3. Skupinska neuglašenost 

Doživetje neuglašenosti s skupino je udeleženka povezala z občutji nelagodja in 

izključenosti. Ker se ni uglasila s skupino, se je po njenih besedah »povlekla vase«. 

» Tukaj sem se nazaj povlekla. Bilo mi je težko. Ostala sem v sebi in se nisem več 

počutila povezano s skupino…« 4: 8 
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MODEL DOŽIVLJANJA SEDANJEGA TRENUTKA V PLESU 

 

Rezultati raziskave kažejo na povezanost značilnosti doživljanja uglašenosti s seboj, 

značilnosti doživljanja uglašenosti z drugim in značilnosti doživljanja skupinske uglašenosti z 

doživljanjem sedanjega trenutka v plesu. Bivanje v sedanjem trenutku se nanaša na 

fenomenološko izkušnjo posameznika, ki zavestno doživlja sedanji trenutek, kot ga doživlja 

sedaj. Bivanje v sedanjem trenutku v plesu se nanaša na izkušnjo posameznika, ki sedanji 

trenutek oz. sedanje trenutke doživi med plesom – bodisi sam s seboj, še z nekom ali s 

skupino. 

Osrednji koncept našega modela je doživljanje sedanjega trenutka v plesu, ki ga je mogoče 

orisati skozi značilnosti uspešnega uglaševanja na treh ravneh (uglašenost s seboj, uglašenost 

z drugim in skupinska uglašenost), saj so vse hkrati značilnosti doživljanja sedanjega trenutka 

v plesu.   

 

 

Slika 1. Model doživljanja sedanjega trenutka v plesu 
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Vsak krog predstavlja polje doživljanja uglašenosti – spodnji doživljanje uglašenosti s 

seboj, srednji doživljanje uglašenosti z drugim in zgornji doživljanje skupinske uglašenosti. 

Kot nakazujejo puščice, je možno prehajanje med polji doživljanja. Udeleženci so pogosto 

opisovali več ravni uglašenosti hkrati, kar ilustrira spodnji primer. 

 

Ena od udeleženk je tako opisovala hkrati uglašenost s seboj, z drugim in s skupino: »Ni 

bilo – jaz se gibam, ti se gibaš, ampak – mi se gibljemo /…/ Mogoče je bila to 

transcendenca… /…/ Čutila sem povezanost s skupino, z vsakim posebej in sama s sabo. Vse 

je bilo eno. In vse je bilo dobro.« 1: 12 

 

Uglašenost s seboj so udeleženci v odnosu do bivanja v sedanjem trenutku povezovali s 

spontanostjo gibanja, z doživljanjem utelešenosti in iskanjem stika s seboj. Ob odsotnosti 

misli in poglobljeni osredotočenosti na »tukaj in zdaj« so udeleženci doživljali občutja 

spontanosti gibanja. Spontanost se navezuje na neovirano, prosto gibanje posameznika, ki se 

giblje, kot začuti v trenutku. Udeleženci so občutili tudi celostnost doživljanja, ko um in telo 

nista bila več ločena. Uspešno uglaševanje je vodilo v bolj poglobljen notranji stik, ki so ga 

posamezniki tudi iskali. 

Doživljanje uglašenosti z drugim so udeleženci v odnosu z bivanjem v sedanjem 

trenutku povezovali z izmenjavo ter  igrivostjo. Izmenjava se v luči relacijske psihoanalize 

nanaša na intersubjektivno srečanje, v katerem si posameznika delita izkušnjo oz. jo 

soustvarjata. To se lahko dogodi le v sedanjem trenutku, ko sta neverbalno uglašena drug na 

drugega.  

Tako spontanost kot igrivost se navezujeta na aktivacijo klientove ustvarjalnosti. Ko je 

oseba ustvarjalna, ni obremenjena z resničnostjo in je odprta za nove izkušnje in alternativne 

rešitve svojih osebnih izzivov. Povezano z občutjem brezskrbnosti in zaupanja (v terapevta, 

prijatelja) oseba eksistira kot celota, in se ne odziva s svojimi obrambnimi mehanizmi. 

Preko skupnega gibanja in gibalnega ustvarjanja so udeleženci doživeli občutje 

skupinske uglašenosti, v kateri so se zabrisale meje med doživljanjem oz. čutenjem sebe, 

svojega telesa, in čutenjem drugih, do te mere, da so imeli občutek, da so kot eno. Udeleženci 

so opisovali pojav t. i. zlite intersubjektivnosti, relacijsko polje, v katerem si skupina  

posameznikov deli izkušnjo: namen, čustva in določene kognitivne procese. K temu so 

doprinesli elementi vzporejanja, prisotni v skupinski gibalni improvizaciji: opazovanje 

gibanja, sinhrono gibanje, kreiranje okolja zaupanja, neverbalno komuniciranje ter dotik. 

Model doživljanja sedanjega trenutka v plesu usmerja pozornost na to, kako uspešno 

uglaševanje v plesu spodbuja bivanje v sedanjem trenutku in orisuje, kako preko bivanja v 

sedanjem trenutku spodbuja posameznikovo spontanost, igrivost in kreativnost, spodbuja 

utelešenost in s tem integracijo uma in telesa. Vodi lahko tudi v doživetje intersubjektivne 

izmenjave, ko dve osebi soustvarjata intersubjektivno izkušnjo. Uspešno uglaševanje skupine 

vodi k doživljanju enosti s skupino. 

 Značilnosti doživljanja trenutkov neuglašenosti bi lahko razumeli kot negativni pol 

zgornjega modela. Nekatere značilnosti doživljanja trenutkov neuglašenosti v pomoči s 

plesno-gibalnimi dejavnostmi so, kot kažejo rezultati naše študije, pomanjkanje spontanosti 

gibanja, slaba samopodoba, ki ovira kontakt (stik s seboj), in doživljanje izključenosti. 

Doživljanje neuglašenosti s seboj je opisovala ena od udeleženk. Opisovala je t. i. 

samocenzuro gibanja, ki se je pojavila, ko je začela svoje gibanje zaradi lastnih dvomov in 

strahu bolj kontrolirati in zavestno usmerjati. Zaradi tega je njeno gibanje postalo manj 

pretočno in neusklajeno z njenimi pravimi notranjimi občutji. Ta neusklajenost ji je prinašala 

nezadovoljstvo.  
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Udeleženci so doživljanje neuglašenosti z drugim povezovali z občutji dvomov in 

strahu, ki so vodila v disharmonijo v telesu, ter z občutenjem omejevanja lastnega gibalnega 

izražanja. 

V trenutkih neuglašenosti s seboj in neuglašenosti z drugimi je bil udeležencem 

onemogočen kontakt. Kontakt se navezuje na stanje popolne ozaveščenosti notranjih hotenj, 

potreb, percepcije, čustev ali misli ter hkratno ozaveščenost tega, kaj in kdo je v okolju. 

Kontakt je omogočen, kadar je oseba celostno prisotna – uglašena na svoje notranje 

doživljanje ter hkrati na drugega in na njegovo doživljanje, ovirajo pa ga obrambni procesi.  

Doživetje neuglašenosti s skupino je udeleženka povezala z občutji nelagodja in 

izključenosti. 

 

RAZPRAVA 

 

DOŽIVLJANJE UGLAŠENOSTI 

 

Doživljanje uglašenosti s seboj 

 

Uglašenost s seboj so udeleženci povezovali z bivanjem v sedanjem trenutku, s 

spontanostjo gibanja, z doživljanjem utelešenosti in iskanjem stika s seboj. 

Udeleženci so hkrati z odsotnostjo misli opisovali večjo osredotočenost na sedanji 

trenutek, kar je ena od udeleženk povezovala celo z občutenjem večje »živosti«. Niso bili 

obremenjeni z okolico ali s svojimi mislimi in so uživali v preprostosti bivanja.   

Kaj pomeni bivati v sedanjem trenutku? Ideja bivanja v sedanjem trenutku se navezuje 

na fenomenološko izkušnjo posameznika, ki zavestno doživlja sedanji trenutek, kot ga 

doživlja sedaj. Zavestnost je nujni predpogoj, da lahko bivamo v sedanjem trenutku. Izkušnja 

sedanjega trenutka je tisto, kar je v zavesti takrat, ko izkušnjo doživljamo. Doživljanja bivanja 

v sedanjem trenutku ne gre enačiti z vsebino, ki jo kasneje verbalno pripišemo svoji izkušnji 

(Stern, 2004). 

Doživljanje sedanjega trenutka se navezuje na implicitno znanje. Implicitno znanje oz. 

vedenje je neverbalno in nezavedno v smislu, da še ni prišlo do zavesti. Trenutka sedanjosti 

ne moremo zaobjeti oz. zavestno reflektirati takrat, ko se dogaja. Neverbalno procesiranje 

informacij lahko ozavestimo šele po tem, ko se zgodi. Oblikovanje subjektivne izkušnje 

sedanjega trenutka je torej impliciten proces, da pa v sedanjem trenutku bivamo, je nujno, da 

pridejo vsebine izkušnje do zavesti (Stern, 2004). 

Veliko implicitnega znanja ostaja na ravni nezavednega in potemtakem ni nič 

nenavadnega, če so udeleženci bivanje v sedanjem trenutku opisovali tudi kot stanje brez 

misli. Bili so zavestno usmerjeni na doživljanje sedanjega trenutka, na doživljanje izkušnje, ki 

je, kot pravi Stern, holistična - v tem smislu, da jo začutimo kot celoto in ne kot posamezne 

delce izkušnje (2004). Udeleženci so opisovali stanje celostnosti in morda se je to nanašalo 

ravno na način procesiranja informacij v sedanjem trenutku, ki je, kot omenjeno, holističen. 

Stern (2004) celo pravi, da je bivanje v sedanjem trenutku edini način, kako posameznik 

lahko neposredno živi svoje življenje. Ta občutek večje »živosti« je ob opisovanju izkušnje 

bivanja v sedanjem trenutku pogosto navajala ena od udeleženk.  

Bivanje v sedanjem trenutku se navezuje tudi na čuječnost (ang. mindfulness), t.i. stanje 

sprejemanja in nepresojajočega zavedanja danega trenutka. Številne znanstvene študije 
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potrjujejo pozitivne učinke praks, usmerjenih na čuječnost. Udeleženci raziskav čuječnost 

opisujejo kot telesno in duševno sproščenost ter globoko zadovoljstvo, tudi kot 

transformativno stanje, zdravilno samo po sebi (Schuller, 2014). Čuječnost lahko razumemo 

kot specifičen način usmerjanja pozornosti na sedanji trenutek, ki se ga lahko priučimo. 

Navezuje se na umirjanje pozornosti, samoopazovanje, sprejemanje in nevezanost 

(osvobojenost) (Kabat-Zinn, 1990). V ustvarjalnem procesu se čuječnost pojavi, ko smo 

popolnoma osredotočeni na to, kar ustvarjamo. Prenehamo se zavedati linearnosti časa, 

dinamika našega uma/telesa se umiri, posamezniki pa takšno stanje pogosto opisujejo kot 

občutek spojenosti z dejavnostjo (npr. »biti eno s plesom«) (Schuller, 2014). Ne smemo 

pozabiti, da so bili udeleženci naše študije ves čas v gibalnem ustvarjalnem procesu, znotraj 

katerega so doživljali, kot so pripovedovali,  bivanje v sedanjem trenutku. V ustvarjalnem 

procesu so nepresojajoče prisostvovali mislim, občutjem, čustvom, podobam, ki so se pojavile 

v njihovi zavesti. Kot že omenjeno, veliko implicitnega znanja ostaja na ravni nezavednega, 

tako da so udeleženci pogosto omenjali »prazno glavo« in neobremenjenost s svojimi mislimi. 

Omenjali so občutja osvobajanja in preprostosti gibanja, kar lahko neposredno povežemo s 

praksami čuječnosti. 

Udeleženci v naši študiji so pogosto omenjali, da so se prepustili plesnim nalogam in 

preprosto raziskovali svoje gibanje in gibanje z drugimi udeleženci. Ob tej aktivni 

osredotočenosti so doživljali neoviranost gibanja in odsotnost misli ter trenutke spontanega 

gibanja, ki so se dogajali »sami od sebe«. Izkušnje spontanega gibanja so vodile k posebnemu 

zadovoljstvu ter k novim izkušnjam in h kontaktu z drugimi. 

Spontanost gibanja se navezuje na neovirano, prosto gibanje posameznika. Neovirano se 

nanaša predvsem na odsotnost zavestne kontrole, ki so jo udeleženci večkrat omenjali takrat, 

ko so presodili, da njihovo gibanje ni bilo spontano. Kadar jim je uspelo utišati zavestno 

kontrolo gibanja in so se lahko »prepustili v plesu«, so se po njihovih besedah bolj svobodno, 

torej prosto gibalno izražali. Ko so dosegli stopnjo zaupanja in sproščenosti v gibanju z 

drugim ali znotraj skupine, so si upali bolj prisluhniti svojim notranjim impulzom in jih tudi 

izraziti pred drugimi.  

Če spontanost vznikne v ustvarjalnem procesu, neposredno vodi v kreativnost (Moreno, 

2000). Ko je oseba izzvana, da se odzove z neko stopnjo ustreznosti na novo situacijo ali z 

neko stopnjo novosti na že znano situacijo, se mora znajti brez že »naučene vloge« in se 

zanesti na izkušnje, ki niso bile predreflektirane. Vrsto inteligence, ki deluje tukaj in zdaj, 

Moreno poimenuje »spontanost« (Moreno, 2000). Po Morenu (2000) je terapevtski proces 

učinkovit, če mobilizira posameznikovo spontanost, ki naj bi bila zdravilna kot konstruktivna 

sila, s katero posameznik oblikuje nove, ustvarjalne rešitve osebnim izzivom. Moreno (2000) 

je opisoval človeško naravo kot vir neomajne moči spontanosti in kreativnosti.  

Kot že omenjeno, glasba, ki dokazano iz oseb »izvablja močna čustva«, lahko 

pripomore k indukciji čustev v plesno-gibalni terapevtski seansi (McGarry in Russo, 2011), 

plesna improvizacija pa kot plesna tehnika spodbuja nenačrtno oz. nepripravljeno gibanje, 

brez vnaprejšnje priprave. Vaje plesne improvizacije, ob spodbudi glasbe, so udeležence 

spodbujale k spontanosti.  

Tufnel in Crickmay (1993) obravnavata tehniko improvizacije kot sredstvo za 

odkrivanje plasti izkušenj, vtisov in čustev, ki so običajno potlačeni ali pozabljeni. 

Improvizacija zahteva osredotočenost na sedanji trenutek, na »tukaj in zdaj«. Ena od 

udeleženk je natančno opisala, kako se je pri njej spontanost gibanja porajala iz poglobljenega 

zavedanja notranjih impulzov. Pri tem je bila osredotočena na sedanji trenutek in na impulze, 

ki ji jih je posredovalo telo. 

Tovrstno poglobljeno osredotočenost omenjajo tudi Kipper, Green in Prorak (2010), ko 

opisujejo, da se spontanost poraja iz prostora samozavedanja in samorefleksije. Spontanost 
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povezujejo tudi s prostim eksperimentiranjem, intenzivno koncentracijo in poglobitvijo v 

nalogo. Udeleženci so v povezavi s spontanostjo najpogosteje opisovali, kako so se prepustili 

plesnim nalogam in raziskovali svoje gibanje in gibanje z drugimi udeleženci. Tovrstno prosto 

eksperimentiranje jih je pripeljalo k novim izkušnjam in h kontaktu z drugimi. 

S spontanostjo gibanja in odsotnostjo misli so udeleženci najpogosteje povezali občutje 

utelešenosti, ko so občutili, da um in telo nista več ločena. Kot sem omenila že v teoretičnem 

delu naloge, fenomenološko orientirani pogledi na utelešeno kognicijo poudarjajo idejo, da 

um ne obstoji zgolj v miselnih procesih v glavi, temveč je porazdeljen med možgani, telesom 

in okoljem (Gallagher in Payne, 2015). Ideja predpostavlja, da je um vselej utelešen - preko 

senzomotorične aktivnosti - in da je prepleten s fizičnim okoljem, ki ga obdaja. Ker je um 

utelešen, se kognicija razvija v interakciji z okoljem, preko našega lastnega gibanja. Človeški 

gibalni vzorci so čutno/čustveno obarvani in oblikujejo telo. Subjektivni način bivanja je 

utelešen in se izraža skozi vsakokratno gibanje (Fischman, 2009). 

Razlogi, zakaj ločujemo doživljanje uma in telesa, so različni. Dejstvo je, da nas na 

Zahodu k temu usmerja tradicija kartezijanske delitve uma in telesa na dve ločeni enoti. Ko 

prisluhnemo temu, kar nam sporoča telo, smo, kot so opisovali udeleženci, bolj v stiku s 

samim sabo. Naša telesa doživljajo in interpretirajo svet popolnoma unikatno. Ozaveščanje 

utelešenih notranjih impulzov pa nas vodi k unikatnemu razumevanju tega, kaj vsakemu od 

nas pomeni »biti« ter vodi k občutjem celostnosti. Udeleženka, ki je »glavo« povezovala z 

zavestno kontrolo, je imela, ko je omenila, da je bila v telesu »s celim svojim bitjem«, 

najverjetneje v mislih preostala, nezavedna področja človekovega doživljanja. Preko 

utelešenosti - osredotočenosti na telo in na telesne impulze ter telesne komunikacije z drugimi 

– je doživljala celostnost. 

Doživljanje uglašenosti s seboj so udeleženci navajali, kadar so tudi sami iskali bolj 

poglobljen stik s seboj in je ta njihova potreba preglasila potrebo po uglaševanju z drugimi. 

Kadar so čutili potrebo po bolj poglobljenem stiku s samim sabo, so zaprli oči in izklopili 

komunikacijo z okoljem.  

Notranji kontakt, kot ga omenjajo Erskine, Moursund in Trautmann (2013), se nanaša 

na posameznikovo zavedanje lastnih čustev, potreb, misli, senzacij in fantazij. Udeleženci, ki 

so iskali bolj poglobljen stik s seboj, so želeli priti v stik in ozavestiti čustva, potrebe, misli, 

senzacije, fantazije, ki so se dogajale znotraj njih. 

 

Doživljanje uglašenosti z drugim 

 

Udeleženci so doživljanje uglašenosti z drugim povezovali z izmenjavo, z igrivostjo ter 

bivanjem v sedanjem trenutku z nekom. 

Udeleženci so ob opisovanju uglašenosti z drugim navajali občutje spontane izmenjave 

gibanja, kjer se udeleženca izmenjujeta kot iniciatorja gibanja. Udeleženci so opisovali, da v 

plesni improvizaciji v dvoje niso bili več popolnoma sami v - recimo temu - usmerjanju 

svojega gibanja, temveč so čutili, da se partnerja v diadi prepletata in izmenično vodita 

gibanje – zdaj eden, zdaj drugi. Pri tem se »gibanje« nanaša na dva pojava – hkrati na gibanje 

vsakega posameznika in na skupno gibanje v duetu. V povezavi z izmenjavo so udeleženci 

navajali tudi »izmenjavo energije«, »pretok energije« ter »zlitost. 

Izmenjava se v luči relacijske psihoanalize nanaša na t.i. intersubjektivno polje, ki v 

okviru intersubjektivne teorije predpostavlja sistem, v katerem se psihološki fenomeni 

oblikujejo med vzajemno delujočimi subjektivnimi svetovi (Stolorow, Brandschaft in 

Atwood, 1992). Subjektivni svet posameznika se razvije in ostaja osnovan na izkušnji odnosa.  
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Intersubjektivno polje je dinamičen sistem, ki oblikuje tako intra kot intersubjektivne 

izkušnje, skozi utelešeno čustveno izkušnjo (Avila, 2014). 

Izmenjava se nanaša na intersubjektivno srečanje, v katerem si posameznika delita 

izkušnjo oz. jo soustvarjata. To se lahko dogodi le v sedanjem trenutku, ko sta uglašena drug 

na drugega. Ko dve osebi soustvarjata intersubjektivno izkušnjo, se doživljanje enega prekriva 

z doživljanjem drugega. Oseba doživlja svojo izkušnjo, hkrati pa doživlja še to, kako jo izkuša 

drugi – kar dojame preko neverbalnega opazovanja (Stern, 2004). Proces oblikovanja izkušnje 

v območju intersubjektivnega polja ilustrira opis doživljanja ene od udeleženk, ki je pojasnila, 

da je svoje gibe začela še bolj poudarjati, ko jih je zagledala pri drugi udeleženki. V njej je 

začutila večje zaupanje in si je zaradi tega upala določene segmente svojega gibanja bolj 

poudariti in z njimi še bolj eksperimentirati. 

Stern (2004) utemeljuje, da se lahko intersubjektivno srečanje, v katerem osebi 

soustvarjata intersubjektivno izkušnjo, dogodi le v sedanjem trenutku. Posameznik integrira 

svojo izkušnjo – to, kar v sedanjem trenutku doživlja on sam in kar zazna, da doživlja drugi, 

če se oboje dogodi simultano in postane del iste asociacijske strukture. Ta struktura postane 

del skupne intersubjektivne izkušnje. Ravno to - biti v sedanjem trenutku z nekom - je kot 

pogoj, da se lahko zgodi »izmenjava«, navedla ena od udeleženk.  

Najbolj ilustrativen primer pojava igrivosti v pričujoči študiji je podala ena od 

udeleženk, ko se je ob ogledu svojega gibanja na videu začela hihitati in podoživela občutek z 

delavnice: »Prav kot otrok sem bila!« Občutje igrivosti, kot so ga navajali udeleženci, se je 

pojavilo po določenem času uglaševanja in je bilo povezano z možnostjo aktivnega 

sovplivanja na potek dogajanja, recimo temu na recipročno izmenjevanje v plesu. To 

izmenjevanje se je dogodilo, ko sta imela oba od udeležencev občutek, da se izmenjujeta v 

vodenju gibanja in sta torej izmenično sledila in vodila gibanje. Vaje uglaševanja so najbolj 

pogosto vodile ravno v tovrstno izmenjevanje med dvema udeležencema. Občutje igrivosti je 

prinašalo udeležencem zadovoljstvo. V primerih, ko pri uglaševanju udeležencev ni prišlo do 

zgoraj opisanega izmenjevanja, udeleženci niso navajali občutja igrivosti. Primer je vaja s 4. 

delavnice: Eden od udeležencev je na čelu skupine in vodi gibanje, lahko uporabi tudi glas. 

Ostali so njegova senca in se gibljejo ter/ali vokalizirajo kot njegov odmev.  

Winnicott (1971) je opisoval kreativnost kot znak psihičnega zdravja. Zanj je bila 

psihoterapija področje delovanja, ki posameznike, ki so izgubili svoj kreativni pristop do 

življenja, smisel za igro, vodi nazaj v stanje, ko so se spet sposobnosti igrati. Igrivost je v 

svojih klientih prepoznal preko uporabe besed, v obarvanju glasu in v smislu za humor. 

Winnicott (1971), ki povezuje igrivost s kreativnim pristopom do življenja, pravi, da je oseba 

lahko kreativna in uporablja svojo osebnost v celoti le skozi igro. Le skozi kreativnost pa 

oseba odkriva svoj pravi jaz. Povzemajoč Winnicottovo teorijo o igri, lahko sklenemo, da je 

občutje igrivosti izhodišče za kakršno koli terapevtsko delo. Povezano z občutjem 

brezskrbnosti in zaupanja (v terapevta, prijatelja) oseba eksistira kot celota, in se ne odziva s 

svojimi obrambnimi mehanizmi.  

Udeleženci so bivanje v sedanjem trenutku z nekom povezovali z odsotnostjo misli in s 

tem, da so se lahko neobremenjeno prepustili plesu v dialogu. Pogosto niso znali popolnoma 

ubesediti izkušnje, razložili pa so, da so doživljali »neko drugo stanje«, »občutek 

izpolnjenosti« ipd.  

Ena od udeleženk je doživljanje povezala s spontanostjo gibanja in izmenjavo, o kateri 

smo že govorili. Biti v sedanjem trenutku z nekom je navedla kot pogoj, da se lahko zgodi 

slednje – torej, da lahko v odnosu »izmenjuješ«. Trenutki uglašenosti so bili dojeti kot kratki 

in minljivi, večkrat so udeleženci povedali, da so trajali nekaj sekund.  

O značilnostih bivanja v sedanjem trenutku, ki jih opisujejo udeleženci, sem 

spregovorila že v razdelku Doživljanje uglašenosti s seboj. Kar loči opise doživljanja bivanja 
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v sedanjem trenutku z nekom od opisov doživljanja bivanja v sedanjem trenutku, je omemba 

trajanja izkušnje in povezovanje z intersubjektivno izmenjavo.  

Udeleženci so navajali, da so trenutki uglasitve prišli spontano in da so trajali vsakokrat 

le nekaj sekund. Zelo zanimivo je, da tudi Stern pri opisovanju trenutkov sedanjosti navaja, da 

le-ti trajajo nekaj sekund, natančneje med 1 in 10 sekundami, in v povprečju 3 – 4 sekunde. 

To je čas, ki je potreben, da lahko pomensko razločimo to, kar perceptualno zaznamo v 

vedenju/izražanju drugih ljudi, da se na to odzovemo, in da to ozavestimo (Stern, 2004). 

Intersubjektivna izmenjava, ki se lahko dogodi le v sedanjem trenutku, bazira na tovrstnih 

pomenskih enotah, torej trenutkih, ki trajajo le nekaj sekund. 

 

Doživljanje enosti s skupino 

 

Preko skupnega gibanja in gibalnega ustvarjanja so udeleženci doživeli občutje 

skupinske uglašenosti, v kateri so se zabrisale meje med doživljanjem oz. čutenjem sebe, 

svojega telesa, in čutenjem drugih, do te mere, da so imeli občutek, da so kot eno. Kot je 

povedala ena od udeleženk: »Prav dihali smo skupaj.« »Bili smo kot isto«, je povedal 

udeleženec. Čutili so, da se gibanje dogaja spontano med njimi in ne, da ga kdorkoli vodi ali 

usmerja. Udeleženka, ki je opisala doživetje »transcendence«, kot se je sama izrazila, je 

pripomnila, da je v teh trenutkih uglašenosti doživljala povezanost z vsakim posebej, s celotno 

skupino in sama s seboj.  

Udeleženci pravzaprav opisujejo pojav t. i. zlite intersubjektivnosti, relacijsko polje, v 

katerem si skupina  posameznikov deli izkušnjo: namen, čustva in določene kognitivne 

procese. Rabinowitch, Cross in Burnard (2012) jo opisujejo na primeru skupine 

posameznikov, ki soustvarjajo glasbo (recimo temu glasbeni jam session). Različni elementi, 

ki konstituirajo glasbeni jam session, so podobni ali še v večji meri zastopani v skupinski 

gibalni improvizaciji. Ker je glasba kinestetična dejavnost (ko igramo ali pojemo, se 

premikamo – premikamo roke, jezik, prste, boke, pljuča, kolena…), jo lahko razumemo tudi 

skozi gibanje (Rabinowitch, Cross in Burnard, 2012). Kot že omenjeno, opazovanje gibanja 

lahko vzbudi psihično resonanco oz. notranjo motorično sliko v opazovalcu (Foster, 2011). 

Empatija, kot sposobnost kinestetičnega in emocionalnega čutenja druge osebe, posameznika 

usmerja na doživljanje izkušnje drugega (Rabinowitch, Cross in Burnard, 2012). Sinhrono 

gibanje je metoda, preko katere se lahko posameznik od tega, da zgolj želi občutiti izkušnjo 

drugega, premakne do točke, kjer to lahko dejansko izkusi preko posnemanja njegovih 

kvalitet gibanja. Kontinuirano in vzajemno prilagajanje na tempo in ritem drugih, v 

glasbenem jam sessionu ali skupinski gibalni improvizaciji (pripomba avtorice) vzporeja 

čustveno dinamiko in namenskost (Rabinowitch, Cross in Burnard, 2012). Posebnost 

skupinskega glasbenega ustvarjanja in skupinske plesne improvizacije (pripomba avtorice) je 

ustvarjanje okolja zaupanja, ki še povečuje intersubjektivnost. Posamezniki komunicirajo v 

jeziku glasbe (naš poudarek: ali plesa), ki prinaša pomen neposredno in iskreno (prav tam, 

2012). Poleg vseh opisanih elementov vzporejanja (opazovanje gibanja, sinhrono gibanje, 

ustvarjanje okolja zaupanja, neverbalno komuniciranje) je bil v skupinski gibalni 

improvizaciji med udeleženci pogosto vključen dotik. Ko telesa vseh plesalcev tako 

»poglobljeno« poslušajo drug drugega, hkrati pa so v fizičnem kontaktu, je vsak občutek sebe 

že hkrati odziv na čutenje drugega. Vzemimo npr. občutek pritiska partnerjeve roke na našo 

lopatico. Sila, s katero bo pritiskal, mi bo sporočila stopnjo lastne sproščenosti/napetosti. Ker 

smo že tako in tako v skupinski plesni improvizaciji usmerjeni na doživljanje drugih, ni nič 

čudnega, če se meje mojega doživljanja zlijejo z doživljanjem skupinskega gibanja, ki poteka 
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v določenem ritmu in tempu. Marsikaj seveda omejuje tovrstno intersubjektivno povezovanje: 

osebni konflikti, tekmovalnost, pomanjkanje potrpežljivosti, nepripravljenost na sodelovanje 

ter nesprejemanje enakovredne vloge v skupini (Rabinowitch, Cross in Burnard, 2012). 

 

 

DOŽIVLJANJE NEUGLAŠENOSTI 

 

Doživljanje neuglašenosti s seboj 

 

Doživljanje neuglašenosti s seboj je opisovala ena od udeleženk. Opisovala je t. i. 

samocenzuro gibanja, ki se je pojavila, ko je začela svoje gibanje zaradi lastnih dvomov in 

strahu bolj kontrolirati in zavestno usmerjati. Zaradi tega je njeno gibanje postalo manj 

pretočno in neusklajeno z njenimi pravimi notranjimi občutji. Ta neusklajenost ji je prinašala 

nezadovoljstvo.  

Udeleženka je pravzaprav opisovala odsotnost spontanosti gibanja. Ovira spontanosti so 

bili problemi s samopodobo – udeleženko je skrbelo, kaj si o njej mislijo drugi, skrbelo jo je, 

da se druga udeleženka »že dolgočasi« ipd. 

Samopodoba je občutje, ki spremlja percepcijo samega sebe. Je množica odnosov, ki jih 

posameznik zavedno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe.  

Udeleženka je imela občutek, da ni dovolj dobra plesalka – to je v intervjuju večkrat 

izpostavila. Kadar so jo v plesni improvizaciji v dvoje preplavile tovrstne misli, je začela v 

plesu bolj zavestno usmerjati svoje gibanje. Doživljanje neuglašenosti s seboj se je v 

omenjenem primeru povezovalo z doživljanjem neuglašenosti z drugim.  

 

 

Doživljanje neuglašenosti z drugim 

 

Udeleženci so doživljanje neuglašenosti z drugim povezovali z občutji dvomov in 

strahu, ki so vodila v disharmonijo v telesu, ter z občutenjem omejevanja lastnega gibalnega 

izražanja. 

Ena od udeleženk študije je neuglašenost z drugim doživljala kot »izsiljenost gibov« in 

»disharmonijo«. Kot že omenjeno, je udeleženka opisovala določeno samocenzuro gibanja. 

Ovira njenemu spontanemu izražanju so bili problemi s samopodobo. Kadar so jo v plesu v 

paru preplavile misli, kot »Kaj če se že dolgočasi? Ona je plesalka, jaz pa ne…« sta jo občutji 

nesproščenosti in strahu »vrgli iz prijetnih občutkov«, kot se je izrazila sama. Kontakt z drugo 

osebo ji je bil v tistih trenutkih onemogočen. 

Erskine, Moursund in Trautman (2013) opisujejo kontakt kot stanje popolne 

ozaveščenosti notranjih hotenj, potreb, percepcije, čustev ali misli ter hkratno ozaveščenost 

tega, kaj in kdo je v okolju. Kontakt je dinamičen proces, ki se stalno spreminja in predstavlja 

primarno motivacijo v človekovem vedenju. Da lahko tvorimo zdrave odnose in v njih 

bivamo, moramo imeti in vzdrževati kontakt sami s seboj in z drugimi. 

Kontakt je omogočen, kadar je oseba celostno prisotna – uglašena na svoje notranje 

doživljanje ter hkrati na drugega in na njegovo doživljanje. Tega udeleženka v opisanih 
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trenutkih ni zmogla. Kasneje je povedala, da je bilo doživljanje teh trenutkov neuglašenosti 

veliko bolj intenzivno kot doživljanje spontane uglašene izmenjave v plesu.   

Ob uspešnem kontaktu so izkušnje posameznika ustrezno integrirane, kadar pa 

posameznik ne dobi odziva, ki ga v tistem trenutku potrebuje, in to se navezuje že na zgodnji 

razvoj, si izdela različne načine soočanja, ki mu takrat najbolj koristijo in mu omogočijo 

preživetje. Ob pomanjkanju kontakta med otrokom in skrbnikom, ko otrokove potrebe niso 

zadovoljene, se pojavijo obrambni mehanizmi kot ščit pred neugodjem nezadovoljenih potreb. 

Tovrstne obrambe kasneje omejujejo kontakt – notranji ali zunanji (Erskine idr., 2013).  

Če so relacijske potrebe v zgodnjem otroštvu nezadovoljene, se bodo razvili obrambni 

procesi in rezultirali v pomanjkanju spontanosti, slabi samopodobi, anksioznosti, fobijah in 

somatskih zdravstvenih problemih klienta (Kossak, 2009). 

Uglaševanje v terapevtskem odnosu postopoma pelje k zmanjševanju obrambnih 

procesov (Erskine idr., 2013). Ko je udeleženka tekom nadaljnjih vaj soplesalki, ki se je 

uglaševala nanjo, bolj zaupala, se je lažje sprostila in trenutkov »disharmonije« je bilo čedalje 

manj.  

Terapevtski odnos je (tako kot kateri koli drugi) odnos, v katerem neizbežno prihaja tudi 

do neuglašenosti. Če klient začuti neuglašenost v terapevtskem procesu, mu to sproži 

neprijetna občutja. V tem primeru je pomembno, kako terapevt »popravi« motnjo v odnosu. 

Ob uglašenem ravnanju terapevta prvotna neuglašenost postane pomembna in nujna faza v 

psihološkem razvoju klienta. Ko terapevt zopet vzpostavi varno okolje klientu in okrepi 

delovno alianso, lahko nove medosebne izkušnje klienta vodijo k ozaveščanju in razvijanju 

novih odzivov (Kossak, 2009; Žvelc in Žvelc, 2011).  

Ob opisovanju doživljanja trenutkov neuglašenosti z drugim so udeleženci omenjali tudi 

omejevanje. Omejevanje so začutili, kadar so sami iskali bolj poglobljen stik s seboj in je 

njihova potreba po uglasitvi s seboj preglasila potrebo po uglaševanju z drugimi. Ker so se 

želeli v plesu popolnoma prepustiti notranjim impulzom, so udeleženci čutili, da jih pozornost 

na drugega omejuje v svobodnem gibanju.  

 

 

Doživljanje neuglašenosti s skupino 

 

Doživetje neuglašenosti s skupino je udeleženka povezala z občutji nelagodja in 

izključenosti. Ker se ni uglasila s skupino, se je po njenih besedah »povlekla vase«. 

Empirične psihološke raziskave kažejo na povezanost sinhronega gibanja skupine z 

občutji pripadnosti ter sodelovanja (Behrends, Müller in Dziobek, 2012; Valdesolo, Ouyang 

in DeSteno, 2010).  

Ravno tako kot pojav imitacije, ki se nanaša na človekovo nagnjenost, da v interakciji z 

drugim nezavedno posnema geste, pozo in govor druge osebe, vodi sinhrono gibanje  k 

pomembni komunikacijski nalogi, to je socialnemu povezovanju (Behrends idr., 2012). 

Udeleženka je ob doživljanju neuglašenosti s skupino čutila ravno nasprotno, torej 

občutje izključenosti.  
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OMEJITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE 

 

   V pričujoči magistrski nalogi sem želela povezati teorijo s prakso in nakazati 

povezave empiričnih izsledkov s teoretičnim konceptom kinestetične empatije. Zaradi 

preskromnega obsega podatkov s kvalitativno analizo nisem uspela nadaljevati do faze 

teoretične saturacije, ko bi bile primarne kategorije definirane do te mere, da nadaljnja analiza 

ne bi več vplivala na formulacijo kategorij.  

 Z analizo bi bilo smiselno nadaljevati, saj je še tako skromna raziskava prinesla 

obetavne rezultate in zarisala praktične implikacije teorije. Smiselno bi bilo torej raziskavo 

ponoviti na večjem vzorcu udeležencev.  

V raziskavo sem vključila tudi svoje doživljanje, kar bi lahko ogrozilo objektivnost 

raziskave. Cilj, ki sem ga zasledovala in s katerim lahko zagovarjam upravičenost tovrstnega 

raziskovanja, je bil identificirati določene aspekte doživljanja uglašenosti in neuglašenosti v 

plesno-gibalnih interakcijah, ki jih brez aktivne udeleženosti ne bi doživela na enak način. 

Navsezadnje gre za raziskavo, ki preučuje doživljanje gibanja. Aktivna vključenost v 

raziskavi mi je omogočila poglobljen – »utelešen« vpogled v temo raziskovanja. V intervjujih 

sem kot udeleženka posredovala tudi svoje opise doživljanja trenutkov uglašenosti in 

neuglašenosti. Pri transkripciji intervjujev sem navedbe udeležencev anonimizirala ter skušala 

opraviti kar se da objektivno analizo, s sprotnim preizpraševanjem lastnih prepričanj.  

Zanesljivost študije bi lahko povečala z vpeljavo dodatnega raziskovalca, s katerim bi 

opravila skupno kvalitativno analizo. 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Ključno raziskovalno vprašanje pričujoče študije je bilo, kako udeleženci pomoči s 

plesno-gibalnimi dejavnostmi doživljajo trenutke uglašenosti oz. neuglašenosti z ostalimi 

udeleženci? Predvidevala sem, da bodo imeli trenutki uglašenosti pozitiven vpliv na notranje 

doživljanje osebe v gibalnem procesu, kar je študija potrdila.  

Kot je pogosto zaslediti v literaturi, neverbalno uglaševanje znotraj pomoči s plesno–

gibalnimi dejavnostmi omogoča klientu, da izrazi sebe, ter mu skozi varen prostor omogoča 

nov odziv, kar vodi k razvoju bogatejših, bolj poglobljenih medosebnih interakcij.  

Rezultati pričujoče študije kažejo na to, da uspešno uglaševanje v plesu spodbuja 

posameznikovo bivanje v sedanjem trenutku. Model doživljanja sedanjega trenutka v plesu 

orisuje, kako bivanje v sedanjem trenutku spodbuja posameznikovo spontanost, igrivost in 

kreativnost, spodbuja utelešenost in s tem integracijo uma in telesa. Vodi lahko tudi v 

doživetje intersubjektivne izmenjave, ko dve osebi soustvarjata intersubjektivno izkušnjo. 

Uspešno uglaševanje skupine vodi k doživljanju enosti skupine. 

Tako spontanost kot igrivost aktivirata klientovo ustvarjalnost. Ko je oseba ustvarjalna, 

ni obremenjena z resničnostjo in je odprta za nove izkušnje in alternativne rešitve svojih 

osebnih izzivov. Utelešenost pa vodi v celovite spremembe, saj je um utelešen, kar pomeni, 

da se kognicija razvija v interakciji z okoljem, preko našega lastnega gibanja. 

Uspešno uglaševanje z drugim vodi v doživetje intersubjektivne izmenjave, ko dve 

osebi soustvarjata intersubjektivno izkušnjo. Omenjena intersubjektivna izkušnja, ki orisuje 
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prostor intersubjektivnega srečanja, kaže na trenutke, ki implicitno oblikujejo odnos dveh 

oseb. V teh trenutkih srečanja ima klient možnost razvoja bogatejših in bolj poglobljenih 

medosebnih interakcij, če ga v to vodi usposobljeni plesno-gibalni terapevt.   

Trenutki neuspešnega uglaševanja sprožijo neprijetna občutja, rezultirajo v 

pomanjkanju spontanosti in občutjih izključenosti ter ovirajo kontakt. Uglaševanje v pomoči s 

plesno-gibalnimi dejavnostmi je postopoma peljalo k zmanjševanju obrambnih procesov - ko 

je udeleženka tekom nadaljnjih vaj soplesalki, ki se je uglaševala nanjo, bolj zaupala, se je 

lažje sprostila in trenutkov »disharmonije« je bilo čedalje manj.  

Kot sem omenila, ima v pomoči s plesno–gibalnimi dejavnostmi kinestetična empatija 

vlogo katalizatorja pozitivnih sprememb pri klientih, vendar je v praksi še zelo slabo raziskan 

pojav. Še tako skromna raziskava je prinesla obetavne rezultate in zarisala praktične 

implikacije teorije. Raziskavo bi bilo smiselno ponoviti na večjem vzorcu udeležencev. 

Prednost študije je v tem, da gre za prvo tovrstnih empiričnih raziskav pojava kinestetične 

empatije v pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri nas. Rezultati vsekakor prispevajo k 

bolj poglobljenemu razumevanju doživljanja uglašenosti in neuglašenosti v pomoči s plesno-

gibalnimi dejavnostmi in menim, da je raziskava prispevala k praktičnemu orisu, če že ne 

utemeljitvi pojma kinestetična empatija na področju pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. 
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Priloga 1.                         

OPAZOVALNA SHEMA TRENUTKOV UGLAŠENOSTI/NEUGLAŠENOSTI V 

PLESNO–GIBALNIH INTERAKCIJAH (prirejeno po Movement Signature Impressions 

Checklist, Suzi Tortora) 

 

Imena udeležencev:_______________________________________________________Datum 

delavnice:__________________________Opazovalec:_____________________ 

Datum video analize: ________________ 

 

1. INFORMACIJE OPAZOVANJA: 

Za vsakega udeleženca delavnice opiši značilnosti gibanja. 

 

Udeleženec A 

1.1 ZMOGLJIVOSTI – »EFFORTS« (KVALITATIVNI VIDIKI V GIBANJU, KI USTVARIJO 

ČUTENJE GIBANJA) 

Označi pojme, ki najbolje opišejo posameznikov stil gibanja, glede na: 

Čas (odločitev Kdaj?):   

____Hitro ( Gibanje vzbuja občutek nemirnosti, vznemirjenosti ...)           

____Počasi (Gibanje vzbuja občutek mirnosti, sproščenosti ...) 

 

Teža (Kolikšen namen?):      

____ Močno           ____Šibko (Lahkotno) 

 

Tok – flow (Kako? Napredovanje, kontinuiteta, natančnost gibanja.):  

____Neovirano (Gibanje vzbuja občutek brezksrbnosti, lahkotnosti, je tekoče...)  

____Ovirano (Gibanje vzbuja občutek upora, zadržanosti v telesu, veliko kontrole...) 

 

Prostor (pozornost na Kje? Orientacija v prostoru.):   

_____Načrtno (Natančno, ciljno.) 

 _____Nenačrtno (Razpršeno, neosredotočeno.) 
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Označi, ali posameznikovo gibanje vključuje posamezno zmogljivost ali kombinacijo večih: 

 

____Posamezen           ______Kombinacija 

 

 

Opiši, katere zmogljivosti prevladujejo v  gibalnem zaporedju. 

 

 

 

Opiši obseg zmogljivosti, ki so dostopni posameznikovemu gibalnemu repertoarju, četudi jih ne 

vključuje pogosto. 

 

 

Opiši, kako so zmogljivosti uporabljene pri ustvarjanju gibalne fraze (opiši vsaj eno gibalno 

zaporedje, ki ilustrira kvalitete gibanja, opisane v tem delu (C)). 

 

(Primer: Mirovanje - nevtralni do ovirani tok - lebdenje (lahkotno gibanje) – nevtralni do ovirani tok, 

pomešan z lahkotnostjo –  nežno drsenje – prestavlja težo – lahkotno – se ustavi za trenutek – zamrzne 

– napetost – mirovanje – obotavljanje.  

 

 

 

1.2 VSTOPANJE  V IN IZSTOPANJE IZ SVETA: 

 

_____Naprej            _____Nazaj             ____Umikanje 

 

_____Napredovanje (raziskovanje)   ______Iniciativa      _____Končevanje kontakta 
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Katera prostorska orientacija prevladuje pri posamezniku?  

 

 

 

1.3 GIBALNE METAFORE (Ponavljajoče se kvalitete gibanja.) 

Opiši ponavljajoča se gibalna zaporedja, loči opis od interpretacije oz. lastnega subjektivnega 

pogleda!  

 

 

 

Udeleženec B 

1.1 ZMOGLJIVOSTI – »EFFORTS« (KVALITATIVNI VIDIKI V GIBANJU, KI USTVARIJO 

ČUTENJE GIBANJA) 

Označi pojme, ki najbolje opišejo posameznikov stil gibanja, glede na: 

Čas (odločitev Kdaj?):   

____Hitro ( Gibanje vzbuja občutek nemirnosti, vznemirjenosti ...)           

____Počasi (Gibanje vzbuja občutek mirnosti, sproščenosti ...) 

 

Teža (Kolikšen namen?):      

____ Močno           ____ Šibko (Lahkotno) 

 

Tok – flow (Kako? Napredovanje, kontinuiteta, natančnost gibanja.):  

____Neovirano (Gibanje vzbuja občutek brezksrbnosti, lahkotnosti, je tekoče...)  

____Ovirano (Gibanje vzbuja občutek upora, zadržanosti v telesu, veliko kontrole...) 

 

Prostor (pozornost na Kje? Orientacija v prostoru.):   

_____Načrtno (Natančno, ciljno.) 

 _____Nenačrtno (Razpršeno, neosredotočeno.) 
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Označi, ali posameznikovo gibanje vključuje posamezno zmogljivost ali kombinacijo večih: 

 

____Posamezen           ______Kombinacija 

 

 

Opiši, katere zmogljivosti prevladujejo v  gibalnem zaporedju. 

 

 

 

Opiši obseg zmogljivosti, ki so dostopni posameznikovemu gibalnemu repertoarju, četudi jih ne 

vključuje pogosto. 

 

 

 

Opiši, kako so zmogljivosti uporabljene pri ustvarjanju gibalne fraze (opiši vsaj eno gibalno 

zaporedje, ki ilustrira kvalitete gibanja, opisane v tem delu (C)). 

(Primer: Mirovanje - nevtralni do ovirani tok - lebdenje (lahkotno gibanje) – nevtralni do ovirani tok, 

pomešan z lahkotnostjo –  nežno drsenje – prestavlja težo – lahkotno – se ustavi za trenutek – zamrzne 

– napetost – mirovanje – obotavljanje.)  

 

 

 

 

1.2 VSTOPANJE  V IN IZSTOPANJE IZ SVETA: 

 

_____Naprej            _____Nazaj             ____Umikanje 

 

_____Napredovanje (raziskovanje)   ______Iniciativa      _____Končevanje kontakta 
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Katera prostorska orientacija prevladuje pri posamezniku?  

 

 

1.3 GIBALNE METAFORE (Ponavljajoče se kvalitete gibanja.) 

Opiši ponavljajoča se gibalna zaporedja, loči opis od interpretacije oz. lastnega subjektivnega 

pogleda!  

 

 

 

Udeleženec C 

1.1 ZMOGLJIVOSTI – »EFFORTS« (KVALITATIVNI VIDIKI V GIBANJU, KI USTVARIJO 

ČUTENJE GIBANJA) 

 

Označi pojme, ki najbolje opišejo posameznikov stil gibanja, glede na: 

Čas (odločitev Kdaj?):   

____Hitro ( Gibanje vzbuja občutek nemirnosti, vznemirjenosti ...)           

____Počasi (Gibanje vzbuja občutek mirnosti, sproščenosti ...) 

 

Teža (Kolikšen namen?):      

____ Močno           ____Šibko (Lahkotno) 

 

Tok – flow (Kako? Napredovanje, kontinuiteta, natančnost gibanja.):  

____Neovirano (Gibanje vzbuja občutek brezksrbnosti, lahkotnosti, je tekoče...)  

____Ovirano (Gibanje vzbuja občutek upora, zadržanosti v telesu, veliko kontrole...) 

 

Prostor (pozornost na Kje? Orientacija v prostoru.):   

____Načrtno (Natančno, ciljno.) 

 ____ Nenačrtno (Razpršeno, neosredotočeno.) 
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Označi, ali posameznikovo gibanje vključuje posamezno zmogljivost ali kombinacijo večih: 

 

____Posamezen           ______Kombinacija 

 

 

Opiši, katere zmogljivosti prevladujejo v  gibalnem zaporedju. 

 

 

 

Opiši obseg zmogljivosti, ki so dostopni posameznikovemu gibalnemu repertoarju, četudi jih ne 

vključuje pogosto. 

 

 

 

Opiši, kako so zmogljivosti uporabljene pri ustvarjanju gibalne fraze (opiši vsaj eno gibalno 

zaporedje, ki ilustrira kvalitete gibanja, opisane v tem delu (C)). 

(Primer: Mirovanje - nevtralni do ovirani tok - lebdenje (lahkotno gibanje) – nevtralni do ovirani tok, 

pomešan z lahkotnostjo –  nežno drsenje – prestavlja težo – lahkotno – se ustavi za trenutek – zamrzne 

– napetost – mirovanje – obotavljanje.)  

 

 

 

1.2 VSTOPANJE  V IN IZSTOPANJE IZ SVETA: 

 

_____Naprej            _____Nazaj             ____Umikanje 

 

_____Napredovanje (raziskovanje)   ______Iniciativa      _____Končevanje kontakta 

 

Katera prostorska orientacija prevladuje pri posamezniku?  
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1.3 GIBALNE METAFORE (Ponavljajoče se kvalitete gibanja.) 

 

Opiši ponavljajoča se gibalna zaporedja, loči opis od interpretacije oz. lastnega subjektivnega 

pogleda!  

 

 

 

2. ANALIZA INTERAKCIJ (KATERI ELEMENTI POSAMEZNIKOVEGA STILA GIBANJA 

VPLIVAJO IN PRISPEVAJO K INTERAKCIJI IN KDAJ SO KONTAKTI UGLAŠENI OZ. 

NEUGLAŠENI?) 

Kako vsak udeleženec odpira oz. zapira kontakt (pozornost je zlasti na iniciaciji, odmiku, 

nadaljevanju kontakta preko uporabe prostora, telesa, oblik, zmogljivosti) 

Za vsak uglašeni oz. neuglašeni stik med dvema udeležencema navedi naslednje značilnosti 

kontakta: 

 

(V □ označi, ali gre za uglašeni oz. neuglašeni stik/ iniciacijo, odmik ali nadaljevanje kontakta ter 

navedi značilnosti gibanja obeh udeležencev.) 

 

SITUACIJA 1 (čas videa: _________): 

 

 □  Uglašeni kontakt                 □    Neuglašeni kontakt 

□ Časovna uglašenost               □  Prostorska uglašenost           □ Čustvena uglašenost 

□  Uglašenost v energiji            □  Uglašenost preko dotika 

 

□ Priprava (Iniciacija kontakta) 

 

Uporaba prostora: 
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Telo: 

 

 

 

Fraziranje: 

 

 

 

 

Zmogljivosti (čas, teža, prostor, tok): 

 

 

 

 

Uporaba in kvaliteta dotika: 

 

 

 

□ Stik: 

 

 

Uporaba prostora: 

 

 

 

Telo: 
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Fraziranje: 

 

 

 

 

Zmogljivosti (čas, teža, prostor, tok): 

 

 

 

Uporaba in kvaliteta dotika: 

 

□  Sproščanje (Zaključevanje kontakta): 

 

Uporaba prostora: 

 

 

Telo: 

 

 

 

Fraziranje: 

 

 

 

 

 

Zmogljivosti (čas, teža, prostor, tok): 
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Uporaba in kvaliteta dotika: 

 

 

Katere občutke poraja kontakt v meni in kateri moji deli se odzivajo, ko opazujem interakcijo? 

 

 

 

 

 

SITUACIJA 2 (čas videa:______________) 

 

□  Uglašeni kontakt                 □    Neuglašeni kontakt 

□ Časovna uglašenost               □  Prostorska uglašenost           □ Čustvena uglašenost 

□  Uglašenost v energiji            □  Uglašenost preko dotika 

 

□ Priprava (Iniciacija kontakta) 

 

Uporaba prostora: 

 

 

Telo: 
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Fraziranje: 

 

 

 

 

Zmogljivosti (čas, teža, prostor): 

 

 

 

Uporaba in kvaliteta dotika: 

 

□ Stik 

 

 

Uporaba prostora: 

 

 

Telo: 

 

 

 

Fraziranje: 

 

 

 

 

 

Zmogljivosti (čas, teža, prostor, tok): 
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Uporaba in kvaliteta dotika: 

 

 

 

 

 

 

□ Sproščanje (Zaključevanje kontakta) 

 

Uporaba prostora: 

 

 

Telo: 

 

 

 

Fraziranje: 

 

 

 

 

Zmogljivosti (čas, teža, prostor, tok): 
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Uporaba in kvaliteta dotika: 

 

Katere občutke poraja kontakt v meni in kateri moji deli se odzivajo, ko opazujem interakcijo? 
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Priloga 2.  

POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

 

Pokazala vam bom video posnetek prejšnje delavnice. Želim, da ste pozorni na svoje 

doživljanje gibanja. Zanimajo me vaša čustva, telesni občutki, misli…skratka, cel spekter 

vašega doživljanja. Opisovanje doživljanja zahteva svoj čas, zato vam želim sporočiti, da se 

nam s pogovorom ne mudi. Dovolj časa imate na voljo, da si prikličete spomin in oblikujete 

svoje misli. Sama sem izbrala nekaj trenutkov uglašenosti in neuglašenosti med vami, ob 

katerih bom video ustavila, da se o njih podrobneje pogovorimo. Če želite oz. čutite potrebo 

ustaviti video še na kakšnem drugem mestu, da se o njem pogovorimo, mi to sporočite. Pri 

opisovanju pa bodite, prosim, natančni. Razlikujte med tem, kaj ste doživljali ob gibanju na 

delavnici ter tem, kar doživljate ob gledanju video posnetka. Gre za ločeni doživljanji. 

Pokazala vam bom prvi trenutek uglašenosti… Kaj si čutila, razmišljala na tem mestu, 

(oseba A), si občutila kaj v telesu? … Kaj doživljaš sedaj, ob gledanju video posnetka? 

Kaj pa si čutil-a oz. razmišljal-a, (oseba B), si občutil- a kaj v telesu? Kaj doživljaš sedaj, ob 

gledanju video posnetka? 

Vprašanja za pojasnitev: Kako to misliš? Si lahko bolj natančen/natančna? 

Pokazala vam bom drugi trenutek uglašenosti… 

Kaj si čutila, razmišljala na tem mestu, (oseba A), si občutila kaj v telesu? … Kaj doživljaš 

sedaj, ob gledanju video posnetka? 

Kaj pa si čutil-a oz. razmišljal-a, (oseba B), si občutil- a kaj v telesu? Kaj doživljaš sedaj, ob 

gledanju video posnetka? 

Vprašanja za pojasnitev: Kako to misliš? Si lahko bolj natančen/natančna? 

 

 


