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Izvleček:  
 

Disciplina Avtentično gibanje (AG) se uvršča med osrednje pristope v plesno-gibalni terapiji; 
njeni ključni teoretski pojmi, načini in oblike izvajanja pa so prisotni tudi v ustvarjalnih in 
refleksivnih procesih različnih (psiho)terapevtskih, umetniških in pedagoških praks, na 
področju umetniških raziskav ter v ustvarjalni superviziji. Študija raziskuje Avtentično 
gibanje kot polje heterogenih praks s skupnimi značilnostmi pa tudi razlikami v njihovih 
primarnih funkcijah, izvedbenih kontekstih in delovnih formatih: uvodoma zariše tri simbolne 
zemljevide (imenovane drevo, rizom, svetovje), ki odpirajo možnost večperspektivnega 
razumevanja področja, hkrati pa ohranijo fokus na obravnavo Avtentičnega gibanja v okviru 
plesno-gibalne terapije kot tiste umetnostnoterapevtske panoge, s katero je praksa AG izvorno 
najbolj povezana. Osrednji del očrta razvoj področja AG in predstavi temeljne značilnosti 
njegove teorije in prakse. Razpravo sklene poglavje, ki se osredotoča na koncept razvoja 
pričevanjske zavesti, s katerim Janet Adler Disciplino Avtentično gibanje ubesedi kot prakso 
utelešenega védenja. 
 
 
Ključne besede:  
 

avtentično gibanje, Disciplina Avtentično gibanje, aktivna imaginacija v gibanju, Mary Starks 
Whitehouse, Janet Adler, utelešeno védenje, plesno-gibalna terapija  
 
 

 

 

Abstract: 
 

The Discipline of Authentic Movement (AM) is one of the central approaches in dance-
movement therapy; its key theoretical concepts, methods and forms of performance, however, 
are also present in creative and reflexive processes of different (psycho)therapeutic, artistic 
and educational practices, in the field of arts based research and creative supervision. The 
study explores Authentic Movement as a field of diverse practices displaying common 
features as well as differences in their primary functions, performance contexts and working 
formats: it starts by drawing three symbolic maps (named tree, rhizome, universe) which 
allow for a multiperspective view of the field and yet stay focused on examining Authentic 
Movement within the dance-movement therapy as the arts therapies discipline with which the 
AM practice has originally been most connected. The central part traces the development of 
the AM field and outlines the fundamental characteristics of its theory and practice. The final 
chapter of the study addresses the concept of the development of witness consciousness, 
through which Janet Adler terms the Discipline of Authentic Movement as the practice of 
embodied knowing. 
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Uvod 

 
 

 
 

Slika 1 
PRISOTNOST 

 
 

Studio z gladkimi lesenimi tlemi in s preprostim belim obodom se v višino odpira vse do 
slemena. Mirno, toplo in svetlo je. Dovolj veliko in intimno hkrati. V tem prostoru in času se s 
seboj ter z vsem, kar se poraja v/iz soprisotnosti, srečujeta dve osebi, v praksi Avtentičnega 
gibanja imenovani Gibalec in Priča. Sedež slednje je postavljen v stičišče dveh sten, preostali 
prostor je na voljo gibalki. Dva tiha pogleda: 
 
“Tukaj sem.” 
“Vidim te. Tukaj si in tukaj sem s teboj.” 
 
Isti obred za vsak nov vstop v (ne)znano. 
Gibalka zapre oči, znak za začetek gibalne sekvence.  
Gibanje in pričevanje. 
 
Tako dan za dnem počasi razvijajoče se pomladi. 
Prostor-čas: to se dogaja pred sedmimi leti, vse to je prisotno zdaj. 
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Avtentično gibanje/AG (Authentic Movement/AM)
1
 je krovno poimenovanje za heterogeno 

polje kontemplativnih praks gibanja in pričevanja, ki se osredotočajo na raziskovanje tega, 

kar se za gibalce in njihove priče uteleša/udejanja/ozavešča v poteku ter refleksiji gibalne 

izkušnje.  

 

Disciplina Avtentično gibanje sodi med osrednje pristope v sodobni plesno-gibalni terapiji, že 

od svojih začetkov pa se razvija tudi zunaj gibalno- oziroma umetnostnoterapevtskih 

kontekstov. V slednjih se pojavlja v različnih oblikah: od AG kot samostojne discipline 

(Adler 2002, 2014, 2015) do množine eklektičnih in integrativnih rab posameznih principov 

AG v plesno-gibalni terapiji, v integrativnih in t. i. na čuječnosti temelječih 

umetnostnoterapevtskih pristopih (Rappaport 2014; Avstreih 2005, 2008, 2014, 2017). Kot 

gibalna oblika aktivne imaginacije je tudi v tesni povezavi s teorijo in prakso jungovske 

psihoanalize (Whitehouse 1999b/d; Chodorow 1991, 1999a/b/c/č, 2007, 2015; Lewis 2007; 

Stromsted 2007 in 2015; Stromsted in Sieff 2015; Wyman-McGinty 2007a/b; Bacon 2007, 

2012, 2017); posamezne koncepte in izvedbene formate AG najdemo integrirane v ustvarjalne 

procese umetniških in pedagoških praks, na področju umetniških raziskav ter v nekaterih 

vrstah supervizije. Prakse AG se med seboj razlikujejo po svojih vsebinskih poudarkih, 

načinih in kontekstih dela; druži pa jih izhodišče v osnovni izvedbeni formi, AG-diadi, ki jo 

vzpostavlja odnos med gibalcem in pričo.2 

 

Gibalec je tista oseba v AG-dvojici, ki se zaprtih oči in v prisotnosti priče poda v izkušnjo 

gibanja in pričevanja: v poteku vnaprej določenega gibalnega časa se uči spremljati 

dinamiko toka svojih zaznav in telesnih/gibalnih odzivov. V praznem studiu se (iz gibanja, 

mirovanja in zvokov, ki jih v prostoru ustvarja gibalec) začne porajati t. i. gibalni zemljevid.  

                                                      

1 Ime Authentic Movement (AM) opredeljuje celotno področje raznovrstnih praks Avtentičnega gibanja (AG), 
torej vseh oblik discipline AG (disciplina je tukaj pisana z malo začetnico in razumljena kot samostojna panoga 
znotraj širšega strokovnega področja, npr. plesno-gibalne terapije). Na področju AG se je v zadnjem desetletju 
uveljavil tudi pomensko ožji pojem, The Discipline of Authentic Movement, ki označuje specifičen pristop v 
polju AG: slovenim ga kot Disciplina Avtentično gibanje (Disciplina AG) in zapisujem z veliko začetnico. V 
besedilu uporabljam v slovenski praksi AG že uveljavljene (Schuller 2012) strokovne termine (gibalec, priča, 
pričevanje, gibalni zemljevid idr.). 
2 Osebo, ki se giba bi bilo mogoče imenovati gibalec/gibalka/gibajoči_a; osebo, ki pričuje gibanju pa 
priča/pričevalec/pričujoči_a. V želji po kar največji preprostosti in jasnosti besedila sem izbrala naslednjo 
jezikovno rabo: 1. v vseh splošnih opisih vlog in prakse AG besedi mover/witness prevajam kot gibalec/priča; v 
tem kontekstu sta to generična pojma, ki se nanašata na funkcijo neke osebe v praksi AG (označujeta 
vlogo/naloge gibalcev in prič, ne glede na biološki spol in/ali samoidentifikacijo); 2. besedilo vsebuje tudi kratko 
klinično vinjeto, v kateri pa govorim o priči in, skladno z vsebino, o gibalki in sogibalki. 
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Raven telesne, gibalne in vokalne akcije je nekakšna povrhnjica gibalčevega izkustva, hkrati 

pa tisto najbolj konkretno, kar lahko zaznata oba, gibalec in priča: zato je tudi osnova za 

pričevanje; pogovor, ki sledi gibalni sekvenci.   

 

Drugi del AG-para je priča: med gibalno sekvenco sedi na svojem mestu, od koder sledi 

vsemu (ne)vidnemu, kar se uteleša v prostoru. Za razliko od gibalca, ki se fokusira na tok 

lastnih zaznav in (re)akcij (usmerjenost navznoter), priča vzdržuje dvosmerno pozornost: 

osredotočena na gibalca spremlja nastajajoči gibalni zemljevid, zaveda pa se tudi lastnega 

doživljanja (hkrati sledi gibalcu in sebi).  

 
V prakso AG vsakdo najprej vstopi kot gibalec/gibajoči jaz (Adler 2002: XVI), z večjo ali 

manjšo zmožnostjo pričevanja samemu sebi, tj. z bolj ali manj razvito notranjo pričo: npr. v 

začetnih fazah tega dela se gibalci pogosto zavedajo le drobcev svoje izkušnje, večino gibalne 

sekvence pa so spojeni s svojim delovanjem (brez sočasne refleksije lastnega doživljanja 

in/ali gibanja). Za razvoj gibalčeve notranje priče je v praksi AG ključnega pomena prisotnost 

zunanje priče, ki pooseblja gibalčev lastni potencial za pričevanje sebi in drugim.  

 

Izvedbena preprostost in vsebinska kompleksnost AG-diade predstavljata razvojni proces, v 

katerem se gibalec in priča z vsakim novim srečanjem učita utelešenega, empatičnega in 

nepresojajočega zavedanja sebe/drugega. V tej praksi lahko pride tudi do trenutkov, za katere 

se zdi, da začasno ukinjajo vsakršno obliko razločenosti med gibalcem in njegovo notranjo 

pričo (“jaz in gibanje sva eno”) kakor tudi med gibalcem in njegovo zunanjo pričo; siceršnja 

dualna zavest (pojmovni pari zunaj/znotraj, zaprte/odprte oči, jaz/drugi, gibanje/mirovanje, 

gibam se/giban_a sem itd.) pa je presežena v izkušnji, ki jo gibalci in priče pogosto opišejo 

kot neposredno izkustvo enosti. V takšnih stanjih, katerih značilnost je kratko trajanje, se 

gibalec in priča ne zlivata (nereflektirana enost) niti nista v dialoškem razmerju (razločenost 

jaz – ti), temveč se izkusita kot ena entiteta in imata tudi neke vrste uvid v izkušnjo drug 

drugega; intuitivno védenje, da neki trenutek ali del gibalne akcije doživljata enako (kar se 

lahko razkrije v procesu pričevanja). Janet Adler, osrednja teoretičarka AG, ki se zadnji dve 

desetletji posveča predvsem študiju t. i. pričevanjske zavesti, ta potencial prakse AG 

poimenuje unitivno stanje, izkustvo mistične enosti (Adler 2002: 89).  

 



Aleksandra Schuller  

TELO, KI VE: DISCIPLINA AVTENTIČNO GIBANJE 

 

4 

 

4  

Tudi če bi Avtentično gibanje poskusili teoretsko koncipirati kot nekaj enotnega, pregled 

področja pokaže precejšnje razlike med konteksti, nameni in načini izvajanja te prakse: pojmu 

ni mogoče pripisati enoznačnega pomena. Pri večini pristopov AG je v ospredju zanimanje za 

terapevtski potencial tega, kar gibalec in priča izkusita v/zaradi prisotnosti drug drugega; 

lahko pa tudi estetska in/ali transpersonalna razsežnost doživetega. Vse te kvalitete izkustva je 

mogoče zaznati v eni sami gibalni sekvenci (ne glede na kontekst in osnovno intenco 

izvajanja prakse AG), med njimi ni jasnih ločnic. O tem, čemu bo v dani situaciji posvečena 

pozornost, zmeraj odloča gibalec: najprej izbere tisti del gibalne izkušnje, ki se mu želi 

posvetiti v pogovoru; ga čim podrobneje opiše na ravni telesne akcije, nato pa se osredotoči 

na vsebine (občutke, misli, čustva, notranje slike ipd.), prisotne v izbranem delu gibalnega 

zemljevida. Priče sledijo izbiram gibalcev in skupaj z njimi vstopijo v raziskovanje 

(ne)znanega; z zaupanjem v proces pričevanja, skozi katerega se izkušnja tistega, kar se 

utelesi v gibalni sekvenci, v gibalcih začne ozaveščati s pogovorom in pogosto na 

nepredvidljive načine.  

 
Razvoj polja AG se je začel na Zahodni obali ZDA v petdesetih letih 20. stoletja, v navezavi 

na Jungovo (1997, 2009) metodo aktivna imaginacija in nekatere izmed osrednjih konceptov 

analitične psihologije, v tesni prepletenosti s takrat šele oblikujočim se področjem plesno-

gibalne terapije. Posebnost Avtentičnega gibanja je, da se ni razvilo v metodo, temveč kot 

razvejano polje po izvedbeni plati skoraj identičnih, v niansah vsebinskih fokusov pa 

raznovrstnih pristopov. V okviru sodobne plesno-gibalne terapije srečamo vsaj tri različne 

vrste aplikacije Avtentičnega gibanja: AG kot samostojno terapevtsko modaliteto, uporabo 

principov/delovnih formatov AG v integrativnih oblikah plesno-gibalne terapije in v 

superviziji. Pojavljajo se delno preoblikovana (sestavljena) ali nova imena, s katerimi avtorji 

skušajo izpostaviti, da so razvili eklektičen pristop, katerega del je tudi nekaj, kar so prevzeli 

iz Avtentičnega gibanja: najpogosteje gre za prenos osnovnih principov AG-diade (gibanje 

zaprtih oči v prisotnosti zunanje priče, sledenje toku svojih zaznav in pogovor, ki sledi gibalni 

sekvenci).  

 
Osebna izkušnja v pomembni meri določa posameznikov pogled na Avtentično gibanje: za 

nekoga je to plesno-gibalno terapevtski pristop oziroma ena izmed gibalnoterapevtskih 

intervencij, za drugega način raziskovanja na področju plesa in drugih umetnosti, za tretjega 

duhovna disciplina ali praksa kultiviranja za posameznika pomembnih dimenzij subjektivnega 
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psihičnega blagostanja. Skozi udeležbo v praksi se razvijejo osebno specifična pojmovanja 

Avtentičnega gibanja, ki jih lahko ohranjamo ali širimo v skladu s svojimi zanimanji in 

potrebami: za vse, ki AG uporabljamo pri svojem (psiho)terapevtskem, pedagoškem ali 

umetniško-raziskovalnem delu, pa dovolj dobro izkustveno poznavanje in teoretsko 

razumevanje različnih ravni/oblik te prakse predstavlja profesionalno nujnost.  

 

V strokovni literaturi najdemo številne opise poteka prakse znotraj posameznih pristopov AG, 

vključno s študijami primerov in kliničnimi vinjetami kakor tudi teoretskimi deli, ne 

zasledimo pa učbenikov in priročnikov, saj se že od samih začetkov Avtentičnega gibanja 

(gl. Pallaro 1999) izpostavlja pomen subjektivne, neposredne izkušnje (tudi večletnega 

izkustvenega študija discipline) in z njim povezana spodbuda praktikom, da na osnovi 

pridobljenih znanj ustvarijo sebi lastne načine AG-dela. Takšna razvojna odprtost je 

nedvomno prispevala k prepoznavnosti, razvejanosti in močni prisotnosti praks AG na 

različnih strokovnih področjih, še posebej v plesno-gibalni terapiji. Toda, desetletja porajanja 

bolj ali manj individualiziranih pristopov AG in prenašanja principov AG v zelo raznovrstne 

kontekste so privedla tudi do tega, da nam danes pojem Avtentično gibanje – sam po sebi, 

brez dodatnih pojasnil o strokovnih kompetencah izvajalcev ter načinu, primarni funkciji in 

kontekstu dela – ne poda natančnih informacij o dejanskosti prakse, s katero se bomo srečali 

pod tem imenom.  

 

Kritična refleksija zmeraj večje raznovrstnosti sodobnega polja AG se je začela vzpostavljati 

razmeroma pozno: za številne praktike je ta tema postala prisotna šele, ko je Janet Adler (iz 

katere dela (ne)posredno izhajajo vse vrste praks AG) sprejela odločitev, da po več kot 

štiridesetih letih kontinuiranega razvoja svoje razumevanje in prakso Avtentičnega gibanja 

definira kot celovit sistem, kodificiran pod imenom Disciplina Avtentično gibanje/Disciplina 

AG (Adler 2002, 2007c, 2014, 2015).  

 

Ta razmejitev je v polju AG vzpostavila zanimiv paradoks: Adlerjeva se je v želji po ohranitvi 

strokovne integritete svojega dela dovolj jasno distancirala od množice subjektivnih 

(re)interpretacij posameznih principov/elementov AG; ob tem pa tudi poudarila, da vse druge 

pristope AG razume kot enakopravne akterje sodobnega polja AG. Zato se raziskovalcem 

področja na prvi pogled lahko zazdi, da ni prišlo do večjih sprememb: vse oblike AG so 

opredeljene kot enakopravne. Poleg tega je razlika med zapisom imena Disciplina Avtentično 
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gibanje (za pristop Janet Adler) in Avtentično gibanje/disciplina Avtentično gibanje (splošni 

naziv za vse vrste praks AG) tako minimalna, da jo je mogoče v celoti spregledati oziroma ji 

ne pripisati tistega pomena, ki ga dejansko ima.   

 
Ne glede na vse nejasnosti in protislovja sodobnega polja AG lahko rečemo, da se je z 

normiranjem Discipline Avtentično gibanje potrdila hierarhija vednosti na področju. Polje 

AG je skupek dogovorno enakopravnih raznovrstnih praks, katerih prispevek k formiranju in 

razvoju te discipline pa ni enakovreden, saj so sodobni pristopi AG (ne)posredni izrastki 

razvojnega procesa Discipline AG, v okviru katerega so nastali vsi temeljni koncepti in 

izvedbeni formati AG (vsebinsko-formalna esenca področja), ki jih drugi pristopi AG v večji 

ali manjši meri modificirajo in prenašajo v nove izvedbene kontekste (tj. izven plesno-gibalne 

terapije kot z AG primarno najbolj povezane umetnostnoterapevtske panoge).  

 

Jasna opredelitev osnovnih značilnosti nekega področja je v času vsesplošne inter- oziroma 

transdisciplinarnosti nujna za ravnovesje med ustvarjalno odprtostjo do širjenja v nove 

razvojne smeri in ohranjanjem relativno stabilnega jedra stroke. Zato v tej študiji sodobno 

polje AG obravnavam s poudarkom na Disciplini AG kot tistem pristopu AG, ki je strokovno 

dovolj trdno ukoreninjen v gibalnoterapevtskem delu, da lahko omogoči dovolj varno 

raziskovanje vseh, tudi transpersonalnih razsežnosti te prakse.  

 

Magistrsko delo je zasnovano kot teoretična raziskava, utemeljena na predstavitvi in 

primerjalni analizi (deskriptivna metoda) obstoječe strokovne literature o Avtentičnem 

gibanju. Pregled slednje pokaže, da na področju obstajata dve vrsti del: 1. prevladujejo 

študije, ki se z AG ukvarjajo z ene same raziskovalne perspektive (npr. psihoanalitske, 

antropološko-fenomenološke, primerjalno religiološke); 2. tudi vse tri ključne monografije o 

AG (Pallaro 1999, 2007 in Bacon 2015a) vsebujejo predvsem temeljna teoretska dela, 

pospremljena z redkimi kritičnimi analizami/primerjalnimi študijami osnovnih 

konceptov/praks/smeri sodobnega polja AG. Zato je raziskovalni fokus pričujoče študije, ki 

predstavlja prvi poskus interdisciplinarnega teoretskega zarisa Avtentičnega gibanja v 

slovenskem prostoru, usmerjen k očrtu in predstavitvi temeljnih značilnosti kakor tudi 

različnih vidikov problematike heterogenosti sodobnih praks pod imenom Avtentično gibanje.  
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V prvem poglavju, Drevo, rizom, svetovje: zemljevidi področja, uvedem tri podobe, s katerimi 

skušam zaobjeti in misliti raznovrstnost sodobnih praks AG. Z drevesom predstavim 

genealogijo AG ter opišem sočasno porajanje polja AG in Discipline AG. Drugo možno 

razumevanje področja AG je po neskončni ravnini razpredeni rizom. To perspektivo uporabim 

takrat, ko zapustim logiko linearnega razvoja in Discipline AG kot središčne osi sveta AG. V 

rizomski optiki Avtentično gibanje obstaja kot ravninska struktura, v kateri ni enega samega 

centra vednosti, le dinamična interakcija enakovrednih akterjev, med katerimi je Disciplina 

AG eden izmed pristopov – skupaj s praksami AG, ki so hkrati njene potomke in sestre pa tudi 

samonikli izrastki brez močnejših navezav na Disciplino ali njen koreninski sistem. Prva in 

druga perspektiva predstavljata dve diametralno nasprotni oziroma izključujoči se 

razumevanji področja AG. Zato uvedem še tretjo podobo, svetovje, ki zaobjame tudi 

paradokse sodobnega polja AG in v kateri soobstajata obe predhodni razumevanji.  

 

Sledi poglavje z naslovom Gibanje-v-globini: aktivna imaginacija v gibanju, v katerem je 

poudarek na delu predhodnice Avtentičnega gibanja, Mary Starks Whitehouse.  

 

Tretje poglavje, Od avtentičnega gibanja do Discipline Avtentično gibanje, se osredotoča na 

etape poti, ki jo je od svojih izhodišč v pristopu gibanje-v-globini preko avtentičnega gibanja 

v kontekstu plesno-gibalne terapije do Discipline Avtentično gibanje prehodila Janet Adler.  

 

Poglavje Heterogeno polje praks AG in vprašanje imen(a) odpira vprašanje (ne)ustreznosti 

pojma “avtentično” kot oznake za Disciplino AG in druge pristope AG.  

 

Peti razdelek študije, Gibalec in priča: kako poteka praksa AG, ponudi vpogled v proces 

gibanja in pričevanja tako, da predstavi primer iz avtoričine gibalnoterapevtske prakse.  

 

V šestem poglavju z naslovom Telo, ki ve: Disciplina Avtentično gibanje sta v ospredju 

koncept razvoja t. i. pričevanjske zavesti in razumevanje Avtentičnega gibanja kot prakse 

utelešenega védenja.  

 

Študijo zaključuje sklepna refleksija s seznamom literature in virov ter pregledom grafičnih 

prilog.   

 



Aleksandra Schuller  

TELO, KI VE: DISCIPLINA AVTENTIČNO GIBANJE 

 

8 

 

8  

1 
Drevo, rizom, svetovje: simbolni zemljevidi področja 

 
 
Tri teoretske koncepcije sodobnega polja AG (izražene v podobah drevesa, rizoma in 

svetovja), ki bodo predstavljene v tem poglavju, sem oblikovala na podlagi raziskovanja 

razvoja discipline Avtentično gibanje in lastnih izkušenj v praksi AG.3 Vzpostavljam jih kot 

dopolnjujoče se zemljevide, ki se razvijajo drug iz drugega z namenom, da bi nam z različnih 

perspektiv sodobno polje AG približali bolj celovito, kot bi to bilo mogoče z uporabo enega 

samega zornega kota.  

 

Drevo in rizom predstavljata dve nasprotni in do neke mere tudi medsebojno izključujoči se 

razumevanji sveta AG. Polarnost med njima skušam preseči s pripoznanjem njunih 

specifičnih kvalitet in z integracijo v svetovje, v razumevanje sodobnega polja AG kot 

nenehno razvijajoče se celote različnih svetov AG. Nasprotje med drevesom in rizomom 

postane razvidno, ko AG motrimo skozi štiri temeljne strokovne monografije (Pallaro 1999, 

Adler 2002, Pallaro 2007, Bacon 2015a), neke vrste razvojne mejnike področja. Najprej 

predstavim prva tri dela, s katerimi uvedem podobo drevesa; nato še zadnjo publikacijo, ki 

raziskuje možnosti sobivanja drevesa in rizoma:  

 

◙ Authentic Movement. A Collection of Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler 

and Joan Chodorow (Pallaro 1999) uvedejo besedila Mary Starks Whitehouse (1911–1979), 

ki je bila ena prvih severnoameriških plesno-gibalnih terapevtk in avtorica gibalnega pristopa 

movement-in-depth (gibanje-v-globini), iz katerega se je razvilo Avtentično gibanje. Sledijo 

prispevki plesno-gibalne terapevtke, učiteljice in teoretičarke Avtentičnega gibanja/Discipline 

                                                      
3 Z omembo Avtentičnega gibanja kot “jungovsko orientiranega gibalnega pristopa” sem se srečala leta 2004, pri 
študiju strokovne literature o razvoju, pristopih in metodah plesno-gibalne terapije (Levy 1988, Stanton-Jones 
1992). Takrat sta že izšli dve temeljni deli s področja AG (Pallaro 1999 in Adler 2002), po branju katerih sem 
bila odločena, da želim Avtentično gibanje tudi izkusiti. Nekaj let sem razvoju področja sledila v novih 
publikacijah (Pallaro 2007a; Payne 2006, 2009; Penfield 2006), s prakso AG sem se prvič srečala v mali skupini 
AG pod vodstvom britanske plesno-gibalne terapevtke in teoretičarke Helen Payne (Adrasan-Antalya, Turčija, 
2009). Jeseni istega leta me je za svojo učenko sprejela Janet Adler: s podelitvijo delne štipendije mi je 
omogočila obsežno osebno izkušnjo v individualni in skupinski praksi AG ter strokovno specializacijo v 
Disciplini AG (Galiano, Britanska Kolumbija, Kanada, 2010–2012). V obdobju 2009–2017 sem se izkustveno 
srečala z raznovrstnimi oblikami Avtentičnega gibanja pa tudi z različnimi rabami principov AG v plesno-
gibalni terapiji in superviziji plesno-gibalnih terapevtov. Leta 2011 sem v Sloveniji uvedla možnost kontinuirane 
prakse AG (v mali skupini in diadi), ki sem jo doslej vodila v kliničnih (gibalnoterapevtskih in integrativnih 
umetnostnoterapevtskih), edukacijskih in umetniško-raziskovalnih kontekstih.  
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AG Janet Adler (1941) ter plesno-gibalne terapevtke in jungovske analitičarke Joan 

Chodorow (1937). Navkljub močni vpetosti v področje plesno-gibalne terapije ta monografija 

utemelji Avtentično gibanje kot samostojno disciplino in vzpostavi začetek razvojne linije 

AG, ki jo je iniciiralo delo predhodnice Mary Starks Whitehouse (1999a/b/c/č/d) ter njenih, za 

razvoj področja AG najpomembnejših učenk, Joan Chodorow (razvoj AG kot gibalne oblike 

aktivne imaginacije; Chodorow 1991, 1999a/b/c/č) in Janet Adler (uvede koncept priče in 

novo disciplino poimenuje Avtentično gibanje; Adler 1999b), ki ju razumem kot glavni 

predstavnici prve generacije AG. 

 

◙ Offering from the Conscious Body. The Discipline of Authentic Movement (Adler 2002) 

je kanonsko delo področja AG. V njem Adlerjeva opiše razvoj discipline Avtentično gibanje: 

predstavi vsebinsko ozadje in funkcije vseh izvedbenih oblik (AG-diada, trojka, četvorka, 

AG-krog); svoje teoretske koncepte pa pojasni z nazornimi opisi procesov poteka prakse AG.  

 

◙ Authentic Movement. Moving the Body, Moving the Self, Being Moved. A Collection of 

Essays. Volume Two (Pallaro 2007) nadaljuje vsebinsko zasnovo prvega zvezka: v uvodno 

poglavje Foundations (Temelji) je umeščenih nekaj strokovnih refleksij dela Mary Starks 

Whitehouse in prispevka Adlerjeve ter Chodorowe. Glavnino besedil v tem zborniku 

predstavljajo teoretska dela druge generacije AG, za katera je značilna močna navezanost na 

teorijo in prakso predhodnic: poudarja se rodovna linija AG, že akumulirana vednost na 

področju. Avtentično gibanje je še zmeraj razumljeno kot enotna disciplina, z izvorom v delu 

Whitehouseove. Vsebinsko-formalno ogrodje, na katerem gradi druga generacija AG, je delo 

Janet Adler (1999a/b/c/č, 2002, 2007a/b/c). Raznovrstnost praks AG je prisotna in 

predstavljena kot pozitivna vrednota: Avtentično gibanje je tudi v tem zborniku strokovno 

primarno ukoreninjeno v plesno-gibalni in telesno orientirani psihoterapiji ter jungovski 

analizi, a je hkrati predstavljeno kot samostojna disciplina, katere principi se uporabljajo v 

ustvarjalnih procesih različnih področij.  

 

Simbolna reprezentacija sveta AG, ki se izriše skozi ta tri strokovna dela, je DREVO (Slika 

2): področje predstavi kot hierarhično organizirano strukturo s središčno pozicioniranim 

strokovnim jedrom in skupnimi izvori. Ta podoba ustreza skoraj štirim desetletjem razvoja 

discipline AG: od leta 1970 (Janet Adler sklene svoj izkustveni študij pri Mary Starks 

Whitehouse, pridobljena znanja vnese v svojo gibalnoterapevtsko prakso; v nadaljnjem 
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desetletju pa nadgradi v pristop, ki ga poimenuje Avtentično gibanje) do obdobja 1999–2007, 

v katerem izidejo prve strokovne monografije s področja; Adlerjeva (2002: XVIII, 2007a: 25–

26) pa svoje delo že opredeli kot Disciplino AG, z neposrednim izhodiščem v pristopu 

Whitehouseove ter s “koreninami v mističnih praksah, zdravilskih tradicijah in plesu”.  

 

 

       

                            Disciplina Avtentično gibanje                                         Janet Adler          
                      ……………………………………..                                            ………………….                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                      
                       Disciplina AG kot axis mundi                                                                                                           
   
  
 
    
   
   razvejana krošnja praks AG 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
                                
                gibanje-v-globini/avtentično gibanje                                        Mary Starks Whitehouse                    
               …………………………………………………                                                     ..…..…………………………….                                                                                                                             

      

 
 

                                                                                                                             

 

                                             
              zdravilske tradicije                                                                                               ples 
                                                                                                                                                                                                                                                          
            

            
                                                                                      
                                                                             mistične prakse 

 
 

Slika 2 
DREVO 
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Značilnosti kozmosa AG kot drevesa najprej predstavim s perspektive simbolne antropologije 

(drevo kot podoba sveta/imago mundi ali središčna os, steber sveta/axis mundi; prim. Eliade 

1961: 37–56; Chevalier, Gheerbrant 1993: 116–121, 418–419, 573–575), v nadaljevanju pa 

tudi s filozofske (konceptualizacija razlike med drevesom in rizomom, kot jo v Uvodu v Tisoč 

platojev (1987) podata Gilles Deleuze in Felix Guattari): drevo je imago mundi, vizualna 

reprezentacija genealogije Avtentičnega gibanja.  

 

Ta drevesni mikrokozmos ima enoten koreninski sistem, eno deblo in široko razvejano 

stožčasto krošnjo. Po vertikali je razdeljen v tri ravni (imenujemo jih lahko spodnji, srednji in 

zgornji del sveta AG), ki jih povezuje središčna os/axis mundi, Disciplina AG, najbolj 

celovito razvita entiteta AG, ki vzdržuje življenje celotnega polja.  

 

Disciplina AG torej ni ena v množici raznovrstnih praks AG, temveč tisti prostor znotraj 

kozmosa AG, v katerem se razvijajo temeljna znanja. Je osnovna vsebinsko-formalna 

struktura, iz katere črpajo veje in listi drevesa AG. Predvsem pa je simbolna vertikala; 

mistična lestev, ki omogoča prehajanje med različnimi ravnmi AG-izkušnje: v poteku razvoja 

Avtentičnega gibanja Adlerjeva (2002) uvede razumevanje AG kot discipline, da bi tako lahko 

zaobjela cel spekter razvoja pričevanjske zavesti v gibalcu in priči; vključno s tem, kar 

imenuje neposredno, utelešeno izkustvo enosti, ki pripada transpersonalni ravni in zato 

potrebuje tudi drugačen način mišljenja/ubesedovanja. Takšno, po Adlerjevi mistično 

izkustvo, pripada zgornji tretjini kozmosa AG, kjer se znano srednjega sveta AG (razumevanje 

AG kot gibalnoterapevtskega pristopa, ki je tudi glavni fokus te študije) stika z (ne)znanim, 

težko ubesedljivim, za gibalce in njihove priče pa v telesu izkušenim védenjem.  

 

Pozicije v predstavljeni drevesni hierarhiji so natančno določene, zato večine sodobnih 

praktikov, ki bi ustrezali tretji ali četrti generaciji AG, uvrstitev v ta rodovni model niti ne 

zanima več. To so povsem drugačna izhodišča kot v drugi generaciji AG, kjer so (bili) 

številni predstavniki dolgoletni soustvarjalci vsebinskih konceptov in formalnih orodij AG, ki 

jih je v svoji praksi razvijala Adlerjeva.  

 

Drugi rod je prakso AG (tudi v modificiranih oblikah) uvedel na zelo raznovrstna področja, ni 

pa razvil od predstavljenega drevesa AG neodvisnih, lastnih drevesnih sistemov, temveč je 

ostal bolj ali manj navezan na predhodno oziroma sočasno nastajajoče temeljno znanje 
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Adlerjeve; zato tudi v vlogi posnemovalcev oziroma nadaljevalcev, po kodifikaciji Discipline 

AG (Adler 2014, 2015) pa tudi nekakšnih varuhov integritete te specifične tradicije AG. To je 

svojevrsten paradoks, saj (kot opozorita tudi Deleuze in Guatarri 1987: 207) ima vsaka 

drevesna (središčna, hierarhično organizirana) struktura že ob svoji vzpostavitvi zapisano 

možnost, da se neha ustvarjalno razvijati preprosto zato, ker se skuša ohranjati taka, kot se je 

zasnovala:  

 
“Arborescentni sistemi so hierarhični sistemi, ki vsebujejo pomenska in subjektivacijska 
središča, središčne avtomate kot tudi organizirane spomine. Ustrezni modeli so takšni, da 
neki element sprejme svoje informacije samo od višje enote in subjektivno dodelitev od 
vnaprej določenih zvez.”  
 
Zaradi že uvodoma omenjene dolgoletne raziskovalne odprtosti polja AG ta, potencialno 

zmeraj prisotni “senčni vidik” definiranja polja AG, ni bil problematiziran vse do četrtega 

strokovnega zbornika:4  

 
◙ Authentic Movement. A Field of Practices (Bacon 2015a). V uvodniku urednica (Bacon 

2015b) opiše, kako je potekal proces priprave te publikacije: prvotni predlog naslova je bil 

Authentic Movement. Defining the Field, vabilo avtorjem pa je med možnimi vsebinskimi 

fokusi prispevkov navajalo tudi premislek genealogije sodobnega polja AG, definiranje 

skupnih točk in razlik med praksami AG, analizo specifičnih vidikov/principov Avtentičnega 

gibanja, raziskovanje odnosa med teoretskim pristopom in aplikacijo forme AG v neki 

delovni kontekst. Iz naslova in podanih smernic je mogoče sklepati, da je bila predvidena 

konceptualna zasnova tega zbornika sorodna predhodnima (Pallaro 1999, 2007) in osnovana 

na predpostavki, da je v sodobnem polju AG mogoča (samo)opredelitev znotraj še zmeraj 

prisotne zavesti o skupnih izvorih ali vsaj o enotnem vsebinsko-formalnem jedru, skozi 

katerega bi se bilo mogoče povezati in zarisati zemljevid področja.  

 

Odklonilni odzivi nekaterih praktikov, ki so zavrnili idejo definiranja polja kakor tudi 

opredeljevanja lastne prakse, je pripeljal do tega, da je uredništvo o sodobnem polju AG 

začelo razmišljati kot o rizomu (Bacon 2015b: 206–207), kar je vodilo k spremembi naslova, 

ki v svoji končni različici ne govori o definiranju, ampak o polju praks.  

 

                                                      
4 Tematska številka revije Journal of Dance and Somatic Practices 7(2).  
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Navkljub vsem oblikam AG naklonjeni uvodni besedi in zamenjavi koncepta drevesa z 

rizomom prispevki v tej publikaciji odražajo to, kar vidim kot osrednji paradoks sodobnega 

polja AG: soobstoj tendenc po definiranju in razločevanju (kar implicira pozicioniranje v 

hierarhiji korenine-deblo-veje-listi, spoštovanje prednikov in vrednotenje kompetenc 

pripadnikov) in (ne)sprejemanja dejstva, da je danes AG izrazito postmoderni fenomen. 

Slednje se izraža tudi v samozadostnih razlagah, da je Avtentično gibanje disciplina sama po 

sebi, ki jo vsak praktik lahko razvija po svoje, kot samostojni pristop ali pa osnovno formo 

AG poljubno preoblikuje in integrira v različne gibalne oziroma telesno orientirane prakse.  

 

S tem ko sodobno polje AG pogledamo kot RIZOM (Slika 3), se odrečemo priznavanju 

hierarhije vednosti in konceptu središča, saj je rizom nekaj ploščato-plitvega, brez 

določljivega začetka in konca, razprostirajočega se po ravnini. Rizom je plato, življenje brez 

prednikov, zanikanje le ene same razvojne in hierarhično urejene reprodukcijske, 

posnemovalne poti. V tem se zdi postmoderno površinski, spontan in ustvarjalno svoboden 

(Deleuze in Guatarri 1987: 211–212): 

 
 “Rizom je antigenealogija. Je kratek spomin ali anti spomin. […] Nasproti centriranim 
sistemom (celo policentriranim), s hierarhično komunikacijo in vnaprej določenimi vezmi, je 
rizom acentrirani sistem, nehierarhični in nepomenski, brez Generala, brez organizacijskega 
spomina ali centralnega avtomata, definiran samo s cirkulacijo stanj.”  
 
V rizomski perspektivi se Avtentično gibanje kaže kot razmeroma raven svet bolj ali manj 

sorodnih praks, ki se večinoma ne trudijo graditi svojih vertikal na poglobljenem razumevanju 

predhodno ustvarjene vednosti na področju, temveč se osredotočajo na samostojno aktivnost v 

spletanju bolj ali manj začasnih, poljubnih povezav med vsem, kar se naključno pojavi v 

takšnem nezavezujočem širjenju, skozi trenutne impulze, kakorkoli in kamorkoli. Življenje 

rizomskega platoja je v konstantnem (pre)porajanju; njegova fluidna moč je silna, hkrati pa 

ima tudi rizom svojo “temno stran”, ki lahko privede do nezmožnosti 

ohranjanja/vzpostavljanja vsakršne trdnejše strokovne identitete (Deleuze in Gautarri 1987: 

215):  

 

“Rizom se ne začne in ne konča, vedno je v sredini, med stvarmi, inter-bit, intermezzo. Drevo 
je sorodstvo, rizom pa je zveza, samo zveza. Drevo nalaga glagol ‘biti’ (être), rizom pa ima za 
tkivo veznik ‘in … in … in …’ (et … et … et …). V tem vezniku je dovolj moči, da pretrese in 
izkorenini glagol biti.”   



Aleksandra Schuller  

TELO, KI VE: DISCIPLINA AVTENTIČNO GIBANJE 

 

14 

 

14  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 

RIZOM 

 

Podobno nezadosten kot drevesna perspektiva, ki delno osvetli, a hkrati tudi zastre 

kompleksnost sodobnega polja AG, se pokaže tudi rizom: vse prakse AG splošči v 

nediferencirano nižino; s svojim odklanjanjem hierarhij vednosti in vsakršnega vrednotenja pa 

lahko rizomska perspektiva na Avtentično gibanje (ali katerokoli drugo strokovno področje) 

privede tudi do sklepa, da je v odsotnosti globine vse plitvo (podobno v svoji kritiki 

postmodernizma izpostavlja ameriški “integralni” filozof Ken Wilber 2000: 169–171). Zato je 

odločitev Adlerjeve (2014, 2015), da definira Disciplino AG kot v sebi sklenjen sistem, 

mogoče razumeti kot poskus regulacije opisanih stranskih učinkov hitre rizomske rasti 

področja.  

 

Toda: tako kot obstaja možnost, da se v na videz nadzorovano urejeni drevesni hierarhiji 

pojavijo rizomske tvorbe, za katere ni mogoče predvideti smeri razvoja (ali se bodo integrirale 

ali odcepile iz tega mikrokozmosa), se tudi v rizomu lahko pojavi zgostitev; preplet, ki bo 

morda oblikoval novo drevo (vertikalno strukturo, ki bo – podobno kot Adlerjeva iz dela 

Mary Stark Whitehouse – iz obstoječih razvila povsem nova znanja). Možnost razvoja takšnih 

oblik je v sodobnem polju AG že nakazana, ni pa še manifestirana do te mere, da bi lahko 
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predvideli načine nadaljnjega razvoja področja. To perspektivo, ki govori o preseganju 

nasprotij in sobivanju na prvi pogled medsebojno izključujočih se prvin (v našem primeru 

rizoma in drevesa kot dveh diametralno nasprotnih razumevanj področja AG), predstavlja 

podoba, ki jo imenujem SVETOVJE (Slika 4). To je tisti pogled na Avtentično gibanje, ki je 

najbolj skladen s trenutno razvojno fazo te discipline in v katerem soobstajajo kvalitete 

drevesa in rizoma.   

 

Svetovje je zaokrožena celota vseh svetov AG, ki pa je hkrati odprta za interakcije z vsem, kar 

jo obdaja. To je gibljiv, živo pulzirajoč in spreminjajoč se sestav raznolikih pristopov AG, v 

katerem zmeraj obstaja možnost nasnutkov močnejših prepletov (tako je na Sliki 4 označena 

Disciplina AG), ki so ali pa še bodo pomembno (pre)oblikovali osnovno naravo področja. 

 

                   
 

Slika 4 
SVETOVJE 
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V svetovju lahko nastajajo nova drevesa AG, se v svojem razvoju povsem avtonomizirajo in 

izločijo iz tega sistema ali pa razpustijo v njegovo rizomatsko podrastje. Okoli te dinamične 

celote je prazen prostor, v katerem vidimo zametke novih svetov (ne vemo, ali so to morda 

odcepljeni deli že znanih praks AG ali nekaj neznanega, novega, kar od zunaj prihaja v že 

oblikovano svetovje AG).  

 

S podanimi zemljevidi smo konceptualno dovolj opremljeni, da se lahko zgodi naše srečanje z 

Avtentičnim gibanjem (s poudarkom na obravnavi AG v strokovnem kontekstu plesno-

gibalne terapije): naše primarno orientacijsko orodje bo drevo, občasno pa se bomo spomnili 

tudi rizoma oziroma svetovja AG.  
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2 
Gibanje-v-globini: aktivna imaginacija v gibanju 

 
 

Razumevanje Avtentičnega gibanja kot gibalne oblike aktivne imaginacije5 nadaljuje 

jungovsko orientirano teoretsko konceptualizacijo, ki jo je za svoj pristop movement-in-

depth/gibanje-v-globini vzpostavila Mary Starks Whitehouse6 (1999č: 64): “Moja lastna 

izkušnja je bila analitična psihologija; analiza, ki jo je kot metodo formuliral Jung. […] 

Ugotovila sem, da zmorem dopustiti, da se nezavedno izrazi v gibanju.”  

 

Predhodnica AG se je v skladu z globinsko psihološko paradigmo, iz katere je izhajala, 

osredotočala na raziskovanje vsebin gibanja, ki ni zavestno iniciirano in vodeno, temveč 

samodejno vznikne iz “globin” gibalca, ko se ta zaprtih oči osredotoči na tok svojih zaznav in 

dopusti, da se to, kar izkuša v danem trenutku, izrazi skozi telo: v gibanju, mirovanju in glasu.  

 

Gibanje-v-globini je bilo za Mary Starks Whitehouse “aktivna imaginacija v občutkih 

oziroma čutnih zaznavah; tako kot je slikanje aktivna imaginacija v vizualnih podobah”, zato 

je bila tudi v vlogi terapevtke/učiteljice primarno osredotočena na nepredvidljivo živost 

procesa, na “tok nezavednih vsebin, ki se uteleša” (Frantz 1999: 20); v zastavljanje na 

polovici 20. stoletja še povsem novega vprašanja: “Kaj se hoče zgoditi; kaj se želi razkriti v 

gibanju?” (Hendricks 2010: 68). Doživljajska resničnost posameznikovega izkustva v poteku 

takšne gibalne sekvence lahko obsega širok spekter fenomenov: telesne občutke, čustva, 

                                                      
5 Termina aktivna imaginacija (Jung 1997a, 2009) in aktivna imaginacija v gibanju (Whitehouse 1999b/d in 
Chodorow 1991, 1997, 1999a/b/c/č, 2007, 2015) pojasnim v nadaljevanju poglavja. V prvi generaciji AG to 
teoretsko perspektivo razvija Joan Chodorow; v drugi pa več avtoric, mdr. Adorisio 2007; Bacon 2007, 2012, 
2017; Frieder 2007; Lewis 2007; Lowell 2007; Stromsted 2007 in 2015; Wyman-McGinty 2007b.  
6 Mary Starks Whitehouse (1911–1979) je bila plesalka, plesna učiteljica in ena izmed začetnic plesno-gibalne 
terapije na Zahodni obali ZDA. Leta 1933 je zaključila študij novinarstva in plesa na ženskem kolidžu Wellesley 
v Massachusettsu, nato pa se je izpopolnjevala v izraznem plesu (opravila je strokovno diplomo na šoli Mary 
Wigman v Dresdnu) kakor tudi v ameriškem modernem plesu pri Marthi Graham v New Yorku in Vermontu. V 
začetku petdesetih let je (na podlagi osebne izkušnje v jungovski analizi in študija analitične psihologije na 
Inštitutu Carla Gustava Junga v Zürichu) začela razvijati gibalno-raziskovalni pristop, ki ga je imenovala 
gibanje-v-globini. Delala je predvsem v zasebni praksi, z osebnostno zrelejšimi odraslimi (s študenti plesa, 
prvimi generacijami plesno-gibalnih terapevtk in s posamezniki, ki so v gibanju prepoznali osebnostnorazvojni 
potencial), zato se je raje kot gibalna terapevtka opredeljevala kot učiteljica/mediatorka procesa aktivne 
imaginacije v gibanju (Whitehouse 1999d). Njeno delo v šestdesetih in sedemdesetih letih je bilo izjemnega 
pomena za nastajajočo plesno-gibalno terapevtsko skupnost v ZDA, cenjeno tudi v jungovskih krogih: bila je 
članica Kluba za analitično psihologijo pri Inštitutu C. G. Junga v Los Angelesu, kjer je izvedla več predavanj in 
delovnih prezentacij.  
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misli, podobe, zvoke in druge zaznave. Vstop v proces gibanja-v-globini Whitehouse (1999b: 

52–53) opiše takole:  

 

“Slediti notranjim občutkom; dopustiti, da se impulz izrazi v obliki telesne dejavnosti, je 
aktivna imaginacija v gibanju, prav tako kot je sledenje vizualni podobi aktivna imaginacija v 
fantaziji. […] Čakaš, dokler ne začutiš spremembe – telo se pogrezne vase ali se začne 
nagibati, glava se počasi spusti naprej ali se obrne na eno stran. Ko začutiš, da se začne, 
slediš tja, kamor te vodi; kot da bi sledil poti, ki se odpira pred teboj, korak za korakom. […] 
[N]aučiti se moraš ‘dopustiti, da se zgodi’, kar je nasprotno od ‘narediti’. Ker smo večinoma 
prepričani, da je telo naša osebna lastnina, objekt, se zdi nenavadno, da bi mu, kot subjektu, 
dovolili samostojnost v razkrivanju. […] Da bi bilo gibanje izkušeno, mora biti ‘najdeno’ v 
telesu, ne nadeto kot obleka ali plašč. Tam je tisto v nas, kar se je gibalo od samega začetka: 
to je tisto, kar nas lahko osvobodi.”  
 
Svoj pionirski gibalnoterapevtski pristop je gradila na prepričanju, da smo “psihosomatske 

entitete”; da ima osebnost posameznika svoj psihični in telesni vidik,7 vse telesne omejitve in 

napetosti pa svoj korelat v psihičnih stanjih (in obratno),8 zato je tudi gibanje razumela kot 

“proces, ki naredi osebnost vidno” (Whitehouse 1999b: 52). Bolj kot opazovanje, analiza in 

klasifikacija gibanja “od zunaj”, na podlagi vnaprej danih meril/predpostavk, jo je zanimalo 

“prikazovanje tistega, kar je v notranjosti. […] To, kar spremljam, je duševno razpoloženje, 

ki se kaže v gibanju telesa” (Sherman 1999: 30).   

 

Z razumevanjem “gibanja kot metafore, gibanja kot jezika psihe” in s poudarjanjem 

“gibalnega jedra transformacije” (Hendricks 2010: 65–66) je Whitehouse vzpostavila dva 

pomembna temelja za razvoj teorije in prakse plesno-gibalne terapije: ugotovila je, da ima “od 

znotraj izhajajoče gibanje” velik terapevtski potencial, zato ker v telesu oziroma gibanju 

(po)doživete vsebine pogosto niso zgolj “neposredno izkušene”, temveč tudi “neposredno 

transformirane”; v procesu refleksije, “vzpostavljanja povezav”, pa tudi integrirane na način, 

ki posamezniku omogoča celovitejši uvid vase in odpira možnost novih načinov delovanja v 

vsakdanjem življenju.  

                                                      
7 Njeno razumevanje psihofizične enosti/celovitosti je sorodno razmišljanju Carla Gustava Junga, ki v zapiskih s 
Seminarja o Nietzschejevem Zaratustri izpostavlja, da je telo “zgolj vidnost duše, psihe; in duša je psihološko 
izkustvo telesa. To je eno in isto” (Jung 1988: 355), svojo misel pa podčrta takole: “Ni drugega kot živo telo. To 
je dejstvo; psiha je prav toliko živo telo, kot je telo živa psiha: to je povsem isto” (Jung 1988: 396).  
8 “Distorzije, tenzije in neživost v našem gibanju so to, kar je izkrivljeno, napeto in brez življenja v nas samih” 
(Whitehouse 1999c: 59–60).  
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Bila je prepričana, da tovrstno gibalnoterapevtsko delo ni zgolj dodatek k pogovorni 

(psiho)terapiji, temveč je učinkovito samo po sebi: pogoj za to pa je, da pride do ozaveščanja 

in predelave vsebin, ki so se utelesile v gibalni izkušnji. Takšna preobrazba ni nekaj 

prehodnega, saj “v telesu ukoreninjeno poznavanje samega sebe ne mine” (Frantz 1999: 26–

27).  

 

Telo je bilo primarno izrazno sredstvo Mary Starks Whitehouse: v zgodnji odrasli dobi je bila 

plesna ustvarjalka in pedagoginja, na prehodu v srednja leta pa so se njena raziskovalna 

zanimanja od plesa kot umetniške prakse, postopoma in pod vplivom izkušenj v jungovski 

analizi, začela preusmerjati na gibanje kot “proces, ki vzpodbuja osebnostni razvoj” (Frantz 

1999: 24).  

 

S svojim načinom gibalnega (samo)raziskovanja je izkustveno potrjevala (subjektivno) 

spoznanje, “da je duh živo notranje telo, telo pa zunanja manifestacija živega duha – oboje 

pa je eno”, ki ga je Carl Gustav Jung (1994: 169) zapisal že v tridesetih letih 20. stoletja:  

 
“Telo terja enakopravnost; je enako očarljivo kakor psiha. Če bomo še vedno vztrajali pri 
stari antitezi med duhom in materijo, bomo ostali v neznosnem protislovju; tako gledanje se 
utegne celo obrniti zoper nas. Če pa se zmoremo sprijazniti s skrivnostno resnico, da je duh 
živo notranje telo, telo pa zunanja manifestacija živega duha – oboje pa je eno, bomo 
razumeli, zakaj je treba pri poskusu preseganja sedanjega nivoja zavesti upoštevati tudi telo. 
Celovitosti ne moremo doseči, če priznavamo samo duha, pozabljamo pa na telo.” 
 
V skladu s svojo strokovno samoraslostjo je Whitehouseova izpostavljala pomen osebne 

izkušnje9 tiste_ga, ki vodi proces gibanja-v-globini, in prepričanje, da tovrstnega dela ni 

mogoče definirati kot gibalnoterapevtsko metodo (Whitehouse 1999č: 64):  

 

“Mora se imenovati pristop, usmeritev, in ne metoda, čeprav sem si zelo prizadevala, da bi ga 
naredila za slednjo. Vsak učitelj mora imeti svojo izkušnjo z nezavednim, da bi lahko vodil na 
ta način. Niti dva človeka nimata iste izkušnje, zato bosta tudi vodila drugače.”  
 

 

 

                                                      
9 “Proces vstopanja v svoje lastne globine omogoči, da lahko spremljaš druge v njihove globine. In tja ne bodo 
šli, če ti nisi bil_a tam” (Whitehouse v pogovoru s Friedo Sherman 1999: 29).  
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Mary Starks Whitehouse gibanja-v-globini sicer ni nikoli umestila v trden teoretski model; pri 

predstavitvi temeljnih konceptov, na katerih je gradila svoje gibalnoterapevtsko delo, izhajam 

iz njenih strokovnih besedil (Whitehouse 1999a/b/c/č/d), upoštevam pa tudi kasnejše poskuse 

sistematične refleksije tega pristopa:10 

 

◙  Kinestetični čut/kinestetično zavedanje  

 

S tem pojmom Mary Starks Whitehouse opredeli posameznikovo notranje občutenje lastnega 

gibanja: zavedanje, da se gibam in kako zaznavam določen način gibanja. Kinestetično 

zavedanje (kot izkustvena vez zunaj/znotraj) je zmožnost, da v sebi naredimo “subjektivno 

povezavo” (Whitehouse 1999a: 46); npr. kakšna je moja izkušnja kvalitet neke gibalne akcije; 

kako “od znotraj” doživljam svoje gibanje; kako se odzovem na dotik sogibalca; kako 

občutim gibanje drugega v svojem lastnem telesu (kinestetična empatija) ipd. Zmožnost za 

tovrstno sledenje toku svojih telesnih/kinestetičnih zaznav je osrednjega pomena za pristop 

gibanje-v-globini (in iz njega izhajajočo disciplino Avtentično gibanje).  

 

◙ Raziskovanje in združevanje nasprotij: gibam se/giban_a sem, avtentično/nevidno gibanje  

 

Z razvojem kinestetičnega zavedanja je v praksi gibanja-v-globini povezano raziskovanje 

dihotomij (komplementarnih parov kot npr. gibanje/mirovanje) ter možnosti njihove 

integracije v celoto, ki hkrati zaobjame in preseže oba pola tako, da iz nasprotnih si prvin 

ustvari nekaj dopolnjujočega, novega. Whitehouseova (1999a: 43) je izhajala iz opozicije med 

dvema zaznavama/kvalitetama gibanja, gibam se in giban_a sem, ki ju je razumela kot “jedro 

gibalne izkušnje”. Kadar se zgodi, da sta v subjektivni izkušnji gibalca prisotni obe, lahko ta 

doživi neke vrste utelešeno celovitost, “trenutek popolnega zavedanja; združitev tistega, kar 

delam, in tistega, kar se mi dogaja”.  

 

Zaznavo gibam se (odločitev za delovanje; zavedanje, da jaz iniciiram in usmerjam svoje 

gibanje) dopolnjuje občutek giban_a sem (spoznanje, da se v mojem telesu samodejno 

pojavljajo gibalni impulzi; gibanje se mi dogaja; ne vodim, temveč dopuščam in sledim).  

 

                                                      
10 Predvsem Levy 1988: 61–74 in Frieder 2007; tudi Stanton-Jones 1992: 20–21; Chodorow 1991: 24–29, 
1999b/c/č; Bloom 2006: 32–33; Karkou, Sanderson 2006: 254–257; Sullwold, Ramsay 2007; Stromsted, Haze 
2007; Hendricks 2010 in Adler 2011.  
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Združitev nasprotij11 se dogaja v trenutkih, ko gibalci odkrijejo prisotnost ene kvalitete v 

drugi in obratno: takrat (dobesedno v lastnem telesu/gibanju) izkusijo paradoks njune 

povezanosti. Izkušnji sta si popolnoma nasprotni, toda v širši perspektivi je med njima 

kontinuum vmesnih stanj, zato nista nikoli povsem razločeni, temveč tvorita celoto. Nasprotja 

(npr. zavestno/nezavedno) se ne izključujejo, temveč soobstajajo, se dopolnjujejo; v 

ustvarjalnem soočenju dveh polov pa se lahko ustvari nekaj tretjega, kar vsebuje kvalitete 

obeh; “delovanje v nedelovanju in nedelovanje v delovanju” (Whitehouse 1999d: 83).  

 

Takšen par sta tudi avtentično gibanje/nevidno gibanje (Whitehouse 1999d: 81–82): 

avtentično gibanje ustreza izkušnji giban_a sem; nevidno gibanje pa zaznavi gibam se. 

 

Gibanje, ki ga sproži in usmerja zavestni del posameznikove osebnosti (jaz), Whitehouse 

opredeli kot nevidno: njegova značilnost je, da deluje kot nadzorovana in stilizirana gibalna 

povrhnjica, katere globljih plasti (npr. čustvenega razpoloženja) ni mogoče zares zaznati, 

“videti”.  

 

Pristnost gibalnega izraza; občutek, da se nekdo giba povsem v skladu s svojim trenutnim 

doživljanjem; da sledi “preprostemu in neizogibnemu” gibalnemu toku – to pa so značilnosti 

avtentičnega gibanja, za katerega Whitehouse pravi (Frantz 1999: 23), da se “porodi iz 

sebstva in kot izraz sebstva”. V primerjavi z zavestno vodenim gibanjem se avtentično 

gibanje zdi bolj “resnično, tridimenzionalno in nekako bolj utelešeno” (Whitehouse 1999a: 

47).   

                                                      
11 Raziskovanje paradoksne narave v eno združenih polarnosti je pomemben vidik dela Mary Starks Whitehouse. 
Ob tem velja omeniti, da je za gibanje-v-globini uporabljala tudi ime Tao telesa/The Tao of the Body. Telo je 
razumela kot simbolni in dejanski prostor potencialne integracije razločenega; gibanje pa kot proces, v katerem 
se udejanja simbolna akcija “spajanja in preobrazbe”.  Iz njenih besedil ni povsem razvidno, ali se je samostojno 
navezovala na daoistične koncepte ali pa je te ideje prevzemala po Jungu: mestoma se sicer navezuje na 
daoistične izreke (Whitehouse 1999a/b/d); med svojimi študijskimi viri navaja Lao Zijevo klasično delo Dao de 
jing in Jungov (1978b) predgovor h “knjigi premen”, Yi jing. Ne omenja pa komentarja k daoističnemu besedilu 
Skrivnost zlate rože: kitajska knjiga življenja, v katerem Jung (1978a: 23–30) vzpostavi primerjavo med 
daoistično notranjo alkimijo in individuacijskim procesom/aktivno imaginacijo kot sorodnima potema/metodama 
“združevanja nasprotij”. V tem spisu Jung (1978a: 25) govori tudi o tem, da se vsebine nezavednega, vključno s 
simboli sebstva (arhetip celovitosti, središče kolektivnega nezavednega in totaliteta celotne psihe, ki skozi odnos 
z jazom usmerja individuacijski proces), lahko razkrivajo v gibanju kot neke vrste “izplesani mandali”. Mary 
Starks Whitehouse (1999d: 94) je bistvo prakse gibanja-v-globini skušala izraziti v opredelitvi “telesno gibanje 
kot razkrivanje Sebstva”, kar morda najbolj neposredno govori o izkustveni in konceptualni sorodnosti njenega 
pristopa z idejo “daoističnega mističnega telesa” kot simbolnega locusa, v katerem se neposredno občuti in 
izraža Dao: “Tukaj se sveto izkusi kot/skozi tvoje lastno telo” (Komjathy 2011: 92).                                                  
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Relacija med kvalitetama gibam se in giban_a sem v jungov(sk)i terminologiji ustreza odnosu 

med jazom in sebstvom.12 Carl Gustav Jung (2010: 9–10) ta dva pojma definira tako, da jaz 

označi kot “središče območja zavesti”, sebstvo pa kot “obstoječo celovito osebnost, čeprav je 

ni mogoče povsem doumeti”. V eni izmed svojih opredelitev dinamike njunega medsebojnega 

razmerja pa (Jung 1996: 163) vzpostavi primerjavo, ki je še posebej zanimiva, če jo 

pogledamo v perspektivi gibanja-v-globini:  

 
“Razmerje med jazom in sebstvom je takšno kot razmerje med patiensom in agensom ali med 
objektom in subjektom, ker določila, katerih vir je sebstvo, jaz zaobsegajo in so mu zato 
nadrejena. Tako kot nezavedno je tudi sebstvo tisto a priori obstoječe, iz katerega izvira jaz. 
Sebstvo tako rekoč preformira jaz. Ne ustvarjam samega sebe, temveč se sam sebi dogajam.”  
 
Sebstvo je v odnosu do jaza “tisto, kar giba”, jaz v odnosu do sebstva pa “tisto, kar je gibano”. 

Ta opredelitev odraža paradoks celovitosti/združevanja nasprotij in nam omogoča pojasniti, 

kaj se dejansko dogaja v praksi gibanja-v-globini: v trenutku, ko gibalec dopusti, da se “iz 

njegove notranjosti” pojavi gibanje, ki mu nato sledi in ga ne poskuša zavestno usmerjati, se 

vzpostavi kot “tisto, kar je gibano”; kot materija, v kateri se razkriva in udejanja sebstvo.13 

Takšno gibanje Whitehouse imenuje avtentično in ga označi kot “razkrivanje sebstva” 

(1999d: 94).  

 
Proces “odkrivanja žive resničnosti nezavednega” (Whitehouse 1999d: 77) pri avtentičnem 

gibanju poteka tako, da gibalčev jaz so-deluje s sebstvom:14 četudi ne sproža gibalne akcije, 

zavestno dopušča, da se mu ta “dogaja”. To pomeni, da že v izhodišču prakse uteleša 

paradoks enosti/celovitosti: gibalec je namreč oboje hkrati, (ne)dejaven, saj ob začetku vsake 

gibalne sekvence zavestno sprejme odločitev, da se bo prepustil_a gibalu, ki je sebstvo.  

                                                      
12 To zvezo nazorno opredeli Jungov učenec Edward F. Edinger (2004: 12): “Sebstvo predstavlja središče, ki 
ureja in spaja celotno dušo (zavestno in nezavedno) na enak način, kakor je jaz središče zavestne osebnosti. Z 
drugimi besedami lahko rečemo, da je jaz središče subjektivne identitete, medtem ko je sebstvo središče 
objektivne identitete. Sebstvo je zato vrhovna duševna avtoriteta, kateri je jaz podrejen.” Bistveni vidik 
individuacijskega procesa kot procesa psihične rasti je razvoj odnosa med jazom in sebstvom (od začetne 
stopljenosti do postopnega ozaveščanja različnih oblik njune razločenosti/povezanosti); kot poudari Edinger 
(2004: 61): “Sebstvo kot središče in celovitost duše, ki je sposobno zgladiti vsa nasprotja, lahko pojmujemo kot 
organ sprave par excellence. Ker vsebuje celovitost, mora biti sposobno sprejeti vse elemente duševnega 
življenja, ne glede na njihove nasprotnosti. Prav sposobnost prejemanja od sebstva daje jazu moč in stabilnost. 
Ta sposobnost sprejemanja se jazu razkriva po osi jaz–sebstvo.” 
13 Sebstvo se manifestira posredno, v simbolih celovitosti, ki v praksi gibanja-v-globini/Avtentičnega gibanja 
dobesedno “vznikajo iz globin telesa” in potrjujejo: “Simbol je torej živo telo, corpus et anima” (Jung 2002: 
109).  
14 Whitehouse (1999d: 78): “So-delovanje pomeni dolgo potovanje, […] edinstven in zavesten razvoj 
potencialov v določeni osebi, počasno razkrivanje že prisotne celovitosti. […] [I]ndividuacija postavi jaz v 
službo Sebstva, celote. Rast osebnosti je mogoča le skozi spajanje zavednega z nezavednim.” 
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V celoti gibalne izkušnje sta torej prisotni obe kvaliteti, “gibam se” in “giban_a sem”, zato v 

tej praksi bolj izkušeni gibalci vedo, da se bodo zmeraj srečevali s paradoksom dveh 

soobstoječih sil: ena je usmerjena k vodenju/usmerjanju, druga k predaji/sledenju. Tako 

raziskujejo odnos jaz – sebstvo kakor tudi vse druge zanje aktualne teme, povezane z 

identifikacijo, izkušanjem ter integracijo nasprotij.  

 

To lahko gibalec naredi zato, ker (intuitivno) ve, da ga njegov zavestni del v nekaterih 

aspektih dejansko gradi ali “ustvarja”; toda to, kar zavest pozna, še zdaleč ni vse, kar on_a je. 

Obstaja še druga kvaliteta (ali polje) izkustva, ki je v tem, da dopusti, da se sam_a sebi dogaja 

(Jung 1996: 163). In prav to je tisto, kar (pre)oblikuje jaz, ko spoznava, da ni edini, sploh pa 

ne odločujoči akter v procesu individuacije15 ali samopostajanja (Jung 1995: 171–172):  

 
“Zavestna celota je sestavljena iz uspešne združitve Jaza in Sebstva, pri čemer oba ohranita 
bistvene lastnosti. Če namesto združitve pride do prevlade Jaza nad Sebstvom, tudi Sebstvo ne 
zavzame tiste oblike, ki bi jo moralo imeti, ampak ostane na primitivni ravni in je lahko 
izraženo samo z arhaičnimi simboli. […] Sebstvo zaobsega v sebi neskončno več kot čisti Jaz, 
kar dokazuje simbolika že od nekdaj: Sebstvo je ravno tako tale ali ta drugi kot Jaz. 
Individuacija ne izključuje sveta, ampak ga vključuje.” 
 
Iz povedanega postaja razvidno, da je gibanje-v-globini16 praksa, v kateri/skozi katero je 

Whitehouseova pretanjeno udejanjala/mislila osrednje koncepte globinske psihologije. 

Pristop, ki ga je razvila, omogoča kar najbolj neposreden izraz paradoksne narave združenih 

nasprotij; v telesu izkušen in v gibanju udejanjen, kar je povsem skladno s pomembnim 

vidikom dela s polarnostmi, ki ga v Mysterium Coniunctionis izpostavi Jung (1970: 42): da bi 

se zares dosegla združitev nezdružljivega, je nasprotja v njihovi paradoksni enosti treba 

ugledati in istočasno tudi izraziti/izkusiti. Slednje je bistvo procesa vseh oblik Jungove 

tehnike raziskovanja nezavednega, tudi gibalne oblike aktivne imaginacije, kot jo je razvila 

Mary Starks Whitehouse.  

                                                      
15 Proces individuacije Jung (1995: 77–78) označi kot “nujnost integracije nezavednega v zavest. Gre za 
sintetični postopek, ki sem ga označil kot ‘proces individuacije’. Ta proces v resnici ustreza naravnemu toku 
življenja, v katerem individuum postane tisto, kar je bil že od nekdaj. Ker ima človek zavest, se takšen razvoj ne 
odvija gladko, ampak večkrat variira in je zmoten v tem, ko zavest vedno znova zaide proč od arhetipske 
instinktivne podlage in se postavi z njo v nasprotje. Iz tega potem izhaja nujnost sinteze obeh pozicij in pomeni 
psihoterapijo že na primitivni stopnji, kjer se odvija v obliki obredov ozdravitve.” O procesu individuacije in o 
razmerju jaz – sebstvo gl. tudi Jung 1976, 1995, 1996, 1997b, 2009, 2010, 2017; Edinger 2004, von Franz 2003.                                                                                                        
16 Čeprav je Mary Starks Whitehouse značilnosti gibalnega procesa v svojem pristopu opisovala tudi s pojmoma 
Tao telesa in avtentično gibanje, je gibanje-v-globini tisto ime, ki označuje njen gibalnoterapevtski pristop kot 
celoto. Pojem avtentično gibanje v tem kontekstu pomeni specifično kvaliteto gibanja, in ne načina dela 
(pristopa), kot ga je kasneje pod imenom Avtentično gibanje vzpostavila Janet Adler.  
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Pojmovni par gibam se/giban_a sem je postal tudi nekakšna izhodiščna paradigma za razvoj 

specifičnih terapevtskih intervencij oziroma osnovnih dveh vrst gibalnega (samo)raziskovanja 

v plesno-gibalni terapiji (npr. Chodorow 1991: 34–35, 1999a: 238; Stromsted 2007: 203; 

Stromsted, Haze 2007: 63–64; Stromsted, Sieff 2015; Musicant 2007a/b idr.): na eni strani 

tega spektra so bolj strukturirani/direktivni pristopi, na drugi pa nestrukturirane/nedirektivne 

oblike gibalnoterapevtskega dela (mednje se uvrščata gibanje-v-globini in Avtentično 

gibanje).  

 

V gibalnoterapevtski praksi sta ta dva načina potencialno zmeraj (so)prisotna; uporabljena pa 

v skladu z zmožnostmi/potrebami gibalcev (klientov) oziroma terapevtskega procesa kot 

živega, razvijajočega se večdimenzionalnega odnosa. V optimalnem primeru gibalna terapija 

omogoči raziskovanje obeh kvalitet gibalne izkušnje.  

 

Razmerje gibam se/giban_a sem je kot delovni princip na področje plesno-gibalne terapije v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uvedla Joan Chodorow (1999a/b).17 To je značilen 

primer prenosa/integracije posameznih elementov prakse gibanja-v-globini/Avtentičnega 

gibanja na sorodna področja (od umetniških, terapevtskih, pedagoških do supervizijskih 

praks). Njene opredelitve dveh temeljnih načinov dela v plesno-gibalni terapiji povzamem 

(Schuller 2012: 74–75) takole: 

 
“1. Gibanje, ki strukturira: zavedam se, da se gibam. Pri tem načinu dela je poudarek na 
zavestno vodenem gibanju. Slednje poteka odprtih oči, funkcija tovrstnih gibalnih predlogov 
je usmerjanje in vzdrževanje gibalčeve pozornosti na konkretno, materialno realnost dane 
situacije: zavedanje lastnega telesa, raziskovanje njegovega gibalnega delovanja; delo z 
danimi prostorsko-časovnimi in telesnimi mejami (npr. kateri deli mojega telesa se gibajo; 
vaje, pri katerih je v ospredju namenska raba težnosti; kakšen je ta prostor, v katerem sem, in 
kako se orientiram v njem; kako se gibam jaz in kako sogibalec; ali kako lahko sledim ali 
zrcalim gibanje drugega ipd.); terapevtovi gibalni predlogi zajemajo strukturirane ritme, 
jasno organizirane gibalne/prostorske vzorce; usmerjeni so v vzdrževanje pozornosti na 
‘tukaj in zdaj’ in podpirajo posameznikovo zmožnost ostajanja v dejavni medosebni 
interakciji. Chodorowa na podlagi izkušenj iz svoje terapevtske prakse izpostavlja, da 
tovrstno delo pomaga razvijati bolj realistično telesno samopodobo; pomaga pri jačanju mej 

                                                      
17 Dr. Joan Chodorow (1937), jungovska analitičarka in ena prvih kalifornijskih plesno-gibalnih terapevtk, se je z 
Mary Starks Whitehouse in njenim delom srečala že v šestdesetih letih 20. stoletja. Je učiteljica AG, začetnica in 
osrednja teoretičarka t. i. jungovske smeri AG (Chodorow 1991, 1997, 1999a/b/c/č, 2007, 2015): s svojimi 
strokovnimi besedili je podala ključen prispevek k razumevanju gibanja-v-globini/Avtentičnega gibanja kot 
“gibalne imaginacije” (Chodorow 1991); uredila pa je tudi izbor Jungovih (1997) razprav o aktivni imaginaciji.  
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ega in je zato primerno tudi za mejno ter psihotično organizirane osebnosti. Plesno-gibalni 
terapevt je pri tem pristopu v bolj direktivni vlogi, vaje predlaga z jasno opredeljenimi cilji, v 
poteku ustvarjalnega procesa vzdržuje strukturo dela: jasnost, definiranost, pravila, meje itd.  
 
2. Avtentično gibanje: biti giban/-a. Pri tem pristopu je plesno-gibalni terapevt v vlogi 
nedirektivne priče, ki se z gibalcem dogovori za zunanjo strukturo/okvir dela (npr. glede 
varnosti, časovne dolžine gibalne sekvence idr.) in jo potem pomaga vzdrževati. Iz lastne 
izkušnje ve, da niti gibalec niti njegova priča ne moreta predvideti, kaj se bo razvilo iz 
impulzov, ki se porajajo iz gibalčevega nezavednega. Pri avtentičnem gibanju dejanskega 
telesnega izkustva, tj. namena in učinka gibalne sekvence, ni mogoče načrtovati. Zato je 
pomembno, da terapevt lahko utemeljeno sklepa, da bo gibalec zmožen vzdržati to 
nepredvidljivo izkušnjo, ne da bi v poteku svojega notranjega doživljanja povsem 
izgubil/prekinil povezavo s svojim zavestnim jazom oziroma konkretno resničnostjo danega 
trenutka. Pri tem Chodorowa  opozori, da je ta pristop ustrezen gibalnoterapevtski predlog 
predvsem za osebnostno bolj zrele posameznike (tj. za zmerno/lažje nevrotične in bolj 
dozorele/integrirane osebnostne strukture),18 za gibalnoterapevtsko delo s posamezniki z 
mejno oziroma psihotično osebnostno organizacijo pa ni primeren. Avtentično gibanje 
razrahlja meje ega, saj je gibalčev stik s ‘konvencionalno, dogovorno realnostjo’ dane 
situacije vsaj delno zabrisan: ima zaprte ali priprte oči in je osredotočen navznoter, v 
središču njegove pozornosti pa je interakcija z njegovo lastno notranjo resničnostjo.” 
 
◙  Gibalna imaginacija: aktivna imaginacija v gibanju  

 

Mary Starks Whitehouse (1999d: 83) aktivno imaginacijo opiše kot “proces, v katerem je 

nezavednemu dovoljeno, da izrazi vse, kar želi in kakorkoli to želi”; zavest je pri tem 

udeležena tako, da dopušča, pozorno spremlja in sodeluje v dogajanju; ne poskuša pa voditi 

procesa. Joan Chodorow (1991: 111) razumevanje svoje učiteljice nadgradi in razširi: aktivno 

imaginacijo opredeli kot “temeljno metodo analitične prakse. Terapevtski odnos je 

‘kontejner’ in proces. Aktivna imaginacija vključuje uporabo plesa/giba kakor tudi igro v 

pesku in vse druge umetniške medije. Obsega pa tudi imaginativno raziskovanje sanj, fantazij, 

spominov, vsakdanjih doživetij in vprašanj, ki se pojavljajo v analitičnem odnosu. S širše 

perspektive je oblika aktivne imaginacije lahko tudi delo s transferjem in kontratransferjem.” 

 

                                                      
18 Tudi Mary Starks Whitehouse (1999d: 74), ki je sicer delala zunaj terapevtskega konteksta, je izpostavljala, da 
dela z “normalnimi nevrotiki”, tj. z osebnostno zrelejšimi odraslimi. Podobno kot pri drugih oblikah aktivne 
imaginacije mora biti gibalec sposoben dveh, vsaj približno sočasnih procesov – neposrednega izkušanja in 
zavestnega spremljanja ustvarjalnega procesa, v katerem v njegovo zavest prihajajo vsebine nezavednega – ter 
pri tem ohraniti zavestno razločenost od tega, kar doživlja.   
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Pri gibanju kot aktivni imaginaciji to pomeni, da gibalec (zaprtih ali priprtih oči) svojo 

pozornost prenese navznoter in z mirno osredotočenostjo čaka, da njegove nezavedne vsebine 

začno privzemati simbolne oblike, ki jih lahko izkusi (zazna kot podobe, telesne občutke, 

gibalne impulze, misli, čustva, glasove ali druge zvoke). Pri tem ni pasiven, temveč dejaven 

soudeleženec dogajanja: s tem, kar doživlja, je v neposredni interakciji; hkrati pa ni zlit z 

imaginativnim tokom (v jeziku AG bi temu rekli, da je gibalčeva notranja priča dovolj 

močno in sočutno prisotna, da lahko gibalec ohranja sočasnost delovanja/pričevanja vsemu, 

kar se poraja iz nezavednega); ne identificira se z vsebinami, ki jih izkuša.  

 
Aktivna imaginacija je metoda dostopa do (ali priklica) nezavednih vsebin, ki jo je Jung 

(1997) razvijal skozi desetletja osebne izkušnje (njegovi primarni izrazni mediji so bili 

pisanje, risanje in slikanje, gl. Jung 2009) in pri delu s klienti (npr. Jung 1997b): sprva jo je 

imenoval transcendentna funkcija19 in opisal kot “premik iz napetosti med opozicijama v 

novo rojstvo, ki vodi k novi stopnji biti oziroma novemu stanju. Transcendentna funkcija se 

manifestira kot lastnost združenih nasprotij” (Jung 1997a: 59).  

 

Transcendentna funkcija je torej tista psihična kvaliteta, ki omogoča dialog med zavestjo in 

nezavednimi vsebinami, pomaga preseči napetosti ter nasprotja povezati v nekaj tretjega, v 

celoto. Manifestira se tudi v metodi, imenovani aktivna imaginacija, s pomočjo katere 

nezavedne vsebine prihajajo v zavest: ta proces lahko poteka zgolj kot aktivno notranje zrenje; 

najpogosteje pa se tako le začne, nato pa izrazi v eni ali več vrstah ustvarjalnega delovanja 

(npr. v pisanju, risanju, slikanju, tkanju, kiparjenju, ustvarjanju v glini; skozi glasbo/zvok, 

gibanje/ples, uprizoritvena dejanja idr.), ki omogočajo simbolni izraz in izkustvo obeh polov; 

tako vzpostavlja in plasti uvide ter odpira možnosti drugačnega razumevanja. V optimalnem 

primeru preseže medsebojno izključevanje nasprotij (ali/ali se spremeni v in/in): zavestna 

integracija teh spoznanj v vsakdanje delovanje/življenje posameznika pa privede do nove 

ravni osebnostne celovitosti, za katero bi lahko rekli, da v kontekstu nikoli povsem 

dokončanega individuacijskega procesa obstaja zgolj v nenehnem vzpostavljanju.  

 

                                                      
19 Ta pojem uvede v razpravi Transcendentna funkcija, napisani leta 1916, objavljeni pa leta 1958 (gl. Jung 
1997a); termin aktivna imaginacija je prvič javno uporabil šele leta 1935, v predavanjih na londonski kliniki 
Tavistock (Jung 1997: 143–153). V uvodni študiji k izboru njegovih spisov o aktivni imaginaciji Joan Chodorow 
(1997: 5) izpostavi, da termin transcendentna funkcija zaobjema “oboje, metodo in vrojeno funkcijo psihe”, 
pojem aktivna imaginacija pa se nanaša le na metodo.  
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Carl Gustav Jung ni imel veliko izkušenj z gibalno obliko aktivne imaginacije: v 

Transcendentni funkciji (1997a: 54) izpostavlja, da je izjemno redko, da bi njegovi klienti 

svoje nezavedne vsebine spontano izražali v gibanju oziroma plesu. V kasnejših besedilih 

(Jung 1978a: 25) omenja tudi klientke, ki so mu svoje doživljanje nezavednih vsebin 

“zaplesale” oziroma izrazile v gibanju;20 na podlagi teh primerov je menil, da se je v gibanju 

udejanjeno notranje izkustvo večkrat izkazalo “bolj učinkovito kot ‘navadna aktivna 

imaginacija’, a ni znal povedati zakaj” (von Franz 1983: 126).  

 

Na to vprašanje je odgovorila Mary Starks Whitehouse (1999d: 84): “Eden izmed razlogov, 

zakaj je gibalna oblika aktivne imaginacije tako dragocena, je to, da jo je zelo težko 

cenzurirati. Gibaš se, preden veš, kaj se dogaja.” Spontano sproženi tok avtentičnega gibanja 

je živa kontinuiteta: ko se zavem, da “sem giban_a”, je gibalna akcija že v teku. Gibanje se mi 

dogaja, in ker temu nepretrganemu toku dejavno sledim, ga ne morem hkrati še “urejati in 

prilagajati” na tak način kot npr. lahko vplivam na izbiro besed pri pisanju kot izrazni obliki 

aktivne imaginacije.  

 

Ob tem je treba dodati, da se tudi pri avtentičnem gibanju pojavljajo odpori do vsebin, ki 

skozi gibanje vstopijo v zavest: takrat se lahko gibalec odzove tako, da prekine/zaustavi in 

preusmeri gibalni tok, za trenutek odpre oči, se umakne v negibnost ipd.; v praksi bolj izkušen 

gibalec pa morda prepozna ponavljajoči se gibalni vzorec, vendar se (še) ne odloči, da bi ga 

zares izkusil_a in zato gibanje tako ali drugače “cenzurira”. Vsi ti odzivi so del celote gibalne 

izkušnje in so, če in kadar je gibalec na to pripravljen, zajeti v pričevanje; pogovor, ki sledi 

gibanju.  

 

Joan Chodorow (1997: 13–17, 1999č) kot posebnost gibalne imaginacije v primerjavi z 

drugimi oblikami aktivne imaginacije izpostavi, da so pri avtentičnem gibanju nezavedne 

vsebine najbolj neposredno izkušene v telesu/gibanju in da gibalni proces zmeraj poteka v 

kontekstu odnosa: ne gibamo se sami, temveč v prisotnosti zunanje priče dogajanja. 

 
 

                                                      
20 Znano pričevanje o osebni izkušnji gibalne oblike aktivne imaginacije v okviru analitične ure je v svojih 
spominih podala švicarska jungovska analitičarka Tina Keller (1887–1953), ki je bila v sredini dvajsetih letih 20. 
stoletja v analizi pri Jungu in njegovi sodelavki Toni Wolf (gl. Keller-Jenny 2009).  
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◙  Pomen gibalnega procesa in terapevtskega odnosa  

 

Zadnja značilnost dela Mary Starks Whitehouse (1999c) je osredotočenost na proces. Bolj kot 

izhodiščni “problemi” in potencialni “rezultati” jo je zanimalo to, kar “se dejansko dogaja” 

(Hendricks 2010: 65), iz trenutka v trenutek razkriva v gibanju in na drugih ravneh 

gibalnoterapevtskega procesa: “prepoznala je pomen terapevtskega odnosa in svojim 

klientom zagotavljala empatično, zaupno in varno okolje, […] prepričana, da je terapija 

skupno prizadevanje klienta in terapevta” (Frieder 2007: 37–38).  

 

Proces gibanja-v-globini je Whitehouseova vzpostavila v treh stopnjah (Frieder 2007: 40–41, 

Adler 2011): 1. uvodne vaje za razvijanje zavedanja telesa in gibanja/kinestetičnega čuta; 2. 

raziskovanje nasprotja “gibam se/giban_a sem”; 3. v zrelem obdobju svojega raziskovalno-

terapevtskega dela pa je velik pomen pripisovala tudi refleksiji gibalne sekvence (pogovor v 

paru, trojkah in skupini), “vzpostavljanju povezav med znotraj in zunaj”.  

 

Zadnji dve fazi opisanega procesa že nakazujeta strukturo sekvence AG (gibanje in 

pričevanje), kot jo je kasneje razvila Janet Adler, ki je začela graditi točno tam, do koder je v 

praksi gibanja-v-globini prispela njena učiteljica: izhajala je iz uvida, da je poleg tega, kar 

doživlja gibalec, pomembno tudi notranje doživljanje priče. Kot opiše sama (Adler 2011): 

“Mary je o sebi razmišljala kot o tisti, ki gleda. Ni uporabljala izraza priča, je bila pa povsem 

jasna glede nuje po tem, da ‘vidi’ svojega gibalca.”  

 

Medtem ko je pri gibanju-v-globini v ospredju proces gibalca, je Janet Adler z razvojem 

Avtentičnega gibanja začela raziskovati tudi notranji proces priče ter dinamiko odnosa med 

gibalcem in pričo. 
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3 
Od avtentičnega gibanja do Discipline Avtentično gibanje 

 
 
Janet Adler21 (1999a: 122–127) v enem izmed svojih prvih strokovnih besedil, napisanih po 

študiju z Mary Starks Whitehouse, svoje delo predstavi kot gibalno terapijo, avtentično 

gibanje pa kot specifično kvaliteto gibanja in tudi že osrednji delovni princip 

gibalnoterapevtskega procesa: 

 

◙ Uvodni del gibalnoterapevtske ure imenuje “v iskanju avtentičnega gibanja” in pojasni: 

“Avtentično gibanje je neposreden izraz tega, kako se klient počuti v nekem trenutku. 

Spontanega impulza po gibanju ali mirovanju ne zadržuje, presoja, kritizira […]. Lahko se 

giba povsem svobodno, manj omejeno, pa vendar se zaveda, kaj dela, […] dovoli si dostop do 

svojega nezavednega, in ko nezavedno spregovori v gibanju, lahko zavestno spremlja svoje 

delovanje. Tega sem se naučila v Maryjini prisotnosti.”  

 

◙ Druga stopnja je namenjena razvijanju in raziskovanju občutka (samo)zaupanja in varnosti 

v terapevtskem odnosu: v tem delu gibalnoterapevtskega procesa posameznik spoznava 

svobodo možnosti, da lahko zapre oči, se “giba na kakršenkoli način želi” in “pove, karkoli 

želi povedati”.  

 

◙ V tretji fazi procesa klient in terapevt začneta identificirati porajajoči se “gibalni 

repertoar”: gibalec se zave, da se znova in znova (z)najde v ponavljajočih se načinih gibanja.  

 

◙ Četrta faza se osredotoča na raziskovanje idiosinkratičnih gibalnih vzorcev in z njimi 

povezanih vsebin: vsaki takšni temi se je mogoče približati, “izvedeti več o njej, biti z njo, jo 
                                                      
21 Dr. Janet Adler (1941) je vodilna učiteljica in teoretičarka AG, katere življenjsko delo je Disciplina Avtentično 
gibanje (gl. predvsem Adler 1999a/b/c/č, 2002, 2007 a/b/c, 2014, 2015). Leta 1969, ko je vstopila v intenzivni 
petmesečni študij z Mary Starks Whitehouse, je bila Janet Adler mlada gibalna terapevtka; znana po delu z 
otroki z avtističnimi motnjami, ki je dokumentirano tudi v prvem filmu o plesno-gibalni terapiji, Looking for Me 
(Adler 2009, 1968¹). Učna doba pri Mary Starks Whitehouse je bila za Adlerjevo tako pomembna izkušnja, da se 
je po letu 1970 njeno celotno strokovno delovanje osredotočilo na raziskovanje potencialov gibanja-v-globini, s 
posebnim poudarkom na odnosu med gibalcem in pričo. Iz teh osnov je v osemdesetih in devetdesetih letih 20. 
stoletja postopoma razvila gibalnoterapevtski pristop, ki ga je poimenovala Avtentično gibanje (Adler 1999b). V 
tem obdobju je posnela tudi Still Looking (Adler 2009, 1988¹), prvi film o praksi AG. Naslednji razvojni mejnik 
se je zgodil, ko je svoje delo začela konceptualizirati zunaj gibalnoterapevtskega okvira in ga po več kot 
štiridesetih letih kontinuiranega razvoja kodificirala pod imenom Disciplina Avtentično gibanje (Adler 2014, 
2015). Vzporedno z delom v domačem studiu je Janet Adler znanje o svojem pristopu predajala tudi v obliki več 
let trajajočih izkustvenih seminarjev v ZDA, Kanadi in Evropi; s svojimi publikacijami in vabljenimi predavanji 
na mednarodnih konferencah s področja plesno-gibalne terapije in sorodnih strok pa pomembno prispevala k 
razvoju, hitri rasti ter prepoznavnosti polja AG. 
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povečati, se z njo soočiti”, skozi gibanje in pogovor. Tukaj klient zavestno gre “v in skozi 

čustva, ki morajo biti izkušena”, kar najbolj neposredno (po)doživeta v telesu/gibanju. 

Adlerjeva poudari, da “bolj globok in avtentičen”, kot je ta spust, več razbremenitve, jasnosti 

in mirnosti, “osvobojene energije za nadaljnji razvoj”, je ob vrnitvi. 

 

◙ V peti, sklepni fazi, je v ospredju pogovor: to je čas urejanja izkustev in uvidov v smiselno 

celoto; za predelavo in integracijo vsebin, ki so se ozavestile v gibanju.   

 

Opis pokaže, kako je Adlerjeva delovne principe, s katerimi se je srečala pri Mary Starks 

Whitehouse, integrirala v svoje gibalnoterapevtsko delo: podobno kot pri njeni učiteljici je 

tudi tukaj fokus na klientu; gibalna terapevtka je nedirektivna spremljevalka njegovega 

procesa, koncept priče še ni formiran. Večji del gibalne sekvence zajema avtentično gibanje, 

ki ga Adlerjeva že razume v razširjeni perspektivi: kot izkušnjo gibanja, v katerem soobstajata 

zavedanji gibam se in giban_a sem, pa tudi kot celovit gibalnoterapevtski pristop, sestavljen 

iz dveh elementov, gibanja in pogovora. Slednjega še ne imenuje pričevanje; izpostavi pa 

njegov pomen za sklepno fazo gibalnoterapevtskega procesa. To je, skupaj z raziskovanjem 

osebno specifičnih gibalnih vzorcev, najvidnejši razvojni korak v smeri proti Avtentičnemu 

gibanju, kjer je gibanju in pričevanju odmerjeno približno enako časa oziroma pozornosti.  

 

Razvoj dela Adlerjeve od avtentičnega gibanja do Discipline Avtentično gibanje je mogoče 

prikazati v treh stopnjah: 

 

◙ uvede pojem priča (Adler 1999b), o AG začne razmišljati kot o disciplini; 

◙ formalno in vsebinsko definira disciplino Avtentično gibanje (Adler 2002, 2007a/b/c); 

◙ pod imenom Disciplina Avtentično gibanje (Adler 2014, 2015) kodificira svoj pristop AG 

in ga tako vzpostavi kot enega izmed raznovrstnih pristopov sodobnega polja AG. 

 

◙ Uvede pojem priča (Adler 1999b), o AG začne razmišljati kot o disciplini 

 

V letih 1970–1981, ko je avtentično gibanje še izvajala v gibalnoterapevtskem okviru, je 

Adlerjeva večinoma delala v diadi; s posamezniki z zrelejšo osebnostno strukturo, med 

katerimi so bili tudi udeleženci s sorodnih strokovnih področij; s predhodnimi izkušnjami v 

osebni terapiji in/ali različnih gibalnih praksah, ki jih je raziskovanje prakse AG zanimalo tudi 
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kot oblika strokovnega izpopolnjevanja. To jo je vzpodbudilo, da je leta 1981 ustanovila 

Mary Starks Whitehouse Institute (Northampton, Massachusetts), prvo podiplomsko šolo za 

izkustveni študij avtentičnega gibanja: “Morala sem izstopiti iz vloge terapevtke in vstopiti v 

vlogo učiteljice, da bi se lahko brez omejitev pozorno posvetila formalnim vprašanjem, 

predvsem v zvezi z notranjim izkustvom priče” (Haze, Stromsted 1999: 118).  

 

V tem obdobju je začela uporabljati koncepta priča/pričevanje, v delu s svojo prvo študijsko 

skupino pa se je osredotočila na naslednje vidike porajajoče se discipline Avtentično gibanje: 

1. razvoj pričevanjske zavesti v gibalcu (od kultiviranja zmožnosti za pričevanje samemu sebi 

do pričevanja drugim); 2. notranje doživljanje priče in 3. vprašanje, kako razvoj odnosa z 

gibalcem spreminja tudi pričo.  

 

Učno-raziskovalni proces v skupini je omogočil tudi oblikovanje in študij novih oblik/načinov 

dela AG, pri katerih se hkrati giba več gibalcev, kar je odprlo nove vidike pričevanja, saj 

sogibalci na različnih ravneh prihajajo v interakcijo in tako tudi pričujejo drug drugemu.   

 

Z izborom pojma priča je poudarila razliko med opazovanjem (z značilnostmi, kot so 

proučevanje/analiza/kakršnakoli oblika vrednotenja gibalca oziroma njegovega gibanja) in 

pričevanjem, ki s svojo “specifično kvaliteto pozornosti” oziroma sočutne, nepresojajoče 

“prisotnosti” omogoča in podpira gibalčevo izkušnjo: “Čeprav sta, še posebej na začetku, 

tako gibalec kakor tudi priča primarno osredotočena na gibalčevo delo, je notranja 

resničnost priče prav tako prostrana, kompleksna in bistvena za proces, kot je notranji svet 

gibalca” (Adler 1999b: 142).  

 

Priča je v praksi AG bolj izkušeni gibalec, zato je tudi njena naloga bolj kompleksna: medtem 

ko se gibalec osredotoča na svoje notranje doživljanje, je priča “odgovorna za to, da vidi 

svojega gibalca kakor tudi samo sebe”. Tega, kar doživlja ob pričevanju gibalcu, “ne 

udejanja”, temveč celotno gibalno sekvenco mirno sedi na svojem mestu, hkrati pričujoča 

gibalcu in sebi.  

 

Z razvojem prakse gibalec vlogo, ki jo ima njegova zunanja priča, ponotranji. Toda, da bi se 

gibalec res lahko nepresojajoče “videl” takega, kot je v danem trenutku, se mora najprej 

počutiti “videnega”. V začetnih fazah AG-dela mu to omogoča njegova zunanja priča.  
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Z izkušnjami v praksi gibalec razvija zmožnost samopričevanja (od najbolj preprostega 

zavedanja, kaj dela v nekem trenutku gibalne akcije, do bolj kompleksnega razločevanja med 

gibam se in giban_a sem ter povsem subjektivnih razsežnosti tega, kar lahko za nekoga 

pomeni “pričevati sebi, se videti”), vzporedno z njo pa tudi kapaciteto za empatično 

pričevanje drugim. V tem spiralno razvijajočem se razvojnem procesu/odnosu se spreminjata 

oba, gibalec in njegova priča (Adler 1999b: 154):  

 
“Kajti ne glede na to, kako dobro in objektivno lahko pričuješ sebi, se potem, ko si drugega 
zares videl takega, kot je, preobrazi tudi tvoje samodojemanje. […] Na isti način, kot mi je to, 
da sem bil_a viden_a, najprej omogočilo, da se vidim tak_a, kot sem, mi v nadaljnjem zavoju 
te spirale omogoči videti – ljubiti – drugega; takega, kot je, in sebe, kot sem. […] Globoko 
hrepenenje po tem, da bi me drugi videli tako, kot sem, se je zdaj spremenilo v to, da bi jaz 
ugledala drugega takega, kot je; druge take, kot so; ves moj svet na nov način. In tako se ta 
cikel nadaljuje in poustvarja, vsakič več zavedanja.”  
 
Navedeni odlomek22 je prvi primer značilnega ubesedovanja, ki ga Adlerjeva začne 

uporabljati, ko Avtentično gibanje konceptualizira kot disciplino: s poetičnim jezikom 

poskuša izraziti tiste vidike, v katerih se AG kot kontemplativna gibalna praksa zbližuje s 

tradicionalnimi in sodobnimi duhovnimi praksami/disciplinami.  

 

“Razvojna spirala”, po kateri (naprej in nazaj, k sebi in k drugemu, nazaj k sebi in k vsemu, 

kar je) potujeta gibalec in priča, nakaže uvid, do katerega lahko vodi tudi praksa AG; 

zavedanje gibalca v priči, priče v gibalcu, ali kot pravi sama (Adler 1999b: 155), k izkušnji 

unitivne zavesti: “Vidim naju kot eno.” 

 

Avtentično gibanje je poimenovala disciplina (Adler 1999b/c), da bi se v novi pojmovni 

perspektivi približala tistim aspektom prakse AG, ki so presegali njeno izhodišče v 

psihoanalitsko/psihodinamsko orientirani gibalni terapiji: v iskanju širšega vpogleda v proces 

AG, kot ga omogoča “jezik psihodinamskih teorij osebnosti”, je skozi primerjave s 

tradicionalnimi meditacijskimi praksami različnih tradicij Avtentično gibanje začela razumeti 

“kot duhovno kakor tudi terapevtsko disciplino” (Adler 1999b: 148–149).  

 

                                                      
22 Iz enega njenih najbolj znanih besedil, Who is the Witness?(Adler 1999b), prvič objavljenega leta 1987 v reviji 
Contact Quarterly.  
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Ta konceptualni premik se je dogodil na podlagi izkušenj iz prakse AG, v kateri so se gibalci 

in priče srečevali z raznovrstnimi fenomeni: od telesnih občutkov/gibalnih impulzov/misli ali 

notranjih podob, v katerih se simbolno manifestirajo vsebine osebnega in kolektivnega 

nezavednega, do t. i. neposrednih izkustev, kot je začela opredeljevati transpersonalna 

izkustva,23 o katerih so poročali udeleženci prakse.  

 

Gibalci so govorili o kratkotrajnih trenutkih “čiste prisotnosti”, “jasnosti” in občutkih 

“nezamejenosti, prosojnosti telesa”; kot priča dogajanja pa je ta stanja začela prepoznavati po 

specifični kvaliteti lastnega izkustva: kot da “vsebine, s katerimi dela gibalec, niso vezane na 

njegovo osebnost”; da v prisotnosti teh fenomenov priča “tudi sama gibalca vidi (se odziva na 

njegovo delovanje) na način, ki ni toliko določen z njeno osebnostjo”; da se taki trenutki 

izkusijo, kot da z gibalcem “deli isto energijsko polje”, pri čemer v sebi zazna “manj 

projekcij, sodb in vsebinske vpletenosti”. S tovrstnimi izkustvi pa je bila povezana tudi neke 

vrste “(ne)ubesedljivost”; gibalci pogosto niso vedeli, kako (če sploh) spregovoriti o 

doživetem (Adler 1999b: 148). 

 
◙ Formalno in vsebinsko definira disciplino Avtentično gibanje (Adler 2002, 2007a/b/c) 

 

Z izidom monografije Offering from the Conscious Body. The Discipline of Authentic 

Movement (Adler 2002) področje AG dobi prvo temeljno delo, ki vsebinske in formalne 

značilnosti discipline Avtentično gibanje (tukaj je implicitno še prisotna ideja o enem izvoru 

in enotnosti polja AG) poda v obliki vpogleda v dejanske situacije, v pogovore med gibalci in 

pričami, ki se razvijajo skozi daljše obdobje kontinuirane prakse AG. Ta struktura bralcu 

omogoči kar najbolj neposreden vpogled v to, kako dejansko poteka delovni proces v 

disciplini AG.  

 

Adlerjeva predstavi razvoj, ki ga v praksi discipline AG lahko opravi posameznik: od 

začetnega gibalca, ki se v poteku gibalne sekvence v osnovni formi/AG-diadi uči 

videti/spremljati sebe v poteku gibalne akcije; v pričevanju pa na specifičen način “govoriti 

                                                      
23 Adlerjeva s pojmom transpersonalno opredeljuje nadosebnostna/transpersonalna stanja zavesti oziroma 
izkustvo vsebin, ki presegajo osebnost posameznika; hkrati pa so, kot poudarjata Wellings in Wilde McCormick 
(2000: 2), doživeta v individualni zavesti; “filtrirana” skozi posameznika. Za pregled razvoja teorije in smeri 
transpersonalne psihologije/psihoterapije gl. Wellings, Wilde McCormick (2000), Rowan (2005), Wilber (2000: 
245–246); o razlikah/sorodnostih med psihoterapevtskimi in duhovnimi praksami pa Wellings (2000).  
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svoje doživljanje”; prek izkušenega gibalca, ki se poda v delo v trojkah/četvorkah/mali 

skupini in se v tem procesu sreča z vlogama sogibalca (gibajoče priče) ter tihe priče; vse do 

takrat, ko postane govoreča priča drugemu gibalcu.  

 

Iz povedanega je razvidno, da je Adlerjeva postopoma: 1. definirala različne delovne formate 

(ki vključujejo enega gibalca in eno pričo, več sočasnih gibalcev in eno pričo kakor tudi več 

gibalcev in več prič); 2. natančno opredelila faze gibalčevega razvoja v praksi AG; 3. 

razvojno opredelila tudi vlogo priče in ji določila več podkategorij; 4. strukturo ure AG pa 

razdelila na gibalni čas, tranzicijo (kratko obdobje med gibanjem in pogovorom, namenjeno 

individualni refleksiji gibalne sekvence) in pričevanje. Značilno postane gibanje z zaprtimi 

očmi; zunanjih spodbud (npr. (pol)strukturirani gibalni predlogi in glasba), ki jih je Mary 

Starks Whitehouse še vključevala v svoje delo, ni več.  

 

V prakso discipline AG uvede tudi poseben način govora: gibalci in priče v svojem pogovoru 

po gibanju uporabljajo sedanjik. Tako se na jezikovni ravni in v doživljanju obeh udeležencev 

AG-diade ohranja “živost” gibalne izkušnje. Raba sedanjika gibalce podpira v raziskovanju 

plasti gibalnega izkustva: kadarkoli v procesu pričevanja lahko zaprejo oči in ponovno 

izkusijo/podoživijo določen trenutek gibanja; pogosto tako pridobijo več vednosti o vsebinah, 

s katerimi je (bila) napolnjena gibalna akcija, v katero se poglabljajo v procesu pričevanja (v 

kontekstu linearne koncepcije časa bi rekli, da se spomnijo novih podrobnosti izkustva: 

čustev, misli, podob). Adlerjeva (2002: 13–16) poudari, da uporaba sedanjika omogoča, da 

“ostanemo v utelešeni, gibajoči se izkušnji” tudi takrat, ko se začne prelivati v jezik: to 

pomeni “govoriti izkušnjo, namesto govoriti o izkušnji”. Jezik pričevanja je lahko zelo 

preprost oris konkretnega gibalnega dogajanja ali pa razprt v metafore, s katerimi gibalec 

pozorno išče način govora, “svojo pot k ubeseditvi tega, kar ve telo”, ki bi najbolj ustrezal 

njegovemu doživljanju.  

 

Naslednja značilnost, po kateri se prakse sodobnega svetovja AG (zaradi bolj ali manj 

doslednega upoštevanja tega določila) tudi najbolj razlikujejo med seboj, je uporaba t. i. jezika 

zaznave/percept language.24 Pri tem načinu ubesedovanja govorec vse svoje izjave 

                                                      
24  Pojem jezik zaznave je Adlerjeva povzela po svojem učitelju, psihologu Johnu Weiru, s katerim se je srečala 
leta 1969 kot udeleženka ene izmed njegovih izkustvenih skupin (gl. Adler 2002; Haze, Stromsted 1999: 114–
115; Stromsted, Haze 2007: 59–60). 
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eksplicitno locira vase: govori o svojih zaznavah (mislih, čustvih, občutkih) v neki situaciji, 

ne pripisuje jih ničemur/nikomur zunaj sebe.  

 

V praksi discipline AG se ta princip manifestira tako, da o svoji gibalni izkušnji najprej 

spregovori gibalec. Priča besedno pričevanje poda le, če gibalec to želi. Pri tem se nanaša 

zgolj na tiste vidike gibalnega izkustva, ki so že bili izpostavljeni v gibalčevem pričevanju: 

priča ne poskuša podeliti kar največ svojih zaznav; ostaja znotraj izhodiščnega okvira, ki ga je 

začrtal gibalec. Predvsem pa zase zadrži vse sodbe, projekcije, interpretacije, ki jih je morda 

zaznala kot svoj odziv na gibalčevo delovanje. Priča govori v prvi osebi, o svojem doživljanju 

v prisotnosti gibalca, tj. ob njegovem gibanju/pričevanju: tako izpostavi subjektivnost svoje 

zaznave, ne vrednoti in ne interpretira gibalčeve izkušnje. S tem, kar pove, se priča skuša 

približati/srečati z gibalčevim izkustvom; vanj pa ne posega.  

 
Janet Adler (2002, 2007a/b) artikulira tri različne vrste gibalčevega odnosa do gibalne 

izkušnje, ki jih z druge perspektive (v svojem odnosu do gibalca) izkuša/raziskuje tudi priča. 

S svojim delovanjem je lahko:    

 

◙ zlit (posameznih delov svoje gibalne sekvence se ne zaveda; njegova notranja priča še ni 

formirana do te mere, da bi se lahko gibal in se hkrati zavedal svojega gibanja); 

◙ v dialoškem razmerju (zaveda se, da se giba; svoje delovanje lahko nepresojajoče spremlja; 

gibajoči jaz in notranja priča gibalca sta “v dialogu”);  

◙ v unitivnem stanju (gibajoči jaz in notranja priča sta eno; a nista nereflektirano zlita, 

zavedanje izkustva je polno prisotno; “gibalec je gibanje”).  

 

Delovna področja discipline Avtentično gibanje pa vsebinsko-formalno opredeli takole: 

 

◙ individualno telo; tako označi začetek prakse v AG-diadi in prehod k izvedbenim oblikam, 

ki vključujejo dva ali tri sogibalce; pozornost je na posamezniku in njegovem potovanju po 

razvojni liniji gibalec/gibajoča priča/tiha priča/govoreča priča;  

◙ kolektivno telo; delo v t. i. AG-krogu, v katerem je več gibalcev, lahko tudi več prič; 

pozornost je usmerjena v raziskovanje odnosa posameznik – skupina;  
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◙ zavedajoče se telo; s tem pojmom opredeli t. i. neposredna izkustva,25 ki jih razume kot 

“unitivne fenomene”; stanja, v katerih pride do začasne “enosti” med posameznikovim 

“gibajočim jazom” in njegovo “notranjo pričo”; do neke vrste “potopitve v neizrekljivo 

izkušnjo nedualnosti” (Adler 2007a: 29–30): 

 
“Ta opredelitev je sorodna opisom neposredne izkušnje v mističnih tradicijah monoteističnih 
religij in samadhija v budizmu. Neposredno izkustvo v praksi discipline je povezano s 
fenomenom prisotnosti. Ni nujno res, da z izkušnjami v praksi postajamo bolj prisotni, se pa 
bolj zavedamo, kdaj smo prisotni in kdaj nismo. Kadar smo prisotni, se pokaže mnogo več kot 
v snov našega telesa vtisnjene podrobnosti naše osebne zgodovine. Zapisi naše osebne 
zgodovine se nikoli ne spremenijo, spremeni se lahko naš odnos do njih. Spreminjanje tega 
odnosa se v studiu zgodi zaradi izkušnje biti viden, videti, sodelovati in pripadati. Takšne 
izkušnje privedejo vsakega gibalca in vsako pričo k blagoslovu jasnega, tihega zavedanja. 
[…] Ko z razvojem notranje priče gojimo jasnost in sočutje, postane razvidna tudi razlika 
med osebnostjo in prisotnostjo. Praksa prisotnosti se razvije v trenutke, v katerih se telo 
občuti kot posoda, ki je prazna. Iz takšne praznine vznikne želja po daritvi. Sama forma 
postane prosojna. Iz tišine pride beseda. Iz mirovanja pride gib. Iz prisotnosti se zgodi 
neposredno izkustvo numinoznega.”  
 
V procesu definiranja discipline AG je Adlerjeva (2007c) podala tudi svoje razumevanje 

sorodnosti in razlik med izvajanjem Avtentičnega gibanja kot samostojne discipline in 

Avtentičnega gibanja v okviru gibalne terapije: ne glede na razlike med obema vrstama 

izvedbenih kontekstov je pomembno, da imajo tudi izvajalci discipline AG, ki delujejo zunaj 

gibalnoterapevtskega okvira, strokovne kompetence s področja plesno-gibalne ali telesno 

orientirane (psiho)terapije; predvsem pa obsežno osebno izkušnjo v vlogi gibalca/priče; da se 

zavedajo kompleksnega razmerja med psihološkim in duhovnim razvojem, tj. da razumejo, da 

slednji potrebuje dovolj stabilne temelje v prvem; da razvojni cikli ne potekajo linearno, zato 

sposobnost prepoznavanja in uravnovešanja različnih vidikov prakse AG pomeni tudi 

zagotavljanje varnega delovnega okolja, kar je ena izmed ključnih nalog priče AG.  

 

                                                      
25 V eni izmed svojih razlag neposrednega izkustva Adlerjeva (2007b: 261–264) pravi, da s tem pojmom opisuje 
“trenutke popolnoma utelešenega zavedanja gibalcev in prič. S tem terminom si lahko pomagamo, ko poskusimo 
zaobjeti tovrstno izkušnjo, kot se premika iz telesa, skozi jezik, v zavest.” To izkustvo je drugačno od stanj, v 
katerih je gibalec zlit s svojo notranjo pričo, ali tistih, ko je z njo v dialoškem razmerju: “V takšnih trenutkih 
nekateri gibalci in priče govorijo o vstopu v in skozi arhetip Boga ali simbolno naravo Boga, v jasno tiho zavest, 
neskončno praznino.” Neposredno izkustvo se torej razlikuje od simbolnega: “[P]ojavi se brez posebne 
filozofije, brez analitičnega poglabljanja, brez pripovednega jezika. […] Pomen, če sploh obstaja zunaj izkustva 
samega po sebi, se lahko pokaže šele po izkušnji zavestnega utelešenja.” Morebitni uvid v takšno izkustvo se 
pojavi intuitivno, “znotraj inherentnega, sinhronističnega reda notranjega procesa”, medtem ko ostajamo 
osredotočeni na prakso razvijanja “utelešene prisotnosti”. 
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Sam proces AG je v disciplini in gibalni terapiji enak ali zelo soroden (Adler 2007: 471): 

gibalec začne odkrivati gibanje, ki se imenuje avtentično. Skozi neposredno izkušnjo 

utelešanja teh vsebin in s pomočjo odnosa s pričo se uči razlikovati med izkušnjo spojenosti s 

tem materialom (ni zavedanja), med izkušnjo razločenosti (dialoško razmerje) in unitivno 

izkušnjo (preseganje nasprotij, integracija). Sčasoma postane zunanja priča ponotranjena kot 

zmeraj bolj sočuten aspekt gibajočega jaza, tj. kot gibalčeva notranja priča. Priča vodi 

gibalca skozi različne ravni tega gibalnega procesa, v katerem lahko izkusi simbolne 

manifestacije vsebin osebnega in kolektivnega nezavednega kakor tudi transpersonalna stanja.  

 

Bistvena razlika med uporabo principov discipline AG v kontekstu gibalne terapije in 

izvajanjem Avtentičnega gibanja kot samostojne discipline pa je po Adlerjevi v pričevanju:  

 

priča v kontekstu discipline AG gibalcu nikoli ne ponudi interpretacij; kot že povedano – 

svoje sodbe, projekcije, interpretacije zadrži zase. Vse, o čemer spregovori, ostaja znotraj 

okvira, ki ga je v svojem pričevanju o gibalni izkušnji začrtal gibalec. Pri tem uporablja t. i. 

jezik zaznave, s katerim poudari, da govori o svojem izkustvu v prisotnosti gibalca: tako se 

srečata dve subjektivni izkušnji; jasno razločeni, pa vendar odprti za dialog.  

 

Z omejitvami, ki jih postavlja takšno ubesedovanje, priča prakticira razločevanje med lastnim 

doživljanjem nekega fenomena in (morda zelo drugačno) gibalčevo izkušnjo; prepoznava pa 

tudi različne vrste svojega odnosa z gibalcem. Adlerjeva tudi v kontekstu discipline AG 

poudarja pomen prenosa tega zavedanja, delovanja in ubesedovanja v vsakdanje življenje 

gibalcev in prič.  

 
Čeprav podrobneje opredeli le razmerje med AG kot disciplino in AG v gibalni terapiji, 

Adlerjeva (2007c: 472) vsem praktikom, ki v svoje delo vključujejo prvine discipline AG 

(navaja psihoterapevte različnih smeri, učitelje meditacije, koreografe, politične aktiviste, 

plesalce in učitelje različnih gibalnih pristopov), priporoča poglobljeno osebno izkušnjo in 

dobro poznavanje discipline AG, da bi se tako lahko kar najbolj ustrezno odločali o prenosih 

njenih elementov/principov v svoje delovne kontekste.  
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◙ Pod imenom Disciplina Avtentično gibanje Adlerjeva (2014, 2015) kodificira svoj 

pristop AG in ga tako vzpostavi kot enega izmed raznovrstnih pristopov sodobnega 

polja AG 

  

S tem ko je Janet Adler (2002) definirala dovolj trdno vsebinsko-formalno os polja AG, se je 

rizomski razmah raznovrstnih praks AG26 pravzaprav šele začel. Povedali smo, da je v 

osemdesetih letih svojo prakso AG preoblikovala v neke vrste pedagoško-raziskovalni proces, 

v katerega je polna tri desetletja sprejemala posameznike z željo po izkustvenem študiju 

nastajajoče Discipline Avtentično gibanje:27 to so bili že formirani strokovnjaki s področij 

plesno-gibalne terapije, psihoterapije in umetnosti; visoko motivirani za tovrstno gibalno 

samoraziskovanje, študij in razvoj teoretskih vidikov AG.  

 

To je t. i. druga generacija AG, katere predstavniki (gl. prispevke v zbornikih Pallaro 2007, 

Payne 2008, Bacon 2015a; Teigeler 2015, Bacon 2017, Lavendel 2017, Payne 2015, 2017a/b 

idr.) na zelo raznovrstne načine uporabljajo principe discipline AG pri svojem 

(psiho)terapevtskem, supervizorskem, pedagoškem in umetniškem delu ter tako pomembno 

soustvarjajo sodobno polje AG.  

 

Večina predstavnikov druge generacije AG je bila vrsto let ali celo desetletij vključena v 

izkustveni študij pri Adlerjevi (nekateri vzporedno tudi pri Joan Chodorow), nove generacije 

praktikov pa se z AG največkrat ne srečajo v kontekstu poglobljenih in dolgotrajnih 

osebnih/učnih procesov. To velja tudi za sodobne študije plesa, plesno-gibalne terapije in 

raznovrstnih eklektičnih telesno/gibalno orientiranih praks, kjer so principi/elementi AG 

sestavni del učnega, raziskovalnega ali supervizijskega procesa, neredko predstavljeni kar kot 

ena izmed “tehnik” ali “intervencij” ali kot sestavni del nekega drugega pristopa/metode. Za 

takšne stike s prakso AG je značilno precej poljubno razumevanje dela v AG-diadi (ohranjeni 

so par gibalec – priča, gibanje z zaprtimi očmi in pričevanje, ki velikokrat poteka kot 

                                                      
26 Podrobnejši pregled in analiza različnih pristopov/razumevanj prakse AG, ki so prisotni v svetovju AG, 
presegata vsebinski fokus te študije; osnovni vpogled v razvejanost področja je mogoče dobiti na spletnih 
straneh http://www.authenticmovementcommunity.org in http://www.authenticmovementjournal.com, iz katerih 
je razvidno, da je sodobno polje AG tako heterogeno, da mu ni mogoče določiti druge skupne značilnosti kot 
(ne)posredno navezovanje na delo/publikacije Janet Adler.  
27 Leta 2014 je spremenila način svojega pedagoškega dela: zdaj izkustveni študij njenega pristopa AG (Adler 
2002, 2014, 2015) poteka v kontekstu neformalnega podiplomskega programa z imenom Circles of Four, ki ga 
izvaja mednarodna skupina njenih dolgoletnih učenk, sama pa v njem sodeluje v manjšem obsegu, kot ena izmed 
učiteljic. Za opis programa gl. http://www.disciplineofauthenticmovement.com.   
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nereflektirano deljenje vtisov obeh udeležencev): Avtentično gibanje je postalo nespecifičen 

termin za “množino zelo ohlapno povezanih praks” (Goldhahn 2009: 54), ki sem jih v uvodu 

te študije poskusila zajeti v podobo svetovja AG. 

 

Kodifikacija imena Disciplina Avtentično gibanje (Adler 2014, 2015) izraža dvoje: 

1. prepoznanje, da v sodobnem polju AG sobivajo raznovrstne prakse, ki poljubno 

(re)interpretirajo vsebinska in formalna določila, s katerimi je Adlerjeva (2002) definirala 

disciplino Avtentično gibanje; 2. pojem disciplina Avtentično gibanje je opredeljeval področje 

AG kot tako (tj. kot skupek relativno enotnih praks); ime Disciplina AG pa se nanaša 

izključno na pristop AG Adlerjeve kot v sebi sklenjen in od drugih praks AG razločen sistem.  
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4 
Heterogeno polje sodobnih praks AG in vprašanje imen(a)  

 

 

S heterogenostjo svetovja AG je povezan tudi paradoks avtentičnosti, ki se kaže na različnih 

ravneh teorije in prakse področja, izraža pa se v naslednjih vprašanjih:  

 

◙ Kakšno gibanje je “avtentično”? 

 

Mary Starks Whitehouse (1999a: 47, 1999b: 53, 1999d: 81–82) je razlikovala med nevidnim 

(“površinskim”, zavestno vodenim, “na telo nadetim” gibanjem) in avtentičnim gibanjem 

(“globinskim”, iz posameznikove notranjosti/nezavednega spontano porajajočim se, “v telesu 

najdenim” gibanjem). Menila je, da se gibalec avtentično giba takrat, ko svojo pozornost 

obrne navznoter in dopusti, da se to, kar doživlja v danem trenutku, izrazi v samodejno 

sproženih gibalnih impulzih: gibanje se gibalcu torej “zgodi, dogaja; počuti se gibanega”. 

Tovrstno gibanje je opisala (Whitehouse 1999d: 81) kot “pristno, resnično” in “zares 

pripadajoče nekemu gibalcu”.    

 

Avtentično gibanje je torej opredelila v odnosu do nevidnega gibanja kot bolj “resnično, 

pristno”, kar nedvomno implicira vrednostno sodbo; hkrati pa ni vrednotila/analizirala 

gibalnega izraza kot takega. To izhodišče so prevzele tudi njene učenke: npr. Kathlyn 

Hendricks (2010: 67) zapiše, da se je v delu z Mary Starks Whitehouse naučila, da “gibati se 

avtentično pomeni, gibati se v skladu s svojim doživljanjem”. Skoraj identično opredelitev 

avtentičnega gibanja je podala Janet Adler (1999a: 122) in ob tem izpostavila, da se gibalec v 

praksi AG (v odnosu s svojo pričo, posledično pa v relaciji do lastnega gibanja in doživljanja) 

uči nepresojajočega sprejemanja sebe in drugega.  

 

Prav tukaj, pogosto pa tudi v vprašanjih gibalcev samih, ugledamo vidik paradoksa 

avtentičnosti: v začetku prakse AG se gibalci (četudi vedo, da lahko mirujejo ali se gibajo, 

kakorkoli želijo; da njihova zunanja priča ne podaja vrednostnih sodb, temveč skupaj z njimi 

pozorno sledi (ne)znanemu, ki se manifestira v procesu gibanja) pogosto sprašujejo, ali se 

gibajo avtentično in kaj naj bi to sploh pomenilo.  
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Z razvojem odnosa s pričo in iz njega izhajajočega občutka varnosti ter (samo)zaupanja pa 

gibalec izkustveno ve, da je “resnično, avtentično” (Adler 2015: 222) vse tisto, kar se začne 

utelešati takrat, ko zapre oči in se prepusti gibalnim impulzom; tj. živa resničnost njegovega 

doživljanja danega trenutka; vsakič znova nepredvidljiv proces; cel spekter čustev, misli, 

podob, telesnih občutkov; ponavljajočih se gibalnih vzorcev, ki “morajo biti izkušeni” (Adler 

1999a: 124), da bi lahko bili prepoznani in integrirani v zavest. Potemtakem je “avtentičnost” 

v praksi AG nekaj skrajno subjektivnega, v vsakem trenutku določenega z doživljanjem 

posameznega gibalca.   

 

V teoretskem razmisleku o AG pa nelagodje paradoksa avtentičnosti ostaja odprto vprašanje, 

saj je v temelje idelogije AG vpisan poudarek Mary Starks Whitehouse, da je občutek 

“giban_a sem” bolj “avtentičen” kot izkustvo “gibam se”. Dejansko pa lahko tudi 

prepoznavanje in raziskovanje ideosinkratičnih gibalnih vzorcev, s katerimi gibalec poskuša 

usmerjati/nadzorovati svoje gibanje, vodi do pomembnih uvidov; npr. v dinamiko 

posameznikovega delovanja v določenih situacijah/odnosih. V takih primerih je prav pojav 

“nevidnega, zavestno vodenega gibanja” tisto, kar je “avtentičen” izraz vsebine, ki jo gibalec 

izkuša/uteleša/ozavešča v danem trenutku.  

 

◙ Katera praksa AG je “avtentična”?  

 

To je ideološko in retorično vprašanje: številni praktiki menijo, da je “AG disciplina sama po 

sebi”, hkrati pa tudi “del mnogovrstnih praks in učenj” (Bacon 2015b: 207); predvsem pa se 

lahko zmeraj sklicujejo na predhodnico Mary Starks Whitehouse (1999č: 64, 1999d: 94) in 

njeno prepričanje, da ima vsak gibalec zelo specifično osebno izkušnjo gibanja-v-globini; 

zato bo tudi kot izvajalec prakso vodil na svoj način, drugače kot nekdo drug; kar pomeni, da 

tovrstnega gibalnega (samo)raziskovanja ni mogoče opredeliti kot metodo, temveč zgolj kot 

pristop. Slednjih pa tudi ne vrednotiti kot bolj ali manj “avtentične”, saj so po zgornji 

opredelitvi takšne vse različice pristopov AG.  

 

Paradoks postmodernih praks AG torej ni v tem, ali in po kakšnih kriterijih se lahko uvrščajo 

v svetovje AG (saj ga že tvorijo po logiki samodefinicije oziroma samouvrstitve), ampak v 

tem, da so vsebinsko (konceptualno) in formalno (izvedbene oblike in načini dela) v tako 

veliki meri odvisne od t. i. rodovne linije AG oziroma discipline Avtentično gibanje (Adler 
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2002), da se odpira vprašanje, ali je o sodobnem polju AG sploh mogoče govoriti kot o 

skupku avtonomnih pristopov AG. Morda le z vidika, da raznovrstnost praks AG govori o 

tem, da vsaka izmed njih išče neko obliko svoje avtonomije oziroma sebi primerno navezavo 

na drevo AG.   

 

To stanje imenujem drugi vidik paradoksa avtentičnosti, zadeva pa vse pristope AG v 

sodobnem polju AG; tudi Disciplino Avtentično gibanje (Adler 2014, 2015), ki je prav tako v 

paradoksnem položaju: je nedvomna osrednja vsebinsko-formalna os področja, istočasno 

razločena (kot v sebi sklenjen pristop AG) in zaobjemajoča celotno polje AG (kot edini 

pristop AG, za katerega lahko rečemo, da sam po sebi vsebuje esenco vseh drugih pristopov 

in jo na specifičen način tudi nadgrajuje).  

 

Problematizacija avtentičnosti se je v strokovnih razpravah plesno-gibalnih terapevtk in 

drugih raziskovalk AG začela pojavljati šele v zadnjem desetletju (mdr. Payne 2006; Bloom 

2006; Goldhahn 2009, 2015; Schug 2010, Bacon 2017). Ena prvih, ki so opozorili na 

nejasnost tega termina, je Helen Payne (2006: 162), ki je izpostavila, da nas pojem avtentično 

v praksi AG lahko zmede, saj “je težko vedeti, kaj je in kaj ni kongruentno ali avtentično; s 

katerekoli perspektive, notranje ali zunanje”. Po njenem mnenju je mogoče pojem avtentično 

razumeti skozi primerjavo s terminom kongruentnost (v t. i. h klientu usmerjeni psihoterapiji, 

Rogers 1991): v smislu dovoliti, da si to, kar si; se gibati/pričevati skladno s seboj, s svojim 

doživljanjem, kar dejansko ustreza temeljnim načelom prakse AG, v kateri se oba udeleženca 

AG-diade učita nepresojajočega sprejemanja sebe in drugega.  

 

Druga raziskovalka, Katya Bloom (2006: 33–34), ki o AG razmišlja v psihoanalitski 

perspektivi (kot o jungovskem pristopu v plesno-gibalni terapiji, ki ga s psihoanalizo druži 

proces prostega asociiranja oziroma sledenja spontano sproženim gibalnim impulzom), meni, 

da pojem avtentično sugerira, da “tisto, kar prihaja iz notranjosti” prinaša (naj)več 

relevantnih informacij o klientu; pri AG kot pristopu pa se ji zdi potencialno problematična 

“usmerjenost navznoter” (gibanje z zaprtimi očmi, čakanje na “avtentični impulz, ki naj bi 

vzpodbudil gibanje”), ki lahko tudi zavira spontanost gibalnega izraza.  

 

Eila Goldhahn (2009, 2015) razmislek “o avtentičnem v AG” postavlja v širši kontekst: o 

(ne)ustreznosti tega termina se sprašuje v perspektivi razvoja različnih pomenskih konotacij 
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pojma kakor tudi v povezavi z njegovimi rabami v postmoderni kulturi/družbi (Goldhahn 

2015: 276–279). Odločno vzpostavi (Goldhahn 2009: 60) in zagovarja (Goldhahn 2015: 282–

283) mnenje, da pojem “avtentično” ni ustrezen za opredelitev prakse AG, ker je osnovna 

karakteristika tega pristopa prav odnos nepresojajočega spremljanja ter sprejemanja vsega, 

kar se udejanji v gibanju in ubesedi v pričevanju (priča v relaciji do gibalca in sebe, gibalec v 

odnosu do svojega gibanja/prič(e)/sogibalcev). Proces pričevanja je v disciplini AG pozorno 

strukturiran tako, da omogoča dovolj varnosti in prostora, da vsaka izmed subjektivnih 

perspektiv lahko obstaja v tem deljenem prostoru, sama po sebi in v interakciji z drugimi: 

tako kot ni bolj ali manj avtentičnega gibanja, tudi ni bolj ali manj avtentične zaznave.  

 

Poleg tega, da termin avtentično implicira podajanje sodb, kar je v nasprotju z dejanskim 

dogajanjem v praksi gibanja in pričevanja, Eila Goldhahn izpostavi tudi, da ni mogoče 

prezreti “postkolonialnih in digitalnih rab” tega koncepta, ki promovirajo “lažen občutek 

avtentičnosti”: od sodobnega trgovanja z “avtentičnimi proizvodi” vseh vrst do 

“(samo)uprizarjanja avtentičnosti” v obliki različnih vsebin, ki jih posameznik lahko objavlja 

na spletu in tako v neskončnost (de)konstruira svoje “avtentične identitete” ali “odnos(e) z 

drugim/-i”. K temu lahko dodamo še različne oblike “avtentično eklektične” novodobne 

duhovnosti (predvidevamo lahko, da bi se v to kategorijo uvrstila tudi kakšna izmed praks 

sodobnega svetovja AG), v katerih bomo s precejšnjo verjetnostjo prepoznali več “ego 

inflacije ali povečanosti/napihnjenosti jaza” kot pa “avtentične duhovnosti”28 – kakorkoli že, 

v preprostih človeških proporcih, opredelimo slednjo.  

 

Eila Goldhahn (2009, 2015) za prakso AG predlaga novo ime MoverWitness/Gibalec-Priča, 

ki ga tudi uporablja v lastni praksi AG v umetniških in izobraževalnih okoljih. Glede na to, da 

je AG že obstoječ strokovni termin na področju plesno-gibalne terapije, je mogoče 

predvidevati, da se bo ime Avtentično gibanje v tem kontekstu ohranilo v aktualni obliki. 

Nedvomno pa je pomembno, da se refleksija paradoksa avtentičnosti v polju AG nadaljuje.  

 

 

 

                                                      
28 O temi inflacije jaza ali psihične inflacije gl. Jung (1976, 1928¹); v povezavi z novodobno duhovnostjo pa 
Tacey (2001: 31–48). Jungovec Edinger (2004: 17) poda kratko opredelitev: “Izraz inflacija uporabljam za 
opisovanje drže in stanja, ki spremljata istovetenje jaza s sebstvom. To je stanje, v katerem si nekaj majhnega 
(jaz) lasti kvalitete nečesa večjega (sebstva) in tako prerašča meje, primerne njegovi velikosti.”  
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5 

Gibalec in priča: kako poteka praksa AG 

 

 

Predstavitev poteka prakse AG v tem poglavju izhaja iz njene osnovne izvedbene oblike, 

diade, ki je formalno stičišče raznovrstnih pristopov svetovja AG. Navkljub razlikam v 

osnovni usmerjenosti, v načinih in kontekstih izvajanja je v vseh pristopih AG prisotno dvoje: 

1. AG-par gibalec – priča in 2. dopolnjujoči se komponenti tega ustvarjalno-raziskovalnega 

oziroma gibalnoterapevtskega procesa, gibanje in pričevanje.  

 

Avtentično gibanje se izvaja tudi v formatih, ki vključujejo dva ali več sogibalcev ter eno ali 

več prič. V gibalnoterapevtski praksi sta najpogostejši obliki diada in krog (mala skupina, šest 

do osem udeležencev); v drugih kontekstih (npr. v različnih učnih situacijah) pa AG poteka 

tudi v številčnejših skupinah (v velikosti srednje skupine, deset do dvajset članov), ki se med 

delom praviloma razdelijo v pare, kar skupinski proces privede nazaj k AG-diadi.  

 

Kadar se AG izvaja kot samostojen gibalnoterapevtski pristop ali ena izmed intervencij v 

integrativnih oblikah plesno-gibalne terapije, je razporeditev vlog v diadi jasno določena in 

nespremenljiva: terapevt_ka je zmeraj v vlogi priče, klient_ka pa v vlogi gibalca. To velja tudi 

za skupinske oblike AG-dela v gibalnoterapevtskem kontekstu, kjer se sočasno giba več 

gibalcev (imenovani so sogibalci oziroma gibajoče priče): terapevt_ka, ki vodi ta proces, je v 

vlogi priče kakor tudi metapriče (vzpostavlja, sodeluje in reflektira skupinski proces).  

 

V primerih vnašanja osnovnih principov AG (gibanja in pričevanja) v druge ustvarjalno-

raziskovalne/pedagoške/refleksivne prakse (npr. na področju uprizoritvenih umetnosti ali v 

različnih oblikah učenja, pomoči in supervizije z umetnostnimi izraznimi sredstvi) pa 

udeleženci največkrat prehajajo med vlogama gibalca in priče.  

 

Četudi so v svetovju AG tudi prakse, v katerih ne bomo prepoznali vseh v nadaljevanju 

opisanih značilnosti, se v tem vsebinskem razdelku ne bomo osredotočali na rizomsko 

raznovrstnost, temveč bomo AG obravnavali v perspektivi drevesa, tj. skozi disciplino AG 

(Adler 2002) kot središčno teoretsko os področja.   
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◙ Kako poteka gibalna sekvenca v AG-diadi? 

 

◙ Gibalec in priča določita časovni okvir gibalne sekvence; v okviru gibalnoterapevtske ure je 

to lahko od deset minut do pol ure; v drugih izvedbenih kontekstih pa tudi do ene ure (pri 

določanju t. i. gibalnega časa je pomembnih več dejavnikov, med njimi tudi izkušenost 

gibalca v praksi in posameznikova trenutna pripravljenost za tovrstno delo); 

 

◙ mesto priče je ob robu t. i. gibalnega prostora (najpogosteje je to prazen manjši studio, kjer 

priča sedi ob eni izmed sten, gibalcu pa je na voljo ves preostali prostor); 

 

◙ gibalec vzpostavi očesni stik s svojo pričo in zapre oči; to je znak za začetek gibalne 

sekvence. Priča sede na svoje mesto, ki ga v poteku gibanja ne zapušča. Gibalec svojo 

pozornost usmeri navznoter in se osredotoči na tok svojega notranjega doživljanja (v ospredje 

njegove zaznave lahko prihajajo različni telesni občutki, misli, čustva, zvoki, podobe idr.): ko 

se pojavi gibalni impulz, mu začne slediti.  

 

◙ Po preteku vnaprej dogovorjenega časa priča, katere naloga je tudi zagotavljanje časovnega 

okvira gibalne sekvence, pokliče gibalca po imenu in naznani zaključek gibalne sekvence. To 

lahko stori tudi z nežnim zvokom zvončka ali drugega glasbila/zvočila. V skupinskem AG-

delu se začetek/konec gibalne sekvence najavi z zvokom.   

 

◙ Gibalec si vzame nekaj trenutkov, da v svojem ritmu sklene gibalno izkušnjo in pozornost 

ponovno prenese navzven, v studio. Odpre oči, s pogledom se spet sreča s svojo pričo. Zdaj je 

gibalcu na voljo ena izmed dveh možnosti: ali takoj začne pogovor s pričo ali pa ima nekaj 

časa med gibanjem in pričevanjem. 

 

◙ Prehod med gibanjem in pričevanjem se imenuje tranzicija; običajno traja od pet do 

petnajst minut. Ta čas lahko gibalci preživijo v tihi refleksiji gibalne izkušnje; v svoj dnevnik 

zabeležijo t. i. gibalni zemljevid, s katerim zaobjamejo različne ravni svoje gibalne izkušnje, 

velikokrat tudi rišejo.  

 

◙ Sledi pričevanje, pogovor med gibalcem in njegovo pričo.  
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◙ Pričevanje  

 

Proces pričevanja poteka tako, da je zmeraj gibalec tisti, ki prvi spregovori. V začetku prakse 

je njegova naloga, da poskusi opisati svojo gibalno izkušnjo, sestaviti svoj zemljevid gibanja. 

To pomeni, da gibalec s pričo podeli pričevanje o tem, kar ve o svojem doživljanju in 

delovanju od trenutka, ko zapre oči, do zaključka gibalne sekvence. Pri tem je njegovo 

izhodišče zmeraj telesna/gibalna akcija; to, kar lahko njegova priča vidi.  

 
Gibalka: “V kotu sedim na tleh. Nogi sta iztegnjeni v prostor, s hrbtom sem naslonjena na 
steno. Leva roka počiva na stegnu … mirno, sproščeno. Moja druga roka je na tleh ob telesu, 
dlan imam obrnjeno navzgor.” 
 
To pričevanje zadeva raven telesne akcije/gibanja; ko jo gibalka ubesedi, njena priča ve, o 

katerem delu gibalnega zemljevida govori. To pa pogosto ni edina razsežnost utelešene 

izkušnje, ki je prisotna v določenem delu/trenutku gibanja: gibalka v svojem pričevanju 

nakaže tudi prisotnost občutkov. 

 
Gibalka: “Leva roka počiva na stegnu … mirno, sproščeno.” 
 
Z nadaljevanjem pričevanja se razkrije še več dimenzij njenega doživljanja: občutki, čustva in 

misli.  

 
Gibalka: “V kotu sedim na tleh. Nogi sta iztegnjeni v prostor, s hrbtom sem naslonjena na 
steno. Leva roka počiva na stegnu … mirno, sproščeno. Moja druga roka je na tleh ob telesu, 
dlan imam obrnjeno navzgor. Zdi se mi, kot da imam eno jamico v dlani. Kot da je tam nekaj 
praznega. Globoko iz telesa, kot iz drobovja, pride žalost. Sedim v kotu, jokam. Pomislim, da 
ne vem, zakaj jokam. Solze počasi tečejo po licih, tople so.” 
 
S tem ko gibalka razvija svoje pričevanje, nam predstavi še eno možno razsežnost utelešenega 

izkustva: gibalka doživlja notranjo podobo.  

 
Gibalka: “V kotu sedim na tleh. Nogi sta iztegnjeni v prostor, s hrbtom sem naslonjena na 
steno. Leva roka počiva na stegnu … mirno, sproščeno. Moja druga roka je na tleh ob telesu, 
dlan imam obrnjeno navzgor. Zdi se mi, kot da imam eno jamico v dlani. Kot da je tam nekaj 
praznega. Globoko iz telesa, kot iz drobovja, pride žalost. Sedim v kotu, jokam. Pomislim, da 
ne vem, zakaj jokam. Solze počasi tečejo po licih, tople so. Zavem se, da imam hladne roke. 
Ne premaknem se, le malo pomigam s prsti. Zagledam gozd, temno zelen in moker mah. 
Ležim na tleh, voham zemljo, z nosom se zarijem v to mehko podlago.” 
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Medtem ko gibalka sedi v kotu, s hrbtom naslonjena na steno, se zaveda položaja svojih rok 

in nog; iz trenutka v trenutek sledi toku svojih telesnih občutkov, čustev, misli kakor tudi 

majhnim telesnim premikom. V nekem trenutku ugleda podobo: vidi se, kako leži v gozdu, na 

tleh, in voha zemljo. To bi lahko bil spominski drobec (nekaj, kar je gibalka dejansko 

doživela v preteklosti) ali pa vizualna metafora, imaginativna podoba, ki bi jo lahko gibalka 

izkusila na različne načine (npr. 1. videla kot statično ali dinamično podobo zunaj sebe; ali 2. 

zagledala kot dogajanje, v katerem je sama aktivno soudeležena (kot v našem primeru); ali pa 

bi 3. v nekem trenutku intuitivno vedela, da je “sama postala podoba”, in bi sebe/svoje 

telo/gibanje izkusila, kot da “je npr. svetloba in se tudi giba v tej kvaliteti”; gibalka in podoba 

sta eno, zato je gibalka ne vidi zunaj sebe; temveč jo “izkuša v telesu”).  

 

Občutke, čustva, misli in notranje podobe, ki jih doživlja gibalka, zdaj poveže nenaden 

intuitivni uvid, do katerega (kot tudi do vseh drugih že predstavljenih izkustev potencialnega 

gibalčevega doživljanja) lahko pride kadarkoli v poteku prakse AG; v individualnem delu ali 

v formatih AG z več sočasnimi gibalci. V našem primeru se bo zdaj razkrilo, da gibalna 

sekvenca, ki ji sledimo, poteka v paru dveh (so)gibalk. 

 
Gibalka: “V kotu sedim na tleh. Nogi sta iztegnjeni v prostor, s hrbtom sem naslonjena na 
steno. Leva roka počiva na stegnu … mirno, sproščeno. Moja druga roka je na tleh ob telesu, 
dlan imam obrnjeno navzgor. Zdi se mi, kot da imam eno jamico v dlani. Kot da je tam nekaj 
praznega. Globoko iz telesa, kot iz drobovja, pride žalost. Sedim v kotu, jokam. Pomislim, da 
ne vem, zakaj jokam. Solze počasi tečejo po licih, tople so. Zavem se, da imam hladne roke. 
Ne premaknem se, le malo pomigam s prsti. Zagledam gozd, temno zelen in moker mah. 
Ležim na tleh, voham zemljo, z nosom se zarijem v to mehko podlago. Začutim dotik na 
desnem zapestju. Mehki in topli prsti sogibalke. Rahlo in nežno se me dotakne, obmiruje. Zdaj 
vem, zakaj jočem. Česa ni. Vse vem, in tam je ta roka, ki jo močno stisnem. Najini dlani se 
skleneta. Njena dlan je topla, tako prijetno topla. Močno jo stisnem, mirna je. Čisto tiho 
jokam, hvaležna, da je roka tam, v moji dlani; da se ne premika, da me ne zapušča. Da se ne 
odmakne. Da je tam z menoj.”  
 
Stik s sogibalko za gibalko sovpada (ne moremo pa reči, da ga povzroči) z izkušnjo uvida 

(gibalka v nekem trenutku popolnoma jasno ve, s čim so povezane vsebine, ki jih doživlja): ta 

vrsta uvida za gibalko neznano pretvori v znano; gibalka ozavesti temo, ki se je manifestirala 

v njeni gibalni sekvenci. Uvidi, ki jih lahko imajo gibalci, so pogosto mnogo bolj splošni in 

jih ni mogoče tako neposredno osmisliti oziroma navezati na neko temo. 
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S tem primerom smo ponazorili nekaj možnih razsežnosti gibalčevega doživljanja gibalne 

sekvence. V praksi AG se potrjuje, da imajo gibalci zelo “različne narave, specifične načine 

doživljanja svojih svetov” (Adler 2002: 17): nekateri so bolj emocionalni, drugi bolj 

kinestetični ali taktilni, tretji dovzetnejši za misli in podobe; nekateri z lahkoto vstopijo v 

izkušanje čustev ali podob, teže pa hkrati ohranjajo zavedanje o tem, kako se gibajo. Vsak 

gibalec je popolnoma edinstven v svojem doživljanju in izražanju izkušenega v 

gibanju/pričevanju.  

 

Omenjena gibalka v svoje pričevanje zajame relativno obsežen del gibalne akcije: če ga 

doživlja kot neke vrste vsebinsko zaokroženo celoto, ga bo v pogovoru s pričo opredelila kot 

t. i. gibalni bazen. Celotna gibalna sekvenca (gibalni zemljevid) je sestavljena iz več enot 

(bazenov), ki jih na podlagi svojega izkustva določi gibalec. Včasih se neka vsebina in/ali 

gibalni vzorec pojavi večkrat, v različnih bazenih gibalnega zemljevida: če jih gibalec 

izpostavi v svojem pričevanju, jih s pričo raziskujeta kot (ne)povezane vsebinske drobce, v 

katerih se lahko pokaže neke vrste “vodilni motiv” gibalne sekvence.  

 

Z zarisom gibalnega zemljevida in opredelitvijo gibalnih bazenov v njem gibalec postavi 

osnovno strukturo za nadaljnje raziskovanje svojega gibalnega izkustva. Po svojem 

pričevanju gibalec zaprosi pričo za njeno pričevanje. Kdaj se tudi odloči, da zadostuje, da je 

sam izrazil svoje izkustvo; da pričevanja ne želi, in priča to izbiro spoštuje.  

 

Osnova za to, da priča lahko spregovori o svojem doživljanju v prisotnosti gibalca/njegove 

gibalne akcije, je čim bolj natančno podan gibalni zemljevid; najprej na ravni telesne/gibalne 

akcije, saj ta predstavlja izhodišče za to, da se priča lahko sreča z gibalcem.  

 

V začetku AG-dela gibalci pogosto čutijo potrebo po tem, da s pričo podelijo čim več 

podrobnosti/plasti gibalne sekvence, z razvojem prakse pa začno bolj osredotočeno izbirati: 

pogovor s pričo velikokrat ne zajame celotnega gibalnega zemljevida, temveč le tiste del(c)e 

gibalne akcije in z njimi povezana izkustva, ki jih gibalec sam izpostavi kot v danem trenutku 

najbolj relevantne. V našem primeru je gibalka v svojem pričevanju izpostavila cel gibalni 

bazen; pričo pa  npr. zaprosi, da se osredotoči le na eno podrobnost opisane enote:  
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Gibalka: “Začutim dotik na desnem zapestju. Mehki in topli prsti sogibalke. Rahlo in nežno se 
me dotakne, obmiruje. Zdaj vem, zakaj jočem. Česa ni. Vse vem, in tam je ta roka, ki jo močno 
stisnem. Najini dlani se skleneta. Njena dlan je topla, tako prijetno topla. Močno jo stisnem, 
mirna je. Čisto tiho jokam, hvaležna, da je roka tam, v moji dlani; da se ne premika, da me ne 
zapušča. Da se ne odmakne. Da je tam z menoj.”  
 
Priča izhaja iz gibalnega bazena kot celote, večji poudarek pa nameni tistemu delu, ki ga je 

izpostavila gibalka:  

 
Priča: “Vidim te, kako sediš v kotu na tleh, s hrbtom naslonjena na steno. Tvoji nogi sta 
iztegnjeni, tvoja leva roka počiva na tvojem levem stegnu, hrbtna stran tvoje desne dlani je na 
tleh. Vidim prazen prostor v tvoji dlani. Počutim se mirno, hkrati pa nekje globoko v telesu 
začutim hlad. Občutek imam, da bom zajokala. Gledam te, tam v kotu, žalostna sem. Vidim 
tvoje solze, vidim trzljaj tvojih prstov. Ne premikam se, žalostna sem in ne vem, zakaj jokaš. 
Zdaj vidim rahel dotik na tvojem desnem zapestju. Zadržim dih, čakam. Vidim, kako razpreš 
svojo dlan. Začutim solze, toplo mi je. Vidim, kako močno stisneš dlan sogibalke. Zaželim si, 
da bi ta stik trajal. Hvaležna sem, ko vidim, da se gibalka ne premakne, da ostaja s teboj 
tam.”  
 
Iz pričevanja je razvidno, da priča ubesedi svoje doživljanje tako, da se kar najbolj približa 

gibalkinemu izkustvu: govori le o tem, kar je poprej omenila gibalka; ne podaja sodb, svojih 

projekcij niti interpretacij. Priča podeli svoje izkustvo (ki ni zmeraj tako skladno z gibalčevim 

kot zgoraj opisano) tako, da dosledno spoštuje okvir, ki ga je v svojem pričevanju postavil 

gibalec: to pomeni, da se odzove le na to, kar je že izpostavil gibalec; v takšnem obsegu, kot 

je to mogoče glede na dejanskost njene izkušnje.  

 
Gibalna sekvenca, ki jo proučujemo, se ne dogaja v osnovni formi, AG-diadi: iz gibalkinega 

pričevanja je razvidno, da ima (vsaj) eno sogibalko, s katero sta si hkrati tudi t. i. gibajoči 

priči. To pomeni, da bi gibalka lahko prejela (če je tak dogovor v skupinski praksi AG) tudi 

pričevanje sogibalke, ki bi bilo morda takšno:  

 
Sogibalka: “Hodim in zaslišim tih jok. Začutim željo po stiku, premaknem se v smeri, iz katere 
prihaja glas. Tiho se spustim k tlom, sedem. Zdi se mi, da sem blizu gibalke. Slišim dihanje. 
Počasi iztegnem roko, želim si, da bi se te lahko nežno dotaknila. Začutim tvojo roko, hladna 
je. Moji prsti so topli, z njimi obmirujem na tvoji roki. Zdaj me primeš za dlan. Močno me 
stisneš. Pomislim: hladna roka, topla roka. Topla roka, hladna roka. Skupaj. Mehko stisnem 
tvojo roko, se pomaknem bliže k tebi in obmirujem. Skupaj sva.” 
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Sogibalka v vlogi gibajoče priče svoj besedni odziv gibalki oblikuje po pravilih pričevanja v 

disciplini AG: govori v sedanjiku, nanaša se le na tiste dele gibalne akcije, ki jih je poprej 

omenila že gibalka sama. Predvsem pa je pozorna na to, da njeno lastno ubesedovanje ne 

prekrije tega, kar je v svojem pričevanju izrazila gibalka: tako kot zunanja tudi gibajoča priča 

govori o svojem doživljanju v prisotnosti gibalca; razlika med njima je v tem, da je v našem 

primeru gibajoča priča v neposrednem (telesnem) stiku z gibalko, medtem ko zunanja priča 

ostaja na svojem mestu, zunaj gibalnega prostora.  

 

Obe priči na neki ravni z gibalko delita isti doživljajski trenutek (pri čemer ni nujno, da ga 

tudi sorodno izkusita); ker pa je primarno izkustvo gibalke, njen proces, se priči v svojih 

besednih pričevanjih fokusirata na tisto, kar je kot zanjo pomembno izpostavila gibalka; 

celoto svojega izkustva zadržita zase.  

 

V načinu, kako sogibalka ubesedi svojo izkušnjo v prisotnosti gibalke, se odraža tudi njena 

spreminjajoča se zaznava druge(ga): sprva o njej govori v tretji osebi (“Zdi se mi, da sem 

blizu gibalke.”), ko pa se ji približa (“Slišim dihanje. Počasi iztegnem roko, želim si, da bi se 

te lahko nežno dotaknila.”), “ona” postane “ti”. Kaj spremeni njeno zaznavo, način govora? 

Nekaj, kar morda najprej vé telo gibalke, nato se to izkustvo izrazi v njenem načinu govora, 

nazadnje pa morda tudi v njeni miselni refleksiji stika s sogibalko.  

 

Kot zunanje priče dogajanja “ne vemo, zakaj”; slišimo, občutimo in vidimo pa, da v svojih 

pričevanjih obe (so)gibalki govorita o tem, da sta bili “skupaj”. Pri tem je izhodišče stika za 

eno od njiju morda bilo hrepenenje po tem, da bi bila “videna, občutena”; za drugo želja, da 

bi “videla, občutila”. V takšnih trenutkih prakse AG je morda tudi zametek tistega stanja, ko 

se lahko zgodi izkustvo “enosti”; ko (so)gibalki samo “sta”; “tam” in “skupaj”; začasno 

nedoločeni s svojima osebnima zgodbama; bivajoči v sebi, druga z drugo, skupaj z vsem.   

 

Morda zunanja priča te gibalne sekvence pomisli, da je v tem stiku za trenutek ugledala bistvo 

prakse AG: odnos pretakanja med videti in biti viden; odnos, ki združi nasprotje hladne in 

tople roke; odnos, v katerem sta dve gibalki (sprva povsem razločeni, vmes za kratek čas 

združeni) z zavedanjem, “s hvaležnostjo”, izkusili to, kar “mora biti izkušeno” (Adler 1999a: 

124).  
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Priča se nasmehne, pomisli: “(Ne)znano.” Zave se, da je to njena interpretacija dogajanja; 

pričino izkustvo, ki bo ostalo neizgovorjeno. V svoji nalogi, pričevanju, pa poskuša udejanjiti 

to, kar pozna iz osebne izkušnje, kot gibalka neke druge priče: pozorno išče besede za vsak 

gib, za vsako z njim povezano in v gibalkinem pričevanju izpostavljeno izkušnjo; za vsak 

trenutek svojega besednega srečanja z gibalko. Ve: “Ko tako imenujem vsako gesto, lahko 

gibalka spozna, da je vsak izmed njenih gibov vreden videnosti” (Adler, 2002: 18). 

 
Opisana gibalna sekvenca ne predstavlja nobene trdne paradigme za prakso AG; naslednja ura 

iste trojice bo novo srečanje z (ne)znanim, morda polno gibanja, zvokov, glasu ali tišine.  
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6 
Telo, ki ve: Disciplina Avtentično gibanje   

 
 

Janet Adler (2015: 218) svoj pristop, Disciplino Avtentično gibanje, opredeli kot “mistično 

prakso, osredotočeno na razvoj utelešene pričevanjske zavesti”, kot prakso utelešenega 

zavedanja, ki “korenini v mističnih praksah, zdravilskih tradicijah in plesu”. Navkljub 

poetičnemu jeziku je jasna: Disciplina AG je praksa, ki odpira možnost “transformacije v 

nove načine védenja”; da pa bi ti uvidi lahko bili zares polno integrirani v vsakdanje življenje 

in delovanje posameznika, mora tovrstno delo “vključevati svetlobo in temo osebnosti”. V 

tem je sorodna Willigisu Jägerju29 (2009: 104), ki še bolj neposredno sporoča isto misel:  

 
“Psevdomistična doživetja ne vodijo človeka v višjo, transpersonalno, vsakdanjo zavestno 
raven presegajoče duševno stanje, marveč ga vržejo na predpersonalno stopnjo. Na tej 
stopnji doživlja nekakšno stanje simbiotične enosti, ki jo doživljajo otroci v materinem telesu. 
Toda tovrstna izkušnja enosti, ki je lahko povezana z močnimi čustvi, vedno predpostavlja jaz, 
ki se v tem stanju dobro počuti in bi ga rad zato vedno znova ponavljal. Psevdomistika new 
agea človeka ne spremeni. Namesto tega ga zacementira v ujetosti jaza s tem, ko mu ponuja 
prijetna ‘izkustva enosti’, ki jih jaz ceni. To pa je napačno, kajti jaz se pri teh izkušnjah ne 
osvobaja. Osvobaja se le tedaj, če ne nazaduje na predpersonalno, temveč transcendira v 
transpersonalno.”  
 
Razvojno potovanje v Disciplini AG, ki ga Janet Adler imenuje razvoj pričevanjske zavesti, 

skuša zaobjeti cel spekter izkustev, s katerimi se v praksi AG srečata gibalec in priča, kakor 

tudi kvalitet zavedanja/prisotnosti/delovanja, ki jih lahko razvijeta v tem procesu, katerega 

simbolna reprezentacija je za Adlerjevo MANDORLA (Slika 5). Mandorla je presek: 

obredni, liminalni prostor-čas; vse tisto, kar se udejanja v odnosu med gibalcem in njegovo 

pričo.30  

 

S praznino v sredini (tak je studio AG kot fizična manifestacija prostora, ki se bo šele napolnil 

z vsem, kar bo v njem izkusil gibalec; z vsem, kar bosta v njem soustvarila gibalec in njegova 

priča) ima mandorlin obod (praksa AG kot dolgoročen razvojni proces; ki se ne odvija 

                                                      
29 Willigis Jäger (1925), benediktinski menih in zen mojster, tudi v slovenskem prostoru eden izmed bolj 
poznanih sodobnih mistikov.  
30 Zelo podobne poudarke podaja bolgarska raziskovalka Rostislava Todorova (2016: 200), za katero je  
mandorla vizualna reprezentacija “svetega prostora, božjega prebivališča v krščanski ikonografiji […], mejno 
območje med božjim in posvetnim, med svetim in materialnim svetom, posrednik med dotikom in kontemplacijo.”  
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linearno, temveč spiralno napredujoče/povračajoče) dva očesna kotička: v enem sta gibalec in 

priča (jasno razločena, tako kot se srečata in dojemata na začetku prakse), v drugem pa že 

obstaja možnost, da v kakšnem trenutku postaneta gibalec-priča (Adler 2015: 219). Tukaj 

lahko nadaljujemo zastavljeni dialog z Jägerjem (2009: 188):  

 
“Skratka: mistika, ki bi se umikala iz sveta, bi bila psevdomistika. Bila bi regresija, medtem 
ko pristno mistično izkustvo neizogibno vodi nazaj v življenje. […] Zato so v religiozni 
umetnosti iznašli simbol mandorle. […] Mandorla sestoji iz dveh prekrivajočih se krogov: iz 
kroga človekove personalnosti in iz kroga božje transpersonalnosti. V romanski umetnosti je 
Kristus upodobljen v teh dveh krogih mandorle – in prav tako Shakyamuni Buda v 
upodobitvah budizma. Mandorla je pač starejša od obeh religij. Označuje nadnaravo in 
naravo, božje in človeško. Tam, kjer se oba kroga prekrivata, sedi ‘Bog-človek’. Tam je 
področje sovpadanja obeh vidikov resničnosti. Mistika torej ne pomeni izstopa iz sveta ali 
njegovega zaničevanja, temveč povsem novo obliko ljubezni do sveta. […] V središču mistične 
izkušnje je zavest enosti z vsemi živimi bitji. To pomeni tudi, da jemljem trpljenje drugega kot 
svoje lastno trpljenje – in prav tako njegovo radost kot svojo lastno radost. Če sem to izkusil, 
se bo moje socialno vedenje spremenilo. […] Ta ljubezen – agape – spada k bistvu mističnega 
izkustva. Budisti raje govorijo o sočutju, a mislijo s tem navsezadnje isto.”  
 
 

◙ Kakšno je torej po Adlerjevi razvojno potovanje gibalca in priče v Disciplini AG?  
 

 
 

Slika 5 
MANDORLA IN DISCIPLINA AVTENTIČNO GIBANJE 

© Janet Adler, Mandorla and the Discipline of Authentic Movement, 2015 
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◙ Rdeča linija ponazarja celotno razvojno pot, ki jo lahko gibalec prehodi v Disciplini AG. 

Nanjo vstopi na poziciji “2 GIBALEC in PRIČA/MOVER and WITNESS”. To je v začetku 

prakse AG, ko se dve osebi, gibalec in njegova priča, srečata v AG-diadi. Nato se potovanje 

vsakega gibalca razvija po njegovih individualnih ciklih: od gibalca/mover z eno samo pričo 

do (so)gibalca, ki je hkrati tudi gibajoča priča/moving witness vsem, s katerimi soustvarja 

prostor in čas sekvence AG. Prva večja sprememba se zgodi, ko gibalec izstopi iz gibalnega 

prostora in postane tiha priča/silent witness dogajanja. Zdaj pričuje gibanju drugih tako, da 

jih tudi vidi (kot gibajoča priča ima zaprte oči; v ospredju so druge zaznave). V tem obdobju 

pozorno spremlja delo v praksi AG bolj izkušenih prič in se tako uči besednega pričevanja. V 

naslednji razvojni etapi izkusi vlogo govoreče priče/speaking witness: gibalcem pričuje 

tako, da izhaja iz njihovih ubeseditev doživetega in se s svojim pričevanjem poskuša srečati z 

njimi; celoto svojega izkustva ob gibanju zadrži zase. V nadaljnjem razvoju pričevanjske 

prakse včasih postane celostna priča/integral witness: z gibalci vstopa v neke vrste poetični 

pogovor, ki ne sledi več pravilom pričevanja v Disciplini AG, ampak spontanemu toku 

odzivov in medsebojnega dialoga o gibalni izkušnji. V kakšnem trenutku (ponazorjenem s 

pozicijo “1 GIBALEC-PRIČA/MOVERWITNESS”) ne izkusi več razločenosti, temveč enost 

s svojo pričo: takrat je prazni gibalec-prazna priča/empty mover-empty witness, zato ker 

izkusi “združitev” z drugim/z vsem; začasno “prazen” svoje osebnosti, osebne identitete. In to 

je tisti potencial mističnega izkustva, ki lahko spremeni posameznikov pogled na vse, kar je, 

in se manifestira skozi njegovo delovanje v vsakdanjem življenju.  

 

◙ Zelena linija ponazarja razvoj gibalčeve notranje priče/inner witness (zavedanja). To je 

notranji vidik njegovega popotovanja od začetne zlitosti (svojega gibanja/doživljanja še ni 

sposoben sočasno spremljati), preko dialoškega razmerja (notranja priča je že v razvijanju; 

gibalec se giba in se hkrati tudi zaveda, da se giba), do potencialnega izkustva enosti (znotraj 

sebe, v odnosu s pričo; ni ločnice med gibalčevo notranjo pričo in gibajočim se jazom; gibalec 

in gibanje sta eno).  

 

◙ Modra linija predstavlja notranji proces gibalčeve (zunanje) priče, ki (v odnosu do 

gibalca, ki ga spremlja) prav tako potuje med točko 2 (dualnost, GIBALEC in PRIČA) in 

točko 1 (izkustvo enosti, GIBALEC-PRIČA) na Sliki 5. Kadarkoli v tem procesu se priča 

lahko zave istih procesov kot gibalec (tj. trenutkov, ko se zliva z gibalcem/dogajanjem; ko je 

z njim v dialogu ali v t. i. unitivnem stanju).  
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Zelena in modra linija povezujeta oba kotička “mandorle kot očesa”: prva pripada gibalcu, 

druga priči. Razvoj pričevanjske zavesti poteka od želje po “biti viden, videti se” do želje po 

“videti drugega, ‘z ljubeznijo’ (kot pravi Adlerjeva 1999b: 154), in videti sebe, ves svet na 

nov način ”.  

 
Disciplina AG kot mandorla (geometrični lik v obliki mandlja; tisto, kar je v luščini; sredica, 

jedro) je simbolni prostor, kjer se srečujejo, transformirajo in integrirajo nasprotja; obet 

(začasne) celovitosti, ki bo trajala do naslednjega razvojnega (individuacijskega) cikla. 

Mandorlo lahko vidimo tudi kot oko (prim. von Franz 1995: 165) in Disciplino AG kot 

simbolni prostor/dejanski proces možnih uvidov v različne razsežnosti posameznikove 

eksistence; kot prakso, v kateri poteka “daritev telesa, ki ve” (Adler 2002). Neposredna 

izkušnja je védenje telesa. Je vednost pred mislijo, pred besedo. Tukaj v pogovor z Adlerjevo 

uvedemo novega sogovornika, francoskega fenomenologa, ki v svojem znanem eseju Oko in 

duh (Merleau-Ponty 2004: 36) zapiše:  

 
“Uganka tiči v tem, da je moje telo obenem videc in vidno. Ta, ki gleda vse stvari, se tudi 
lahko gleda, in v tem, kar tedaj vidi, prepoznava ‘drugo plat’ svoje moči gledanja. Vidi sebe 
kot človeka, ki vidi, dotika se sebe kot človeka, ki se dotika, je viden in zaznaven za samega 
sebe. […] Kot vidno in gibljivo je moje telo v množini stvari, je eno od njih, je ujeto v tkivu 
sveta in njegova kohezija je kohezija stvari. […] [I]n svet je narejen iz same snovi telesa.”  
 
In če zdaj poskusimo povezati različne simbolne oblike (drevo AG, zavedajoče se telo gibalca 

in priče, Disciplino AG kot mandorlo; tudi avreolo/vertikalno mandorlo in oko/horizontalno 

mandorlo), s katerimi smo se srečevali pri našem vpogledu v Avtentično gibanje, se 

spomnimo Jungove (2010: 175–176) ugotovitve, da sta med najpogostejšimi upodobitvami 

sebstva “Bogu podobni človek”, med rastlinskimi simboli pa “drevo”. Kaj je torej “mistični” 

potencial te prakse/discipline? Kaj človek išče in morda kdaj tudi najde v drevesu AG kot 

simbolnem mikro/makrokozmosu? S parafrazo Junga in dodatki našega, na AG 

osredotočenega potovanja: “Sebe kot Bogu podobnega, a vendarle zgolj človeka; utelešenega 

v mandorli v osrčju drevesa.”  

 

Sliki 6 in 7, poimenovani ČLOVEK, USTOLIČEN V MANDORLI ZNOTRAJ 

DREVESA, prikazujeta človeka, Slehernika: postavljen je v vertikalni mandorli, 

pozicionirani v središče drevesne krošnje. 
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Slika 6                                                                                       Slika 7 
ČLOVEK, USTOLIČEN V MANDORLI                            ČLOVEK, USTOLIČEN V MANDORLI 

ZNOTRAJ DREVESA                                                           ZNOTRAJ DREVESA 
 

Podoba iz francosko-flamskega iluminiranega rokopisa                 Podoba iz francosko-flamskega iluminiranega rokopisa 
(bestiarija) je delo neznanega avtorja, nastalo ok. 1270.                 (bestiarija); neznani avtor, približna datacija 1277–1299. 

© J. Paul Getty Museum, Open Content Programme                       © J. Paul Getty Museum, Open Content Programme 

 
 

V eni izmed prvih podob te študije (Slika 2) smo polje AG/Disciplino AG predstavili kot 

drevo/središčno os, zdaj pa je pred nami vizualna reprezentacija potenciala, ki ga ima praksa 

AG za posameznika (Sliki 6 in 7): Disciplina AG kot mandorla je prostor-čas in eden izmed 

mnogo načinov, kako se človek lahko celovito “vzpostavi” v svojem simbolnem središču; v 

lastnem telesu, v katerem se uteleša/udejanja hkrati v svoji posameznosti in v svoji splošnosti.  

 

Četudi tako minljivo cel, Človek v sredici drevesa, uteleša zmeraj prisotno možnost 

integracije/celovitosti. Njegove roke so dvignjene, dlani frontalno razprte v gesti daritve: to, 

kar vé njegovo telo, ga usmerja k nam; k drugemu. Takrat je sprožen nov cikel gibanja in 

pričevanja; neskončnega potovanja med tem, da bi bili videni, in da bi se videli.  
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Sklep  

 

 

Pričujoča študija je poskus vzpostavitve teoretskega zemljevida, s katerim je mogoče vstopiti 

v raziskovanje praks, znanih pod imenom Avtentično gibanje. Zaradi raznovrstnosti njihovih 

izvedbenih načinov in kontekstov je mnogo možnosti dostopa v svetovje AG.  

 

V svojem zarisu sem izhajala iz vsebinsko-formalnega jedra področja, pristopa Janet Adler, 

po njeni kodifikaciji (Adler 2014, 2015) imenovanega Disciplina Avtentično gibanje. S tem 

izhodiščem sem se tudi sama podala na negotovo pot prepoznavanja, ubesedovanja, 

združevanja in kdaj morda tudi preseganja nasprotij; najbolj jasno izraženih že v sami 

konceptualizaciji Discipline AG kot centralne osi. Ta vzpostavlja in nosi celotno področje 

AG, hkrati pa je od njega razločena, ker se kot celovit sistem, duhovna disciplina ali – kot 

pravi Adlerjeva – “mistična praksa”, ne more povsem realizirati v številnih izvedbenih 

kontekstih.  

 

Prav zato je Disciplina Avtentično gibanje še toliko bolj pomembna kot potencial, kot podoba 

Človeka v mandorli, četudi morda v naši profesionalni in osebni praksi le delno/redko 

utelešena oziroma udejanjena.  

 

Z zavedanjem začasne celovitosti oziroma (ne)dopolnjenosti sklepam tudi to študijo: s tem ko 

je začrtala večdimenzionalni teoretski zemljevid sodobnega polja AG, so vzpostavljeni šele 

temelji za podrobnejši študij in raziskovanje posameznih segmentov/vidikov orisanega 

področja. Toda, šele z zemljevidom, četudi zelo okvirnim in zgolj začasno veljavnim, lahko 

potovanje postane bolj osredotočeno na sistematično proučevanje kompleksnosti AG, znotraj 

in zunaj področja plesno-gibalne (psiho)terapije.  
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