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POVZETEK 

Magistrsko delo raziskuje mnenja starostnikov o vplivu metod pomoči s plesno-gibalnimi 

dejavnostmi na njihovo počutje. V teoretičnem delu so osvetljeni situacija povečanja odstotka 

starejše populacije v svetu, tj. staranja prebivalstva, fiziološki, psihološki in socialni vidik 

procesa staranja ter koncept zdravega, aktivnega, uspešnega staranja. Poudarjena je 

pomembnost gibanja za vzdrževanje zdravja in dobrega počutja, predstavljena politika Evrope 

in Slovenije v strategiji dolgožive družbe. Opisani so terapevtski učinki plesa, principi in 

metode plesno-gibalne terapije ter njihova uporaba v preventivne namene, v namene 

osebnostne rasti, povezanosti s svojim telesom in čustvi, formiranja integrirane osebnosti in s 

tem izboljšanja kakovosti življenja osebe na kognitivnem, fizičnem, psihičnem in socialnem 

nivoju, kar lahko prispeva k boljšemu zdravju in preventivi pred degenerativnimi obolenji. 

Opisane so metode pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi, ki sem jih uporabljala v delu. 

V praktičnem delu je izvedena kvalitativna raziskava o mnenju starejših oseb o učinkih 

pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje (kakovost življenja). Raziskava je 

osredotočena na starejše obiskovalce dnevnega centra aktivnosti Fužine in društva bolnikov s 

parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika, ki se srečujejo z izzivi 

staranja in degenerativnimi obolenji.  

Dve leti sem vodila plesne delavnice v: 

 dnevnem centru aktivnosti za starejše občane Fužine. Delavnice so temeljile na 

metodah pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi enkrat tedensko po eno uro na teden; 

 društvu bolnikov s Parkinsonovo boleznijo Trepetlika. Delavnice plesa so potekale 

enkrat tedensko po 1,5 ure na teden. 

Po izvedenih srečanjih sem izvedla delno strukturiran intervju s šestimi udeleženci delavnic. 

Intervjuji so analizirani s pomočjo kvalitativne analize. Raziskala sem mnenje uporabnikov o 

učinkih metod pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo telesno, emocionalno in 

socialno stanje, na fizične komponente zdravja (aerobno zmogljivost, gibljivost, ravnotežje, 

koordinacijo, propriocepcijo), o vlogi strukturiranega plesa kot eni od metod pomoči s plesno-

gibalno umetnostjo za starejšo populacijo, terapevtske vidike plesnega nastopanja, o 

primernosti različnih metod pomoči s plesno-gibalno dejavnostjo, ki sem jih izbrala za 

delavnice kot redne gibalne aktivnosti za ohranjanje zdravja in dobrega počutja ter blaženja 

simptomov degenerativnih obolenj.  

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo starejši in osebe s Parkinsonovo boleznijo pozitivno 

mnenje o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo fizično, emocionalno in 

socialno stanje, na zavedanje telesa, da so za njih ustvarjalno gibanje in strukturirani plesi 

enako pomembni, da imajo pozitivno mnenje o nastopanju, če ga ni preveč, da dajejo prednost 

plesom v paru, vendar uživajo tudi v drugih plesnih stilih, da imajo pozitivno mnenje o izboru 

tehnik pri vodenju delavnic ter menijo, da imajo delavnice pozitiven učinek na vse motorične 

kapacitete: aerobno zmogljivost, gibljivost, moč, ravnotežje, koordinacijo in propriocepcijo.  

Ključne besede: plesno-gibalna terapija, starejše osebe, zavedanje telesa in čustev, 

psihoemocionalno (psihofizično) stanje, Parkinsonova bolezen. 

 





ABSTRACT 

This master's thesis explores the opinions of the elderly people on the impact of the methods 

of dance movement therapy on their well-being. The theoretical part sheds light on the 

situation of increasing the percentage of the world's elderly population, i.e. an aging 

population; physiological, psychological and social aspects of the aging process; concepts of 

healthy, active, successful aging. The importance of the movement for maintaining health and 

well-being is emphasized, the policy of Europe and Slovenia for the strategy of a long-living 

society is presented. I described the therapeutic effects of dancing, the principles and methods 

of dance-movement therapy and their usage for preventive purposes, for the purpose of 

personal growth, connection with one's body and emotions, the formation of an integrated 

personality, and thus the improvement of a person's quality of life on cognitive, physical, 

psychological and social levels, which can contribute to stronger health and prevention of 

degenerative diseases. I also described the methods of dance movement therapy that I used in 

my work. 

In the practical part, a qualitative research is conducted on the opinion of older persons on the 

effects of the methods of dance movement therapy on their well-being (quality of life). The 

study focuses on elderly participants of the Fužine Day Activity Center and the Association of 

the people with Parkinson disease and other extrapyramidal disorders Trepetlika, which are 

facing the challenges of aging and degenerative diseases. 

I spent two years leading dance workshops in: 

 Fužine Day Activity Center for senior citizens' workshops based on methods of dance-

movement therapy once a week for one hour / week 

 at the Association of PD Workshops of dance for PD once a week for 1.5 hours / week. 

After the meetings, I conducted semi-structured interviews with six workshop participants. 

The interviews were analyzed using qualitative analysis. I researched the users' opinion on the 

effects of the methods with dance-movement therapy on their physical, emotional and social 

condition, on physical components of health (aerobic capacity, mobility, balance, 

coordination, proprioception), on the role of structured dance as one of the methods of dance-

movement therapy for the elderly, the therapeutic aspects of dance performance, the 

suitability of various methods of dance-movement therapy as a regular exercise activity for 

maintaining health and well-being and alleviating the symptoms of degenerative diseases. 

The results of the study showed that older people and people with Parkinson's disease have a 

positive opinion of the effects of dance-movement therapy on their physical, emotional and 

social condition, on the body's awareness that creative movement and structured dancing are 

equally important to them, they have positive attitude about performance, if it is not too much 

to them, they prefer couple dancing, but also enjoy other dance styles, have a positive opinion 

about the choice of techniques in running workshops and believe that the workshops have a 

positive effect on all motor capacity: aerobic capacity, agility, strength, balance, coordination 

and proprioception. 

Key words: dance-movement therapy, the elderly, awareness of the body and emotions, 

psycho-emotional (psychophysical) condition, Parkinson's disease. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Starost je posebno obdobje življenja, ki ima svoje lastne možnosti in naloge, pa tudi svoje 

lastne tegobe in zagate« (Ramovš, 2003, str. 267). 
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UVOD 

Moje večletne izkušnje plesanja in poučevanja plesa so me pripeljale k raziskovanju učinkov 

plesno-gibalne dejavnosti na človeka, na njegovo zavedanje telesa, čustev, sposobnosti 

komunikacije in osebnostno rast še posebej v poznejših letih življenja. Pred nekaj leti sem 

začela voditi plesne tečaje za starejše osebe in bila sem navdušena nad njihovo modrostjo, 

odnosom do življenja. Od njih sem se veliko naučila.  

Zadnja desetletja svet stoji pred izzivom staranja prebivalstva, kar je povzročilo potrebo po 

novih strategijah v razvoju družbe in v odnosu do starajoče populacije. Ena od bistvenih 

sestavin le-te je čim boljše ohranjanje zdravja in preventiva pred degenerativnimi obolenji, 

kar ima tudi ekonomski vidik (zmanjšanje stroškov medicinske oskrbe starejših, čim poznejša 

potreba po institucionalnem varstvu). 

V procesu staranja se oseba sreča z mnogimi izzivi fizične, psihološke in socialne narave. 

Poznejše teorije staranja zagovarjajo, da je staranje lahko uspešno. Vse bolj prevladuje pogled 

na staranje kot na priložnost. Bistveno je izvesti izobraževalno delo s to populacijo in jih 

ozaveščati o zdravem načinu življenja (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Cilj razumevanja dejavnikov, ki opredeljujejo razvoj zdravega staranja kot nasprotje 

patološkemu, je bil predmet mnogih raziskav. Torej uspešno staranje je odvisno od treh 

dejavnikov (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015): 

 zmanjšanja možnosti bolezni, 

 zagotavljanja visokega nivoja fizičnega in kognitivnega funkcioniranja,  

 vzdrževanja socialne aktivnosti, tudi po upokojitvi. 

V zadnjih štiridesetih letih se je zgodil znaten razvoj na področju zdravstvenega pristopa k 

plesu (Kshtriya, Barnstaple, Rabinovich in DeSouza, 2015). Ljudje na novo odkrivajo moč 

plesa, ki so jo na vsak način zaničevali v času prevladovanja ideologije krščanstva (Sachs, 

1997). Ples je najstarejša umetnost, torej najstarejši način samoizražanja, ki ne potrebuje 

ničesar razen lastnega telesa (Sachs, 1997). Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi (v 

mednarodnem prostoru se uporablja izraz plesno-gibalna terapija) pa je ena od poti 

osebnostne rasti. Lahko je ekspresivna psihoterapija, ki uporablja gib in ples, ki najbolj 

kompleksno zagotavlja podporo fizične, psihološke, kognitivne in socialne integracije, boljšo 

kakovost življenja za starejše (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Pri upoštevanju plesnih navad in preferenc starejše populacije in terapevtskih učinkov plesa 

na starejše in osebe s Parkinsonovo boleznijo, o čemer poročajo mnoge raziskave (Abreu in 

Hartley, 2013; Eyigor, Karapolat, Durmaz, Ibisoglu in Cakir, 2009; Haboush, Floyd, Joshua 

Caron, LaSota in Alvarez, 2006; Hackney in Earhart, 2010a; Kiepe, Stockigt in Keil, 2012; 

Romenetsa, Ananga, Fereshtehneja, Pelletiera in Postuma, 2015; Shanahan, Bhriainb, 

Morrisc, Volped in Clifford, 2016; Sofianidis, Hatzitaki, Douka in Grouios, 2009), v tem delu 

raziskujem primernost uporabe strukturiranega plesa kot dela plesno-gibalne terapije za 

tovrstno populacijo. Prav tako raziskujem primernost/neprimernost plesnega nastopanja za 

starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo.  

Če se opremo na navedene nove potrebe in paradigme, je cilj tega dela predstaviti ples in 

plesno-gibalno terapijo kot alternativen in komplementaren instrument (v odnosu do drugih 

poti oskrbe zdravja) za promocijo zdravega načina življenja med starejšo populacijo in 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

2 

osebami s Parkinsonovo boleznijo. Plesno-gibalna terapija temelji na konkretnih teoretičnih 

principih in predvideva v svojih metodah fizične, psihološke, kognitivne in socialne 

komponente. To se nanaša na njeno strukturo in ponuja množico tehnik, odvisno od potreb 

populacije. V odnosu s starejšimi ponuja širok spekter tehnik, ki stimulirajo kreativnost in 

neverbalno komunikacijo kot način predelovanja emocij in afektov, prav tako medosebnih 

odnosov (Schmais, 1986, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Kljub nepovratnemu procesu staranja, upoštevajoč njegovo definicijo in vse opredeljujoče 

faktorje ter možnosti, ki jih ponujata ples in plesno-gibalna terapija, sem v tem delu 

pregledala prednosti in omejitve metod plesno-gibalne terapije v promociji zdravja starejše 

populacije (65+ ali tretje in četrto življenjsko obdobje, tudi oseb s Parkinsonovo boleznijo). 

Cilj teh metod je spodbuditi razvoj kapacitet vsake osebe, boljša priprava na staranje, čim 

poznejše poslabšanje obstoječih patologij in preprečevanje nastajanja drugih. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 STAROST IN STARANJE 

1.1 Staranje prebivalstva 

Svetovno prebivalstvo se stara. O staranju prebivalstva govorimo, kadar se delež prebivalstva 

nad določeno starostno mejo (običajno 65 let) povečuje, sočasno pa se zmanjšuje število 

otrok, mlajših od 15 let, in podaljšuje življenjska doba prebivalcev (1. oktober – mednarodni 

dan starejših, 2008; Kožuh Novak, 2010). 

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 

let hitro narašča. V prihodnjih letih bodo ti trendi še izrazitejši. 

Po ocenah je bilo 1. januarja 2017 v EU-28 511,5 milijona prebivalcev. Mladi (0 do 14 let) so 

predstavljali 15,6 % prebivalstva EU-28, osebe, ki so se štele za delovno aktivne (15 do 64 

let), pa 64,9 % prebivalstva. Delež starejših (65 let ali več) je znašal 19,4 %, do leta 2080 pa 

bo predstavljal 29,1 % prebivalstva EU-28 (Radinovič Hajdič, 2017).  

Drugi vidik staranja prebivalstva je postopno staranje starejšega prebivalstva, saj se relativni 

pomen zelo starih prebivalcev povečuje hitreje kot pomen katere koli druge starostne skupine 

prebivalstva EU. Delež oseb, starih 80 let ali več, naj bi se v prebivalstvu EU-28 med letoma 

2017 in 2080 več kot podvojil, in sicer s 5,5 % na 12,7 %.  

Starostna struktura prebivalstva se spreminja tudi v Sloveniji. Po zadnjih statističnih podatkih 

(junij 2018) znaša delež prebivalstva v Sloveniji, starejšega od 65 let, 19,7 % (Število in 

sestava prebivalstva, b.d.), to je približno 41 tisoč oseb. Kmalu bomo eno najstarejših 

prebivalstev na svetu. »Po podatkih Eurostatovih projekcij prebivalstva Evropop2008 za 

obdobje 2008–2060 in po študiji Svetovne banke bo imela Slovenija do konca tretjega 

desetletja tega stoletja že eno najstarejših prebivalstev na svetu,« poudarja Vertot (1. oktober – 

mednarodni dan starejših, 2008). Leta 2057 naj bil bilo v tej starostni skupini skoraj 31 % 

prebivalcev Slovenije, leta 2080 pa nekaj manj kot 29 % (Razpotnik, 2017). Pri tem je treba 

poudariti, da najizraziteje narašča število ljudi v pozni starosti, to je tistih nad 85 let, ki 

praviloma potrebujejo zelo veliko socialne oskrbe in zdravstvene nege (Kožuh Novak, 2010). 

Svetovno staranje je realnost, ki prinaša velike izzive v socialno-ekonomski politiki in 

kulturnem življenju. Podaljševanje življenjske dobe, ki je rezultat družbenega in 

gospodarskega razvoja ter napredka, nedvomno predstavlja enega največjih dosežkov družbe 

21. stoletja. Po drugi strani pa postavlja človeštvo pred nove naloge, ki jih bo treba reševati 

(Kožuh Novak, 2010; Penger in Dimovski, 2007). 

Država bo staranje prebivalstva občutila kot pritisk na povečanje izdatkov za pokojnine in 

invalidnine, zdravstveno zavarovanje in financiranje dolgotrajne oskrbe, kar lahko ogrozi 

gospodarsko rast (Penger in Dimovski, 2007). 

Družba, ki se stara, si ne more in ne sme privoščiti, da bi bil velik del njenega prebivalstva, ki 

ga bodo v prihodnosti predstavljali stari ljudje, le pasiven spremljevalec dogajanj ali 

obravnavan kot skupina, ki dela stroške in je v breme aktivnemu prebivalstvu. Z 

oblikovanjem različnih ukrepov strategije kakovostne starosti je treba slednjo narediti manj 

neprijazno za starejše in manj obremenjujočo za tiste, ki bodo zanje skrbeli (Penger in 

Dimovski, 2007).  

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104
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Ramovš (2012) v demografski krizi ne vidi le problema, temveč tudi izziv in ustvarjalno 

nalogo za razvoj. Vidi prisilo, da človeška civilizacija v naslednjih desetletjih naredi tako 

velik korak napredka v medčloveškem sožitju, kot ga je razviti svet naredil v materialni 

blaginji v zadnjih desetletjih – s tem pa seveda tudi tak napredek pri zorenju človeške 

osebnosti, saj sta zrelost človeka in skladnost sožitja med ljudmi dve strani istega kovanca.  

Zgodovinski pogled na starost in staranje  

Skrivnostni proces nastanka in razvoja življenja ter zaton in ugašanje življenjskih sil 

navdihujejo vedno več posameznikov, strokovnjakov in znanstvenikov, ki bi radi razkrili 

uganko (ne)minljivosti. S temi vprašanji so se že od nekdaj ukvarjali znanstveniki in običajni 

ljudje. Accetto (1987, v Milavec Kapun, 2011) poroča, da so v preteklih tisočletjih o teh 

vprašanjih bolj razmišljali filozofi kot znanstveniki, saj znanosti v današnjem pomenu besede 

sploh še ni bilo. Veliko energije je bilo posvečene tudi iskanju izvirov mladosti, med katerimi 

so bili najpomembnejši hebrejska reka nesmrtnosti, Paracelsusov eliksir življenja in vrelci 

mladosti iz 16. stoletja. V Evropi so v tem času začeli odpirati naravna zdravilišča, ker so 

mislili, da bo zdravilna moč mineralnih voda podaljšala življenje. V 18. in 19. stoletju so 

poskušali podaljševati življenje z najrazličnejšimi zvarki in pripravki. Kasneje so se v 

medicinski literaturi pojavili tudi prvi opisi sprememb organov, tkiv in celic s staranjem 

(Accetto, 1987, v Milavec Kapun, 2011). Ob koncu 20. stoletja je postal splošni trend vse bolj 

celostno, holistično in sistemsko gledanje na človeka.  

Začetnik in pobudnik znanstvenega proučevanja procesa staranja na področju Slovenije je 

prof. dr. Accetto. Postavil je temelje Inštituta za gerontologijo, ki ga je ustanovil leta 1966. 

Njegovo znanstveno, pedagoško in klinično delo je temeljilo na predpostavki, da so v procesu 

zdravljenja starejši enakovredni drugim pacientom in da se morajo enako strokovno 

obravnavati. Poudarjal je svojo ugotovitev, da je pri starejših vedno prisotnih več bolezni, kar 

pomeni potrebo po bolj pretehtani in zahtevnejši zdravstveni obravnavi. Postavil je osnove 

gerontologije, geriatrije in socialne gerontologije (Milavec Kapun, 2011). 

1.2 Opredelitev starosti in staranja 

Staranje (senescenca, lat. senex – »starec« oz. »starost«) je biološki proces, ki se odraža kot 

postopno slabšanje fizioloških funkcij organizma, kar zmanjšuje njegovo sposobnost 

vzdrževanja ravnovesja v telesu, s tem pa povečuje občutljivost na spremembe. Gre za 

kompleksen in še ne povsem razumljen splet pojavov, ki vplivajo na organizem v odrasli dobi 

življenja in se na koncu zaključijo s smrtjo (Staranje, b.d.). Staranje je proces degradacije, ki 

se razlikuje od osebe do osebe (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Staranje je del življenja (Milavec Kapun, 2011): 

 prične se z oploditvijo jajčeca, a starost opredelimo kot obdobje posameznika, ki traja 

od 65. leta starosti do smrti;  

 postopno začne propadati telesna zgradba in pešati telesne funkcije, poveča se 

dovzetnost za bolezni;  

 s časom se zmanjšuje adaptacijska sposobnost organizma in se zveča verjetnost smrti; 

 zgodovinski in kulturni dejavniki imajo pomemben vpliv na doživljanje staranja. 

Staranje vključuje biološke, psihološke in sociološke procese. V razvoju in s staranjem 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Staranje
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človeka se spreminjata tako njegova samopodoba kot tudi njegova družbena identiteta. 

Čeprav je za razvoj osebne identitete najpomembnejše obdobje adolescence, se tedaj razvoj še 

ne zaključi, ampak je prisoten do smrti (Milavec Kapun, 2011). Incidenca kroničnih 

degenerativnih bolezni s staranjem narašča. Te zdravstvene težave s seboj prinašajo 

primanjkljaje, odvisnost od drugih in nezmožnost ali oviranost (Videčnik, 2015). 

Človek je edino živo bitje, ki skuša zavestno upočasniti svoje staranje. Poznati temelje 

tega univerzalnega procesa je tolikšen izziv, da se vsakdo od nas sprašuje, kaj narediti, da bo 

doživel čim višjo starost, a živel polno, aktivno, nasploh vitalno do konca svojih dni. Pojavi 

se vprašanje, kako ostati mladosten, vitalen, aktiven, socialno vključen in s svojim 

življenjskim smislom in ciljem ter družbeno sprejet (Milavec Kapun, 2011). 

Starostna obdobja 

Po uradni opredelitvi v slovenskem prostoru za starejšega človeka velja oseba, ki je starejša 

od 65 let. Leta po tej starosti delimo v več obdobij, vsako ima svoje značilnosti, posebnosti in 

prioritete v življenju posameznika.  

Tretje življenjsko obdobje glede kronološke starosti in predvidena funkcionalna starost v tem 

starostnem obdobju človeka (National service framework for older people, 2001; Ramovš, 

2003):  

 mladi starejši oz. zgodnje starostno obdobje ali vstopna skupina (65–74 let): človek 

se prilagaja na svobodno življenje po upokojitvi. Človekovo zdravstveno stanje je 

relativno stabilno, ni večjih težav, kronične bolezni so prisotne v manjši meri in dobro 

obvladljive. Upokojenec živi dejavno in ima veliko socialnih stikov s svojo generacijo, 

sodelavci in navezuje stike z osebami iz novega socialnega okolja, soudeleženci 

hobijev in širšega družabnega življenja. Intenzivneje se povezuje s sorodniki, potomci, 

vnuki; posveča jim več pozornosti in jim pomaga. Za uspešno obdobje po upokojitvi 

je pomembna priprava človeka na to obdobje. Cilj pri tej skupini je ohraniti zdravje, 

promovirati zdravje in aktivno življenje; 

 srednji starejši oz. srednje starostno obdobje ali tranzicijska skupina (75–84 let): 

oseba zaznava upad življenjske moči in energije, intenzivneje se pojavljajo kronične 

bolezni, doživlja vedno več izgub (partner, vrstniki, dom, prijatelji, sebe). Cilj je 

pravočasno zaznavanje nastalih problemov in pravočasno zagotavljanje ustreznih 

ukrepov, ki preprečujejo dolgotrajno odvisnost starejših; 

 stari starejši oz. pozno starostno obdobje ali skupina šibkih (od 85 let naprej): oseba 

običajno potrebuje več formalne in neformalne pomoči zaradi različnih zdravstvenih 

težav. V tem obdobju se odraža njeno življenje. Slovenski pregovor pravi: »Kakršno 

življenje, takšna starost«;  

 četrto življenjsko obdobje – ko človek obnemore in potrebuje veliko pomoči drugih za 

opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti (Trstenjak, 1998, v Milavec Kapun, 

2011).  

Diskriminacija starejših (starizem, staromrzništvo) 

Staromrzništvo (starizem) je odpor do starih ljudi, staranja in starosti ter s tem povezano 

socialno ali psihično zapostavljanje in podcenjevanje starih ljudi zaradi njihove starosti. Pojav 

je tipičen predsodek ali stereotip. V strokovni literaturi je uveljavljen angleški izraz ageism 
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(Ramovš, b.d.).  

Starizem pomeni izločanje starih ljudi iz družbenega življenja zaradi koledarske starosti; na 

podlagi njihovih let sta opredeljeni njuni sposobnost in vloga. Pojavlja se lahko tudi v 

institucijah, ki skrbijo za bolne in onemogle (npr. zdravstvene in socialne ustanove). Je 

vzvišen odnos do staranja, idealizacija mladosti, lepote in bodočnosti. Zaradi tega tudi starejši 

začnejo sebe zaničevati in sovražiti. Negativni in diskriminatorni stereotipi so široko 

prakticirani prek TV-ja in drugih medijev in lahko imajo bolezenski učinek ne samo na odnos 

do starejših, temveč tudi na njihovo samopodobo (Ward, 1989, v Stockley, 1992).  

Marginalizacija starejših se pojavi zaradi psihičnih, fizičnih in socialnih značilnosti starejših. 

Starost je na podlagi trenutnega družbenega mišljenja razvrednotena in tabuizira v nekaj 

manjvrednega, nezaželenega in obrobnega. Kot mejnik obravnave določene osebe se v naši 

družbi običajno dojema izstop iz poklicno aktivnega življenjskega obdobja, katerega meje so 

družbeno določene (čas upokojitve). Upokojenci se kot taki znajdejo na obrobju družbe; ta jih 

začne stereotipno dojemati kot odvisne, nekoristne in nemočne (Milavec Kapun, 2011). 

Lowe (1976, v Stockley, 1992) pravi, da so predsodki (mnenja) skorajda splošno prevzete in 

molče odobrene predpostavke z množico raziskovalcev staranja in nemočnih starejših. To 

pomeni, da starejši niso obravnavani kot nagnjeni k spremembam, temveč kot nesrečni, 

degenerirani in kot drugo- ali tretjerazredni prebivalci. Lowe (1976, v Stockley, 1992) nas 

spominja, da je psihološko stanje pod močnim vplivom negativnih implikacij biološkega, da 

so pozitivne strani staranja pogosto spregledane ali zanikane. Veliko mitov je socialnih ali 

seksualnih. Na primer obstaja pogled, da je upokojitev po 65. letu starosti enaka socialni smrti 

ali da po menopavzi seksualnost v ženski umre skupaj s plodnostjo, ali da seksualna aktivnost 

pri starejših moških pomeni biti »umazan starec«. 

Neodvisnost se smatra kot vrednota, zato se odnos do starejših, ki potrebujejo pomoč, 

primerja z odnosom do otrok. Vendar potencial prihodnosti v otroku je veliko bolj vreden kot 

večletne izkušnje starejše osebe, ki se smatra kot zastarela (Stockley, 1992). 

Staranje je vsakodnevno dogajanje in poteka od spočetja do smrti z enako hitrostjo šestdesetih 

minut na uro. Kako doživlja posameznik svoje staranje, pa je odvisno tudi od družbenega 

okolja, v katerem živi. Ker se mlajši in starejši ne srečujejo, se nekateri kljub visoki starosti 

počutijo mlade. Tako v obeh generacijah rastejo predsodki o drugi generaciji, ne 

pripovedujejo si življenjskih zgodb, doživetij in ne delijo modrosti. Nastajajo odpor do 

starosti in predsodki med generacijami (Milavec Kapun, 2011). 

V domovih za starejše skrbijo do smrti, vendar tam pogosto izgubljajo identiteto in 

avtonomnost. Živijo z občutkom, da je življenje sivo, brezbarvno stanje, zato potrebujejo 

požirek pozitivne energije, da jim dom ne bo kot zapor, ampak topel in varen dom.  

Edina pot vključevanja starejših v sodobno življenje je obravnavati jih kot priče preteklega, 

tako njihovo individualno izkušnjo kot čas, v katerem so živeli (Stockley, 1992). 

Gerontologija (gr. geron – star, prileten, siv, in logos – beseda, govorica) 

Gerontologija je znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh ter vključuje znanstveno 

proučevanje procesa staranja. Poudarek je v iskanju odgovorov o normalnih procesih staranja, 

o zdravem staranju.  

http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1045.html
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Znotraj gerontologije so oblikovane veje posameznih strokovnih disciplin, ki se ukvarjajo s 

problematiko staranja, starejših, in sicer (Milavec Kapun, 2011):  

 socialna gerontologija: veda, ki se ukvarja s socialnimi vidiki staranja in starosti;  

 geriatrija se ukvarja z zdravstvenimi težavami starejših odraslih (njen temeljni cilj je 

s preventivnimi ukrepi in s starostniku prilagojenim zdravljenjem ohraniti fizično, 

psihično in socialno stabilnost tudi v pozni življenjski dobi);  

 eksperimentalna gerontologija: s poskusi na živalih proučuje dinamiko staranja; 

 gerontagogika: veda o učenju in osebnostnem oblikovanju (usmerjena je v 

kakovostnejše življenje v starosti; gerontagogika postaja danes tretja vzgojeslovna 

veja ob pedagogiki in andragogiki); 

 gerontopsihiatrija: odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacija starejših bolnikov s 

psihiatričnimi obolenji. 

Staranje ni le potovanje skozi čas, skozi življenje posamezne osebe. Gre za preplet bioloških, 

psiholoških in socialnih dogodkov, ki se neprenehoma dogajajo v celotnem obdobju življenja. 

Nikakor še ni napisana popolna definicija staranja, saj se to spreminja, kakor se spreminja 

družbeno dojemanje in opredeljevanje staranja in starosti.  

Starost ima več obrazov. Ko govorimo o starosti človeka, mislimo na njegovo koledarsko 

starost, in sicer (Požar, 1996, v Milavec Kapun, 2011): 

 kronološka starost: koliko smo dejansko stari po koledarju. Določena je z rojstvom, 

nanjo ne moremo vplivati niti je spremeniti. Ljudje so pogosto videti drugače, kot so 

njihova dejanska leta. Količina let ne opredeljuje biopsihološkega staranja. To pa se 

čuti vsak individualno, neodvisno od let. To je drugačna zadeva in je odvisna od 

neštetih vzrokov, kot so življenjski slog, spol, geni ter okolje in socialni kontekst 

(Rosa, 2012, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 funkcionalna starost nam pove, v kolikšni meri je posameznik sposoben samostojno 

opravljati svoja temeljna življenjska opravila (stari smo toliko, kot se počutimo); 

 biološka starost – starost organov in organskih sistemov: nekateri organi se hitreje 

starajo – je bolj realen kazalnik zdravstvenega stanja posameznika. V življenju vsak 

organ pretrpi spremembe, ki zmanjšajo njegovo delovanje skozi čas in sposobnost 

samoregulacije postane manj efektivna (Milavec Kapun, 2011; Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015); 

 psihološka starost – počutje posameznika in odnos do starosti ali doživljajska starost: 

na to starost lahko intenzivno vpliva posameznik s svojim mišljenjem, oblikovanjem 

stališč. Intenzivno pozitivno lahko vpliva na boljše funkcioniranje človeka in omili 

tegobe staranja. Izhaja iz kompetenc obnašanja, vključujoč zmožnosti spomina, 

intelektualne zmožnosti (inteligenco) in motivacijo. Če ima oseba te kapacitete razvite, 

ji to omogoči boljšo samopodobo in visok nivo avtonomnosti in kontrole (Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 socialna starost: ohranjeni socialni stiki, sposobnost ohranjanja in širitve socialne 

mreže kažejo vrednost posameznika in njegove vloge v ožjem in širšem socialnem 

okolju. Socialna starost je povezana z vlogo, statusom in vedenjem osebe v družbi. Na 
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to karakteristiko močno vplivajo njena preteklost, prepričanja in socialna kultura 

države, v kateri oseba živi. Prehod od aktivne dobe k staranju nekateri ljudje smatrajo 

kot socialno smrt, kar lahko vodi k občutku neuporabnosti, nekoristnosti, delno zaradi 

tega, da se delo smatra kot ekstremna vrednota v naši družbi. Upokojitev lahko 

nekaterim osebam povzroči hude psihološke težave (Ramos Baptista in Fazendeiro 

Narciso, 2015).  

Staranje in okolje 

Starejši so še posebej občutljivi na spremembe okolja, delno zaradi senzornih pomanjkljivosti 

in drugih omejitev. Torej če je okolje nesprejemljivo in ogroža celostnost osebe, ta lahko 

regresira in njeno zdravje lahko drastično poslabša. Ker je staranje povezano z morfološkimi, 

fiziološkimi, biokemičnimi in psihološkimi spremembami človeškega organizma skozi 

življenje, to prav tako predstavlja progresivno in neizogibno izgubo zmožnosti nasprotovati 

spremembam okolja (Oliveira, 2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Staranje in socialno-ekonomski status 

Pomemben vpliv na proces staranja ima socialno-ekonomski status. Nižji socialno-ekonomski 

status je povezan z večjim tveganjem bolezni srca, dihal, revmatičnih in duševnih bolezni ter 

umrljivosti zaradi vseh vzrokov, kar vpliva na pričakovano krajšo življenjsko dobo (Marmot, 

2005, v Novak, 2011; Sapolsky, 2015).  

Po upokojitvi se človeku večinoma precej zmanjša dohodek, zmanjša pa se mu tudi nevarnost, 

da bi ostal kot brezposeln brez dohodkov (Ramovš, 2012). Pokojninski sistem sodi med 

največje dosežke modernega časa. Znižuje tveganje revščine v starosti. Starejšim omogoča, da 

so ekonomsko neodvisni. Upokojitev je razumljena kot pomemben življenjski dosežek. Če 

hočemo zmanjšati revščino v starosti, morajo biti pokojnine primerno visoke in dosegljive, 

pokojninski sistem mora biti vzdržen, transparenten in pošten do vsakogar, ne sme imeti 

negativnih učinkov na delovno silo in na ekonomsko učinkovitost družbe (Kožuh Novak, 

2010). 

Vsak ima svoj ritem staranja  

Omeniti je treba, da staranje ni bolezen, je pa naravni proces (mi smo se rodili, odraščali, torej 

se staramo). Čeprav tega ne občutijo vsi enako, ima vsak svoj ritem staranja in svojega 

soočenja s starostnimi obdobji (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). Z drugimi 

besedami, staranje je raznolik proces, ki variira od osebe do osebe, kjer se odkrivajo hkrati 

objektivni (fizična degradacija, tendenca k upadanju sprejemanja in funkcioniranja) in 

subjektivni podatki, ki sestavljajo dejansko predstavo osebe svoje starosti (sama si 

predstavlja) (Fontaine, 2000, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Staranje lahko definiramo kot dinamičen, nepovraten, počasen in postopen proces, ki je 

skupek več procesov, ki vključujejo biološki, psihološki in socialni vidik (te vidike bomo bolj 

podrobno obravnavali v nadaljevanju naloge). Ker se njena hitrost in ritem razlikujeta od 

posameznika do posameznika, se starost ne more meriti samo na kronološki način (Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Endogeno in eksogeno staranje 

Danes gerontologi zagovarjajo, da se proces staranja dogaja prek interakcije eksogenih in 
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endogenih procesov. Endogeno staranje je vgrajeno in se pojavlja na podlagi genskega nivoja 

celičnega dolgoletja, medtem ko je eksogeno staranje pogojeno s podnebjem, socialno-

ekonomskimi in kulturnimi pogoji, prehranskimi navadami, življenjskimi navadami in 

osebnimi izkušnjami, ki se razlikujejo od osebe do osebe (Ramos Baptista in Fazendeiro 

Narciso, 2015). 

Normalno (primarno) in patološko (sekundarno) staranje 

Proces staranja se lahko razdeli na primarni (normalni) in sekundarni (patološki) proces. 

Primarno oz. normalno staranje je definirano kot postopen in neizogiben proces poslabšanja 

telesa, ki se začne pri rojstvu in se nadaljuje do konca življenja. To se smatra kot normalno, 

saj ni nenadnih padcev funkcionalnih zmožnosti na biološkem in mentalnem nivoju. 

Patološko staranje, kot že ime pove, predvideva obstoj hudih patologij. To je bolj pozitiven 

model, v smislu, da je pri odsotnosti patologij možno vzdrževanje funkcij centralnega 

živčnega sistema do smrti. Torej boleznim se je lahko izogniti s pomočjo zdravega načina 

življenja (Pecjak in Pecjak, 2007, v Novak, 2011; Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 

2015;). 

1.3 Biološke spremembe v starosti 

Fiziološko staranje zajema vrsto sprememb v delovanju organov in možganov. Na organizem 

vplivajo tudi leta, kar povzroča počasno omejitev funkcij. Organizem, ki se stara v normalnih 

pogojih, lahko živi polno življenje. Vendar, če se kopičijo stresni dogodki, lahko nastanejo 

ovire v vzdrževanju homeostaze organizma, kar se lahko konča s patološkim procesom 

značilnega poslabšanja delovanja endokrinega, živčnega in imunskega sistema. Zaradi tega 

sklepamo, da je fiziološko staranje zelo odvisno od življenjskega sloga posameznika ne samo 

v starejših letih, temveč skozi vse življenje, od otroštva naprej (Sapolsky, 2015). 

S staranjem v organizmu nastajajo naslednje spremembe (Stockley, 1992):  

 zmanjšanje pretoka krvi prek ledvic, jeter in možganov,  

 poslabšanje delovanja srca, dihal, 

 poslabšanje učinkovitosti, sprejemanja in predelave farmakoloških preparatov,  

 poslabšanje vida in sluha, 

 spremembe kožnega pokrova, lasišča, nohtov, 

 kosti in mišičevje: poslabšanje tonusa in strukture mišičevja, zmanjšanje telesne teže, 

sprememba telesne drže, 

 poslabšanje ravnotežja, 

 poslabšanje refleksov, 

 večja razpoložljivost h kroničnim organskim boleznim. 

Večina besed, ki jih uporabljajo geriatristi, se nanaša na poslabšanje: tanjšanje, gubanje, 

krčenje, atrofija, degeneracija. S tega vidika opisujejo vse fizične bolezni in težave starejših z 

besedami, kot so: »To so tvoja leta, dragi,« ali »Kaj pa pričakuješ v tvojih letih?« Tudi druge 
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študije imajo takšen pogled na poslabšanje: »Medtem ko so vse te spremembe staranja dobro 

poznane, mi ne vemo točno, v kolikšni meri je kriv sam proces staranja in koliko sedeč način 

življenja … Fizična neaktivnost lahko postara telo predčasno (Levental, 1988, v Stockley, 

1992).  

V nadaljevanju so bolj podrobno opisane spremembe, ki se nanašajo na temo magistrskega 

dela.  

Kosti in mišičje 

Skeletne mišice imajo osrednjo vlogo pri bioloških funkcijah, zlasti pri presnovnih procesih in 

gibanju (Novak, 2011). S starostjo se pojavijo spremembe v konstituciji in postavi, saj mišičje 

atrofira, kostnina pa je oslabljena. Vzrok za povečano atrofijo (propad) skeletnega mišičja in s 

tem tudi upadlo moč mišičja ter zmanjšano maksimalno hitrost mišičnega dela je propad 

glikolitičnih vlaken. Vzdržljivost vlaken se s starostjo ne spreminja (Milavec Kapun, 2011). 

Gibanje se lahko upočasni tudi zaradi motenj v živčnem sistemu. Na upad mišične moči ne 

vpliva toliko staranje kot fizična neaktivnost (Milavec Kapun, 2011; Novak, 2011). 

Telesna višina  

Telesna višina se zmanjša predvsem zaradi neelastičnosti medvretenčnih ploščic. Te postanejo 

toge, zato se zrašča hrustanec v malih medvretenčnih sklepih, kar privede do zmanjšanja 

telesne višine, manjše gibljivosti in spremenjenega položaja celotne hrbtenice (Milavec 

Kapun, 2011). 

Telesna teža 

Telesna teža do srednje starosti narašča, pri obeh spolih pa se zmanjšuje v pozni starosti. 

Spremeni se delež maščobnega in mišičnega tkiva v telesni teži (Milavec Kapun, 2011; 

Mišigoj Durakovič idr., 2003, v Novak, 2011;). Pri starosti 70 let pa 40 % telesne teže 

predstavlja maščevje, drugačna je tudi razporeditev maščobnega tkiva (na okončinah in 

obrazu izstopajo kostne strukture) (Milavec Kapun, 2011). Celotna količina vode v telesu se 

zmanjša in v povezavi s povečanjem maščobnega tkiva se to odraža v manjši sposobnosti 

termoregulacije in drugačni farmakokinetiki zdravil (Milavec Kapun, 2011). 

Poleg upada mišične mase je starost povezana z upadom kostne gostote in degenerativnimi 

spremembami na sklepih. Na starost vezan upad kostne gostote imenujemo osteopenija 

oziroma osteoporoza, odvisno od deleža izgube kostne gostote. Za pojav omenjenih bolezni 

so najbolj ogrožene postmenopavzalne ženske. Nizka kostna masa in mikroarhitekturne 

spremembe kostnine povzročijo večjo stopnjo ogroženosti za zlome, predvsem kolka, 

hrbtenice in zapestja (Alldredge idr., 2009, v Šparovec, 2017). Osteoporotični zlomi 

predstavljajo velik zdravstveni, socialni in ekonomski problem, saj izrazito povečajo stopnjo 

obolevnosti in smrtnosti, še posebej problematični so starostniki po zlomu kolka zaradi 

nenadnega padca. Treningi moči in vzdržljivosti povečujejo kostno maso (Snow-Harter idr., 

1992, v Novak, 2011). 

Srce in ožilje  

S staranjem se zmanjšuje elastičnost v vseh tkivih. V krvožilnem sistemu to najbolj prizadene 

aorto in arterije, ki postanejo toge, manj raztegljive. Zaradi zmanjšane funkcije avtonomnega 

živčevja ali nezadostnega kroženja krvi se lahko pojavi nenaden padec krvnega tlaka 
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(ortostatska hipotenzija). Rizični dejavniki za bolezni obtočil so visok krvni tlak, debelost, 

visok holesterol in kajenje. Kot bolezen sodobnega časa se zaradi rizičnih dejavnikov 

pojavljajo spremembe v notranji plasti arterij, ki postajajo obložene s holesterolom, vezivnim 

tkivom in kalcijem, kap privede do arteroskleroze (Žižel, 2007, v Novak, 2011). Način 

življenja in značaj (Sapolsky, 2015) vplivata na prilagoditev v delovanju srčno-žilnega 

sistema, zato sta za vzdrževanje njegove vitalnosti v starosti pomembni tudi redna telesna 

vadba in rekreacija (Kasch idr., 1995, v Novak, 2011; Milavec Kapun, 2011). 

Pljuča in dihalni sistem 

Dihanje postaja plitvejše. Pljučna kapaciteta se zmanjša. Na stanje dihalnega sistema imajo 

velik vpliv kajenje in pljučne bolezni. Zaradi spremenjenega položaja celotne hrbtenice se 

zmanjša raztegljivost prsnega koša in s tem se posledično zmanjša tudi kapaciteta pljuč, tj. 

vitalna kapaciteta, ki jo merimo s spirometrom. Nanjo vpliva med drugim tudi stopnja 

treniranosti in telesne aktivnosti (Stušek, 2002, v Novak, 2011). Zmanjša se elastičnost 

pljučnega tkiva, zato je večja poraba energije pri dihanju. Zmanjšuje se zmožnost 

izkašljevanja in čiščenja dihalnih poti (Milavec Kapun, 2011). 

Prebavni sistem  

S starostjo upada delovanje jeter, zmanjšuje se izločanje prebavnih sokov, pojavita se zaprtje 

in napihnjenost, ki sta posledici slabše mobilnosti črevesja, zmanjšane fizične gibljivosti, 

nizke vsebnosti vlaknin v hrani in zmanjšanega vnosa tekočin (Pečjak in Pečjak, 2007, v 

Novak, 2011). Za preprečevanje le-tega zdravniki priporočajo uživanje večjih količin vlaknin 

in vode (Milavec Kapun, 2011). 

Imunski sistem  

S starostjo oslabi delovanje imunskega sistema, kar vodi k povečanemu tveganju za 

posamezne bolezni. Zmanjšanje timusa je popolno pri 50 letih. Čeprav se skupno število 

T-celic ne spremeni, so opazne spremembe v delovanju T-celic pomagalk, ki so odgovorne za 

imunski odziv celic. S starostjo naraščajo tudi številna protitelesa, kar poveča tveganje za 

razne avtoimune bolezni. Starejši ljudje so tako bolj podvrženi infekcijam sečil, dihal in ran 

(Mišigoj-Duraković idr., 2003, v Novak, 2011).  

Možgani in živčevje 

Zaradi propada nevronov osrednjega živčnega sistema se s starostjo teža možganskega tkiva 

zmanjša. Prihaja do propada celic živčnega sistema, znižanja delovanja dendritov, kar ima za 

posledico daljši reakcijski čas, slabše reflekse, spremembe v ravnotežju, vonjanju, okušanju, 

zaznavanju dotika, v sposobnosti koordinacije in orientacije (Milavec Kapun, 2011).  

Kognitivne sposobnosti 

Pri normalnem staranju kognitivne sposobnosti ostanejo nedotaknjene. Lahko pa se pojavljajo 

manjše okvare kratkotrajnega spomina, težje učenje in reševanje problemov, manjša hitrost 

predelave informacij, spremembe v pozornosti, sposobnosti odločanja, obrazložitve, 

spremembe v možganskih valovih (EEG), raztresenost, komunikacijske motnje, povečana 

pogostost pojava psihiatrične motnje, vendar do sprememb osebnosti v starosti normalno ne 

prihaja (Milavec Kapun, 2011). 

Kognitivna funkcija se s starostjo razlikuje od posameznika do posameznika. Faktorji, ki 
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vplivajo na stopnjo kognicije, so: geni, zdravje, mentalna aktivnost, fizična aktivnost, 

naravnanost osebnosti (optimistična/pesimistična) in sposobnost k humorju (depresija se 

asociira z mentalnim deficitom), socialno in kulturno okolje, kognitivna praksa in specialne 

strategije, kar pomeni, da starejši, ki so seznanjeni s procesom staranja, uporabljajo 

kompenzatorne strategije za vzdrževanje nivoja kognicije (Ramos Baptista in Fazendeiro 

Narciso, 2015). 

Pri znižanju kognitivnih sposobnosti pri normalnem staranju je včasih težko opredeliti 

organske možganske poškodbe, kot je demenca. DSM-V (iz leta 2014) opredeljuje kognitivni 

izpad, ki se nanaša na starejše z blagimi kognitivnimi spremembami, ki so v mejah normale za 

njihovo starostno skupino. DSM-IV opredeljuje funkcioniranje starejših z blago kognitivno 

disfunkcijo na dveh ali več področjih, deficit katerih se nanaša na kriterije demence, delirium 

ali druge organske mentalne motnje pa se opredeljujejo kot blag kognitivni deficit (angl. Mild 

Cognitive Deficit – MCD) ali stranske blage nevrokognitivne motnje (kognitivne motnje z 

nedoločeno specifikacijo) (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

MCD se lahko prelevi v demenco, kronično napredujočo možgansko bolezen, ki prizadene 

višje možganske funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje, računske in 

učne sposobnosti ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Njena najpogostejša oblika 

je Alzheimerjeva bolezen (Novak, 2011). Pri s tem so dobrodošli ukrepi za zmanjšanje rizika 

razvoja demence, in sicer regularni ogledi, informiranje in spodbude k ukrepom. Programi 

kognitivne stimulacije so zelo pomembni in efektivni (Spar in Rue, 2005, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015). 

Znana je povezava med telesno aktivnostjo in ohranjanjem kognitivne funkcije. V preventivi 

demence so zelo pomembne tudi aktivnosti z učenjem, miselnim reševanjem težav in t. i. 

psihično aktivnostjo (Ramovš idr., 2012, v Radinovič Hajdič, 2017). 

Zaradi propada nevronov se zmanjša obseg dendritov in aksonov, kar oslabi sinaptične 

povezave ter s tem homeostatski nadzor fizioloških funkcij in prevajanje vzburjenja (Shankar, 

2010, v Novak, 2011). Senzomotorične spremembe vplivajo na zmanjšan reakcijski čas, 

oslabljene reflekse in spremembe proprioceptorjev, kar se posledično kaže kot težave v 

ravnotežju, sprejemanju informacij o položaju telesa v prostoru in kot počasno, manj 

natančno, preudarno gibanje (Pentek, 1990, v Novak, 2011). Odmiranje hitrih motoričnih enot 

je tudi glavni razlog za nastanek sakropenije (Jansen in Ross, 2005, v Novak, 2011).  

Dejavniki, ki vplivajo na zdravje starejših oseb 

Dejavniki, ki vplivajo na zdravje starostnikov, so stopnja in kakovost gibalne aktivnosti, 

kakovost prehrane, kadilec/nekadilec, kakovost gibalne motorike, stopnja odpornosti na 

okužbe, pitje/nepitje alkohola, krvni tlak, stopnja holesterola v krvi, stanje ščitnice. Pogoste 

bolezni v starosti so osteoporoza, rak dojke, črevesja, danke in prostate, težave z vidom in 

sluhom, srčno-žilne bolezni in bolezni dihal, demenca (Mauk, 2006 v Radinovič Hajdič, 

2017). Pri starostnikih se lahko pojavijo še prizadeta mobilnost, kar lahko vodi k padcem, 

spremembe v funkcionalnem statusu, spremembe v duševnem statusu, kot so depresivnost, 

socialna izolacija, otožnost in motnje prehranjevanja (Tan, 2010, Taylor, 2008, v Radinovič 

Hajdič, 2017). Življenjepisi starih zdravih ljudi kažejo, da se lahko s primerno telesno 

dejavnostjo in zdravo prehrano uspešno izognejo dejavnikom za razvoj kroničnih bolezni in 

tako predstavljajo manjše breme za zdravstveni sistem. 
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1.4 Socialni vidik staranja 

Spremembe v družini kot osnovni družbeni celici – zgodovinski pregled 

Pomoč okolja najstarejšim prebivalcem, ko ne morejo več skrbeti zase, je v večini dežel še 

vedno v veliki meri prepuščena družini. Ta pa se je v razvitem svetu in v deželah v tranziciji 

od časov, ko je Bismarck uvedel prve pokojnine, bistveno spremenila. Pokojnine so 

omogočile starejšim samostojno življenje, ločeno od družin njihovih otrok. Velike družine so 

razpadle na nuklearne (dvogeneracijske) družine. Otrok je v družini dobil drugačno veljavo – 

iz cenene delovne sile v kmečkem okolju in iz »investicije za starost« se je v sodobni družbi 

spremenil v strošek. Nuklearna družina je postala bolj ranljiva, ob tem je izobraževanje 

postalo vrednota, zato so ženske v Angliji prve že konec 18. stoletja začele zniževati število 

rojstev. 

Po drugi svetovni vojni so se začele ženske v socialističnih državah množično zaposlovati, ker 

je primanjkovalo industrijske delovne sile in je bilo le z dvema prihodkoma mogoče zvišati 

družinski standard. Tudi to je pripomoglo k zniževanju števila otrok, zlasti ob uvedbi 

kontracepcije. Države so odpirale vrtce v pomoč mladim materam, osnovna šola je postala 

obvezna – s tem se je v številnih družinah izgubila tradicionalna vloga starih staršev – vzgajati 

vnuke. Dve oz. tri desetletja kasneje so se začele v razvitem svetu množično zaposlovati tudi 

ženske v rodnem obdobju. Z zaposlovanjem žensk je skrb za onemogle starše postala za 

mlade družine veliko breme. Razvite države so začele graditi domove za starejše, širile so 

pomoč onemoglim starejšim, se trudile pomagati družinam, ki so same skrbele za ostarele 

starše – gradile so »državo blaginje«. V manj razvitih državah, kjer spričo skromnih 

zaslužkov za delo sposobnih razpada večgeneracijska družina, pa sodijo starejši med najbolj 

ogrožene skupine prebivalstva. Dandanes med najbolj siromašne prebivalce sodijo ženske, 

starejše od 64 let, ki živijo same. 

Madridski načrt aktivnosti na področju staranja spet daje družini večjo veljavo. Starejši človek 

želi in mora ostati v svoji družini. Ko potrebuje pomoč okolja, naj država razvija programe 

pomoči družini in posameznikom, namesto da gradi domove za starejše, jih izolira in izriva iz 

dogajanja v njihovem domačem okolju in jim pogosto zelo zagreni zadnja leta življenja. 

Dejstvo, da živijo mnogi starejši samostojno, stran od svojih otrok, pa zahteva tudi uvajanje in 

spodbujanje novih bivanjskih oblik starejših in spodbujanje medsebojne pomoči starejših 

(Kožuh Novak, 2010). 

Socialne spremembe v starosti 

Z upokojitvijo se pogosto spremenijo tudi socialne mreže starega človeka, spremembe v 

primarni družini, rojstvo vnukov, izguba prijateljev, partnerjev, potreba po oskrbi, odhod v 

dnevni center ali dom starejših občanov (DSO). Pogosto so osamljeni, ker jim propada 

socialna mreža in ker imajo težave v medosebnih odnosih. Predvsem pri spremembah 

bivališča in ob drugih večjih spremembah v socialni mreži je potrebna (re)socializacija 

(Milavec Kapun, 2011).  

Na intenzivnost socialnih sprememb v kasnejšem življenju vpliva tudi način življenja v 

zgodnejšem življenjskem obdobju. Biološke in psihološke starostne spremembe vplivajo na 

nastanek, razvoj in razplet socialne problematike v tretjem življenjskem obdobju in obratno, 

saj imajo spremembe na različnih področjih medsebojni vpliv. Če npr. človek zboli, vpliva to 

na psihološke in socialne spremembe. Oseba, ki je v zgodnejšem obdobju skrbela za dobro 

zdravstveno stanje, lahko ublaži in lažje premaguje starostne spremembe na vseh področjih. 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

14 

Posameznik nastajajoče spremembe lažje premaguje, če se nanje pripravi in načrtuje 

posamezne dejavnosti, ki bodo na novo zapolnjevale vrzeli in ga osebnostno bogatile. 

Z upokojitvijo lahko oseba izgubi pomembno vlogo v življenju, prav tako ob izgubi 

življenjskega partnerja. Pomembno je, da si starejši najde druge vloge in nadomesti izgubo ter 

da se na te spremenjene vloge pripravi, da je uspešnejši pri nadomeščanju izgub (Milavec 

Kapun, 2011).  

1.5 Psihološki vidik staranja  

Psihološke potrebe v starosti 

Starostniki so najbolj heterogena populacijska skupina. V starosti je marsikdo še dovolj zdrav 

za kakovostno, tudi še ustvarjalno in samostojno življenje. Po drugi strani pa ni zanemarljiv 

delež tistih, ki so že povsem odvisni od pomoči bližnjih zaradi posledic različnih bolezni. Kot 

so različne ohranjene zmožnosti starostnikov, so tudi različne njihove potrebe (Kogoj, 2004). 

Starost prinaša številne spremembe, ki so lahko vir različnim stiskam, še zlasti kadar se te 

pojavijo naenkrat. Če sodimo po vsebinah, ki se pojavljajo v različnih oblikah 

psihoterapevtskih metod dela, so najpogostejši vir stisk starostnikov različne izgube in 

odvisnost od tuje pomoči. Starostnikom so pomembna področja tudi: občutki krivde in sprava, 

možnost novega začetka, smrt, osamljenost, življenjska naveličanost, dolgčas, zavoženost 

življenja, bojazen pred visoko starostjo, strah pred umiranjem, strah pred smrtjo, posmrtno 

življenje in smisel življenja. S temi se delno prekrivajo potrebe starostnikov, kot jih 

opredeljuje Ramovš (2003, v Kogoj, 2004), in sicer potreba po materialni preskrbljenosti, 

osebnem medčloveškem odnosu, predajanju življenjskih izkušenj, doživljanju smisla starosti, 

negi, ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine ter nesmrtnosti. 

V starosti so pogoste tudi duševne motnje, ki so bodisi nadaljevanje duševnih motenj iz 

mlajših življenjskih obdobij (npr. shizofrenija in ostale psihoze, bipolarna afektivna motnja, 

depresija, nevrotske in somatoformne motnje) bodisi novonastalih duševnih motenj (zlasti 

depresija, demenca ter ostale organske duševne motnje in delirij). Skupna značilnost duševnih 

motenj v starosti je, da ne prizadenejo le bolnika, temveč posredno izrazito obremenjujejo 

celotno družino. 

Duševno zdravje je v veliki meri pogojeno z ustrezno mentalno higieno v zgodnejšem 

obdobju. Z upokojitvijo starejši pogosto postanejo manj umsko dejavni, kar ima za posledico 

manjše umske sposobnosti, zaznati je manjšo motiviranost za umsko delo, prekinejo učenje in 

izobraževanje. Umske aktivnosti so pogosto glavni razlog za velike razlike med posamezniki 

v tretjem življenjskem obdobju in med ostalimi generacijami. Pri preprečevanju upada višjih 

kognitivnih funkcij (spomina, pozornosti, sposobnosti učenja) imata velik pomen 

samoaktivnost in motiviranost, ki ju pogosto starejšim primanjkuje. Oblikovani programi in 

spodbudno okolje starostnika lahko veliko pripomorejo k dvigu motivacije za nadaljnje 

umsko delo. Kljub zaznanemu upadu reakcijskih sposobnosti pa je treba poudariti modrost, ki 

jo ljudje pridobijo v življenju.  

V slabšem primeru lahko nastane duhovna praznina, ko človek ne vidi smisla svoje 

preteklosti niti tega, kar se z njim dogaja, ne ve, za koga in za kaj bi živel, kaj bi počel s svojo 

življenjsko izkušnjo in energijo, pojavijo se zavest krivde, strah pred bližajočo se smrtjo, 

izguba smisla življenja, spremenjeni življenjski cilji, motivi.  
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Lahko se spremenijo tudi čustvovanje, dojemanje sveta in medosebnih odnosov. Pogosto 

so starejši več časa doma s svojimi partnerji, sorodniki, postanejo trmasti in »starokopitni« ter 

neprožni v mišljenju in prilagajanju na novosti, spremembe (Milavec Kapun, 2011). 

Starejši se pogosteje soočajo z izgubami kot ostali. Med njimi so: smrt partnerja, prijatelja, 

vrstnika, odhod otrok od doma, zmanjšanje telesnih sposobnosti, telesne bolezni, slabljenje 

sluha in vida, slabša gibljivost, spominske motnje, težave pri mišljenju, izguba veljave v 

domačem okolju, izguba zaupanja vase in izguba samospoštovanja, upokojitev, manjši 

dohodki, socialni umik, sprememba bivališča ali preselitev v dom starejših občanov. Izgubam 

se ne moremo izogniti, lahko pa se nanje pripravimo. Kdor zna sprejeti izgube kot nekaj, kar 

sodi k življenju, bo lažje zdržal tudi ob pomembnih življenjskih mejnikih. »Kdor se uči 

izpuščati, postaja vedno bolj svoboden« (Klevišar, 1997, v Kogoj, 2004, str. 749). 

Strategije psihološke adaptacije v staranju 

Psihološki razvoj skozi življenje je opredeljen s pogoji, ki se nanašajo na:  

 starost (biološke spremembe), 

 zgodovino (socialne, ekonomske in politične spremembe v okolju), 

 dogodke življenja (razlikujejo se od posameznika od posameznika, kar se tiče njihovih 

pojavov, forme in časa, tako pozitivnih kot negativnih (ločitev, upokojitev, izguba 

partnerja, obolelost)).  

Te dogodke sproža stres in so preizkus za meje osebne prilagodljivosti in adaptivnih kapacitet 

(Fontessa, 2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015; Sapolsky, 2015).  

Stres povzroča neprostovoljne odzive, sprožene z emocionalnimi in kognitivnimi reakcijami 

osebe z vidika pričakovanih ali nepredvidljivih življenjskih dogodkov, ki pogosto sprožijo 

neravnovesje med pričakovanji okolja in načinom odziva. Lazarus in Folkman (1991, v 

Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) trdita, da so navzoči kognitivni in vedenjski 

vplivi, ki poskušajo obvladati, zmanjšati ali/in tolerirati stanje oz. sproženo stresno situacijo. 

Proces psihološke adaptacije, obvladovanja vključuje pripravo in izvajanje strategij soočenja, 

predelave notranje situacije (zdravstveno stanje, menopavza itd.) ali zunanje (smrt ljubljene 

osebe, upokojitev, ovdovelost itd.), ki se smatrajo pretežke za psihične zmožnosti osebe. 

Odzivi so lahko naučeni, obdržani in spreminjajoči se skozi življenje osebe.  

Lazarus in Folkman (1991, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) delita adaptivni 

proces na dve funkcionalni kategoriji:  

 centrirane na emocije, poskus regulirati neustrezne emocije, povzročene s stresno 

situacijo (samocenzuriranje, izogibanje, pozitivno prevrednotenje), 

 centrirane na problem, kar je poskus spremeniti situacijo, ki povzroča stres, vplivati na 

izvor problema, iskati poti rešitve. Kognitivno ocenjevanje dogodkov, ki povzročajo 

stres, temelji na izvoru različnega sprejemanja teh dogodkov in različnih strategij 

reševanja (Lazarus in Folkman, 1991, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015; 

Sapolsky, 2015).  

Skinner in Edge (1998) razlagata razvoj sprejemanja prek koncepta adaptacije. Gre za proces, 

povezan s psihološkim razvojem in adaptivnimi kapacitetami osebe pod stresom. Poznamo 

dva tipa adaptacije: adaptivni in neadaptivni. V prvem primeru način adaptacije daje 
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priložnost v izpopolnjevanju osebe, osebnostni rasti, omogoča soočenje in reševanje stresnih 

situacij vedno bolj efektivno. Domajnko in Pahor (2011) to imenujeta kakovost prožnosti. V 

drugem primeru se osebe niso zmožne soočiti se s težavami, ki so jim izpostavljene, delno 

zaradi življenjske poti, polne omejitev, in neučinkovitih odnosov z drugimi in okoljem.  

Fonseca (2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) ob analizi strategije soočenja 

s stresom v starosti poudarja individualni faktor kot ključni za boljše razumevanje le-tega. Pri 

starejših se vpliv upokojitve, ovdovelosti, poslabšanja zdravja ali izgube ekonomske moči 

vedno interpretira subjektivno, odvisno od pomena, ki ga oseba daje dogodku.  

Fontesca (2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) predvideva, da je tretje 

življenjsko obdobje bogata in kompleksna faza emocionalnega življenja. Zdravi starejši imajo 

boljši nadzor čustev kot mladi odrasli. Skozi stresne dogodke gredo drugače kot mladi odrasli. 

Uporabljajo bolj emocionalno orientirane strategije za reševanje problemov. Ta pot je bolj 

pasivna, bolj individualna in predvideva večjo kontrolo čustev kot pot spremembe stresne 

situacije (Spar in Rue, 2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). Avtorji tudi 

predpostavljajo, da so starostniki, ki se soočajo s problematičnimi situacijami, manj dovzetni 

za spremembe v primerjavi z mladimi. Kot pot adaptacije na nivoju emocij lahko uporabljajo 

sprejemanje odgovornosti, distanciranje od problema in pozitivno prefraziranje problema. 

Adaptacija na emocionalni ravni je lahko indikator osebnostne rasti, ne pa regresa, še posebej 

če je specifični problem težko rešiti s spremembo situacije (na primer težka bolezen). 

Koncept kontrole in avtonomije, neodvisnosti 

Lokus kontrole je druga psihološka dimenzija, ki vpliva na odgovor na stresno situacijo 

(Sapolsky, 2015; Selič, 1999). Tretje življenjsko obdobje je obdobje, kjer so razlike med 

ljudmi bolj očitne, zato postaja proučevanje staranja in obnašanja bolj kompleksno. Osebni 

občutek kakovosti življenja je boljši, če ima oseba možnost odločanja o svojem okolju. Pojem 

občutka notranje kontrole temelji na možnosti lastnega odločanja in je dober indikator 

zadovoljstva osebe z lastnim življenjem. Torej kontrola svojega obnašanja in okolja 

predstavlja tako nujnost kot motivacijski faktor. Izguba možnosti kontrole okoliščin lahko 

vodi v depresijo, neprilagodljivost ali inducira nasilje (Spar in Rue, 2005, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015). 

Bandura in Locke (2003) sta proučila fenomen samoefektivnosti, ki se opredeljuje z dvema 

komplementarnima procesa. Prvi se nanaša na rezultat akcije, ki lahko vodi k uspehu ali 

neuspehu, odvisno od zastavljenega cilja. Drugi jasno pove, da mora biti za občutek 

efektivnosti prepoznavanje tega uspeha v okolju, uspeh mora biti ocenjen in sprejet z okoljem.  

Nekateri starejši bodo lahko ocenjeni s kompetencami, ki so jih obdržali. Tisti, ki trpijo zaradi 

izoliranosti, pa nimajo prič, ki bi lahko ocenile njihove dosežke v prilagajanju življenju v 

starosti. V tem primeru ni podpore pri občutku samoefektivnosti ali notranje reprezentacije 

kontrole (Alaphilippe in Bailly, 2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Samozavest in samopodoba 

Staranje vpliva na eno od najpomembnejših psiholoških dimenzij, in sicer na 

samoreprezentacijo in na vse, kar jo sestavlja in se razvija s časom.  

Musek in Pečjak (1997, v Zaletel, 2011) enačita identiteto s samopodobo, ki jo opredeljujeta 

kot sklop predstav, pojmovanj, vrednotenj in prepričanj, ki jih nekdo oblikuje o samem sebi. Z 
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njimi posameznik identificira samega sebe, identificira svoj lastni »jaz«. Za vsako stopnjo 

osebnostnega razvoja je značilna samopodoba, ki se oblikuje pod vplivom posameznikovih 

osebnih in medosebnih izkušenj. Tako se na vsaki stopnji pojavita značilna identiteta in 

samopodoba. 

Sočasno s posameznikovim zorenjem in staranjem se spreminja njegovo pojmovanje sebe, 

njegovih bližnjih, ožjega in širšega okolja ter dogajanja v njem. Proces staranja je pogosto 

povezan z občutki ranljivosti, izgubo lastne identitete in spremenjenim vedenjem. Osebe, ki 

so kljub starosti samostojne in živijo neodvisno življenje v domačem okolju, so manj ranljive, 

imajo pozitivno identiteto, če imajo dobro kakovost življenja in zdrav življenjski slog, kamor 

sodi tudi skrb za telesno dejavnost (Zaletel, 2011). 

Nekaj vidikov samopodobe: 

 samopodoba se nanaša na fizične pojave, ki približno opredeljujejo starost osebe. 

Videz telesa se s staranjem spremeni. Starajoče se osebe, še posebej ženske v obdobju 

menopavze, se psihološko pogosto počutijo mlajše od njihove kronološke starosti, 

fizično pa se počutijo veliko starejše v primerjavi z njihovo kronološko starostjo 

zaradi bioloških in endokrinih sprememb. Oseba pogosto težko sprejme takšne 

spremembe telesa kot somatske motnje ali povečano telesno težo, ki vpliva tudi na 

gibljivost in fizično kondicijo (Gayvoronskaya in Shapovalov, 2010); 

 samopodoba se nanaša na funkcijo, status in proces identitete, tesno povezane s 

procesom upokojitve, ko je starejša oseba »oropana« socialne vloge aktivne osebe. 

Starejša oseba bo morala spremeniti svojo pozicijo v družbi in v družini. Identiteta se 

definira prav tako po starševstvu. Mi prevzemamo socialno vlogo v kontekstu družine, 

prav tako pravice, obveznosti, obnašanje in način bivanja. Družinska rutina kot pravilo 

se z upokojitvijo spremeni. Tudi poklicna aktivnost močno prispeva k definiciji 

personalne in socialne identitete. V sodobni družbi je glede karakteristik upokojitve 

oseba kot član skupine tretjega življenjskega obdobja močno označena s predsodki 

postaktivnega življenja. V vsakem primeru je prav poklic tisti, ki ima največjo vlogo v 

samopodobi, bodisi po prispevku osebne energije, ki jo oseba vlaga v svoje delo, 

bodisi po prepoznavanju socialnih pravic, ki izhajajo iz tega. Praznina, ki lahko 

nastane po zapuščanju poklicnega življenja, lahko povzroča nastanek rizičnih 

sprememb pri starejši osebi. Po eni strani to lahko pomeni manjše prihodke, kar 

posledično ogroža stabilnost. Po drugi strani povzroča spremembe v vsakdanji rutini 

in vpliva na medosebne odnose. Občutki, kot sta neuporabnost in osamljenost, se 

lahko pojavijo pri upokojeni osebi in prispevajo k znižanju samopodobe ter pojavu 

depresije in simptomov anksioznosti (Alaphilippe in Bailly, 2014, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015). Vredno je omeniti, da je način, na katerega je upokojitev 

sprejeta, pozitiven ali negativen, odvisen od osebe in okoliščin, v katerih se oseba 

znajde. Upokojitev se lahko smatra kot možnost za uživanje, ko se lahko oseba končno 

posveti aktivnostim, ki so ji prijetne, jo veselijo. Žal se upokojitve pogosto ne dojema 

kot priložnost, temveč kot problem in kot večje stroške za tiste, ki delajo (Nazareth, 

2009, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 samopodoba se nanaša na primerjanje. V perspektivi staranja je samopodoba tesno 

povezana s primerjanjem. Primerjanje ene osebe z drugo prihaja iz potrebe razumeti, 

na kakšni stopnji je oseba v procesu staranja. Pri starejših se pojavi primerjanje s svojo 

prejšnjo starostjo, s prejšnjimi starostnimi obdobji. Ta proces ima lahko negativen in 

depresiven karakter ali pa lahko služi kot adaptivno funkcioniranje (»Sem še vedno 

zmožen ...«) (Spar in Rue, 2005, Alaphilippe in Bailly, 2014, v Ramos Baptista in 
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Fazendeiro Narciso, 2015). 

Glavni dosežek samozavestne osebe je psihološka adaptacija v odnosu k problemom, ki se 

pojavljajo skozi življenje. 

Po Maslowu pozitivni smisel samoocene sestavlja temeljno potrebo človeka. Torej nizka 

samoocena lahko prispeva k disfunkcionalnosti regulatornih kapacitet in prav tako k 

zniževanju zmožnosti, kar spremlja staranje. Devalvacija sebe je vrh depresije. 

»Mi lahko postavimo na prvo mesto hipotezo, da bo socialno vključena oseba, ki manifestira 

močno samozavest, premagala probleme staranja bolj efektivno kot nekdo z bolj 

problematičnim socialnim vključevanjem in je izobčen iz družbe« (Alaphilippe in Bailly, 

2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015, str. 103). Isti avtorji zagovarjajo, da 

obstaja negativna korelacija med starostjo in samopodobo. To lahko postane ključno za 

starejšo osebo pri vzdrževanju občutka koristnosti in pozitivne samoocene, da se še naprej 

razvija in ostane aktivna, kar vodi k dobri kakovosti življenja in dolgemu življenju. 

Psihološke teorije staranja 

Prve teorije so se pojavile v ZDA v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Večinoma so se trudile opisati staranje in razumeti forme dobrega počutja pri starejših. 

Psihološke teorije smatrajo, da se oseba definira po svoji socialni vlogi, ki se nanaša na njen 

socialni status. Po drugi strani pa je poudarek na individualni adaptaciji skozi življenje. 

Pojavile so se tri psihološke teorije: 

1. teorija izključevanja: na naraven in neboleč način, brez nasprotovanja z obeh strani 

skupaj z normalnim staranjem se povečuje distanca med starejšo osebo in njenim 

okoljem, občinstvo odvzame socialne vloge, ki jih je imela oseba, njeno zanimanje se 

obrne navznoter njene osebnosti (Cumming in Henry, 1961, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015); 

2. teorija aktivnosti pravi ravno nasprotno: za dobro staranje se morajo najti nove vloge v 

družbi ali se obdržati stare vloge. Nedavne študije kažejo, da ljudje, vključeni v nove 

socialne vloge, kažejo boljše splošno zdravje in samopodobo (Alaphilippe in Bailly, 

2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

3. teorija kontinuiranosti: teorija je naravnana na notranji razvoj osebe kot predominantni 

faktor podpore dobrega počutja, torej le-to je neodvisno od udeležbe v socialni 

aktivnosti, bolj pa od razvoja osebnosti, kar je povezano s preteklostjo osebe 

(Alaphilippe in Bailly, 2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Te tri teorije so odprle področje raziskav in imajo pomembno vlogo v konceptih uspešnega 

staranja, ki so nastali pozneje. 

1.6 Aktivno in zdravo življenje starejših 

Uspešno staranje  

Rowe in Khan (1997, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) sta bila navdušena nad 

teorijo aktivnosti in kontinuiranosti, zato sta razvila koncept uspešnega staranja poleg že 

omenjenih normalnega in patološkega koncepta. Zagovarjata, da normalno staranje pomeni, 

da ima oseba kognitivno, fizično in socialno stanje pričakovano v tej starostni skupini. 
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Patološko staranje je rezultat globalnih sprememb s pojavnostjo kroničnih bolezni in uspešno 

staranje, imenovano tudi zdravo staranje, bo tisto nadpovprečno, nad normalnimi 

pričakovanji. Torej starostne spremembe se dogajajo počasneje in oseba kaže boljše fizično, 

psihično, kognitivno in socialno funkcioniranje kot večina ljudi v isti starostni skupini. 

Uspešno staranje vključuje tri ključne faktorje, in sicer (Almeida, 2007, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015): 

 nizka verjetnost bolezni in nezmožnosti, torej odsotnost obolenj, dodajajo 

pojavnost/odsotnost faktorjev rizika kroničnih obolenj, torej pri normalnem staranju je 

uspešnejša podskupina, ki kaže nižji riziko; 

 dobro kognitivno in fizično funkcioniranje (maksimizacija kognitivnih in fizičnih 

funkcij); 

 prevzem odgovornosti za svoje življenje, kar se izraža v vzdrževanju produktivne 

aktivnosti in medčloveških odnosov. 

Z nadaljevanjem raziskav je bil koncept uspešnega staranja razvit z drugimi teorijami in 

razumevanje tega procesa je postalo vse bolj usmerjeno h konceptu dobrega počutja, 

kakovosti življenja. 

Baltes je leta 1990 predstavil model, ki išče razumevanje uspešnega staranja, tj. model 

selekcije, optimizacije in kompenzacije – SOC, ki prihaja iz psihološke perspektive in 

temelji na intervalno razvijajočem se modelu, kjer je dinamično ravnotežje med dosežki in 

izgubami, ki vključuje interakcijo med tremi ključnimi procesi: selekcijo, optimizacijo in 

kompenzacijo. Starejša oseba izbere aktivnosti, ki se ji zdijo pomembne, ki jo veselijo 

(selekcija), optimizirajo resurse, ki jim dovolijo izvedbo teh aktivnosti, vložijo v to dejavnost 

svojo energijo (optimizacija) in s tem kompenzirajo izgube na drugih področjih, pri drugih 

dejavnostih, ki so postale za njih pretežke zaradi starosti ali bolezni (kompenzacija) (Freund 

in Baltes, 2002). 

Ko se oseba stara in se sreča z upadanjem svojih zmožnosti, se trudi izbrati osebne cilje, kjer 

želi biti vključena, glede na svoje prioritete, motivacijo in zmožnosti. Na ta način izbere širši 

spekter aktivnosti (fizičnih in intelektualnih), kamor lahko investira več resursov. 

Model SOC se vrača k temeljni ideji, da so starajoče se osebe aktivne v svojem lastnem 

razvoju. Po drugi strani zahtevajo spremembe v mišljenju in reanalizi glede na naravo 

staranja, zato je velika odgovornost socialnega okolja in strokovnjakov v ozaveščanju in 

informiranju starejših o procesu staranja (Freund in Baltes, 2002).  

V psihologiji življenjskega ciklusa je bil ta model staranja preizkušen in nadgrajen do danes z 

istimi avtorji in drugimi raziskovalci. Močno je povezan z dobrim počutjem, zadovoljstvom z 

življenjem, kontrolo, subjektivnim razumevanjem procesa staranja in odsotnostjo občutka 

osamljenosti. Ta model zagovarja obstoj ravnovesja med dosežki in izgubami, povečuje 

krepitev sposobnosti varno prestati neizogibne izgube. Staranje postaja dinamičen in 

razvijajoč se proces, del življenja (Almeida, 2007, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 

2015). Ta model kaže pot k novim perspektivam v študiji adaptivnih procesov staranja, iz 

katerih naj omenim dva: Carstensenovo teorijo socioemocionalne selekcije in sociokulturni 

model uspešnega staranja.  

Carstensenova teorija socioemocionalnega izbora kaže, da se staranje asociira z 
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doseganjem pozitivnih emocij kot adaptivnim procesom. Po tej teoriji emocije postanejo 

pomembnejše, ko kognitivne strategije ne zmorejo več uspešno funkcionirati zaradi 

kognitivnega upadanja, ki ga povzroča staranje. Oseba se vedno lahko zateče k doseganju 

pozitivnih emocij. Človeka vodi zdrav izbor socioemocionalnih ciljev prek življenjskega 

ciklusa. Ti cilji med drugim vključujejo iskanje novitet, širjenje horizontov, pripadanje 

skupnosti. Tudi če cilji ostajajo enaki, se hierarhija med njimi spremeni med življenjskim 

ciklusom. Starejši dajejo prioritete ciljem, ki se nanašajo na sedanji trenutek, da bi dosegli čim 

več pozitivnih emocij. Poudarek se daje na človeško bližino in pomembnost socialnih 

odnosov. Zaradi zmanjševanja časa bodočnosti sedanji trenutek postaja bolj pomemben. 

Poteze, povezane s pridobivanjem informacij, ki se nanašajo na prihodnost, so opuščene 

zaradi užitka v sedanjem trenutku. Socialna mreža se zoži, s ciljem njenega vzdrževanja so 

bolj pomembne interakcije z bližjimi socialnimi partnerji.  

Emocionalna regulacija se odvija prek izogibanja negativnih stanj in povečanja pozitivnih. 

Emocionalno zadovoljstvo je bolj priljubljeno kot nevtralno ali zgolj informativno 

(Carstensen in Mikels, 2005). 

Priklic pozitivnih spominov je dobrodošel. To povezuje emocije in kognicijo, kjer je 

emocionalno zadovoljstvo vredno več kot zgolj informativno. Raziskave kažejo, da pri 

starejših pozornost in spomin kažeta boljše delovanje, ko so stimuli emocionalno 

obarvani, še posebej pozitivno. Po drugi strani, emocionalna komponenta ima pomembno 

vlogo za dobro počutje starejših, kar poveča kakovost njihovega življenja (Carstensen in 

Mikels, 2005). 

Sociokulturni model uspešnega staranja razvija pogled na staranje v makro strukturi, v 

socialno-emocionalnem in kulturnem kontekstu. Godfrey, Townsend in Denby (2004) 

opredeljujejo uspešno staranje kot rezultat adaptivnega odziva, ki prihaja iz selektivne 

optimizacije (model SOC), z namenom doseganja ciljev v dinamičnem ravnovesju med cilji in 

izgubami. Na ta proces vplivajo osebne izkušnje, osebne zmožnosti (notranje in socialna 

podpora) in socialno-ekonomska situacija (fizično/socialno okolje in materialni aspekt). 

Pomembno je boljše razumevanje enakega vpliva pričakovanj, norm, etničnega izvora, 

socialnega statusa in kulturnih vrednot tako kot individualnega odnosa do dosežkov in izgub, 

vedenja, na katerega so navajeni, ter omejitve, s katerimi so se spopadali v življenju. 

Aktivno staranje 

Opredelitve in teoretski pristopi, ki sem jih predstavila, tudi pri pojavnosti izgub, ki se 

nanašajo na staranje, so bili v zadnjih nekaj raziskavah in intervencijah na tem področju 

fokusirani na najboljše rezultate procesa staranja. Sprememba v mislih in verovanjih, ki je 

nastala na področju staranja, je bila zelo dobrodošla, še posebej v stereotipih, povezanih z 

redukcionističnimi in negativnimi koncepti. Napačna prepričanja sicer ne opredeljujejo več 

pogojev socialne politike (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Zaradi teh sprememb je WHO v letu 2002 ustanovila novo paradigmo, ki temelji na 

medgeneracijski viziji, in predlagala programe, ki podpirajo vseživljenjsko učenje. Pojavil se 

je koncept aktivnega staranja, ki se opredeljuje kot proces optimizacije in možnosti za 

vzdrževanje zdravja, udeležbo v socialnem življenju in socialno varnost, cilj katerega je 

povečanje kakovosti življenja v času staranja, rezultat pa kompetentni, avtonomni in 

neodvisni starejši. Ta vizija temelji na konceptu vzdrževanja zdravja vse življenje kot 

potencial dobrega počutja, kjer sta mentalna in socialna domena enako pomembni kot fizična. 

Dodajata se še dva temeljna stebra, in sicer udeležba v socialnem življenju in socialna 
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varnost. Slednje zajema idejo zagotavljanja zaščite, dostojanstva in specialne oskrbe v starih 

letih. Beseda »aktivno« se ne nanaša samo na fizično ali delovno moč, ampak se močno 

asociira z neprekinjeno aktivnostjo starejše osebe v socialnem, emocionalnem, kulturnem in 

duhovnem življenju (Active ageing: a policy framework, 2002).  

Za dosego efektivnega aktivnega staranja je ključno, da zdravstveno-oskrbovalni sistem 

aktivno promovira zdravje in preventivo bolezni. Po drugi strani je politika socialnega 

varstva nujna za zagotavljanje prihodka za dostojno življenje v starejših letih. Fizično okolje 

je prav tako faktor, ki ga je treba upoštevati zaradi njegovega vpliva na neodvisnost starejše 

osebe.  

Aktivno staranje je odvisno od individualnih faktorjev, podpore družine in občinstva v celoti. 

Obstoj formalne in še posebej neformalne podporne mreže je ključnega pomena za 

zagotovitev neodvisnosti, samozavesti, mentalnega zdravja in dobrega počutja.  

Glede na dinamični karakter staranja prebivalstva postaja pomembno, da se ta nova 

paradigma čim prej integrira v skupnost, tako da se odvijajo ukrepi na političnem, socialnem 

in individualnem nivoju. Prav zaradi tega lahko aktivno staranje smatramo kot produkt 

adaptacije, ki se pojavi skozi življenje in prek katerega mi dosežemo optimalno fizično, 

kognitivno, emocionalno in socialno funkcioniranje (Fernández-Ballesteros, 2009, v Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Promocija zdravega staranja vključuje optimizacijo pogojev v smislu biomedicinskih, 

psiholoških in socialno-okoljskih intervencij, preventivo obolenj in nezmožnosti. V ospredju 

je ideja maksimizacije dobrega počutja in kakovosti življenja (Fernández-Ballesteros, 2009, v 

Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Kakovost življenja in dobro počutje pri starejših 

Kakovost življenja je širok pojem in zajema najrazličnejša vprašanja, kot so okoliščine 

življenja, dohodki, izobrazba, zdravje (sem spadata tudi mobilnost in sposobnost opravljanja 

domačih opravil), odnosi v družini, socialno življenje, dobro počutje in najpomembnejše – 

kako oseba sama vidi in ocenjuje kakovost svojega življenja (European Quality of Life 

Surveys (EQLS), 2017). 

Kakovost življenja vsakega posameznika je tesno prepletena z njegovim zdravstvenim 

stanjem, ki vpliva na posameznikovo vsakodnevno delovanje in njegovo dojemanje fizičnega, 

duševnega in socialnega blagostanja (Rifel, 2006). Večina ljudi si želi ohranjanje učinkovitega 

življenja z normalnim delovanjem na vseh področjih ter splošno dobro počutje in ne samo 

ohranitve dolgega življenja (Rifel, 2006).  

Koncept dobrega počutja in sreče lahko definiramo prek afektivne in kognitivne 

komponente. Afektivnost vključuje emocije, pozitivne in negativne. Kognitivna komponenta 

vključuje sodbe, presoje, ki se nanašajo na zadovoljstvo z življenjem v primerjavi z idealom 

in pričakovanji (Alaphilipe in Bailly, 2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Zadnje raziskave (Alaphilippe in Bailly, 2014, Ribeiro, Ferreira in Lima, 2013, v Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) odkrivajo, da v populaciji brez patologij dobro počutje 

ne upada s staranjem. Ti rezultati kažejo, da objektivni pogoji življenja definirajo kakovost 

življenja. Pomembno je ločiti objektivne pogoje dobrega počutja, ki se nanašajo na zdravje, 

finančno moč, socialno podporno mrežo itd., od subjektivnega pogleda, ki se fokusira na 
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evalvacijo, oceno, ki jo oseba daje svojemu zdravju, finančno moč in socialno podporno 

mrežo (Martinis, 2005, v Lajhar, 2014; Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Ob problematični jasni definiciji kakovosti življenja v dveh relevantnih vidikih tega koncepta 

se znanstveniki, ki delajo na tem področju, strinjajo: multidimenzionalnost (aspekt, ki se 

nanaša na biopsihosocialni model zdravja), ker je to kompleksen vidik življenja, ki je odvisen 

od vloge več domen in komponent); in subjektivnost, ki temelji na ocenjevanju, na percepciji 

in pričakovanjih osebe, kar je, torej, dinamični proces (Seidl in Zannon, 2004, v Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). Seznam dimenzij, ki sestavljajo kakovost življenja, je 

lahko neskončen in za posploševanje tega seznama avtor našteva: versko, duhovno, 

psihološko, kulturno, čustveno, socialno, ekonomsko, delovno in fizično komponento, pri 

čemer se fizična komponenta lažje ocenjuje in interpretira, medtem ko je komponente, ki se 

nanašajo na socialne, odnosne itd. aspekte, težje oceniti. Prav tako lahko pričakovanja osebe 

in zmožnosti obvladovanja situacije vplivajo na dojemanje lastnega zdravja. Tako lahko dve 

osebi z enakim zdravstvenim stanjem kažeta različno kakovost življenja (Capitan, 1996, v 

Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Drugi aspekt, ki je dobrodošel v definiciji kakovosti življenja, je subjektivnost. Koncept 

dobrega počutja je v svoji osnovi subjektiven, zato lahko dobivamo njegovo oceno od 

posameznikov. Na ta način so raziskave kakovosti življenja močno podprte z avtoevalvacijo, 

subjektivnim ocenjevanjem funkcioniranja oseb. V tem kontekstu beseda »subjektiven« kot 

nasprotna »objektivni« ne pomeni manjše verodostojnosti, kot bi lahko pomislili, temveč se 

nanaša na izvor informacij: oseba s svojim lastnim mnenjem in prepričanji daje oceno svoji 

kakovosti življenja (Snoek, 2000). S tem se strinjata tudi Domajnko in Pahor (2011). 

Bistvo tega koncepta je prepoznavanje mnenj, ki jih imajo ljudje o svojem fizičnem, 

psihičnem, socialnem in duhovnem počutju, kar je v večji meri odvisno od njihovih vrednot in 

prepričanj, od njihovega kulturnega konteksta in preteklih izkušenj. To mnenje zato ne more 

biti neodvisno od kulturnih norm vsakega posameznika, vzorcev vedenja in pričakovanj 

(Schwartzmann, 2003, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Preventivne mere pri staranju  

Razvojna psihologija je veliko prispevala k sistematizaciji znanja preventive mentalnega 

zdravja. V ospredju je ideja, da je del vzrokov, ki zagotavljajo uspešno staranje, v rokah 

posameznika. Lahko je predmet vpliva skozi ves življenjski cikel in tako preprečuje prihodnje 

nezmožnosti in kronične bolezni v starejši dobi. Moreira (2004, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015) opredeli preventivo kot programiran razvoj dejavnosti, ki 

preprečujejo pojav določenih stanj. 

Po modelu in teoriji uspešnega staranja se mora preventiva izvajati zavestno. Za to je treba 

ukrepati čim prej zaradi zmanjšanja rizika pojava obolenj. Mlajša kot je oseba, večje so njene 

zmožnosti za selekcijo, optimizacijo in kompenzacijo, za uspešnejše staranje v nasprotju s 

starejšimi odraslimi (Ribeiro idr., 2013, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Faktorji rizika pomenijo individualne karakteristike, ki zmanjšujejo sposobnost osebe 

vzdrževati svoje dobro počutje, povečujejo predispozicije za pojav in razvoj motenj. V 

nasprotju so faktorji protekcije, ki ščitijo pred riziki pojava obolenj. Še posebej v populaciji 

starejših je glavni cilj preventive povečanje kakovosti življenja. Dolgoročni cilj je 

zmanjšanje psihopatologij, kratkoročni pa zmanjšanje dejavnikov rizika, povečanje 

dejavnikov protekcije.  
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Pomembno je poudariti, da je odpornost ključnega pomena v tem ravnovesju med rizičnimi in 

zaščitnimi dejavniki. Odpornost je zmožnost osebe k uspešni adaptaciji, pozitivnemu 

funkcioniranju in zmožnost rehabilitacije po dolgi travmatični izkušnji« (Soares, 2000, v 

Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015, str. 28).  

Strokovni delavci, ki delajo s starejšimi, morajo spodbujati povečevanje samozavesti starejših, 

kar daje pozitiven rezultat. »Opredelitev dejavnikov rizika in protekcije je temeljnega 

pomena, saj dovoli boljše razumevanje situacije, kar omogoča boljšo kvaliteto pri pripravi 

preventivnih ukrepov« (Moreira, 2004, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015, str. 

18).  

Ob preventivi je vredno omeniti pomembne socialne in politične dosežke v implementaciji 

preventivnih programov, kar lahko prepreči potrebo po dražji oskrbi.  

Medicinsko in javno zdravstvo opredeljujeta preventivo kot primarno, sekundarno in 

terciarno. Primarna je preventiva pred nastankom problema, usmerjena na njegovo izogibanje. 

Sekundarna je usmerjena na zmanjšanje poteka in resnosti problema. Terciarna je usmerjena 

na rehabilitacijo prek reševanja problema ali njegovih posledic (Ribeiro idr., 2013, v Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Strategija aktivnega staranja v Sloveniji 

Socialna vključenost starejših, njihovo znanje in izkušnje predstavljajo enega od 

pomembnejših razvojnih virov in trajnostnega razvoja Slovenije. Termin dolgožive družbe, ki 

ga je uporabila in udejanjila publikacija Socialni razgledi (Javornik, 2006, v Penger in 

Dimovski, 2007), nakazuje širše, torej tudi vse pozitivne razsežnosti njenega staranja. Staranje 

družbe pomeni, da ljudje živimo dlje, kar močno prispeva k družbeni blaginji in kakovosti 

življenja. Slednja je odvisna od tega, ali imajo starejši ljudje možnost dostojnega življenja in 

izbire življenjskega sloga. Na kakovost njihovega življenja vplivata pokojninski in 

zdravstveni sistem, pa tudi možnost dolgotrajne oskrbe, možnosti za dejavnosti in 

izobraževanje, socialno vključenost, ustrezne delovne razmere in odnos družbe do starejših. 

Vse to so vzvodi, po katerih dolgoživost vnaša pomembne spremembe v socialni razvoj 

družbe in razvoj medčloveških odnosov.  

Številni pozitivni zgledi po svetu in Evropi kažejo, da lahko dejavna in zaposlena starejša 

generacija, v nekaterih skandinavskih državah je to že dejstvo, uspešno pripomore k 

trajnostnemu razvoju družbe in hitrejšemu razvoju celotnega gospodarstva (Urad Vlade RS, 

2006, v Penger in Dimovski, 2007). 

Junija 2017 je bil sprejet dokument Strategija dolgožive družbe (2017), ki vključuje tudi 

ukrepe za kakovostno staranje. Temu dokumentu bom namenila več pozornosti, saj se 

neposredno nanaša na temo tega magistrskega dela. Vse trditve in slike v tem poglavju so 

povzete iz tega dokumenta.  

Med ključnimi izzivi dolgožive družbe v dokumentu se navaja: 

 zagotovitev pogojev za aktivno in zdravo življenje v celotnem življenjskem obdobju;  

 podaljševanje delovno aktivnega obdobja (z zgodnejšim vstopom in poznejšim 

izstopom iz delovne aktivnosti), ki posredno zagotavlja tudi večjo dohodkovno varnost 

v starosti; 
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 zagotovitev pogojev za finančno varnost v celotnem življenjskem obdobju (zaenkrat v 

Sloveniji 268.000 oseb živi pod pragom tveganja revščine, to je 13,3 % prebivalstva) 

(Dohodek, revščina in socialna izključenost, b.d.); 

 zagotovitev možnosti in spodbujanje izobraževanja ter ustvarjalnosti v celotnem 

življenjskem obdobju; v Sloveniji aktivno delujejo univerze za tretje življenjsko 

obdobje, Andragoški center Slovenije, centri aktivnosti za starejše občane.  

Slika 1: Spremembe v življenjskem ciklu 

 

Vir: Strategija dolgožive družbe (2017, str. 20). 

Indeks aktivnega staranja prikazuje, koliko sposobnosti starejših je uporabljenih in v 

kolikšni meri je starejšim omogočeno oziroma so spodbujeni, da sodelujejo v družbi. Zajema 

naslednja področja: 

– zaposlenost, 

– vključenost v družbo, 

– zmogljivost za aktivno staranje in 

– samostojno življenje. 

Slovenija je po tem indeksu uvrščena pod povprečje EU, in sicer na 23. mesto, predvsem 

zaradi nizke vrednosti kazalnika zaposlenosti (zadnje, 28. mesto). Glede na nizko delovno 

aktivnost starejših je taka uvrstitev pričakovana, Slovenija je na zadnjem mestu po vseh 

podkazalnikih. Pri drugih kazalnikih je uvrstitev Slovenije boljša. Najvišja je pri kazalniku 

samostojno življenje (9. mesto), kjer je tudi vrednost kazalnika nad povprečjem EU. K temu 

pripomoreta visoka vrednost in uvrstitev po podkazalnikih fizična varnost (1. mesto) in 

dostop do zdravstvenih storitev (2. mesto), po podkazalnikih fizične aktivnosti (18. mesto) 

in zlasti pri tveganju revščine (25. mesto) pa je uvrščena precej nižje. Pri preostalih dveh od 

štirih glavnih kazalnikov je uvrstitev Slovenije nižja, tudi vrednosti kazalnikov so pod 

povprečjem EU. 
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Slika 2: Indeks aktivnega staranja AAI (2014), Slovenija in EU-28  

 

Vir: Strategija dolgožive družbe (2017, str. 12). 

Strategija dolgožive družbe je zasnovana na konceptu aktivnega staranja. To je osnovni cilj, s 

katerim želimo doseči, da bi posameznik v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti, živel 

aktivno, zdravo, neodvisno in varno, v medgeneracijskem sožitju ter polno užival svoje 

pravice. 

Koncept aktivnega staranja vključuje:  

 aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, ki vključuje zlasti večjo aktivnost starejših na 

družbenem, gospodarskem, socialnem in kulturnem področju; 

 skrb za zdravje, ki vključuje skrb za zdravje in zdrav življenjski slog vse življenje; to 

omogoča podaljšanje delovne aktivnosti, več zdravih let življenja ter vpliv na 

zmanjšanje izdatkov za zdravstvo in zmanjšanje absentizma (odsotnosti na delovnem 

mestu). 

Vizija strategije: družba in sistemi, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah vsem 

zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje. Poudarjeni so medgeneracijsko sodelovanje in 

udejstvovanje vseh generacij v družbi ter zavedanje pomena kakovostnega staranja.  

Eden od štirih stebrov strategije je samostojno, zdravo in dostojno življenje vseh generacij. O 

tem dokument govori tako: »Zdravje je pomemben dejavnik razvoja družbe in močno vpliva 

na položaj posameznika v družbi. Povečanje števila zdravih let življenja lahko vpliva na 

zmanjšanje izdatkov za zdravstvo in izboljšanje blaginje vseh generacij. Izkušnje drugih držav 

kažejo, da lahko ukrepi, ki so usmerjeni v spodbujanje zdravega načina življenja, in 

preventivni zdravstveni programi pomembno vplivajo na kakovost življenja in izboljšujejo 

dolgoročno vzdržnost sistemov socialne zaščite« (Strategija dolgožive družbe, 2017, str. 26).  

Neenakosti v zdravju so najbolj posledica socialno-ekonomskih razlik. Prisotne so že v 

zgodnjem otroštvu in se postopoma krepijo ter vplivajo na celotno življenje posameznika, na 

njegovo delovno aktivnost, materialno blaginjo, zdrava leta življenja in pričakovano trajanje 

življenja (Strategija dolgožive družbe, 2017).  

Spodbujanje zdravega načina življenja v Sloveniji 

Slovenija se uvršča med države, v katerih je nadpovprečen delež prebivalstva izpostavljen 

dejavnikom tveganja za zdravje, saj je delež rednih kadilcev med odraslimi in poraba alkohola 

na odraslega prebivalca pri nas nad povprečjem razvitih držav. Tudi delež odraslih s 
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prekomerno težo je v Sloveniji nad povprečjem EU, pri čemer so neenakosti v debelosti 

odraslih glede na izobrazbo celo najvišje v EU. Debelost je vzrok za številne bolezni in 

povzroča visoke stroške v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ti dejavniki prispevajo tudi k temu, 

da brez oviranosti in potrebe po pomoči druge osebe preživimo v povprečju le 59 let (t. i. leta 

zdravega življenja) oziroma 72 % življenja, kar je precej manj kot v povprečju EU. Prav tako 

ti dejavniki vplivajo na absentizem, ki je pri nas bolj prisoten kot v povprečju v OECD (angl. 

The Organisation for Economic Cooperation and Development). Slovenija se uvršča tudi med 

države z najvišjo stopnjo samomorilnosti med državami OECD. 

OECD (2015, v Strategija dolgožive družbe, 2017) poudarja, da na samomorilnost vpliva več 

dejavnikov, ki pogosto izražajo poslabšanje socialnih razmer v posameznikovem življenju. 

Nezdrav življenjski slog se oblikuje od najzgodnejšega življenjskega obdobja in je bolj 

prisoten v socialno-ekonomsko ranljivejših družbenih skupinah. 

Nekatere usmeritve:  

 okrepitev politik za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in obvladovanje 

tveganega vedenja ter ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu od najzgodnejšega 

življenjskega obdobja, 

 krepitev programov preprečevanja bolezni z zgodnjim odkrivanjem dejavnikov 

tveganega vedenja na primarni ravni, 

 okrepitev programov za promoviranje zdravja in zdravega življenjskega sloga 

(predvsem bolj zdrava prehrana in gibanje), 

 ohranjanje in krepitev lastnega telesnega in duševnega zdravja. 

Leta 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 

za zdravje 2015–2025 (ReNPPTDZ). Veliko dokumentov o koristih telesne vadbe z napotki 

zasledimo tudi na spletnih straneh Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).  

Koristi redne telesne dejavnosti v starosti 

Redna in zadostna telesna dejavnost je zelo priporočljiva tudi v starosti. Pripomore namreč k 

ohranjanju telesnih sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne pri vsakodnevnih opravilih in 

aktivnostih, po drugi strani pa vpliva na posameznikovo počutje, na občutek dobrega zdravja 

in splošno zadovoljstvo z življenjem. Redna telesna dejavnost krepi mišice, vpliva na zdravje 

kosti, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomore k 

zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in 

samozavest, krepi imunski sistem ter vpliva na kakovost spanca. Skupaj z ustrezno prehrano 

telesna dejavnost varuje tudi pred prekomerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšuje 

tveganje za padce in poškodbe pri padcih. Različne epidemiološke raziskave so pokazale, da 

redna telesna dejavnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni: vpliva na 

zmanjšanje tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, kapi, visokega krvnega tlaka, sladkorne 

bolezni tipa 2, osteoporoze, raka debelega črevesa in raka na prsih (Drev, 2010). 

Redna vadba ima velik vpliv na porabo maščob, s tem pa se zmanjšuje verjetnost nastanka 

ateroskleroze. S pomočjo redne vadbe vzdržljivosti se zmanjša količina škodljivih stresnih 

hormonov, poveča pa se količina hormona melatonina, ki je potreben, da zaspimo. Telesno 

aktivnejši starejši odrasli imajo nižji arterijski krvni tlak od neaktivnih. Aerobne aktivnosti od 
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nižje do velike intenzivnosti namreč vplivajo na zniževanje sistoličnega krvnega tlaka po 

vadbi. Ohranjanje ali celo pridobivanje mišične mase pri starejših omogoča boljšo stabilnost 

ter preprečuje padce in poškodbe. Redna telesna dejavnost krepi imunski sistem in tako 

zmanjšuje obolevanje za različnimi nalezljivimi boleznimi, kot so viroze. Ohranjanje mišične 

mase zaradi redne telesne dejavnosti omogoča posamezniku energijski vnos, kar pomeni, da s 

pestro mešano prehrano dobi dovolj vseh nujno potrebnih hranil in ohranja normalno telesno 

težo (Drev, 2010). 

Pomanjkanje telesne dejavnosti vodi v prezgodnje staranje. Odsotnost ali pomanjkanje telesne 

dejavnosti in prekomerno sedenje lahko povzročijo zmanjšanje kostne in mišične mase, kar 

lahko vodi v prezgodnje staranje in v zmanjšano sposobnost opravljanja vsakdanjih opravil. 

Podatki za Slovenijo kažejo, da je v starostni skupini nad 65 let telesno nedejavnih kar okoli 

60 % starejših odraslih (Drev, 2010). 

Po priporočilih Ameriškega združenja za srce (AHA) se za starejše odrasle priporočajo 

naslednje vrste telesne dejavnosti: aerobne gibalne dejavnosti, vaje za mišično moč, vaje za 

gibljivost in vaje za ravnotežje. Pri tem moramo upoštevati našo telesno pripravljenost in biti 

aktivni v okviru naših zmožnosti. Vsi namreč nismo enako telesno pripravljeni, tako bo za 

nekoga zmerno intenzivno aerobno aktivnost predstavljala že počasna hoja, za drugega pa 

hitra hoja.  

Med aerobne gibalne aktivnosti se uvrščajo: hitra hoja, hoja po stopnicah, tek, kolesarjenje, 

ples, planinarjenje, tek na smučeh, plavanje in aerobika.  

Pri začetnih korakih nam bo v veliko pomoč tudi izbira aktivnosti, ki so nam v veselje in v 

katerih uživamo. Morda bo to sprehod z vnukom oziroma vnukinjo ali pa z našim sosedom, 

morda bo to loščenje našega avtomobila ali pa nam bo v veselje plesni tečaj (Drev, 2010). 

Učinkovitost in korist telesne dejavnosti sta odvisna od lastnosti in potreb vsakega 

posameznika. Cilj, za katerega bi si morali prizadevati, je vsaj 30-minutna dnevna telesna 

dejavnost (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 

2015–2025, 2015). 

Celo pri mladostnikih je delež redno telesno dejavnih v Sloveniji nizek (vsak dan je dovolj 

telesno dejavnih 25,5 % fantov in le 14,9 % deklet) in z njihovo starostjo še upada, zlasti z 

vstopom v adolescenco (Zurc, 2011, v Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 

telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 

Pri starejših je redna in ustrezna telesna dejavnost še pomembnejša kot pri mlajših odraslih 

(Kreider idr., 2010, v Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje 2015–2025, 2015). Zaradi fizioloških procesov staranja pride do upada mišične mase 

in s tem mišične moči ter sposobnosti ravnotežja in koordinacije. 

Sarkopenija ali upadanje skeletne mišične mase in osteoporoza načenjata funkcionalno 

telesno maso in močno pripomoreta h krhki starosti, ko se močno poveča možnost padcev, 

obnemoglosti in seveda s tem povezano večje število hospitalizacij in obiskov drugih ustanov 

za starejše osebe ter slabih izhodov zdravljenja najrazličnejših zdravstvenih težav (Rotovnik 

Kozjek in Miloševič, 2008, v Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 

Kroničnim bolnikom pa telesna dejavnost omogoča optimalno izrabo prehranske podpore in 
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je ključna za vzdrževanje funkcionalne mase ter dobro kakovost življenja (Kreider idr., 2010, 

v Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 

2015). 

Za ohranjanje zdravja za starejše (65 let ali več) SZO priporoča: 

 vsaj 150 minut (2,5 ure) zmerno intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ali vsaj 

75 minut zelo intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ali ustrezno kombinacijo 

obeh intenzivnosti; 

 aerobna (vsaj zmerno intenzivna) telesna dejavnost naj se izvaja neprekinjeno vsaj 10 

minut;  

 osebe s slabšo gibljivostjo naj izvajajo vaje za ravnotežje in preprečevanje padcev vsaj 

tri dni v tednu; 

 vaje za krepitev večjih mišičnih skupin naj se izvajajo vsaj dva dni v tednu; 

 osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo dosegati priporočil, naj bodo telesno 

dejavne skladno s svojimi zmožnostmi. 

Za izboljšanje zdravja pa je potrebno vsaj 300 minut (5 ur) zmerno intenzivne telesne 

dejavnosti v celem tednu ali vsaj 150 minut (2,5 ure) zelo intenzivne telesne dejavnosti v 

celem tednu ali ustrezna kombinacija obeh intenzivnosti (Resolucija o nacionalnem programu 

o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 

Telesna dejavnost prispeva k preprečevanju pojava številnih kroničnih nenalezljivih bolezni 

oziroma preprečuje ali omili zaplete pri že prisotnih boleznih, prispeva pa tudi k zmanjšanju 

tveganja za prezgodnjo smrt (Bouchard idr., 2006, Cavill idr., 2006, SZO, 2007c, v Resolucija 

o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 

Povečanje količine telesne dejavnosti se pogosto povezuje z zmanjševanjem čezmerne telesne 

mase in povečanjem telesne pripravljenosti. Vendar tudi brez izgube telesne mase telesna 

dejavnost izboljša homeostazo krvnega sladkorja, krvne maščobe, trebušno debelost in krvni 

tlak. Pomemben vpliv ima na pojav oziroma zaviranje razvoja osteoporoze in sarkopenije, 

zato je poleg količine telesne dejavnosti in vrste intenzivnosti pomembno tudi razmerje med 

vajami moči, s katerimi preprečujemo osteoporozo, in aerobnimi dejavnostmi. Prav tako ima 

pozitivno vlogo pri zmanjševanju vrednosti serumskega holesterola in krvnega tlaka ter 

pojavnosti metabolnega sindroma (Mark in Janssen, 2008, v Resolucija o nacionalnem 

programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 

Priporočila (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 

2015–2025, 2015): 

 telesna dejavnost za zdravje, 

 okolje, ki spodbuja redno telesno dejavnost, 

 vloga sistema zdravstvenega varstva, 

 izobraževanje in usposabljanje ter raziskovanje, 

 informiranje in osveščanje. 
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Nosilna ministrstva: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MJU. 

Ukrepi (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025, 2015): 

 kakovostno vodena gibalna vadba za starejše v različnih okoljih (npr. v 

socialnovarstvenih zavodih, zdravstvenih domovih, društvih upokojencev, športnih 

društvih) s povezovanjem upokojenskih, zdravstvenih in športnih organizacij; 

 kakovostno vodena in za uporabnika brezplačna skupinska gibalna vadba starejših na 

javno dostopnih površinah; 

 ciljano izvajanje programov za ravnotežje in koordinacijo zaradi preprečevanja padcev 

in posledičnih poškodb; 

 zagotavljanje dostopnosti do telesne dejavnosti vsem, s poudarkom na socialno 

ogroženih in funkcijsko manj zmožnih oziroma funkcijsko nezmožnih starejših; 

 zaznavanje oseb s primanjkljajem v telesni pripravljenosti in svetovanje za 

vključevanje v kakovostne gibalne programe z interdisciplinarnimi svetovalnicami za 

telesni in gibalni razvoj v zdravstvenih domovih (sodelovanje zdravnika, kineziologa, 

fizioterapevta, medicinske sestre, nutricionista, športnega pedagoga).  

Telesna dejavnost in okolje, ki jo spodbuja (zavira) 

Okolje, v katerem se odvija naše vsakdanje življenje (bivalno, šolsko oziroma delovno okolje, 

transport), je vse manj naklonjeno telesni dejavnosti, pogosto jo celo ovira. Delovna mesta so 

se v sodobnem svetu spremenila, težkega fizičnega dela je mnogo manj, naraščajo sedeča 

opravila in večina delovnih mest ne zahteva velike porabe energije. Razvoj tehnologije je 

domove napolnil s televizijami, daljinskimi upravljalniki, računalniki, telefoni in 

gospodinjskimi aparati ter posledično življenje v domačem okolju naredil vse bolj pasivno. 

Odrasli v industrializiranih državah porabijo za gospodinjska opravila 20 % manj časa kot 

pred 30 leti. Vse to povzroča, da smo v vsakodnevnem življenju vse manj telesno dejavni. Ker 

vsakodnevno življenje postaja vse bolj sedeče in spodbuja debelost, je zelo pomembno, da 

ključno okolje, v katerem poteka naše vsakdanje življenje, omogoča zdravo telesno dejavnost 

in njeno ustrezno raven. Vedno manj zelenih površin za rekreacijo v urbanih središčih na 

primer zmanjšuje dostopnost, omejene finančne zmožnosti pa marsikomu lahko zmanjšujejo 

dosegljivost zdravih izbir (Cavill idr., 2006, v Resolucija o nacionalnem programu o prehrani 

in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). 

Raziskave so prikazale, da slabo zdravje, obnemoglost in odvisnost niso neizogibne posledice 

staranja. Odrasli, ki skušajo živeti zdravo in ob tem uporabljajo tudi preventivne ukrepe, ki jih 

ponuja zdravstvo, ter so vključeni v družinsko in družabno življenje, bodo bolj verjetno ostali 

zdravi, živeli samostojno in bodo manjše finančno breme zdravstvenemu in socialnemu 

sistemu (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–

2025, 2015). 

V Republiki Sloveniji je treba vzpostaviti sistem celovitega upravljanja posameznih 

preventivnih programov in intervencij, ki vključujejo tudi zdravo prehrano in telesno 

dejavnost za zdravje z vzpostavitvijo koordinacije na nacionalni in območni ravni ter 

poenotenjem izvajanja pri vseh izvajalcih za različne ciljne skupine (Resolucija o 

nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). Še 
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posebej, ker pri starejših z leti upada navdušenje nad gibanjem. »V življenjskem slogu je 

ogromna emocionalna distanca med zgodnjo vzhičenostjo, navdušenjem nad gibanjem in 

poznejšim obdobjem, ko to navdušenje komaj prestane. Medtem ko biološka potreba ostaja 

vedno« (Garnet, 1974, v Stockley, 1992, str. 88). Tam, kjer so prisotni bolezen in poškodbe, 

daljši počitek in neaktivnost samo zvišujeta neudobnost (Garnet, 1974, v Stockley, 1992). 

NIJZ navaja naslednje ukrepe (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015, str. 48): 

 širitev referenčnih ambulant na vse ambulante splošne in družinske medicine s ciljem 

kakovostne obravnave kroničnih bolnikov ter zgodnjega odkrivanja dejavnikov 

tveganja in ogroženih zaradi neustreznih prehranjevalnih in gibalnih navad, čezmerne 

hranjenosti in podhranjenosti, nezadostne telesne dejavnosti pri odraslih ter funkcijske 

manjzmožnosti oziroma nezmožnosti pri starejših odraslih; 

 nadgradnja obstoječih preventivnih programov in programov krepitve zdravja za 

odrasle in starejše odrasle, ki se nanašajo na prehrano (prehransko svetovanje) in 

telesno dejavnost za zdravje (svetovanje) ter funkcijsko zmožnost; 

 okrepitev izvajalske mreže kadrov v zdravstveno-vzgojnih centrih (centrih za krepitev 

zdravja, patronažnih služb) s standardnimi timi za izvajanje programov krepitve 

zdravja in podpore za opolnomočenje na področju zdravega prehranjevanja (dietetike), 

redne telesne dejavnosti in funkcijske zmožnosti za vse populacijske skupine 

(kineziologe, fizioterapevte); 

 izvedba pilotnih projektov in testiranje programov za delovanje interdisciplinarnih 

svetovalnic v zdravstvenih domovih v razširjeni multidisciplinarni ekipi (sodelovanje 

zdravnika, kineziologa, fizioterapevta, medicinske sestre, dietetika, športnega 

pedagoga) pred razširitvijo v zdravstveni sistem; 

 priprava priporočil za telesno dejavnost kroničnih bolnikov in podpora pri uveljavitvi 

le-teh;  

 promocija organiziranih programov telesne vadbe, ki so za uporabnika brezplačni. 

Zdravje je vrednota sama po sebi, ima pa tudi ekonomske učinke in je tudi predpogoj za 

gospodarsko blaginjo. Zdravje ljudi vpliva na gospodarstvo v smislu produktivnosti, ponudbe 

delovne sile, človeških virov in javne porabe. Preprečevanje kroničnih bolezni v ekonomskem 

smislu pomeni manj stroškov za socialne transferje (nadomestila za bolniško odsotnost, 

invalidnine, zdravljenje). 

Iz poročila OECD (Obesity and the economics of prevention: fit not fat) (Resolucija o 

nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015), kjer 

OECD proučuje obseg in značilnosti trenutne epidemije debelosti, je jasno predstavljeno, da 

debelost v večini držav OECD postaja »državni sovražnik številka ena«. Poročilo ugotavlja, 

da debelost pomeni visoke stroške in predstavlja veliko breme za zdravstvene sisteme. 

Zdravstveni izdatki za debele ljudi so vsaj 25 % višji v primerjavi z izdatki za osebe z 

normalno telesno maso. OECD v svojem poročilu na koncu jasno zaključuje, da so vladni 

ukrepi s področja preprečevanja debelosti (izobraževanje, promocija, svetovanje zdravnikov 

družinske medicine) najboljša naložba države. Brez teh ukrepov bodo državi ostali samo 

visoki stroški zdravljenja.  
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V Republiki Sloveniji bomo z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja lahko 

bolje obvladovali breme kroničnih bolezni v dolgoživih družbah. Nezdravo prehranjevanje in 

premalo telesne dejavnosti namreč pomembno prispevata k bremenu kroničnih nenalezljivih 

bolezni in k stroškom zdravstvenih blagajn. Podatki na ravni EU kažejo, da predstavljajo 

stroški bolezni, povezani z debelostjo, približno 7 % sredstev (to je pribl. 100 milijard evrov v 

državah članicah EU) od vseh izdatkov za zdravstveno oskrbo, ob tem, da k tej številki niso 

vključeni posredni stroški, ki se nanašajo na slabšo produktivnost zaradi zdravstvenih težav in 

prezgodnje smrtnosti. V Republiki Sloveniji ocenjujemo, da neposredni stroški zdravstvene 

oskrbe zgolj sladkorne bolezni, ki jo ima približno 7 % ljudi v Republiki Sloveniji, znašajo 

najmanj 114,3 milijona evrov na leto. V primeru, da ne bomo učinkovito ukrepali, se bo 

število obolelih vsako leto povečalo za približno 3 % (Resolucija o nacionalnem programu o 

prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015).  

V Sloveniji je fizična dejavnost na nacionalni ravni obravnavana predvsem kot šport. Leta 

2014 je bil sprejet Nacionalni program športa v RS 2014–2023, v katerem je poglavje tudi o 

športu starejših, v katerem je omenjena pomembnost fizične aktivnosti v tretjem življenjskem 

obdobju in zaznamovana strateška cilja:  

 povečati delež športno dejavnih starejših na 50 %, 

 povečati delež športno dejavnih starejših v strokovno vodenih športnih programih za 

10 odstotnih točk.  

Podana sta tudi ukrepa (Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 2014):  

 zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko 

za starejše, 

 spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport. 

Kot je razvidno iz teh dokumentov, je glavni poudarek v teh strategijah na športnem in 

telovadnem gibanju in je le redko omenjen ples. Medtem pa starejši, po mojih opažanjih, 

velikokrat kot vrsto gibalne aktivnosti raje izberejo ples. 

Preprečevanje oviranosti  

S staranjem se povečuje tveganje za nastanek nekaterih bolezni in stanj, ki ne vplivajo le na 

zdravstvene izdatke in izdatke za dolgotrajno oskrbo, temveč tudi na sposobnost 

samostojnega življenja. V Sloveniji znaša delež zelo oviranih oseb v celotni populaciji 

približno 10 % in se s starostjo povečuje, vendar pri vseh starostnih skupinah presega 

povprečje EU. Hkrati se bo s povečanjem deleža prebivalstva nad 85 let zelo zaostrilo zlasti 

vprašanje demence.  

Nekatere usmeritve (Strategija dolgožive družbe, 2017): 

 oblikovanje programov za preprečevanje oviranosti pri starejših: programi 

preprečevanja padcev, telesne vadbe, razvoja zgodnje rehabilitacije in dolgotrajne 

oskrbe v domačem okolju;  

 ureditev področja najpogostejših starostnih bolezni (demenca, inkontinenca, diabetes 

itd.), vključno z oblikovanjem prijaznih skupnosti in storitev, ki bodo povečevale 

kakovost bivanja bolnikov in njihovih bližnjih; 

 zgodnje diagnosticiranje nevrodegenerativnih bolezni;  
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 oblikovanje ukrepov in programov, ki bodo starejšim in starajočim se invalidom kar 

najbolj omogočili samostojnost in polno vključenost na vseh področjih življenja. 

Vključenost v družbo 

Vključenost v družbo (na družbenem, socialnem, gospodarskem in kulturnem področju) je 

pomembna za dostojno in kakovostno življenje vseh generacij. Pomembno je, da se 

posamezniki in posameznice v družbi počutijo varno, zato je nujna ničelna toleranca do 

starostne diskriminacije in pojavov staromrzništva, zlasti zanemarjanja, zapostavljanja, kar 

mora sicer veljati za vse možne ranljive skupine prebivalstva (otroci, osebe z invalidnostjo, 

krhki stari).  

Za vse generacije so še posebej pomembne pravice na področju zaposlovanja, 

izobraževanja/usposabljanja, socialne zaščite ter dostopa do različnih storitev in stanovanja 

(Strategija dolgožive družbe, 2017).  

Medgeneracijsko sožitje 

Ramovš (2018) dva glavna življenjska cilja človeka opredeli kot kakovosten osebnostni 

razvoj od začetka do konca življenja in lepo sožitje z vsemi ljudmi. Zlato pravilo za 

kakovostno staranje in lepo človeško sožitje se glasi: »V vsakem obdobju življenja mora 

človek poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim 

človekom iz vsakega rodu: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim. Biti osebno 

povezan pomeni, da se z njim vsaj eno uro tedensko pogovarja o njunih osebnih izkušnjah in 

o njunem doživljanju; torej ne samo o splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih 

brezosebnih vsebinah« (Ramovš, 2018, str. 10). »V medčloveškem sožitju se dogaja osebni 

odnos takrat, ko sta dva (ali več ljudi) globlje človeško ubrana, da skupno rasteta v dobra 

človeka. V takem sožitju oba dobivata in oba dajeta, oba sta drug drugemu učitelja in oba 

učenca« (Ramovš, 2018, str. 28). 

Današnje življenjske razmere so takšne, da imajo najbližji pogosto najmanj časa drug za 

drugega. Tudi ko so skupaj, jim lepi odnosi ne uspevajo sami od sebe. Tega se niso nikoli 

naučili. Zadnja leta se oblikujejo tečaji, v katerih se mlajši družinski člani učijo bolje razumeti 

starejše in z njimi komunicirati tako, da je obojim zanimivo in koristno. Podobni tečaji so tudi 

za starejše, da se učijo bolje razumeti generacijo svojih odraslih otrok in mlado generacijo 

vnukov ter oblikovati lepe odnose z njimi. V Sloveniji jih razvija in na terenu izvaja Inštitut 

Antona Trstenjaka za gerontologjjo in medgeneracijsko sožitje (Ramovš, 2012). 

V starosti je med najbolj živimi potrebami tista po prenašanju svojih življenjskih izkušenj in 

spoznanj na druge ljudi. Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije, 

ki so stari 50 in več let (Ramovš, 2012), je pokazala, da čim bolje človek prenaša svoje znanje 

in izkušnje na mlajše, tem srečnejši je in tem bolj doživlja, da uresničuje smisel svojega 

življenja. Pokazala je tudi, da je večina starejših, poleg tega da že delajo za dobrobit svojega 

kraja, dejala, da so pripravljeni narediti še več; navedli so številne potrebne in koristne stvari, 

za katere imajo sami veselje in zmožnosti, pa doslej ni bilo priložnosti, da bi jih uporabili v 

korist svoje skupnosti (Ramovš, 2012).  

Ramovš (2012) zagovarja, da na svetu ni človeka, ki ne bi potreboval pomoči drugih, in ga 

tudi ni, ki bi drugim ničesar ne mogel dati. Vsak človek je življenjsko odvisen od drugih ljudi. 

Vsak četrti človek tretje generacije pa potrebuje pomoč drugih (Ramovš, 2012). Zato se za 

razvoj in krepitev medgeneracijske solidarnosti lepega sožitja vseh prebivalcev, za aktivno in 
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zdravo staranje upokojenske generacije, za oskrbo in nego vseh, ki jo potrebujejo, 

organizirajo krajevna medgeneracijska središča. Po letu 1970 se je začela aktivna gradnja 

domov starejših občanov, institucij za več kot 100 ljudi, vzorec hotelov – bolnišnic, ki se ni 

izkazala kot dobra rešitev za kakovostno staranje. Veliko starejših doživlja depresijo v takih 

institucijah (Perko in Černetič-Bizjak, 2018). Boljša rešitev se je izkazala ustanovitev 

stanovanjskih (gospodinjskih) skupin (Ramovš, 2012). 

Inštitut za gerontologijo A. Trstenjaka organizira izobraževanje prostovoljcev za druženje s 

starejšimi, kjer se sodelujoči učijo lepega sožitja in osebne solidarnosti. Organizirajo skupine 

za samopomoč, v katerih obravnavajo aktualne teme in teme, pomembne za starejše, na 

primer temo o preprečevanju padcev, o pomembnosti gibanja za človeka in še posebej za 

starejše osebe.  

Ljubiteljska, kulturna in športna dejavnost 

Ljubiteljska in kulturna dejavnost posamezniku dajeta možnost izraziti svojo ustvarjalnost. 

Udejstvovanje v kulturnih in športnih ter rekreacijskih dejavnostih povečuje kakovost 

življenja, v dolgoživi družbi pa omogoča tudi krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Obisk 

kulturnih znamenitosti, prireditev in kina je pri starejših manjši kot pri mladih in v srednjih 

starostnih skupinah, starejši se tudi redkeje ukvarjajo s športnimi dejavnostmi ali telesno 

vadbo. 

Usmeritve za vključevanje starejših v ljubiteljsko in kulturno dejavnost (Strategija dolgožive 

družbe, 2017): 

 zagotavljanje možnosti udejstvovanja starejših v kulturnih dejavnostih,  

 večja dostopnost do kulturnih storitev, 

 večja dostopnost športa in rekreacije, prilagojenih starejšim, ter spodbujanje starejših k 

udejstvovanju,  

 razširitev programov vseživljenjske kulturne vzgoje, 

 razširitev programov, ki omogočajo in spodbujajo ustvarjalnost vseh generacij. 

Ustvarjalnost v dolgoživi družbi  

Med ključnimi dejavniki za plodno aktivnost v vseh življenjskih obdobjih je ustvarjalnost kot 

povezovanje različnih idej v nove rešitve in njihovo uresničevanje. Ne le v mladosti in 

obdobju polne delovne aktivnosti, temveč tudi in še zlasti v poznejšem življenjskem obdobju. 

Pri nekaterih ljudeh se ustvarjalnost znova pojavi po odhodu v pokoj, saj popustijo številne 

omejitve, ki jih v življenje vnaša dnevni ritem zaposlenega človeka. Take primere najdemo v 

zgodovini med znanstveniki in umetniki, ki so svoja največja dela naredili v višji starosti. 

Rezultat ustvarjalnega mišljenja in dela so inovacije, ki prispevajo k razvoju in napredku ter 

izboljšujejo kakovost življenja. Ustvarjalnost je v vsakem človeku; ali se izrazi ali ne, pa je 

odvisno od okolja in razmer, v katerih živi in deluje. Spodbujanje ustvarjalnosti je zato eden 

od temeljev družbe prihodnosti, še posebej dolgožive družbe, in mora biti vodilo pri 

oblikovanju družbenih sistemov. Ob prispevku k razvoju družbe kot celote lahko tudi občutno 

izboljša kakovost staranja in prispeva k vključevanju starejših v dnevno življenje. Na 

ustvarjalnost izrazito delujejo trije dejavniki, to so ustvarjalna kultura, odprtost za raznolikost 

in znanje. Ustvarjalno kulturo razumemo kot odnos družbe do ustvarjalcev: to je družba, ki 
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ceni in spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost na vseh področjih človekovega delovanja, 

družba, ki zmore ustvarjalce odkrivati in jih podpirati pri njihovem delu. Odprtost za 

raznolikost se nanaša na odnos družbe do različnosti, na odprtost do različnih mnenj in na 

sprejemanje drugačnosti. Nova ideja vedno nastane pri primerjavi več različnih idej, njena 

uresničitev pa je možna v družbi, ki je pripravljena na komuniciranje in sodelovanje med 

različnostmi. Možnost za ustvarjalnost pa je znanje – več znanja pomeni večje možnosti 

razvoja. Ko so vsi trije dejavniki v sozvočju in uravnoteženi, v ljudeh nastane navdih, ki je 

začetek vsakega ustvarjalnega procesa. Za aktivno delovanje posameznika v vseh življenjskih 

obdobjih je zato pomembno oblikovanje okolja za njegovo ustvarjalno delovanje na vseh 

področjih, saj nekatere ureditve in sistemi s pretirano regulacijo in togostjo dušijo 

ustvarjalnost. Prav tako lahko ustvarjalnost dušijo tudi slabe socialno-ekonomske okoliščine. 

V dolgoživi družbi se še krepijo možnosti za spodbujanje ustvarjalnosti z medgeneracijskim 

prenosom znanja. S tega vidika je izjemnega pomena tudi spodbujanje vseh generacij, še 

posebej starejših, k aktivnemu udejstvovanju na področju kulture oziroma umetnosti, kar zelo 

pozitivno vpliva na ohranjanje in razvoj zmožnosti domišljije in spoznavanja vedno novih 

razsežnosti življenja, omogoča višjo raven vključenosti v družbeno in družabno življenje v 

ožjem in širšem okolju ter spodbuja posameznika k aktivnemu odnosu do sebe in sveta 

(Strategija dolgožive družbe, 2017). 

Nekaj ključnih pojmov iz tega dokumenta, ki so neposredno povezani s plesno-gibalno 

terapijo za starejše in so zelo pomembni za njihovo kakovost življenja:  

 gibanje, zdrav način življenja, 

 preprečevanje oviranosti,  

 vključenost v družbo,  

 ljubiteljska kulturna in športna dejavnost,  

 ustvarjalnost.  

Vse te pojme se deli na fizične, psihične in socialne komponente življenja vsakega 

posameznika. 

V nadaljevanju dela je opredeljeno, kako ples na splošno in plesno-gibalna terapija vplivata 

na te komponente človeškega življenja v starejši dobi.  

2 PLES IN PLESNO-GIBALNA TERAPIJA (POMOČ S PLESNO-

GIBALNIMI DEJAVNOSTMI) 

2.1 Temeljni vidiki plesno-gibalne terapije 

Opredelitev pojmov 

Ples se že več tisoč let uporablja kot ritual zdravljenja in ima svoje zgodovinske korenine med 

avtohtonimi ljudmi (Spingte in Droh, 1992, v Kiepe idr., 2012). Tako je plesu pripisano, da 

ima kurativno moč, ki sledi posebnemu pristopu zdravljenja s plesno-gibalno terapijo.  

Ameriško združenje za plesno terapijo določa plesno-gibalno terapijo kot »psihoterapevtsko 

uporabo gibanja, kot proces, ki spodbuja čustveno, socialno, kognitivno in fizično integracijo 

posameznika« (Welling, 2014). Menijo, da ima pozitiven vpliv na dobro počutje ljudi s 
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socialnimi, fizičnimi ali psihološkimi problemi.  

Plesno-gibalna terapija je nastala v štiridesetih letih v Ameriki, ko so se nekateri plesalci 

začeli zavedati prednosti uporabe plesa in gibanja v psihoterapiji. To je holistični pristop k 

zdravljenju, ki temelji na empirično podprti predpostavki, da telo, um in psiha tvorijo celoto 

in so medsebojno močno povezani. Spremembe v telesu tvorijo spremembe v umu in obratno 

(Welling, 2014). 

Plesno-gibalno terapijo se opredeljuje tudi kot uporabo izraznega giba in plesa kot mediuma, 

prek katerega se lahko oseba kreativno vključi v proces osebnostne integracije in rasti 

(Welling, 2014). To pomeni, da se pristopi in metode plesno-gibalne terapije popolnoma 

razlikujejo od pristopov kreativnega gibanja in fitnes programov. Medtem ko so fitnes ali 

plesna srečanja usmerjeni na zvišanje mobilnosti, cirkulacije krvi in dihanja, emocionalnega 

udobja, se v plesno-gibalni terapiji vse to smatra kot dodatna vrednost, ne pa kot cilj. 

Delavnice plesno-gibalne terapije so usmerjene na združitev fizioloških, psiholoških in 

socialnih učinkov. Gibalna aktivnost ni sama sebi namen, je samo instrument za 

vzpostavljanje terapevtskega prostora.  

Druga pomembna razlika (Stockley, 1992) je v kakovosti odnosov med učiteljem 

(terapevtom) in študenti (klienti). V večini plesnih stilov se uporablja t. i. pristop »copy-

paste« ali »Simon Says«, ki povečuje moč učitelja in podcenjuje uporabnike in njihovo 

sposobnost prenesti svoj cenjeni prispevek v skupinsko delo, med učiteljem in učencem se 

ustvarja določena distanca. Terapevt plesno-gibalne terapije zavzame bolj ustvarjalno in 

empatično pozicijo, kar povečuje in vrednoti individualno izkušnjo uporabnikov. Terapevt je z 

uporabniki na vseh ravneh, ki vključujejo človeško gibanje: fizični, komunikativni ali izrazni 

ravni ter v simboliki nezavednega, bodisi se giblje z njimi bodisi je v vlogi opazovalca 

(Stockley, 1992).  

Vogelnik (1990, v Makovec, 2016, str. 217) tako opredeljuje plesno-gibalno terapijo: »Plesna 

terapija je psihoterapija, ki temelji na spodbujanju človekovega doživljanja in sproščanja 

čustev, ki prispeva k socializaciji s pomočjo giba in individualnega ter skupinskega gibnega 

ustvarjanja.«  

Udeleženec lahko skozi umetnostno področje izrazi svojo težavo, omejitev ali izzive (telesne, 

čustvene ali vsebinske narave) ali ima preprosto željo po napredku osebnostnega razvoja. 

Gibalno-plesno izražanje je podlaga za premišljevanje in razglabljanje, ozaveščanje in uvide. 

Refleksija pomaga udeležencu prepoznati možnosti za pozitivne spremembe (npr. vedenje, 

doživljanje, delovanje). Pričakovane so izboljšave na nivoju telesne kondicije in gibljivosti 

telesa, lahko pride do zmanjšanja mišične napetosti kot posledice stresa ali bolezni ter 

boljšega obvladovanja zdravstvenih težav (Makovec, 2016). 

Schmais in White (1986) ločita tri glavne vire, iz katerih izhaja plesno-gibalna terapija. Eden 

se nanaša na terapevtsko uporabo plesa skozi zgodovino, ki sega v starodavne kulture, kjer so 

ples in primitivne rituale uporabljali za praznovanje pomembnih dogodkov, kot so žetev, 

vojne, rojstva, smrti itd. Drugi je ustvarjalni vidik modernega plesa (20. stoletje) in 

improvizacije s poudarkom na ekspresivnem, čustvenem in komunikativnem delu gibanja, to 

sta avtentičnost in spontanost plesa, ki izražata čustva onkraj oblike in tehnike. Tretji je 

psihološki vidik gibanja, tj. pomen gibanja v psihoterapiji, ki poudarja odnos telesa in uma 

kot temelj terapije (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 
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Teoretična načela, modeli in pristopi plesno-gibalne terapije 

Plesno-gibalna terapija je del umetnostne terapije. Edvards (2004, v Makovec, 2016) meni, da 

se umetnostna terapija zaradi usmerjanja pozornosti in pristopa deli na dve veji:  

1. v ospredju je psihoterapevtski pristop, govorimo o psihoterapevtskem procesu z 

elementi umetnosti – »umetnost v psihoterapiji«; 

2. v ospredju je umetnostno-ustvarjalni proces, govorimo o umetnostnem procesu z 

elementi psihoterapije – »psihoterapija v umetnosti«.  

V svojem delu se nagibam k drugemu pristopu. Zanj je značilno, da terapevt ne razlaga in ne 

analizira težav klienta, temveč se naslanja in vključuje elemente humanizma, ustvarjalnosti, 

naslanja se na usklajevanje čustvenih konfliktov, spodbujanje samozavesti in osebnostno rast. 

Uporabniki ne potrebujejo nobenih predhodnih izkušenj ali znanj iz umetnosti (Edvards, 

2004, v Makovec, 2016). 

Fifolt (2005, v Di Dio, 2017) razčleni umetnostne terapije glede na cilj, in sicer po vzoru 

klasifikacije ciljev na področju psihoterapije. Avtorica razlikuje suportivne, reedukativne in 

rekonstruktivne terapije, ki so uporabljene na podlagi potreb uporabnika. Cilji suportivnih 

terapij predstavljajo vzpostavitev kot tudi ohranitev duševnega ravnovesja in izboljšanje 

obrambnih moči. Reedukativne terapije spodbujajo spremembo nekega vedenja, želijo 

izboljšati samopodobo udeleženca in privesti do zavestnega uvida v konflikt. Cilji 

rekonstruktivnih terapij pa predstavljajo osebnostne spremembe ali rešitev zunanjih sporov. 

Jones (2005, v Di Dio, 2017) ugotavlja, da se umetnostne terapije še razvijajo in njihove 

definicije prav tako niso dokončne.  

Ker plesno-gibalna terapija dela z vsebino, ki jo izraža klient, se lahko uporablja več modelov. 

Ena izmed njih se nanaša na neverbalno interakcijo med terapevtom in uporabnikom, ki daje 

primer modela Marian Chace (Karkou in Meekums, 2014). Še ena se osredotoča na gibalno 

improvizacijo, povezano z izražanjem notranjega stanja klienta v prisotnosti terapevta kot 

priče. V tem se Karkou in Meekums (2014) sklicujeta na model Mary Whitehouse z naslovom 

Authentic Movement. Nazadnje avtorji razlikujejo orodje opazovanja in analize gibanja 

(Laban in/ali Kestenberg) za opis kakovosti gibanja in iskanja možnih psiholoških pomenov 

(Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Poleg teh utemeljitev plesno-gibalna terapija temelji tudi na psiholoških teorijah, kot so 

razvojna psihologija, psihodinamična in humanistična orientacija, skupinska dinamika, 

psihopatologija itd. Plesno-gibalna terapija spada v skupino ekspresivnih psihoterapij 

(glasbena terapija, likovna terapija, psiho-socio-dramska ipd.) in je sorodstvena z mnogimi od 

njih. Kljub temu je drugačna od njih, ker ima jasno somatsko komponento, ki uporablja 

posebne tehnike, kot so sprostitev, zrcaljenje in empatija telesa (Goodill, 2005). Posledično jo 

lahko mešamo z drugimi telesnimi psihoterapijami, vendar pa je edina, ki se osredotoča na 

ustvarjalno samoizražanje (Goodill, 2005) in »na gibalno improvizacijo, povezano z delom na 

čustvih v prisotnosti terapevta. Primer takega pristopa prihaja od avtentičnega gibanja« 

(Karkou in Meekums, 2014, str. 2). 

Plesno-gibalna terapija zagovarja naslednja teoretična načela (Ramos Baptista in Fazendeiro 

Narciso, 2015):  

 telo in um sta povezana, zato imajo spremembe gibanja vpliv na delovanje 

posameznika (Panhofer, 2005, Stanton-Jones, 1992, v Ramos Baptista in Fazendeiro 
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Narciso); 

 način gibanja posameznika odraža njegovo osebnost in notranje stanje (Panhofer, 

2005, Stanton-Jones, 1992, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 terapija temelji na uporabi neverbalnih sredstev, ki omogočajo stik s predverbalnim 

obdobjem razvoja posameznika, ki posledično podoživlja otroštvo (Panhofer, 2005, v 

Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 terapevtski proces vedno poteka s spodbujanjem odnosa med posameznikom in 

terapevtom in je v bistvu vzpostavljen z neverbalnim izražanjem z uporabo določenih 

tehnik (Panhofer, 2005 v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 uporaba različnih vrst gibanja v terapiji posamezniku omogoča živeti na drugačen 

način (Stanton-Jones, 1992, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 večji repertoar gibanj ustreza dobremu duševnemu zdravju, ker kaže, da ima 

posameznik več virov za reševanje stresnih dogodkov (Panhofer, 2005; Schmais in 

White, 1986, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015); 

 gibanje lahko vsebuje simbolno funkcijo, ki pomaga pri dostopu do nezavesti 

(Panhofer, 2005, Schmais, 1985, Stanton-Jones, 1992, v Ramos Baptista in Fazendeiro 

Narciso, 2015). 

V skladu s temi načeli lahko sklepamo, da plesno-gibalna terapija združuje tri komponente: 

izobraževalno komponento, terapevtski proces in ustvarjalni proces. Če govorimo o 

izobraževalni komponenti, je struktura procesa bolj direktivna, v osredju je razvoj gibanja kot 

takega in delo je osredotočeno na zavedanje telesa. V terapevtski komponenti se 

osredotočamo na vpogled v občutke, proces je sam po sebi zelo pomemben. Kreativni proces 

pa daje poseben poudarek spontanosti in improvizaciji, ki nastane s plesom ali gibanjem 

(Meekums, 2002, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Povezava med telesom in čustvi 

Na naš občutek psihološkega udobja in celotnosti močno vplivajo naša telesna slika in fizične 

kapacitete (Stockley, 1992). Povečanje zavedanja telesa omogoča razumevanje čustev, emocij 

skozi zaznavanje telesnih reakcij, ki prihajajo iz njih. Dámásio (2012, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015, str. 53) navaja: »Povezanost s telesom in čustvi je dejansko 

čutenje tega, kar se dogaja v telesnih organih, ko vas preplavijo čustva.« Plesni terapevt 

poskuša povezati in integrirati telo in duha starejših. Če je mogoče, plesni terapevt išče 

pacientovo razumevanje in zavedanje čustev in občutkov v svojem telesu. Z drugimi 

besedami, tako misli in emocije vplivajo na obliko in gibanje telesa in nasprotno, telo in 

gibanje vplivata na duševno stanje. Emocije se izražajo predvsem s telesom, to je njihov 

primarni jezik, izražajo se prek gibanja. Ko delamo na gibanju, lahko delamo tudi na naših 

čustvih (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Spodbujanje zavedanja telesa lahko pripomore k razširitvi neverbalnega besednjaka, kar 

omogoči osebi, da se postopno in nežno poveže s telesom. Rappaport (2013, v Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) navaja, da ko občutek varnosti in občutek prisotnosti v 

trenutku spremljata zavedanje telesa in čustev, lahko udeleženec začne čutiti osvobajanje od 

zamrznjenega stanja in se tako lahko izrazi v gibanju. Pozornost na telo lahko spodbuja 
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varnost, samozavedanje in samoučinkovitost, nato lahko obdrži pozornost na telesu v gibanju, 

kar lahko ponuja izkušnjo neprekinjene zdrave živosti. 

Temeljno prepričanje plesno-gibalne terapije je, da se čustva manifestirajo v občutkih in 

energiji telesa, in pomembno jih je odkriti, ozavestiti, to je kognitivni proces. Zato je skupni 

cilj zdravljenja v plesno-gibalni terapiji povečanje zavedanja telesa uporabnika z 

namenom povečanja čustvene samozavesti (Levy, 2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro 

Narciso, 2015). Po mnenju Krantza (1999, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015, str. 

1) »ponovna povezava telesa s čustvi omogoča uporabniku doživeti in izraziti svoj notranji 

svet, prepoznati pomen v svojem vedenju in odnosih in razvijati zdravo psihofizično 

enotnost«. 

Zgodovinski pregled razvoja plesno-gibalne terapije 

Po raziskavah plesnega zgodovinarja Curta Sachsa (1997) je imel ples v starih kulturah veliko 

funkcij (ritualno, izobraževalno, komunikativno, združevalno). Sachs meni, da dokler so 

ljudje plesali za boga in se družba še ni razdelila na premožne in revne, na izvajalce in 

gledalce, je imel ples vseobjemajočo moč molitve. Ples kot umetnost se je pojavil že v 

primitivnih ljudstvih. Z nastankom krščanstva, ko so ljudje poskusili razdeliti telo in dušo in 

je bil ples v Evropi prepovedan, so ljudje izgubili povezavo duha in telesa. Vendar se je ples 

prebil skozi obdobje srednjega veka, skozi obdobje nastanka gosposkega plesa, kjer je služil 

poveličevanju in razveseljevanju gospoda in skupaj s tem razvoju umetniške elegance in 

gracije. V 20. stoletju pa se je spet preporodil v umetnost modernega in sodobnega plesa, kjer 

sta se telo in duh zopet začela združevati, gibanje je postalo bolj naravno in manj 

izumetničeno (Sachs, 1997). 

Plesna umetnost je na začetku 20. stoletja doživela velike spremembe, in sicer postopen 

odklon od perfekcionizma baleta k bolj spontanemu, naravnemu in prvinskemu plesu, ki se je 

zgledoval po starogrški umetnosti. Predstavniki teh novih teženj so Ajsedora Dankan v 

Ameriki, Mary Vigman v Nemčiji, Rudolf Laban v Nemčiji in Veliki Britaniji ter ustvarjalec 

evritmije Emile Jaques Dalkcroze, ki je deloval v Švici. S tem se je zaznamoval nastanek 

sodobnega plesa. Plesni učitelji so začeli razvijati svoje delo v psihiatričnih 

klinikah/bolnišnicah. Laban (2002) meni, da vsak gib in prenos teže sporoča določeno lastnost 

notranjega doživljanja posameznika. Človeško telo vidi kot orodje, ki ga uporabljamo za 

komunikacijo in sporazumevanje. V istem času v psihoterapevtski stroki je W. Raich začel 

psihoterapevtsko zdravljenje v tesni povezavi s telesom, kar je pozneje razvil njegov učenec 

A. Lowen. 

Plesno-gibalna terapija predstavlja relativno mlado stroko, ki se je začela celostno razvijati na 

začetku 20. stoletja v ZDA. Predhodnice plesno-gibalne terapije so bile plesalke, ki so začele 

uporabljati plesno dejavnost kot vrsto pomoči za različne uporabnike. V prvo generacijo 

uvrščamo Marian Chace, Blanche Evans, Liljan Espenak, Mary Whitehouse, Trudi Schoop in 

Almo Hawkins. Na začetku svojega delovanja se niso imenovale plesne terapevtke (Levy 

1988, v Di Dio, 2017). 

Leta 1966 je Marian Chace ustanovila združenje plesnih terapevtov (American Dance 

Therapy Associalion, ADTA), ki je združevalo vse ameriške plesne terapevtke. Združenje 

ADTA je plesno-gibalno terapijo postopoma izoblikovalo v strukturirano disciplino plesno-

gibalne terapije (angl. dance movement therapy), ki se je razširila po vsem svetu (Chaiklin, 

2009). Po takratni definiciji ADTA je bila plesna terapija »psihoterapevtska raba giba kot 

proces, ki pripomore k čustveni in fizični celostnosti osebe« (Bartenieff, 1980, v Di Dio, 
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2017, str. 143).  

V Evropi se je disciplina razvijala drugače. V Nemčiji in v anglosaksonskih državah je bil 

razširjen ameriški pristop plesno-gibalne terapije, v drugih državah pa se je razvila t. i. plesno-

ritmična terapija, ki je danes razširjena tudi v sredozemskih državah – Magrebu, na Srednjem 

vzhodu, v Južni Ameriki (Schott-Billmann, 2011, v Di Dio, 2017). 

Od sedemdesetih let 20. stoletja dalje se plesno-gibalna terapija v Evropi vse bolj razvija, na 

primer v Španiji, Angliji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Italiji, na Švedskem, Finskem, 

Poljskem itd. (Karkou in Sanderson, 2001, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Plesno-gibalno terapijo uporabljajo v različnih institucijah, kot so šole, bolnišnice, dnevni 

centri, domovi za ostarele, zapori, rejniški domovi itd. Te metode so uporabne za vse starosti, 

lahko delujejo preventivno ali kot zdravljenje za več psihopatologij.  

Karkou in Meekums (2014) navajata, da je plesno-gibalna terapija tudi vrsta psihoterapije, ki 

ustreza populacijam s kognitivnimi in fizičnimi ovirami. Avtorja poudarjata, da je to učinkovit 

terapevtski model za posameznike, ki imajo težave pri izražanju svojih čustev s pomočjo 

besednega jezika, kot na primer starejše prebivalstvo. V plesno-gibalni terapiji ni cilj 

izboljševanje gibanja, posameznik lahko raziskuje nove načine za čutenje, eksperimentiranje z 

gibanjem in s tem dostop do čustev, ki jih ni mogoče verbalizirati (Stanton Jones, 1992, v 

Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

2.2 Nevrološki vidik gibanja/plesa 

To, da se človek giblje, je povezano z biološkim programom svobode, ki je ključnega pomena 

za preživetje (slučajno ujeta žival lahko kmalu umre brez vode in hrane ali jo bo uničila druga 

žival ali človek, žival ali človek v nevarnosti ima možnost premikanja v bolj varen prostor), 

ter s programom radovednosti in spoznavanja novega (z novimi viri hrane in drugega imamo 

boljšo možnost za preživetje) (Dubynin, 2018). 

Nevrologi delijo gibanje na štiri glavne vrste: reflekse (kjer so prisotni dražljaji in reakcija), 

lokomocijo (premikanje v prostoru, kot so plezanje, hoja, tek, plavanje), prostovoljno gibanje 

(ko mi izvajamo za nas novo gibanje v novih pogojih) in avtomatizirano gibanje (ko smo v 

preteklosti za nas nove gibe z večkratnim ponavljanjem avtomatizirali) (Dubynin, 2018). 

V prvih dveh vrstah gibanja možgani ne sodelujejo, gibanje se izvaja na nivoju hrbtenjače. V 

zgodnjem otroštvu smo usvojili hojo, tek, tudi plavanje in za vsako od teh načinov premikanja 

so v hrbtenjači nastale določene konture, ki se preklapljajo med sabo pod kontrolo možganov 

odvisno od hitrosti izvedbe.  

Bolj nas zanimata drugi dve vrsti gibanja: prostovoljno in avtomatizirano. Prostovoljno 

gibanje se dogaja pod kontrolo možganske skorje, centralnega motornega sistema (Dubynin, 

2018). Centralni motorni sistem je urejen kot hierarhija nivojev s prefrontalno skorjo zgoraj in 

hrbtenjačo spodaj. Lahko si zamislimo, da ima ta hierarhija motornega upravljanja tri ravni 

(Tabela 1.) 

Najvišja raven, ki jo predstavljajo asociativni del neokorteksa (cona 6 po Brodmannu) in 

bazalni gangliji sprednjih možganov, se ukvarja s strategijo: s cilji gibanja in načinom, kako 

najboljše doseči cilj. Srednja raven, ki jo predstavljajo motorna skorja (cona 4 po Brodmannu) 

in mali možgani, se ukvarja s taktiko: z zaporedjem mišičnih kontrakcij, prostorom in časom, 

ki sta potrebna za nemoteno in natančno doseganje cilja. Najnižja raven, ki jo predstavljata 
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možgansko deblo in hrbtenjača, je povezana z izvajanjem: aktivacijo motoričnih nevronov (ki 

so povezani z mišičnimi celicami) in interneuronov (vmesnih, ki so povezani samo med sabo 

in ne z mišičnimi in senzornimi celicami), ki ustvarjajo ciljno usmerjeno gibanje in naredijo 

vse potrebno za prilagajanje drže (Bear, Connors in Paradiso, 2015).  

Da bi si ogledali delovanje teh hierarhičnih ravni v gibanju, razmislimo o plesalcu, ki se 

pripravlja za izvedbo piruete (obrat na polovici prstov ene noge). Možganski neokorteks dobi 

informacije na podlagi vida, sluha, somatskega občutka in propriocepcije – položaja telesa v 

prostoru. Strategije morajo biti oblikovane za premikanje telesa od trenutnega položaja do 

tistega, v katerem je pirueta končana in uspešno izvedena. Na voljo je več možnosti izvedbe, 

ki se filtrirajo skozi bazalne ganglije in nazaj v korteks, dokler se ne sprejme končna 

odločitev, ki je v veliki meri odvisna od preteklih izkušenj (npr. zadnjič nisem dovolj napel 

trebušnih in hrbtnih mišic in se dovolj povlekel z vrhom glave navzgor) in od informacij 

senzornih celic o trenutnem položaju telesa in delih telesa v prostoru ter stopnje napetosti 

mišic. Motorna skorja in mali možgani nato naredijo taktično odločitev (katere mišice, v 

kolikšni meri in v katerem zaporedju je treba aktivirati) in izdata navodilo možganskemu 

deblu in hrbtenjači. Aktivacija nevronov v deblu in hrbtenjači povzroči, da se gibanje izvede 

(Bear idr., 2015). 

Tabela 1: Hierarhija motorne kontrole  

Raven Funkcija Strukture 

Visoka Strategija Asociativni deli neokorteksa, bazalni gangliji 

Srednja Taktika  Motorna skorja, mali možgani 

Nizka Izvedba  Možgansko deblo, hrbtenjača 

Vir: Bear idr. (2015). 

Ko človek večkrat izvede prostovoljno (zavestno) gibanje, se le-to postopoma avtomatizira. 

To pomeni, da prefrontalna skorja ne sodeluje več pri izvedbi giba in tako »privarčuje« 

energijo za bolj pomembne življenjske stvari (Dubynin, 2018). 

Primer: ko se človek uči kolesariti, je najprej vsa njegova pozornost usmerjena na 

obvladovanje ravnotežja, opazovanje poti in prilagajanje njej svojega gibanja. Z večkratnim 

ponavljanjem človek avtomatsko drži ravnotežje in v času kolesarjenja lahko opazuje lepote 

narave in se pogovarja. Enako lahko rečemo o vožnji avtomobila (Dubynin, 2018). 

Avtomatizacija se dogaja zahvaljujoč temu, da na nivoju »strategije« impulzi iz prefrontalne 

skorje v motorno po vzporedni poti prihajajo v bazalne ganglije in tam »skopirajo« načrt, 

strategijo, zaporedje gibov. Na nivoju »taktike«, na poti v hrbtenjačo in k mišičnim nevronom, 

pa gredo impulzi vzporedno čez male možgane in v njih se skopira program za upravljanje z 

mišicami. Pri avtomatiziranem gibanju ga sprožijo že bazalni gangliji in mali možgani. Če 

vzamemo ples kot primer, so mali možgani odgovorni za avtomatizacijo določenih gibov, 

bazalni gangliji pa za zaporedje gibov, torej za izvedbo plesnih figur, ki so sestavljene iz več 

gibov (Dubynin, 2018). 

Bazalni gangliji se oskrbujejo z nevrotransmiterjem dopaminom, ki ima več vlog v našem 

živčnem sistemu in dve ključni od njih sta, da dopamin pomaga sprožiti gibanje in prispeva k 

občutku zadovoljstva. Bazalne ganglije se oskrbujejo z dopaminom, ki nastaja v oddelku 

možganov, ki se imenuje črna substanca. Njeni nevroni so zelo občutljivi in podvrženi 

degeneraciji. Znotraj njih se začnejo kopičiti beljakovine in nevroni propadejo. Zahvaljujoč 

pomanjkanju dopamina, bazalni gangliji težje sprožijo gibanje in to je vzrok nastanka 

parkinsonizma: težave pri začenjanju gibanja (akinezija), upočasnitvi gibanja (bradikinezija), 
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nekontrolirano gibanje (tremor) (Dubynin, 2018). 

Pri gibanju se aktivira od polovice do dve tretjini možganskih nevronov, največ pa pri 

prostovoljnem (zavestnem, kontroliranem) gibanju. Nevrologi pravijo, da je prostovoljno 

gibanje najbolj zaželeno pri ohranjanju aktivnosti možganov in preventivi 

nevrodegenerativnih bolezni. Zahvaljujoč široki vključenosti nevronov in ustvarjanju novih 

nevronskih povezav, prispevajo k nevroplastičnosti možganov. Zato priporočajo plesno 

dejavnost pri starejših osebah, ki imajo večji riziko nastanka nevrodegenerativnih obolenj, kot 

so bolezni Parkinsona in Alzheimerja (Dubynin, 2018). Nevroznanost ugotavlja, da obširnejši 

kot je spekter gibanja določene osebe, tem večja je njena sposobnost izražanja in 

komuniciranja (Angeletti, 2016, v Di Dio, 2017). To potrjuje tudi raziskava Mithena in 

Parsonsa (2008), ki dokazujeta, da se pri plesnih dejavnostih aktivira predel desne hemisfere, 

ki sovpada z Broccovim centrom v levi hemisferi in je znan kot govorni center. To potrjuje, da 

se je ples najprej razvil kot sredstvo za komuniciranje.  

Številne raziskave ugotavljajo, da umetnost, vzgoja in terapija vplivajo na spremembe v 

možganih (Schott-Billmann, 2011, v Di Dio, 2017) in da se ljudje razvijamo skozi vse 

življenje (Žorga, 2006). Kot je bilo že omenjeno, ima plesno-gibalna terapija izobraževalni in 

terapevtski učinek in je neposredno povezana z umetnostjo in kreativnostjo, torej v popolni 

meri prispeva k nevroplastičnosti možganov, kar je ključnega pomena tudi za starejše osebe.  

Jola, Abedian-Amiri, Kuppuswamy, Pollick in Grosbras (2012) so proučevali učinek na 

možgane vizualne izkušnje opazovanja dveh različnih plesnih vrst – baleta in indijskega 

tradicionalnega plesa (Bharatanatyam) – v primerjavi z neplesnim stanjem (kontrolno stanje) 

na motorično stimulacijo na vzorcu 29 udeležencev s širokim starostnim razponom od 20 do 

72 let, ki vključujejo 19 žensk in 10 moških. Motorično stimulacijo so preverili z merjenjem 

sprememb v aktivaciji kortikospinalnega trakta z uporabo transkranialne magnetne stimulacije 

(TMS). V predtestu je bila merjena kortikospinalna aktivnost udeležencev med sproščenim 

stanjem z zaprtimi očmi. Tako gledalci baleta kot indijskega plesa so bili plesalci s petletnimi 

izkušnjami, ki so gledali svojo lastno izvedbo teh plesov. Pri tem so pokazali visoko stopnjo 

aktivacije motornega dela in kortikospinalnega trakta. Ta študija je pokazala, da je 

kortikospinalni trakt vključen v motorno planiranje in se aktivira pri gledalcih z gibalnimi 

izkušnjami. Izkazalo se je, da je vizualna izkušnja povezana z navzočnostjo predhodnih 

motornih izkušenj in veliko vlogo v tem igrajo zrcalni nevroni (Jola idr., 2012). 

Cruz-Garz, Hernandez, Nepaul, Bradley in Contreras-Vidal (2014) so raziskovali možgansko 

aktivnost in ekspresivno gibanje petih izkušenih plesalcev v starosti 28–62 let, v katerih so 

sodelovali štiri ženske in en moški, izkušeni v Labanovi analizi gibanja (LMA). Certificirani 

so bili analitiki Labanovega gibanja z večletnimi pedagoškimi izkušnjami v LMA in 

strokovnostjo v izrazni komponenti z zmožnostjo prepoznavanja, razlikovanja in označevanja 

telesnega gibanja od funkcionalnega do izraznega. Posamezniki so sodelovali v treh različnih 

stanjih, tj. nevtralnem (kontrolna situacija, v kateri so plesalci opravili celotno gibanje telesa 

brez izraznih lastnosti plesa), miselnem (kjer so plesalci razmišljali o izraznih lastnostih 

gibanja, vendar niso izvajali ekspresivnih gibanj) in akcijskem (kjer so plesalci izvajali 

ekspresivna gibanja). Elektroencefalografija (EEG) je bila izvedena s strani raziskovalcev, da 

bi raziskali izrazno gibanje in aktivnost možganov. »Miselno stanje«, kjer so plesalci morali 

razmišljati o izraznih lastnostih in se osredotočiti na kakovost vrst Labanovega gibanja pod 

vodstvom eksperimentatorja med plesom (z uporabo frontalne skorje), je pokazalo najvišjo 

vrednost občutljivosti, moduliranja telesnih gibov (Cruz-Garza idr., 2014). Ta študija je 

opredelila možganske strukture, ki se uporabljajo v plesu in se spreminjajo s plesom. 

Osredotočena je bila na računalniške vidike dekodiranja izraznega človeškega gibanja, in 
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sicer raje za preventivo propadanja nevronskih celic kot za nevrorehabilitacijo.  

Obe študiji sta imeli širok starostni razpon v skupinah udeležencev in nista bili omejeni 

izključno na starejše prebivalstvo nad 60 let, vendar pa so njihove ugotovitve pomembne za 

bolj široko upoštevanje nevrobioloških učinkov za starejše, kar je povezano z udeležbo malo 

starejših posameznikov, ki so sodelovali v teh študijah. 

2.3 Fizična komponenta gibanja/plesa  

V tem poglavju so obravnavani gibanje, ples in plesno-gibalna terapija kot telesna dejavnost 

oziroma fizična aktivnost.  

Sposobnosti, ki človeku omogočajo izvedbo gibov, imenujemo gibalne sposobnosti (Pistotnik, 

2003, v Novak, 2011). Določajo človekovo motorično/gibalno učinkovitost, povzročajo 

individualne razlike v motorični učinkovitosti, omogočajo izvajanje motoričnih spretnosti. 

Motorične sposobnosti se delijo na energijski sklop (ko prevladuje energijska komponenta 

gibanja, pomembno je izkoriščanje energijskih potencialov) – moč, hitrost, vzdržljivost, in 

informacijski sklop (ko prevladuje informacijska komponenta gibanja, procesiranje 

(zaznavanje, obdelava in uporaba) informacij) – koordinacija, gibljivost, ravnotežje, 

natančnost. Dejavniki, ki vplivajo na motorične sposobnosti, so genetski in okoljski, so 

prirojeni in pridobljeni, kar pomeni, da je že pri rojstvu določena stopnja, do katere se bodo 

lahko sposobnosti razvile (Pistotnik, 2003, v Novak, 2011). 

Staranja in z njim povezanih degenerativnih procesov žal ne moremo preprečiti, lahko pa 

storimo nekaj, s čimer si bomo polepšali čas v tretjem življenjskem obdobju. Med to v prvi 

vrsti prav gotovo spada redna in skrbno načrtovana telesna dejavnost, s katero bomo 

upočasnili degenerativne procese. 

Med najbolj pomembne gibalne in funkcionalne sposobnosti, ki jih je pri starejših treba 

vzdrževati in razvijati, so moč, gibljivost, vzdržljivost, ravnotežje in koordinacija, ki jih bomo 

obravnavali v tej nalogi. Dodamo še pojem kinestezije (propriocepcije), ki je tudi zelo 

pomembna za vzdrževanje gibalnih sposobnosti.  

Vadba v starosti mora biti skrbno načrtovana. Vključevati mora vaje za krepitev glavnih 

mišičnih skupin, vaje za ohranjanje in razvijanje gibljivosti in koordinacije ter aerobne 

aktivnosti za izboljšanje srčno-žilnega sistema. Najbolje je, da se starostniki pred pričetkom 

izvajanja katerekoli telesne dejavnosti posvetujejo s svojim zdravnikom glede morebitnih 

omejitev pri vadbi. Intenzivnost vadbe morajo prilagoditi svojemu zdravstvenemu stanju in 

vaditi zgolj z intenzivnostjo, ki jo dopušča njihova telesna pripravljenost. Predvsem pa je 

pomembno, da vadbo izvajajo pravilno in redno (Pomen vadbe za ohranjanje oziroma 

razvijanje gibalne in funkcionalne sposobnosti pri starejših, b.d.).  

Vzdržljivost (aerobna zmogljivost) 

Vzdržljivost je odpornost proti utrujenosti (Ulaga, 1976, v Kostanjevec, 2011). V tem 

poglavju govorimo samo o aerobni, srčno-žilni vzdržljivosti. Osnovni problem vzdržljivosti je 

preskrba aktivnega mišičnega tkiva z energijo (Štum, 1973, v Kostanjevec, 2011). 

Vzdržljivost omogoča, da neki telesni napor oz. aktivnost izvajamo dlje časa, ne da bi morali 

zmanjšati njegovo intenzivnost. Aerobno vzdržljivost razvijamo in ohranjamo z aerobnimi 

aktivnostmi. Gre za aktivnosti, ki trajajo več kot 10 minut in jih premagujemo z nizko do 

srednjo intenzivnostjo. Telo se na vadbo vzdržljivosti odzove s številnimi prilagoditvenimi 
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procesi, ki imajo pozitiven funkcionalni in zdravstveni pomen. Kot vse druge gibalne in 

funkcionalne sposobnosti tudi vzdržljivost s starostjo upada, vendar strokovnjaki navajajo, da 

je mogoče določeno raven s primerno vadbo ohranjati ali celo izboljšati. Aerobno vzdržljivost 

izboljšajo hoja, tek, plavanje, kolesarjenje, aerobika in ples (Pomen vadbe za ohranjanje 

oziroma razvijanje gibalne in funkcionalne sposobnosti pri starejših, b.d.). 

Moč 

Pistotnik (2003, v Novak 2011) opredeljuje moč kot gibalno sposobnost za učinkovito 

izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Sila mišic nastaja na osnovi delovanja 

mišic kot biološkega motorja, pri tem se v mišici kemična energija pretvarja v mehansko in 

toplotno energijo, to izzove mišično kontrakcijo v obliki napenjanja ali krčenja, kar 

imenujemo mišična sila. Po njegovem je moč človeka produkt sile in hitrosti in ko človek 

uporablja lastno silo mišic, se lahko aktivno giba v prostoru. Isti avtor glede na pojavljanje 

mišične sile pri aktivnosti človeka navaja tri oblike moči: eksplozivno (aktiviranje 

maksimalnega števila gibalnih enot v čim krajšem času: skoki, meti, udarci), repetitivno 

(sposobnost opravljanja dolgotrajnega mišičnega dela na osnovi izometričnih krčenj in 

sproščanj: kolesarjenje, tek, hoja, plavanje) in statično (dolgotrajno izometrično mišično 

napenjanje: športna gimnastika, smuk). V tem delu nas bolj zanima repetitivna moč. Ušaj 

(2003, v Novak, 2011) meni, da lahko človek s pomočjo zavesti aktivira gibalne centre in 

poveča frekvenco dražljajev iz gibalnih centrov v mišice pri psihološkem vzburjenju, 

povečani motivaciji, strahu ali agresivnosti (Novak, 2011). 

Človek v resnici ves čas z različnimi dejavnostmi krepi svoje mišice. Za vsako aktivno 

gibanje namreč potrebujemo moč, zato je tudi vsako tako gibanje način za razvoj moči in moč 

je sposobnost, ki jo lahko z vadbo kar precej izboljšamo: približno 50 % glede na to, koliko bi 

se razvila v običajnih pogojih. Za dodatno krepitev različnih mišičnih skupin pa lahko 

uporabljamo še različne vaje za krepitev rok in ramenskega obroča, nog, trebušnih in hrbtnih 

mišic, na primer z vadbo pilatesa (Dovč, 2013). 

Gibljivost 

Gibljivost je sposobnost se upogibati (Flexibility, b.d.). Več avtorjev opredeljuje gibljivost kot 

razpon možnega gibanja sklepa ali skupine sklepov (Corbin idr., 1978, de Vries, 1986, 

Hubley-Kozey, 1991, v Alter, 2004). Gibljivost je raztegljivost prisklepnega tkiva tkanine, ki 

zagotavlja normalno ali fiziološko gibanje sklepa ali okončine, pri čemer sklep ostane 

stabilen. Hipermobilnost sklepa je značilnost razpona gibanja, ki presega normo in je lahko 

posledica travme ali bolezni (Alter, 2004). Pistotnik (2003, v Novak, 2011) loči aktivno in 

pasivno gibljivost. Pri aktivni gibljivosti meni, da se največja amplituda giba doseže z lastno 

mišično silo, to je silo agonistov, ki raztezajo antagoniste, pri pasivni gibljivosti pa navaja, da 

se največja amplituda giba doseže pod vplivom zunanjih sil, npr. partnerja, mase telesa ali 

roke, ki razteza nogo. Isti avtor meni, da se na razvoj gibljivosti lahko zelo veliko vpliva. 

Dejavnike, ki pogojujejo gibljivost, deli na notranje in zunanje. Notranji so: anatomski (oblika 

sklepov, sklepne vezi, sklepne ovojnice, dolžina mišic in koža), morfološki (dolžinske mere 

skeleta, obsegi telesnih delov, premeri sklepov in podkožna maščoba), fiziološki (mišični 

tonus in lokalna mišična temperatura), biološki (staranje in spol) in psihološki (emocionalna 

stanja). Med zunanjimi dejavniki navaja temperaturo okolja, obdobje dneva in prehrano 

(Pistotnik, 2003, v Novak, 2011). 

Eden od najpomembnejših rezultatov razvoja gibljivosti je spodbujanje sprostitve. S 

fiziološkega vidika je relaksacija prekinitev mišične napetosti. Nezaželene visoke ravni 
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napetosti mišic v človeškem telesu povzročijo številne negativne stranske učinke. Čezmerna 

napetost mišic zmanjšuje senzorično sprejemanje sveta in povečuje arterialni pritisk (Larson 

in Michelman, 1973, v Alter, 2004). Prav tako spodbuja raven porabe energije, saj napeta 

mišica zahteva več energije kot sproščena. Poleg tega imajo mišice v stanju konstantne 

napetosti motnje krvnega obtoka. Zmanjšan dotok krvi vodi do pomanjkanja kisika in 

življenjsko pomembnih snovi ter povzroča kopičenje strupenih snovi – stranskih produktov 

razpadanja v celicah. Ta proces povzroča utrujenost in občutek bolečine. Če je mišica stalno v 

delno skrčenem stanju, se pojavi nenormalno stanje – kontraktura. Pri tem mišica ne more 

normalno funkcionirati, tako da nepotrebna mišična napetost vodi k togosti. V tem primeru 

bodo vaje za raztezanje spodbudile mišično relaksacijo. De Vries in Adams (1972, v Alter, 

2004) sta ugotovila, da so fizične vaje učinkovitejše od zdravil pri zmanjševanju mišične 

napetosti. 

Raztezne vaje, ki jih izvajamo počasi, dajejo možnost začutiti svoje telo, kar v povprečju 

počnemo zelo redko. Značilnost raztezanja je to, da ga lahko izvedemo kjerkoli in kadarkoli.  

Odnos med gibljivostjo in držo lahko vidimo v teoretičnem in kliničnem smislu. Crawford in 

Jall (1993, v Alter, 2004) sta ugotovila, da je povečana kifoza (upogibanje v prsnem predelu) 

pri starejših povezana z zmanjšano amplitudo dvigovanja rok. 

Po navedbah Corbina in Nobla (1980, v Alter, 2004) ter Hollanda in Devica (1975, v Alter, 

2004) lahko neravnotežje v mišičnem razvoju in pomanjkanje raztegljivosti v določenih 

mišičnih skupinah prispevata k poslabšani drži. Grbavost, na primer, je lahko povezana s 

pomanjkanjem elastičnosti mišic prsnega koša in nizko vzdržljivostjo aduktorjev lopatic. V 

tem primeru ima lahko pozitiven učinek raztezanje mišic z njihovo sočasno krepitvijo 

(Holland in Davis, 1975, v Alter, 2004).  

Pri odsotnosti fizične aktivnosti se lahko pojavijo različne motnje, kot so astenija (zmanjšana 

moč), ataksija (nezmožnost koordinatnih gibov telesa) in hipokinezija (omejena sposobnost 

gibanja) (Larson in Michelman, 1973, v Alter, 2004). Te motnje lahko preprečimo s tem, da 

telesno dejavnost jemljemo kot del svojega življenja. Odvisno od uporabljenih metod in 

tehnik raztezanja lahko povečamo moč mišic, prožnost, izboljšamo koordinacijo in gibčnost. 

Če povzamemo rezultate različnih študij, Corbin in Noble (1980, v Alter, 2004) trdita, da 

obstoječi klinični podatki potrjujejo potrebo in ustreznost programov razvoja gibljivosti za 

preprečevanje poškodb mišic in vezivnega tkiva. Poleg tega nizka elastičnost le-teh omejuje 

gibljivost sklepov.  

Alter (2004) zagovarja, da vaje za razvoj gibljivosti zagotavljajo številne fizične in psihične 

koristi, med katerimi je eden najpomembnejših občutek užitka. »Obnavljajo« tudi človeško 

telo in povzročajo prijeten občutek. Poleg tega so enostaven način za doseganje sprostitve in 

obnavljanja energije.  

Vaje za raztezanje zagotavljajo razvoj samodiscipline, izboljšanje stopnje fizične sposobnosti, 

drže in simetrije telesa, preventivo mišičnih krčev, bolečih občutkov v mišicah, zmanjševanje 

tveganja za poškodbe spodnjega dela hrbta in manjše bolečine v hrbtu. Optimalna raven 

gibljivosti povečuje učinkovitost gibanja (Alter, 2004). 

Ravnotežje 

Človekova pokončna drža in dvonožna hoja sta nedvomno plod dolgotrajnega evolucijskega 
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razvoja v boju za večjo verjetnost obstanka vrste. Vsem prednostim navkljub pa takšna drža 

pomeni nestabilen sistem, zato se je moral skozi evolucijo vzporedno razvijati tudi nadzorni 

sistem telesne drže in ravnotežja. Že natančen pogled stoječe osebe razkrije minimalna 

nihanja okoli idealne ravnovesne lege, zato je pravilno delovanje ravnotežnega sistema eden 

izmed bistvenih elementov, čeprav se njegove pomembnosti mnogokrat niti ne zavedamo. 

Pravilno delovanje ravnotežnega sistema namreč podpira več podsistemov, zato zmanjšano 

ali nepravilno delovanje enega nujno še ne pomeni odpovedi celotnega sistema. 
Patologija je največkrat opazna šele pri začasni motnji kompenzatornega sistema (Omejec, 

2007). 

Pistotnik (2003, v Novak, 2011) opredeljuje ravnotežje kot sposobnost hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je ta 

porušen. Vložena sila, ki je za to potrebna, mora biti sorazmerna sili, ki izzove odklone telesa 

v stabilnem položaju, zato je ravnotežje tudi sposobnost za natančno določitev smeri in 

intenzivnosti kompenzacijskih gibov, s katerimi se ohranja ali vzpostavlja stabilen položaj 

telesa v prostoru (Pistotnik, 2003, v Novak, 2011).  

Nadzorni sistem za vzdrževanje ravnotežja in telesne drže sestavlja senzorični sistem za 

zaznavo gibanja telesnih segmentov, centralni živčni sistem (CŽS) (mezencefalon in 

možganska skorja), namenjen obdelavi podatkov, in motorični sistem z vlogo izvrševanja 

motoričnih nalog (O’Sullivan in Schmitz, 2001, v Omejec, 2007). Danes velja za splošno 

sprejeto dejstvo, da je človekova pokončna drža posledica povratnih informacij o nihanju 

telesa, zaznanih s pomočjo vizualnega, ravnotežnega (vestibularnega) in somatosenzoričnega 

sistema, ki nato vplivajo na primeren korektivni odgovor (Peterka, 2002, v Omejec, 2007). 

Periferne informacije torej zagotavljajo čutilo za vid, somatosenzorični sistem in vestibularni 

aparat (O’Sullivan in Schmitz, 2001, v Omejec, 2007). Vid je primarno vpleten v proces 

načrtovanja človekovega gibanja in izogibanja oviram na naši poti (Winter, 1995, v Omejec, 

2007). Zaznava relativno orientacijo telesnih segmentov in telesa glede na okolico (vizualna 

propriocepcija) (O’Sullivan in Schmitz, 2001, v Omejec, 2007). Somatosenzorični sistem je 

množica bioloških senzorjev (kožni, mišični, kitni in sklepni receptorji) z nalogo zaznavanja 

pozicije in hitrosti vseh telesnih segmentov, njihov kontakt z zunanjimi objekti, vključno s 

tlemi, ter orientacija glede na delovanje gravitacijske sile (Winter, 1995, v Omejec, 2007). 

Vestibularni aparat je biološki »giroskop« z nalogo zaznavanja linearnih in kotnih pospeškov 

(Winter, 1995, O’Sullivan in Schmitz, 2001, v Omejec, 2007). Sposobnost vzdrževanja 

ravnotežnega položaja temelji na kompleksnih interakcijah med vidom, senzomotoričnim 

sistemom, vestibularnim aparatom in koordinacijo gibov z mišično aktivnostjo (Horak, 1987, 

v Omejec, 2007). Ker orientacijska informacija iz različnih čutil ni vedno prisotna (zaprte oči) 

ali pa je le-ta netočna (spreminjajoča se podporna površina), mora ravnotežni sistem nekako 

prilagoditi človekovo pokončno držo v mnogo različnih situacijah (Peterka, 2002, v Omejec, 

2007). 

Starostna degeneracija in mnoge patologije so prisilile raziskovalce h globljemu razumevanju 

delovanja ravnotežnega sistema. Generalno vse nevro-mišično-skeletne nepravilnosti 

rezultirajo v specifično degeneracijo ravnotežnega sistema (Winter, 1995, v Omejec, 2007). 

Čeprav so pomembne vse periferne senzorične informacije, CŽS deluje kot odločitveni 

sistem, ki v danem trenutku ločuje informacije glede na njihovo pomembnost in korektnost 

(O’Sullivan in Schmitz, 2001, v Omejec, 2007). Zaradi takšne prilagodljivosti CŽS je v 

mnogih primerih patologija lahko povsem neopazna, dokler ni začasno moten kompenzatorni 

sistem. Pacienti z motnjami vestibularnega aparata se v večji meri zanašajo na vid, zato 

postanejo ob zaprtih očeh ali hoji v temi izredno nestabilni. Patologije s posebnimi 
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ravnotežnimi zahtevami so kronični zvin gležnja, kronične degenerativne bolečine v križu, 

skolioza, položajsko odvisna vrtoglavica, poškodbe glave, kap, cerebralne bolezni in 

cerebralna paraliza, Parkinsonova bolezen, vestibularni deficit, periferna nevropatija in 

amputacija.  

Ravnotežje je kompleksna motorična in kognitivna funkcija. Na ravnotežje vplivajo tako 

mišična zmogljivost, gibljivost, vid in drugi čutilni prilivi kakor tudi kognitivni in čustveni 

dejavniki (Rugelj, Tomšič in Sevšek, 2011).  

Različni avtorji ravnotežje delijo glede na odprtost ali zaprtost oči, statično (zadrževanje 

določenega položaja) in dinamično (med gibanjem premagujemo silo, ki ruši ravnotežni 

položaj), sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja (sposobnost hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa od stabilnega položaja) in 

sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja (sposobnost, da se čim hitreje vzpostavi 

ravnotežni položaj po predhodnih motnjah sprejemnikov ravnotežnega organa) (Novak, 

2011). 

Vadba za ravnotežje je povezana z izboljšano koordinacijo delovanja mišic, kar vpliva na 

boljše ravnotežje celotnega telesa. Ker so starejši nagnjeni k padcem in posledično zlomom 

kosti in sklepov, moramo tudi razvijanju in ohranjanju ravnotežja namenjati veliko pozornosti. 

Sposobnost ravnotežja lahko z vadbo v veliki meri izboljšamo, vendar se ta s prenehanjem 

kmalu povrne na izhodiščno raven, zato je treba vadbo izvajati redno (Pomen vadbe za 

ohranjanje oziroma razvijanje gibalne in funkcionalne sposobnosti pri starejših, b.d.). 

Statično ravnotežje pri starejših lahko razvijemo s stojo in različnimi vajami na eni nogi ali 

miže, na polprstih. Velik izziv ravnotežnemu sistemu predstavljajo aktivnosti, kot so hoja, tek, 

skoki, obrati in spremembe smeri. S tem razvijamo dinamično ravnotežje. Tovrstna gibanja so 

sestavni del različnih športnih disciplin, kjer so mehka tkiva spodnjih okončin izpostavljena 

velikim dinamičnim silam. Če te sile presežejo moč stabilizirajočih struktur, lahko pride do 

poškodb sklepov in obsklepnih struktur, zato je stabilnost kolena ali gležnja med tovrstnimi 

aktivnostmi ključnega pomena. Dinamični trening ravnotežja je morda ključ do izboljšanja 

nadzora telesne drže in zaščite pred nekaterimi poškodbami (Emery, 2003, v Omejec, 2007). 

Človek z dobrim ravnotežjem ima večinoma tudi dobro koordinacijo (Dovč, 2013). 

Koordinacija 

Koordinacija gibanja je sposobnost učinkovitega in skladnega izvajanja časovnih in 

prostorskih elementov gibanja. Bolj kot druge motorične sposobnosti je odvisna od delovanja 

osrednjega živčnega sistema. Pri formaciji gibalnih programov in pri njihovi izvedbi ima 

pomembno vlogo senzorika (sprejem informacij s čutili). Brez ustreznega sprejemanja in 

razčlenjevanja prostorskih in časovnih parametrov gibanja ter brez dobrega gibalnega 

(kinestetičnega) občutka ni mogoče izpeljati koordinacije zahtevanih gibanj (Pistotnik, Pinter 

in Dolenc, 2003, v Muhič, 2016).  

Izkušnje koordinacije otroci najbolj pridobivajo do približno šestega leta starosti. To je 

obdobje, v katerem so najbolj dojemljivi za sprejem različnih gibalnih informacij in njihovo 

povezovanje v gibalne strukture na višjem nivoju, saj se morajo vseh gibanj, ki jih bodo rabili 

v življenju, šele naučiti. V tem obdobju je živčni sistem namreč še dovolj plastičen 

(mielinizacija živčnih vlaken še ni zaključena), zato se lahko z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi nanj še najbolj vpliva. Tudi do začetka pubertete (okrog 11. leta starosti) je ta 
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razvoj še vedno dokaj strm, čeprav manj kot do šestega leta. V puberteti pa izraznost 

koordinacije celo nekoliko upade (se poslabša), kar je predvsem posledica hitre rasti skeleta in 

s tem rušenja starih gibalnih programov. Ko se telesna rast umiri, pa človek ponovno 

postopno pridobiva koordinacijo, ki svoj vrhunec doseže okrog 20. leta starosti. Ta nivo se 

lahko zadrži nekako do 35. leta, nadaljnja manifestacija pa je odvisna predvsem od načina 

življenja in od fizioloških procesov v živčnem sistemu (Pistotnik, 2011, v Muhič, 2016). 

Koordinacijske sposobnosti prihajajo do izraza predvsem pri gibanju, ki po svoji strukturi ni 

preprosto, temveč je sestavljeno iz več gibalnih delov oz. tam, kjer se pojavljajo zahteve po 

izvedbi gibanja z večjo hitrostjo, močjo ali natančnostjo v spremenjenih ali nenavadnih 

okoliščinah. Na njihov razvoj vplivamo z izvajanjem bolj kompliciranih ali neobičajnih 

lokomocij (gibanje vzvratno ali bočno, neobičajno zaporedje gibov ipd.) in s postavljanjem 

vadečih v nenavadne okoliščine za izvedbo gibanja (premagovanje ovir, uporaba različnih 

rekvizitov ipd.).  

Pistotnik (2011, v Muhič, 2016) kot osnovne značilnosti koordiniranega gibanja navaja 

pravilnost (natančnost oz. ustreznost izvedbe gibov), pravočasnost (časovna usklajenost 

gibov, ustrezno zaporedje gibov), racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov), izvirnost 

(samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnimi zahtevami) in stabilnost (zanesljivost; 

identičnost izvedbe v ponavljanjih, stalnost). 

Videmšek in Pišot (2007, v Muhič, 2016) domnevata, da ima koordinacija gibanja šest 

pojavnih oblik, ki se med seboj razlikujejo predvsem po načinu obdelave v centralnem 

živčnem sistemu: gibalna inteligentnost, sposobnost za ritme, sposobnost uskladitve gibanja 

spodnjih okončin, sposobnost gibalnega učenja, sposobnost izkoriščanja gibalnega spomina in 

sposobnost časovne uskladitve gibov. 

Koordinirano gibanje zahteva tudi dobre programske zmogljivosti, ki se oblikujejo le na 

osnovi že usvojenih znanj, tj. na osnovi motoričnega učenja in transferja gibalnih informacij. 

Človek s številnimi gibalnimi izkušnjami ima na voljo večjo količino podatkov o različnih 

gibanjih in s tem večje možnosti za njihovo združevanje v nove, bolj kakovostne gibalne 

odgovore glede na položaje, v katerih se znajde. Tako lahko za koordinirano gibanje 

označimo tisto gibanje, pri katerem si zaporedne faze sledijo na skladen način do doseženega 

želenega končnega cilja (Pistotnik, 1999, v Muhič, 2016). 

Koordinacijo pa lahko po Pistotniku (1999, v Muhič, 2016) opredelimo tudi kot sposobnost 

usmerjenega izkoristka energijskih, toničnih in programsko gibalnih potencialov za izvedbo 

kompleksnih gibanj. Človek v svojih mišicah namreč razpolaga z določenimi energijskimi 

potenciali, ki se pri izvedbi gibanja izkoriščajo. Če je koordinirano gibanje dobro, se uporabi 

le toliko energije, kolikor je je za izvedbo gibanja nujno potrebno, da bo le-to potekalo 

sproščeno in lahkotno. Če pa je uporabljena večja količina energije, se v samo izvedbo 

gibanja vključijo nepotrebne mišične skupine, ki povzročajo večji mišični tonus, ta pa ovira 

lahkotno, popolno izvedbo gibanja. Vse to pa negativno vpliva na zmožnost doseganja 

ustreznih rezultatov. Če pa se v koordinirano gibanje vključi manjša količina energije, kot je 

potrebno, se le-to ne more izvesti optimalno tudi zaradi premajhnega mišičnega tonusa. 

Pridobivanje in predvsem tudi ohranjanje koordinacije temeljita na večkratnem ponavljanju 

ter seznanjanju in spoznavanju različnih gibalnih nalog. Zaradi slabšanja motoričnih 

sposobnosti in s tem tudi sposobnosti koordinacije v zrelejših letih je treba tej sposobnosti 

nameniti več pozornosti. Zato so v tem obdobju priporočena raznovrstna, nova in 

predvsem nenaučena gibanja, ki pa s ponavljanjem teh gibalnih nalog sprožijo 

motorično učenje in posledično višjo raven koordinacijskih sposobnosti (Berčič, Sila, 
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Tušak in Semolič, 2007, v Muhič, 2016). 

Rezultati merjenj splošne koordinacije in njenih komponent (Rižanska, Nowaczyk Chalupka 

in Rostowska, 2007, v Muhič, 2016) so jasno diferencirali skupino plesalcev od skupine 

neplesalcev. Raven koordinacijskih motoričnih sposobnosti je bila statistično značilno višja 

pri plesalcih in dekletih, nižja pa pri neplesalcih. V tej raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da je 

na izboljšanje koordinacije vplivalo že kratko obdobje treninga in/ali nizka pogostost 

treningov (Muhič, 2016).  

Propriocepcija (kinestezija) 

V strokovni literaturi se za poimenovanje sposobnosti zaznavanja telesa uporabljata dva 

termina – kinestezija in propriocepcija. Kaj natančno opredeljujeta in obsegata ter kakšen je 

odnos med njima, si avtorji še niso enotni (Hillier idr., 2015, v Šparovec, 2017).  

Termin kinestezija je natančneje opredeljen in ga uporabljamo za opisovanje specifičnih 

senzoričnih funkcij, kot so občutek za položaj, hitrost, pospešek, razvita mišična sila, napor in 

ritem (Zorko idr., 2015, v Šparovec, 2017). Propriocepcija pa opredeljuje skupek senzoričnih 

informacij, ki jih iz mehanskih dražljajev v živčne signale pretvorijo specializirani 

somatosenzorični receptorji v skeletnih mišicah, tetivah, ligamentih, sklepnih ovojnicah, 

globokih slojih kože, imenovanih proprioceptorji (Crollick, 2005, Zorko idr., 2015, v 

Šparovec, 2017).  

Upoštevajoč pomen ne le perifernih somatosenzoričnih receptorjev, ampak tudi vloge vidnega 

in vestibularnega sistema pri celovitem kinestetičnem zaznavanju, Lederman (2010, v 

Šparovec, 2017) senzorične funkcije glede na različno stopnjo kompleksnosti razdeli na tri 

ravni:  

 primarne proprioceptivne sposobnosti, kamor spadata sposobnost občutenja položaja 

in gibanja okončine ter sposobnost uravnavanja primerne sile; 

 sposobnost prostorske orientacije, to je sposobnost določanja položaja in smeri gibanja 

kateregakoli telesnega segmenta v prostoru; 

 kompleksne senzorične sposobnosti, ki so kombinacija vidnih, vestibularnih, slušnih in 

proprioceptivnih sposobnosti. 

Vedeti moramo, da je omenjena delitev umetna in da pri funkcionalnih aktivnostih prihaja do 

sočasnega vključevanja vseh ravni kinestetičnega zaznavanja, spremembe na eni ravni pa 

vplivajo na druge ravni. 

Upoštevanje medsebojnega odnosa in vplivanja različnih ravni kinestetičnega zaznavanja nam 

pomaga razumeti, kako s starostjo povezane spremembe na nižjih ravneh povzročijo 

negativne posledice na vseh ravneh kinestetičnega zaznavanja. Posamezni senzorični 

receptorji v različni meri prispevajo k različno kompleksnemu kinestetičnemu zaznavanju. 

Somatosenzorični receptorji, kakor imenujemo receptorje v koži, mišicah, tetivah, ligamentih 

in sklepni ovojnici, sodelujejo pri občutenju položaja in gibanja dela telesa in mišične sile, 

medtem ko pri prostorski orientaciji in kompleksnih senzoričnih sposobnostih postanejo 

pomembni še vidni in vestibularni receptorji (Lederman, 2010, v Šparovec, 2017).  

Biološke spremembe v starosti, ki smo jih v nalogi že opisali, močno vplivajo na gibalne in 

funkcionalne sposobnosti starostnikov, ki so pomembne za samostojnost pri izvajanju 
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vsakodnevnih aktivnosti in kakovost življenja (WHOQOL: Measuring quality of life, 1997). 

Posebej je treba omeniti spremembe v ravnotežju, na katerega vpliva več dejavnikov. Eni od 

najhujših posledic tega so padci. 

Padci – eden večjih problemov starejših oseb  

Padanje je zelo resen pojav iz več razlogov. Poleg poškodb (20 do 30 % starejših, ki padejo, 

utrpi zmerne do hude poškodbe, kot so zlomi kolka ali poškodba glave, kar lahko vpliva na 

neodvisno življenje) povzročajo sekundarno imobilnost, včasih tudi po povsem nedolžnem 

padcu. Strah pred ponovnim padcem povzroči opuščanje aktivnosti in posledično socialno 

izolacijo. Okoli 50 % jih po padcu ne more vstati, ne samo zaradi poškodbe, ampak tudi 

zaradi slabe splošne kondicije. Resne poškodbe ob padcu pogosto privedejo do namestitve v 

socialni zavod. Vzrok za padce je lahko tudi »skrita« bolezen, kot so srčno-žilne ali cerebro-

vaskularne bolezni. Padci pri starejših so zato tudi velik zdravstveni problem, predvsem za 

prizadete posameznike, katerih kakovost življenja se izrazito zniža, in tudi za javni 

zdravstveni sistem zaradi ogromnih stroškov, ki so povezani s padci in njihovimi poškodbami 

(Tomšič, 2011).  

Ugotavljanje napovednih dejavnikov ogroženosti za padce in iskanje učinkovitih načinov za 

zmanjševanje števila padcev je pomemben predmet raziskovanja. Eden izmed pomembnih 

dejavnikov tveganja in vzrokov za nenadne padce so spremembe in motnje ravnotežja. Na 

ravnotežje vplivajo tako mišična zmogljivost, gibljivost, vid in drugi čutilni prilivi kakor tudi 

kognitivni in čustveni dejavniki. Ker je ravnotežje kompleksna motorična in kognitivna 

funkcija, mora posameznik med funkcijskimi aktivnostmi natančno usklajevati informacije iz 

proprioceptivnega, vidnega in vestibularnega sistema z gibalnimi pobudami (Rugelj idr., 

2011). 

Pri vsakodnevnih aktivnostih pogosto prihaja do nasprotujočih si senzoričnih informacij, ki 

lahko vodijo v izgubo ravnotežja in padec. Na primer med stojo na enakomerno se 

premikajočem vozilu prihajajo informacije iz vidnega sistema o gibanju telesa, medtem ko 

informacije iz vestibularnega in proprioceptivnega sistema tega ne podprejo. Kadar je oseba 

soočena z nasprotujočimi si senzoričnimi informacijami, je za preprečevanje padcev ključna 

sposobnost hitrega prilagajanja, ponovnega senzoričnega tehtanja in izbire zanesljive 

senzorične informacije. Verjetnost padca se s staranjem v primeru nasprotujoče si senzorične 

stimulacije povečuje (Rugelj idr., 2011). 

Pri proučevanju in načrtovanju ukrepov za preprečevanje padcev pa je treba upoštevati tudi 

sposobnost sočasnega izvajanja dveh nalog, ki zahtevajo deljeno pozornost. Medtem ko pri 

zdravih odraslih osebah sočasna kognitivna naloga ne zmoti ravnotežja, pa nekatere raziskave 

kažejo, da s staranjem k nestabilnosti vse bolj prispeva tudi zmanjšana pozornost ali 

konkurenčna naloga med ohranjevanjem drže (Rugelj idr., 2011). 

Dejavnike tveganja za padec delimo na ekstrinzične in intrinzične. Ekstrinzični dejavniki 

tveganja so fizično okolje, pripomočki (postelja, hodulja, palica), obutev in situacijske 

okoliščine (sprememba bivanja in čas padca). V intrinzične dejavnike tveganja poleg spola 

(ženske padajo pogosteje kot moški), starosti (tveganje narašča skladno s staranjem) sodijo še 

spremembe, ki jih prinaša starost (Tomšič, 2011).  

S staranjem mišično-skeletnega sistema se zmanjšuje moč (med 50. in 80. letom lahko upade 

do 50% (Lexell idr., 1988, v Šparovec, 2017). Padce lahko zaradi pomanjkanja ravnovesja 

povzroči tudi sedeč način življenja (Alves, Junior in Paula, 2008, v Borges idr., 2014). Hiter 
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in situaciji primeren razvoj mišične sile namreč pomembno pripomore k ohranjanju stabilnega 

položaja in zmanjšuje stopnjo ogroženosti za padce in zlome (Sturnieks idr., 2008, v 

Šparovec, 2017). 

Z upadom kostne gostote in degenerativnimi spremembami na sklepih se poveča riziko 

zlomov pri padcih, težave z vidom povzročijo slabše določanje razdalje, hitrosti premikanja 

ter slabše zaznavanje morebitnih nevarnosti in posledično večjo ogroženost za padce (Lee in 

Scudds, 2003, v Šparovec, 2017). 

V procesu staranja prihaja tudi do anatomskih sprememb na periferni in centralni ravni 

kinestetičnega sistema. Periferno na zmanjšanje kinestetičnega zaznavanja starostnikov 

vplivajo spremembe na somatosenzoričnih receptorjih, degenerativne spremembe na mišično-

skeletnem sistemu, različna bolečinska stanja in utrujenost, na centralnem nivoju pa različna 

obolenja in na starost vezane spremembe centralnega živčnega sistema (Lederman, 2010, v 

Šparovec, 2017).  

Vestibularna disfunkcija pri starostnikih je lahko vezana na bolezenska stanja, vendar ne 

vedno. Fife in Baloh (1993, v Šparovec, 2017) sta ugotovila, da je slabljenje vestibularne 

funkcije del normalnega procesa staranja. S staranjem namreč pride do zmanjševanja števila 

lasnih celic v labirintu in do zakasnelega in manj izrazitega vestibulookularnega refleksa.  

Posledice vestibularne disfunkcije se kažejo v slabšem nadzoru drže in ravnotežja med stojo 

in hojo, kar opazimo v širokotirnem vzorcu hoje in negotovem obračanju. Ugotovili so, da se 

je na kronično vestibularno disfunkcijo moč prilagoditi z večjim zanašanjem na vidne in 

proprioceptivne informacije ter razvojem primernih korektivnih in vedenjskih strategij, s 

čimer stopnjo ogroženosti za padce približamo ogroženosti zdravih starostnikov (Whitney 

idr., 2000, Baloh idr., 2001, v Šparovec, 2017).  

Telesna vadba in rekreativne aktivnosti delujejo v smeri preprečevanja padca. Dokazano je, da 

telesne aktivnosti, kot so hoja, vodena vadba ali tai chi in ples, zmanjšujejo tveganje za padce. 

Vse aktivnosti izboljšujejo mišično moč, ravnotežje, koordinacijo in fleksibilnost (Tomšič, 

2011). 

3 PLES IN PLESNO-GIBALNA TERAPIJA S STAREJŠIMI OSEBAMI 

3.1 Plesno-gibalna terapija ali/in ples za rekreacijo 

Ples kot gibalna dejavnost pripomore k fizičnemu blagostanju in lahko deluje terapevtsko 

(Payne, 1992). Veliko ljudi uporablja pozitivne učinke plesa intuitivno. Obiskujejo plesne 

tečaje, plesne prireditve ali plešejo po svoji dnevni sobi in kuhinji, ko imajo željo po plesu. V 

zadnjem primeru plešejo iz notranjega impulza, brez zunanje spodbude. Ali ljudje plešejo, da 

bi se izrazili? Hanna (2006, v Wiedenhofer, Hofinger, Wagner in Koch, 2017, str. 324) je 

izjavila, da je ples multisenzorična izkušnja in je tako sposobna zagotoviti »bolj popoln način 

samoizražanja kot govor ali pisanje«. Opisala je, da ples obravnava osebo na več ravneh, in 

sicer na telesni, emocionalni, kognitivni in kulturni. Ples nam pomaga občutiti naš fizični jaz 

in najti rešitve za probleme v vsakdanjem življenju (Hanna, 2006, v Wiedenhofer in Koch, 

2017). Poveže nas z našo kreativnostjo, kar nam pomaga odkriti nove možnosti v drži telesa 

in gibanju. Tudi naša telesna drža in način, kako se gibljemo, vplivata na to, kako zaznavamo 

svet okoli nas in kako se počutimo, kar nenehno razkrivajo rastoče raziskave na tem področju 

(Fuchs in Koch, 2014, Koch, 2011a, 2013, 2014, Koch, Morlinghaus in Fuchs, 2007, v 

Wiedenhofer in Koch, 2017). 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

51 

Tako lahko domnevamo, da naš naravni impulz za ples izhaja iz neke oblike zdravega 

instinkta. Fenomenolog Maxine Sheets-Johnstone (2010, v Wiedenhofer in Koch, 2017) meni, 

da je ples dejavnost z globokimi koreninami, gibanje, ki simbolizira življenje, občutek biti živ 

in aktiven (Sheets-Johnstone, 2010, v Wiedenhofer in Koch, 2017). 

Da bi bolj efektivno uporabili elemente plesa v terapevtskem kontekstu, se znanstveniki 

trudijo raziskati, kaj točno je terapevtsko učinkovito v plesu in kako ga lahko uporabimo za 

promocijo zdravja. Mnogi pristopi v plesno-gibalni terapiji spodbujajo neusmerjeno in 

neomejeno plesno gibanje (Wiedenhofer in Koch, 2017), drugi raziskujejo učinke različnih 

strukturiranih plesov na posameznika: družabnih plesov (Haboush idr., 2006; Kiepe idr., 

2012), tradicionalnih plesov narodov sveta: turških (Eyigor idr., 2009), grških (Sofianidis idr., 

2009), irskih (Shanahan idr., 2016), salse (Abreu in Hartley, 2013), argentinskega tanga 

(Hackney in Earhart, 2010b; Romenetsa idr., 2015), in njihov vpliv na ravnotežje, aerobno 

zmogljivost, koordinacijo, kognitivne sposobnosti, emocionalno stanje.  

Po mojih izkušnjah je za starejše beseda ples povezana s plesi v paru. S tem se strinjajo tudi 

Haboush idr. (2006). Za to sta zaslužena slovenska tradicija plesanja v paru (Ramovš, 2008, v 

Strežek, 2013) in plesni mojster Adolf Jenko, ki je v Sloveniji razvil družabni ples, kar se je 

dogajalo v času mladosti današnjih seniorjev (1927–1941, 1947–1976). Bräuninger (2014) 

navaja, da plesni terapevti v nemško govorečih državah pogosto uporabljajo ples v krogu in 

ples v paru v svojih terapevtskih sejah in da tako skupinsko plesanje spodbuja občutek 

enotnosti in pripadnosti skupini, kar prispeva k boljši socializaciji starejših in zmanjševanju 

občutka osamljenosti (Bräuninger, 2014). Krog je najstarejša oblika plesa (Sachs, 1997), pri 

kateri se najbolj prepozna njegov združevalni učinek (Strežek, 2013).  

Borges idr. (2014) se sklicujejo na več avtorjev in menijo, da so družabni plesi oblika terapije, 

ki lahko izboljša duševno in fizično počutje starejših (Allen in Irish, 2003, Borstel idr., 2006, 

Houston, 2005, Nanni in Lovisolo, 2011, v Borges idr., 2014). 

V prid terapevtskih učinkov rekreativnih plesov pred plesno-gibalno terapijo pri starejših 

govorijo Haboush idr. (2006). Zagovarjajo, da se lahko potreba po terapevtu in posebnem 

okolju obravnava kot omejitev plesno-gibalne terapije v primerjavi z rekreativnim plesom.  

Še en izziv za vse terapije je pomembnost tega, da kar se naučimo na seji, uporabimo v 

vsakdanjem življenju. Da bi bila učinkovita, mora biti uporabnik sposoben uporabiti 

spretnosti, pridobljene v terapiji, kot je ohranjanje psihološkega dobrega počutja, v 

vsakdanjem življenju in to storiti tudi po prenehanju terapije (Haboush idr., 2006). 

Rekreativni ples lahko brez težav uporabimo zunaj prostora plesnih delavnic. Izbrani 

rekreativni plesni stil se pogosto najde v lokalnih klubih, plesnih večerih ali na družabnih 

srečanjih. Čeprav rekreativni ples ne dovoljuje izražanja čustev, kot je poudarjeno v plesno-

gibalni terapiji, je fizična aktivnost, ki bi lahko imela pozitivne učinke, podobne drugim 

vrstam vaj. Poleg tega je za razliko od nekaterih drugih vrst vaj ples zabaven in ni pogosto 

gledan negativno (npr. »vadimo samo zaradi vadbe«). Rekreativni ples bi lahko bil boljše 

obiskan kot druge vrste vaj. Rekreacijski ples bi lahko postal hobi življenja (Haboush idr., 

2006). Razen tega v družabnih plesih je prisoten element improvizacije, saj plesalec sam 

odloča o zaporedju figur in plesalka mu sledi.  

Zdi se, da bi še posebej družabni ples lahko bil terapevtska oblika rekreativnega plesa proti 

depresiji pri starejši populaciji. Pri vsakem srečanju se uporablja različna glasba, ki se jo 

lahko izbere glede na poznavanje in okus uporabnikov, kar daje udeležencem priložnost, da 
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plešejo ob glasbi, ki so jo sami izbrali. Še ena značilnost družabnega plesa je priložnost za 

fizični stik z drugo osebo neposredno, kar lahko pomeni, da se uporabniki počutijo bolj 

vključene v dejavnost in zagotavljajo bolj osebne izkušnje. To bi lahko pripomoglo k pozitivni 

socialni interakciji, ki je pogosto pomanjkljiva pri depresivnih stanjih (Coyne, Burchill in 

Stiles, 1991, v Haboush idr., 2006).  

Poleg tega sta družabni ples in glasba, ki se običajno uporablja v tem stilu, znana sedanji 

populaciji starejših, kar lahko poveča užitek pri izvedbi teh plesov (Haboush idr., 2006).  

Ne sme pa biti v ospredju ciljev plesnih delavnic dovršen umetniški izdelek, ko se zaradi 

kakovosti izvedbe plesa žrtvuje počutje izvajalcev in ustvarja v njih občutek, da niso dovoli 

dobri. Plesni učitelj rekreativnih plesov za starejše mora upoštevati njihove zmožnosti, jih 

spodbujati, vendar ne zahtevati tega, česar ne zmorejo. Zavedati se mora, da plešejo predvsem 

zase, za svoje veselje, za svoje zdravje, v ospredju sta njihovo dobro počutje in njihova 

kakovost življenja. 

Glede na nevrološki vidik gibanja učenje novih gibov pri strukturiranih plesih aktivira več kot 

dve tretjini možganov. S tega vidika sta strukturirani ples in učenje novih plesnih kombinacij 

dobrodošla pri vsakem posamezniku, še posebej pri starejših in osebah s Parkinsonovo 

boleznijo.  

Ne glede na to, da imata sodobni ples in ustvarjalno gibanje v Sloveniji enako dolgo 

zgodovino kot balet (približno 100 let), ustvarjalno gibanje večini starejših v Sloveniji ni 

znano, le redki od njih so se v mladih letih spoznali z njim. 

Po mojih izkušnjah je za starejše v katerikoli dejavnosti pomemben rezultat, napredek in v 

plesni dejavnosti rezultat in napredek vidijo v obvladovanju določenih plesov, določenih 

figur, zato imajo bolj radi strukturiran ples, saj se jih večina ne znajde v ustvarjalnem gibanju. 

Če bi tovrstne ponudbe za starejše bilo več (v Sloveniji je žal ni), je možno, da bi se to stališče 

spremenilo.  

V svojem poklicnem življenju sem preplesala več različnih plesnih stilov in na sebi začutila 

njihov pozitivni učinek, vsake vrste posebej, vsaka plesna zvrst je doprinesla nekaj svojega k 

celostni sliki harmonizacije mojega telesa in duha. Te izkušnje so zelo pomembne v mojem 

delu s seniorji. Udeleženci moje raziskave plešejo tudi različne strukturirane plesne zvrsti, 

nekatere od njih vodim jaz. Moj glavni cilj pri delu s seniorji je, da bi ples doprinesel čim več 

k njihovemu zdravju, zato se trudim vključiti plese, ki vplivajo na različne kapacitete telesne 

zmogljivosti ter emocionalne, kognitivne in socialne komponente osebnosti. Zakladnica 

plesov sveta je ogromna. Poleg evropskih koračnih plesov, kjer je delovanje trupa bolj togo, 

ponujam plese »z zvijanjem« po terminologiji Curta Sachsa (1997): afriški, orientalski, plesi 

pacifiških otokov, da bi se trup omehčal in čim dlje ohranil gibljivost. Evropejci nimajo takih 

gibov v svoji plesni kulturi in na starejša leta postajajo bolj togi. Celo pri izvedbi družabnih 

latinskoameriških plesov se seniorji omejujejo samo na korake brez vključevanja gibanja 

bokov, ramen. Moje pedagoške izkušnje kažejo, da se da z vajami omehčati trup celo v 

starejših letih.  

Učim plese s predmeti, kot na primer polinezijski ples s palicami, ki jih plesalci mečejo drug 

drugemu in na tak način obdržijo spretnost lovljenja predmetov, ali ruski ples z lesenimi 

žlicami, kjer izvajalci razvijejo občutek ritma in koordinacijo (naloga z dvojnim ciljem), med 

plesom se igrajo ritem z lesenimi žlicami.  
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Plesno-gibalna terapija temelji na ustvarjalnem gibanju in improvizaciji. V vezi s tem 

znanstveniki raziskujejo učinke improviziranega gibanja, kot na primer Wiedenhofer in Koch 

(2017) o neusmerjenem in usmerjenem gibanju.  

Leta 1930 je nemški fenomenološki psihiater Erwin Straus poskusil opredeliti, kaj 

predstavljajo plesni gibi kot taki. V nasprotju s plesnim gibanjem je postavil gibanje vojakov, 

ki ga je opisal kot usmerjeno, prešteto in izmerjeno. Po Strausu so plesna gibanja neusmerjena 

in neomejena (Straus, 1930, v Wiedenhofer in Koch, 2017). Neomejenost, kot jo je Straus 

opredelil, se nanaša na komponente prostora in časa. Ples ni omejen s prostorom, v katerem se 

plesalec premika, ker nima posebne končne točke in lahko odpleše tudi ven iz določenega 

prostora. Ples tudi ni omejen s časom, saj po Strausu ples preneha le z izčrpanostjo plesalca 

ali ekstazo. Poleg tega je Straus (1930, v Wiedenhofer in Koch, 2017) opisal povečano 

vključenost trupa kot odločilnega faktorja plesa, ki ga lahko najdemo v vseh plesnih vrstah. 

Prikazal je, da lahko trup v plesu zapusti vertikalno os. To daje plesalcu možnost premikati 

telo v prostoru v vseh možnih smereh, ne da bi si prizadevali za določen cilj. Izvirno 

vprašanje, ki se je pojavilo pri raziskavi, je bilo torej, ali ima neusmerjeno, neomejeno gibanje 

– plesno gibanje po Strausu (1930, v Wiedenhofer in Koch, 2017) – drugačne učinke na telo 

in um kot usmerjeno, preračunano in izmerjeno gibanje – neplesno gibanje po Strausu (1930, 

v Wiedenhofer in Koch, 2017). 

Ugotovitve raziskave zrcalnih nevronov (Gallese, 2001 v Wiedenhofer in Koch, 2017) in 

raziskave dinamičnih sistemov (npr. Thelen in Smith, 1994, Thelen, 2000, v Wiedenhofer in 

Koch, 2017) kažejo, da je lahko neusmerjenost proti usmerjenosti gibanja močan dejavnik 

učinka. Usmerjenost je ključni vidik dojemanja, saj pomaga pri predvidevanju. V raziskavah 

zrcalnih nevronov (npr. Gallese, 2001, Gallese, Fadiga, Fogassi in Rizzolatti, 1996, v 

Wiedenhofer in Koch, 2017) so Gallese in njegovi sodelavci pokazali, da so tako imenovani 

zrcalni nevroni, ki se nahajajo v ventralni premotorni skorji, območje F5a opic makak, ki se 

aktivirajo pri opazovanju gibanja drugega, ki je usmerjeno k cilju, pretežno gibanja rok ali ust. 

Učinki niso bili izraziti, če je roka samo posnemala dejanje, brez končnega namena, ali če bi 

uporabili orodje. Ferri idr. (2015, v Wiedenhofer idr., 2017) so našli območje v človeških 

možganih, phF5c, ki je verjetno homologija regije F5 v možganih opic makak. Še vedno ne 

morejo trditi, da so bili v človeških možganih najdeni nevroni zrcaljenja, toda Ferrijeve 

ugotovitve povečujejo verjetnost njihovega obstoja. Ob upoštevanju, da so raziskave o 

zrcalnih nevronih opredelile usmerjenost k cilju gibanja kot odločilni vidik v delovanju 

možganov (Gallese, 2001, Gallese, Fadiga, Fogassi in Rizzolatti, 1996, v Wiedenhofer idr., 

2017), se pojavi vprašanje usmerjenosti vpliva na telo in um na različne načine.  

Druga raziskovalna smer na področju ciljnega/neciljnega gibanja podpira idejo 

samoorganizacije iz teorij dinamičnih sistemov (npr. očitno je, da ima samoorganizacija več 

stopenj svobode, ko se lahko oseba giblje prosto kamorkoli in ima možnost ugotoviti, kam 

želi iti, ko sledi svoji naravi).  

Haken in Schiepek (2006, v Wiedenhofer in Koch, 2017, str. 29–30) pravita: »Percepcija in 

razmišljanje stalno generirata organizirane tranzicije. Enako velja za individualne in 

kolektivne učne procese in celo za človeški razvoj na splošno.« Samoorganizacija je torej 

primarni koncept in nujnost za človeka. Tudi nekateri zdravstveni psihološki modeli trdijo, da 

je v neusmerjenosti ciljev nadzor popolnoma notranji, kar bi lahko povečalo samoučinkovitost 

in samonadzor (Schwarzer in Jerusalem, 1999, v Wiedenhofer in Koch, 2017). 

Izvedena je bila pilotska študija (Wiedenhofer, Hofinger, Wagner in Koch, 2016, v 

Wiedenhofer in Koch, 2017) za testiranje številnih parametrov pri ciljno usmerjenem in 
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neusmerjenem gibanju. Udeleženci so se premaknili bodisi na ciljno usmerjen način (neplesno 

gibanje) ali na neusmerjen način (plesno gibanje). Izrazi so bili definirani na naslednji način: 

usmerjenost v gibanju je pomenila, da je gibanje imelo namen, ciljna usmeritev v gibanju je 

pomenila, da so telo ali deli telesa osredotočeni na (materialni) cilj. Slednjega ne smemo 

zamenjati z Labanovo analizo gibanja, pri kateri se usmerjenost posredno in neposredno 

nanaša na kakovost gibanja. 

V tej študiji so ugotovili, da je bilo zmanjševanje občutka stresa, izboljšanje počutja in telesne 

podobe ugotovljeno le pri neciljno usmerjenem/plesnem gibanju v nasprotju s ciljno 

usmerjenim/neplesnim gibanjem (Wiedenhofer, Hofinger, Wagner in Koch, 2016, v 

Wiedenhofer in Koch, 2017).  

Wiedenhofer in Koch (2017) sta svojo študijo zasnovala malo drugače. V raziskavi je 

sodelovalo 77 udeležencev v starosti 20–49 let, ES 30 in KS 27. Udeleženci obeh skupin so se 

gibali improvizacijsko, uporabljali so plesno prosto gibanje (Straus, 1930, v Wiedenhofer in 

Koch, 2017), edina razlika je bila, da so se v KS premikali od točke do točke, ki so bile 

označene v prostoru z barvnimi nalepkami (zanašali so se na zunanjega organizatorja), točke 

in način gibanja so si lahko izbrali sami. ES pa se je gibala popolnoma prosto, brez 

prostorskih in časovnih omejitev, tako da se je še bolj zanašala na samoorganizacijo. Za obe 

skupini se je uporabljala ista glasbena spremljava.  

Domnevali so, da je plesna improvizacija, ki ni usmerjena k cilju, boljša od ciljno usmerjene 

plesne improvizacije pri zmanjševanju zaznanega stresa in izboljšanju dobrega počutja, 

samoučinkovitosti telesa in splošne samopodobe. ES je pokazala boljše rezultate v 

zmanjševanju stresa in v izboljšanju telesne podobe v primerjavi s KS. Poleg tega se je 

izkazalo, da gibanje, ki ni usmerjeno k cilju, izboljšuje telesno učinkovitost. Ugotovitve 

dokazujejo pomen umetniške dejavnosti, ki ni usmerjena v cilje, kot enega od pomembnih 

dejavnikov plesno-gibalne terapije. V obeh skupinah sta obe obliki improvizacijskega 

plesnega gibanja, usmerjeno in neusmerjeno, zmanjšali zaznavanje stresa in izboljšali počutje 

in splošno učinkovitost, medtem ko se je telesna samopodoba povečala le pri ES. 

Improvizacijski ples je sam po sebi na splošno pokazal dobre rezultate pri učinkih na 

psihološke vidike zdravja pri obeh skupinah. S tem se strinjata tudi Karkou in Meekums 

(2014), ki poročata, da ustvarjalnost in improvizirano gibanje omogočata udeležencem, da 

razvijejo nove načine, kako biti na svetu sami in sodelovati z drugimi, in tako odlašajo 

kognitivno poslabšanje (Karkou in Meekums, 2014).  

Priporočene so dodatne raziskave na tem področju (Wiedenhofer in Koch, 2017). Iz vsega 

tega lahko sklepamo, da je ustvarjalno in strukturirano gibanje enako pomembno pri pomoči s 

plesno-gibalnimi dejavnostmi za starejše in osebe s Parkinsonovo boleznijo.  

Rekreativni ples za starejše: situacija v Sloveniji  

»S plesom večno mladi.« (Slogan plesne rekreativne skupine DU Dravlje) 

»Splošno znano je, da ples blagodejno vpliva na počutje, ohranja telesno kondicijo, krepi 

spomin, razvija samozavest. Ples zahteva intenzivno telesno in umsko aktivnost, zato 

učinkovito ohranja sposobnost pomnjenja in zavira nastanek demence. Plesna rekreacija je 

namenjena seniorjem, ki se zavedajo koristi vseživljenjskega učenja in telesne aktivnosti« 

(Pravilnik dela plesne rekreacije DU Dravlje, 2014).  

Starejši v Sloveniji se zavedajo blagodejnih učinkov plesa in veliko jih sami organizirajo 
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plesna društva in preživljajo svoj prosti čas s plesom, bodisi z mentorjem ali brez.  

Pri starejši populaciji se beseda ples asociira s plesom v paru. Pri tem je imel zaslugo 

slovenski plesni mojster Adolf Jenko, ki je veliko prispeval k razvoju družabnega (parnega 

rekreativnega) plesa v Sloveniji. Velikokrat slišim od starejših gospe, da bi z veseljem plesale, 

vendar nimajo soplesalca.  

Ples v paru ima prednost pred drugimi plesnimi zvrstmi v gibalni komunikaciji med soplesalci 

nasprotnega spola, kar še vedno veliko potrebujejo starejši. Uporabijo ga na plesnih večerih, 

ki jih pogosto organizirajo v okviru svojih plesnih društev.  

Za ženske, ki nimajo soplesalcev, obstaja ponudba skupinskih plesov v vrsti ali krogu, kot na 

primer plesna rekreacija za ženske, zumba, plesi sveta, orientalski ples idr., ki so aktivno 

obiskani. Po mojem mnenju je premalo ponudbe ustvarjalnega in sodobnega plesa za starejše.  

Sodobni ples s talno tehniko je lahko ena od najuporabnejših plesnih zvrsti za aktivne 

seniorje. Tudi balet bi bil dobrodošel za seniorje, seveda v njegovi prilagojeni različici, ker je 

odličen trening za telo z vseh vidikov (moč, gibljivost, ravnotežje), njegovo harmonično 

gibanje harmonizira prek telesa tudi emocije. Ponudbe delavnic baleta za odrasle v Sloveniji 

je veliko, za seniorje pa je nisem zasledila.  

Raziskave zadnjih 20 let kažejo, da je ples najboljša rekreativna dejavnost za seniorje z vseh 

vidikov, državnega programa pa zaenkrat ni. Ples je vključen v ta program samo kot ena od 

športnih dejavnosti. 

Plesne šole imajo ponudbo družabnega plesa in plesne rekreacije za seniorje, vendar so tečaji 

precej dragi, zato si ne more vsak upokojenec privoščiti obiska.  

Mreža dnevnih centrov aktivnosti (DCA), ki jih je sedem na območju Ljubljane, ponuja 

veliko telovadbe, joge, pilatesa, chi gonga (DCA Povšetova, 2019), kar je po mojem mnenju 

neprecenljivo. Katja Krivec, direktorica mreže, je povedala (K. Krivec, osebna komunikacija, 

maj 2019), da je povpraševanje po družabnem plesu med starejšimi veliko, težko pa je najti 

mentorje – prostovoljce (DCA izvaja aktivnosti na prostovoljni osnovi). Sredstev, da bi plačali 

mentorje, nimajo. Seniorji pa se samostojno dobivajo na plesu brez mentorjev, delijo svoje 

znanje drug z drugim in tako v plesu preživljajo svoj prosti čas. Nekateri DCA ponujajo 

aktivnosti plesne telovadbe, zumbe, orientalskih plesov, plesov v latino ritmih, plesov v krogu 

ter biodanze (DCA Povšetova, 2019). Katja je tudi povedala, da so poskusili organizirati 

aktivnost izraznega plesa za starejše, vendar je bilo premalo odziva (K. Krivec, osebna 

komunikacija, maj 2019). Po mojem mnenju je to zato, ker starejši niso seznanjeni z možnimi 

pozitivnimi učinki ustvarjalnega gibanja, na katerem temelji tudi plesno-gibalna terapija. Tako 

se seniorji, željni družabnega plesa, sami organizirajo v plesna društva (na primer društvo 

Vrtnica v Zalogu, Ljubljana, že omenjeno društvo v Dravljah, Ljubljana) in večkrat na teden 

organizirajo ples z mentorjem ali brez. Dvorane dobijo v uporabo od mestne občine, tam pa 

plešejo družabne in skupinske plese ter organizirajo plesne večere v večjih dvoranah. Uživajo 

v plesu, kar je po mojem mnenju neprecenljivo za njihovo kakovost življenja. 

Stanje v domovih za starejše občane (DSO)  

Za starejše, ki živijo v institucijah, domovih za starejše (DSO), plesnih delavnic skorajda ni 

oziroma jih je zelo malo. Od gibalnih aktivnosti imajo večinoma telovadbo. Po besedah ge. 

Zdenke Piflar, delovne terapevtke zavoda Soča, ima okoli deset DSO po Sloveniji vrsto 
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dejavnosti, ki se imenuje FUMB (funkcionalno usposabljanje za motorične bolnike), ki jo je 

razvila ga. Zdenka Piflar pred desetimi leti. Dejavnost je namenjena rehabilitaciji gibalno 

oviranih oseb in v njej je prisoten tudi ples (Mit ali resnica, 2019). V drugih domovih delovni 

terapevti, ki imajo plesne izkušnje, včasih sami organizirajo plesne dejavnosti. V programu 

visokošolskega izobraževanja za delovne terapevte zdravstvene fakultete plesno-gibalne 

dejavnosti ni, na voljo je le izbirni predmet Aerobika in ostale oblike skupinske vadbe.  

V DSO živijo starejši z različno fizično in psihično kondicijo. Po mnenju več avtorjev 

(Brauninger, 2014; Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015; Stockley, 1992) je v teh 

institucijah nujna plesno-gibalna aktivnost, uporabniki teh institucij so popolnoma odvisni od 

ponudbe. Po mojem mnenju Slovenija pri tem zelo zaostaja za državami Zahodne Evrope in 

Amerike, kjer ima plesno-gibalna dejavnost v DSO dolgo kilometrino. O tem lahko tudi 

sodimo na primer po raziskavi, ki jo je opravil Brauninger (2014), pri kateri je bilo 

povabljeno k sodelovanju 683 plesnih terapevtov, ki delajo s starejšimi v Avstriji, Nemčiji in 

Švici.  

Marca 2019 sva s kolegico, plesno terapevtko Nevo Kralj, na pobudo delovnih terapevtov 

DSO Slovenije organizirali dvodnevno izobraževanje za delovne terapevte Ples v zlatih letih. 

Delovni terapevti so sami začutili potrebo po taki vrsti terapije za svoje uporabnike, ki je po 

besedah Susan Stockley (1992) ena od najbolj učinkovitih. Stockley pove, da so bili 

opravljeni poskusi usposobiti osebje vsaj v vajah in kreativnem gibanju, vendar se je izkazalo, 

da je boljše, če terapevt prihaja od zunaj. Po rezultatih nekaterih raziskav v londonskem 

Borough of Hackney' je bilo veliko boljše, če je srečanja vodil zunanji terapevt kot osebje. 

Nova oseba ustvarja večje zanimanje za aktivnost (Keatinge, 1989, v Payne, 1992). Opaziti je 

bilo tudi navdušenje udeležencev, da za njihove potrebe skrbi specialist, tako te ure niso samo 

dodatno razvedrilo ali prestajanje prostega časa (Keatinge, 1989, v Payne, 1992).  

3.2 Zgodovinski pogled na plesno-gibalno terapijo s starejšimi  

Plesno-gibalna terapija s starostniki se je začela v Ameriki leta 1942, ko je Marian Chace 

(Chaiklin, 1975, v Stockley, 1992) začela delati s psihičnimi bolniki in starejšimi v bolnišnici 

sv. Elizabete v Washingtonu. 

Z rastjo starejše populacije in z izginotjem tradicionalne družine so se v Ameriki in Evropi 

pojavile različne organizacije, ki so se trudile zadovoljiti potrebe starejših, kot na primer 

dnevni centri s programi za najboljše vzdrževanje zdravja in samostojnosti starejših ter 

preventive pred hospitalizacijami in institucijami.  

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je v Veliki Britaniji nekaj organizacij 

postalo pionirji v uporabi umetnosti in umetnostne terapije v takih centrih. Leta 1976 je 

plesalka Gina Levete ustanovila društvo Shape (forma), cilj katerega je bil omogočiti 

ustvarjanje ranljivim skupinam. Shape je deloval kot mreža, ki je povezala uveljavljene 

umetnike vseh vrst umetnosti z osebami s posebnimi potrebami, ki so trpeli zaradi bolezni, 

fizične ali socialne nezmožnosti (Levete, b.d.). 

Organizacija SESAME je uporabljala dramsko-gibalni pristop. Tudi zagovorniki Labanove 

teorije gibanja, kot sta Audrey Wethered (1976, v Stockley, 1992) in Chloe Gardner 

(Wethered, 1987, v Stockley, 1992), so uporabili njegove ideje v klinikah z osebami z 

duševno motnjo in starostniki. Uporaba likovne umetnosti, glasbe in drame se je bolj ustalila 

kot uporaba giba in plesa. Najprej je plesno-gibalni pristop pokazal dobre rezultate pri delu z 

osebami z učnimi težavami in šele nato pri starejših, ki so tudi pokazali pri tem dobre 

https://www.shapearts.org.uk/news/gina-levete
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rezultate. Tako se je ta pristop uveljavil v centrih in domovih za starejše in bolnišnicah. 

Zahteve delodajalcev od plesnih terapevtov so se razlikovale od fizične in emocionalne 

rehabilitacije do zvišanja kakovosti življenja uporabnikov. Na splošno delo plesnega terapevta 

s seniorji ni bilo tako cenjeno kot delo z osebami z duševno, fizično ali mentalno motnjo. 

Študentje plesne terapije niso izbirali dela s starejšimi. Zdi se, da je tukaj zopet vplival 

starizem (Stockley, 1992). 

Danes sta ples in plesno-gibalna terapija s starejšimi v ZDA in državah zahodne Evrope zelo 

razširjena, sodeč po količini raziskav in člankov na to temo v zahodnem svetu. Slovenija na 

tem področju dela šele prve korake.  

3.3 Plesno nastopanje kot del plesno-gibalne terapije s starejšimi  

Ples je vedno veljal za umetnost mladih, še posebej poklicni ples. Z razvojem strategije 

uspešnega staranja so plesni nastopi seniorjev postali dobrodošli, starejši pogosto nastopajo, 

še posebej na kulturnih prireditvah v domovih za starejše občane, na festivalih za tretje 

življenjsko obdobje, dnevih prostovoljstva, kjer lahko delijo svojo ljubezen do plesa z 

drugimi. 

Nastop je tista dejavnost, s katero želi posameznik kar najbolje predstaviti zamišljeno nalogo, 

ki se od njega zahteva, da to stori v določenem trenutku, na določenem mestu – tukaj in zdaj 

(Petrović, 1999, v Pantić Šindrić, 2012). Dober nastop je posledica usklajenosti telesnih in 

duševnih faktorjev. Vse, kar se kaže navzven, je posledica notranjosti (Tušak in Tušak, 1997, 

v Pantić Šindrić, 2012). Ob dobrem nastopu prevladujejo pozitivna čustva, nastopajoči se 

počuti poln energije, sproščen, brez občutka strahu in popolnoma zaupa svojim sposobnostim 

(Tušak in Tušak, 1997, v Pantić Šindrić, 2012). 

Cilji nastopa amaterske skupine seniorjev in poklicnih plesalcev imajo nekaj skupnega, so pa 

tudi različni. Cilj plesnega nastopa amaterske seniorske skupine, kot sama razumem, je deliti 

z gledalci svoje veselje do plesa in predstaviti rezultat svojega dela. Gledalcu nesejo 

sporočilo: radoživi smo, aktivni, polni energije, pridružite nam. Seveda se morajo mentor in 

nastopajoči potruditi, da je plesna točka dobro pripravljena. Vse to velja tudi za nastop 

poklicnih plesalcev, dodamo še, da je za poklicne plesalce nastopanje njihovo delo, 

obveznost, za to so plačani, tako rekoč nimajo pravice za napake in nosijo veliko odgovornost 

pred sabo, pred svojo skupino in gledalci. Napake imajo lahko posledice v njihovi karieri, 

gledalci pričakujejo visoko kakovost nastopa. 

Amatersko skupino nastopajočih seniorjev gledalci gledajo drugače kot poklicne plesalce. Od 

njih ne pričakujejo vrhunske izvedbe, z veseljem pa delijo z njimi njihovo ljubezen do plesa. 

Izmenjava energije, ponavadi topel sprejem z gledalci (po mojih izkušnjah in po besedah 

Katje Krivec, direktorice DCA), daje nastopajočim pozitivno oceno njihovim dosežkom, ki jo 

potrebuje vsak človek, še posebej starejše osebe.  

Vsekakor je za vsak plesni nastop potrebna ravno prava mera sproščenosti in vzburjenja 

(Petrović, 1999, v Pantić Šindrić, 2012). Če smo med nastopom ravno prav sproščeni, bomo 

tudi dobro nastopili. V primeru, da smo preveč sproščeni ali imamo preveliko tremo, bo naš 

nastop manj kakovosten. Vzburjenje, aktivacija je fiziološki in nevrološki proces. Telo izloči 

določeno količino adrenalina, ki aktivira plesalca. Kadar je aktivacija previsoka, smo 

zaskrbljeni in dvomimo o uspehu, zniža pa se tudi raven napetosti zaradi negativnih misli. V 

živčnem stanju začnemo plitvo dihati, mišice se stisnejo in posledično naše gibanje postane 

okorno (Pantić Šindrić, 2012). 
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Pri nastopu sta zelo pomembni koncentracija in samozavest. Koncentracija je zbrana 

pozornost in osredotočenost na nalogo, ki je pred nami (Kajtna in Jeromen, 2007, v Pantić 

Šindrić, 2012). Je veščina, ki jo je vredno natrenirati, kar zahteva trud in potrpežljivost, 

treniramo jo že na samih plesnih delavnicah, ko povezujemo um s telesom. Biti skoncentriran 

med plesanjem pomeni, da je gib bolj učinkovit. S pozornostjo in fokusom, ki ju namenimo 

gibu, povečamo zavedanje za povratne informacije senzornega živčnega sistema, kar vodi do 

večje motorične kontrole (Franklin, 2004, v Pantić Šindrić, 2012). Kot že omenjeno v 

poglavju o nevrologiji gibanja, ko se učimo določenih gibov, potrebujemo visoko stopnjo 

koncentracije. Z avtomatizacijo gibanja je potrebujemo manj, še vedno pa moramo biti 

pozorni pri spremembi figur (za to so odgovorni bazalni gangliji), tukaj imajo še posebej 

starejši težave. Iz izkušenj nastopanja starejših opažam, da pri padcu koncentracije pogosto 

pozabijo zaporedje figur, zato večinoma gradim postavitev tako, da se pri nastopu še vedno 

zanesejo na mentorja. Vsekakor pri pripravi na nastop in pri samem nastopanju treniramo 

koncentracijo. Dobra koncentracija pri plesnem nastopu pomeni, da so nastopajoči 

osredotočeni le na tiste stvari, ki so za nastop pomembne: na glasbo, oder, ostale plesalce itd. 

Vsekakor je nastop manjši pozitivni stres. Sapolsky (2015) ga imenuje stimulacija. Poroča, da 

se pri takem zmernem kratkoročnem stresu izboljšajo spomin, sinaptična plastičnost in 

imunski sistem, sprošča se dopamin. Začasna aktivacija amigdale tudi sprošča dopamin. Zviša 

se pritok glukoze in kisika k možganom. Počutimo se vedro, motivirano, živo, v pričakovanju 

prijetnega (Sapolsky, 2015).  

Kadar verjameš vase, bodo verjeli vate tudi drugi (Humphrey, 1951, v Pantić Šindrić, 2012). 

Samozavest pomembno vpliva na plesni nastop, je pokazatelj, kako močno plesalci verjamejo, 

da se lahko naučijo in izvedejo določen ples. Pomembni so dosežki in priznavanja le-teh v 

okolju za starejše osebe, kar nam sporoča o vlogi nastopanja v življenju tistih, kdor se ukvarja 

s plesom. Za nastopanje potrebujemo določene kakovosti, skupaj s tem pa jih razvijemo v 

procesu priprave za nastop in nastopanja samega.  

3.4 Načini dela in pristopi plesno-gibalne terapije s starejšimi osebami  

Terapevtsko razmerje v plesno-gibalni terapiji s starejšimi  

Pomemben princip, ki ga mora psihoterapevt upoštevati pri plesno-gibalni terapiji, je 

zagotavljanje občutka varnosti. To se zgodi z ustvarjanjem vzdušja, ki zbuja občutke 

stabilnosti. Seje se morajo odvijati v ustreznih pogojih, dosledno in redno. Prav tako se mora 

upoštevati struktura, določen mora biti čas za gibanje in verbalizacijo. Skupina mora imeti 

preproste rituale na začetku in koncu srečanj kot način, ki omogoči občutek pripadnosti 

skupini in predvidljivosti v odnosu do tega, kaj pričakovati od srečanja (Bräuninger, 2014). 

Odvisno od potreb vsakega posameznika je treba omogočiti ustrezno podporo, ki omogoči 

starejšim bolj mirno in sproščeno počutje med terapevtskim procesom. Bräuninger (2014) 

zagovarja, da lahko v plesno-gibalni terapiji dosežemo občutek varnosti pri starejših z 

nekaterimi metodami, kot na primer: 

 možnost izbire gibanja (kakšna gibanja so všeč uporabnikom, pri katerih načinih 

gibanja se počutijo komfortno); 

 spodbujanje samozavedanja prek povezanosti s telesom, občutenje svojega telesnega 

jaza;  

 senzorna stimulacija stopala spodbuja stabilnost;  



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

59 

 lahkotno in energično gibanje ter glasba vitalizirajo; 

 gibanje povzroča veselje. 

Poleg tega mora biti terapevt sposoben ustvariti vzdušje sprejemljivosti in strpnosti, ko se 

sooča s fizičnimi omejitvami in različnimi čustvenimi stanji posameznikov. Po drugi strani pa 

mora plesni terapevt razvijati adaptivne strategije, da bi se posamezniki soočili s svojimi 

prepričanji, strahovi in predsodki v procesu staranja. Zelo pomemben v terapevtskem odnosu 

je občutek zaupanja, vzpostavitev resnične empatične komunikacije med terapevtom in 

klientom (Bräuninger, 2014). 

Pomanjkanje naravnega gibanja in prekinitev povezave z notranjimi občutki uporabnikov sta 

unikatna izziva za terapevta, kar zahteva natančno pozornost k bolj subtilnemu gibanju 

uporabnika. Globina in ritem dihanja, drža in mišična napetost ali premik in smer očesnega 

pogleda so načini, na katere se terapevt lahko prilagodi k neverbalni izkušnji uporabnika, ko 

bo lahko večje, namerno ekspresivno gibanje prehudo ali celo travmatično (Rappaport, 2013, 

v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Če se pojavijo težave ali zavračanje bolj izrazitega gibanja, to ne predstavlja ovire za razvoj 

dela v plesno-gibalni terapiji pri starejših. Mogoče je ohraniti osredotočenost na telo, ker se 

vsaka telesna intervencija, ki prihaja od posameznika, šteje za uporabno in informativno 

gradivo za terapevta. Plesni terapevt sprejema omejitve in zmožnosti klienta, kar prispeva k 

vzpostavitvi občutka samokontrole pri starejših. Na ta način je plesno-gibalna terapija 

disciplina, ki ne temelji le na plesu, ampak tudi na najpreprostejših in notranjih gibih, 

vrednotenju gibov, senčnih gibih, položaju telesa, glasovnih tonih in majhnih napetostih. 

Damasio (2012, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) pravi, da so nekatera gibanja 

zelo majhna, na primer gibanja obraza, ki izražajo strah, ali notranja gibanja, ki se zgodijo v 

našem srcu ali v črevesju, in gibi, ki niso mišična gibanja, ampak samo opustitev molekul 

(Damasio, 2012, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Poklicne prednosti plesnega terapevta pri delu s starejšimi 

Plesni terapevti menijo, da morajo imeti za delo s starejšimi naslednje najpomembnejše 

lastnosti (Brauninger, 2014): 

 sposobnost poslušanja, 

 soočenje z lastnim staranjem in sprejemanje le-tega,  

 sposobnost empatije, 

 sposobnost dajanja časa in prostora uporabnikom, 

 poznavanje fiziologije možganov in psihologije staranja, 

 potrpežljivost, 

 razumevanje pogojev in sprememb, povezanih s staranjem, 

 sposobnost prilagajanja starejšim, 

 izvirnost, naravnost, avtentičnost, 
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 humor, 

 ljubezen in spoštovanje do starejših, 

 spoštovanje in radovednost za življenjske zgodbe posameznikov, 

 jasnost in natančnost, 

 skromnost in ponižnost, 

 lastna radost za življenje, 

 duševni mir in harmonijo. 

Izobrazba, izkušnje in ozaveščenost terapevta so izjemno pomembni, da v ta odnos ne vnaša 

svojih težav. Terapevt mora poskrbeti za svojo osebno terapijo, tako individualno kot v 

skupini, saj mora poskrbeti najprej zase in si pridobiti izkušnje na tem področju tudi kot 

udeleženec (Payne, 1990, v Jevšenak, 2014). V času izvajanja terapij mora biti vključen v 

intervizijsko skupino in redno obiskovati supervizijo (Jevšenak, 2014). 

Priporočene tehnike plesno-gibalne terapije za starejše 

Stockley (1992) poroča, da je najbolj polna teoretska podlaga prišla v Evropo iz Amerike, kjer 

se je razvila 20–30 let prej. Marian Chace (Chaiklin, 1975, v Stockley, 1992) je s psihičnimi 

bolniki in starejšimi v bolnišnici sv. Elizabete v Washingtonu večinoma uporabljala tehniko 

empatičnega improviziranega gibanja, tehniko, ki jo uporablja terapevt za vodenje in razvoj 

skupinske interakcije po meri razvoja interakcije tekom delavnice. Terapevt ustvarja 

atmosfero, ki spodbuja samoizražanje z gibanjem. Ta tehnika je izziv za terapevtove izkušnje 

v spopadanju spontanega gibalnega izražanja in skupinskega procesa (Sandel in Read, 1987, 

Chaiklin, 1975, v Stockley, 1992). 

Susan Sandel je razvila skupinsko orientiran pristop pri delu s starejšimi, fokusiran na 

psihosocialne učinke na udeležence v specializiranem dnevnem centru v petdesetih in 

šestdesetih letih. Njen program plesno-gibalne terapije za starejše vključuje:  

 uporabo krožne strukture, 

 vzajemne dotike,  

 vokalizacijo, 

 uporabo rekvizita,  

 empatično gibanje,  

 imaginacijo,  

 reminiscenco (spominjanje). 

Glasba lahko sproži občutek enotnosti v skupini, še posebej s pomočjo ritma. Vokalizacija 

lahko poveča amplitudo gibanja in ekspresijo čustev. Pripomočki lahko pomagajo razviti tako 

kakovost gibanja kot potisk ali raztegovanje in stimulirati aktivnost in interakcijo. Empatično 

gibanje bo pritegnilo terapevtovo podporo, interveniranje in ugotavljanje potreb stranke. 
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Uporaba domišljije spremeni gibanje od preprostih akcij do simboličnega gibanja, ki ga lahko 

delimo z drugimi.  

Pri reminiscenci se lahko zgodi prehod od občutkov do simboličnega gibanja izražanja 

spominov iz preteklosti. Spominjanje je lahko vedenjska adaptacija k staranju kot odraščanju 

in plesno-gibalna terapija lahko naredi ta proces bolj kakovosten (Stockley, 1992). 

Tretja ameriška plesna terapevtka, ki je delala s starejšimi, je Eva Desca Garnet. Odkrila je, da 

je bolj smiselno uporabljati telesno empatijo kot psihološko, ker so fizični aspekti staranja 

tako izraziti. Osredotočena je bolj na somatiko (Garnet, 1982, v Stockley, 1992). Verjela je, da 

psihološki izzivi za starejše, kot so strah pred odvisnostjo, izgube bližnjih, smrt in 

zapuščenost, vplivajo na njihovo zdravje, se odražajo v boleznih in izgubi delovanja čutil. Po 

12-letnem delu in raziskovanju je ugotovila naslednje (Garnet, 1974, v Stockley, 1992):  

 z uporabo gibanja in senzorne stimulacije se delno zadovoljujejo psihološke potrebe; 

 s fizično varnostjo gibanja in psihološko varnostjo v terapevtskem odnosu se poveča 

občutek varnosti osebe; 

 s podporo skupine, ki raste iz vzajemno prijaznih, pomagajočih odnosov, se doseže 

občutek pripadnosti; 

 z zagotavljanjem zaupnega, podpirajočega vzdušja, pri čemer se skupina smeji ob istih 

rečeh, udeleženci spreminjajo svoje stanje od utrujenosti in depresije do sproščenosti 

in veselja; 

 s sprejemanjem in prilagajanjem omejenosti vsakega udeleženca se ustvarja atmosfera 

udejstvovanja, priznavanja edinstvenih osebnih dosežkov vsakega udeleženca. 

Reminiscenca 

Med čustvi in občutki obstaja povezava, ki ima dostop do spominov preteklih življenjskih 

izkušenj (Damasio, 2012, Levy, 2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Cammany (2005, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) omenja, da je spominjanje 

temeljna tehnika, ki spodbuja komunikacijo in izmenjavo med starejšimi ljudmi. Plesni 

terapevt mora posvetiti temu pozornost in olajšati s pomočjo gibanja manifestacijo spominov, 

povezanih s preteklimi pomembnimi izkušnjami. 

Gibanje nas lahko pripelje do naših globokih spominov in razkrije vse, kar se nahaja v nas in 

potrebuje izražanje. Naša čustva nam lahko pošiljajo sporočila, katerih se lahko naučimo 

sprejemati in upoštevati, ker so pomembna za naše življenje. 

Karkoli je to, strah, veselje, jeza ali žalost, se lahko naučimo, da sprejmemo in predelamo to, 

kar se pojavi v nas, in najdemo odziv, ki ga zavestno podpremo z umetniško vsebino (Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Brauninger (2014) je izvedla anketno internetno raziskavo med 113 plesnimi terapevti iz 

nemško govorečih držav, ki delajo s starejšimi osebami. Najpogosteje uporabljene metode 

plesno-gibalne terapije, omenjene v tej raziskavi, so bile vodene vaje (specifične vaje, gibanje 

različnih delov telesa), igre, improvizacija in ples v parih ali krogu. 

V nadaljevanju so navedene le najbolj pogosto obravnavane teme in metode, ki so jih 

uporabljali anketirani terapevti na delavnicah plesno-gibalne terapije.  
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Pri anksioznosti in depresiji so se kot najbolj uporabne izkazale metode, kot so improvizacija, 

vodene vaje, kot so prizemljevanje (povezovanje med zemljo in nebom; uporaba 

vizualizacije – močne korenine iz stopal v zemljo, skozi katere teče topla energija, in 

povezava s soncem navzgor) (Jurenec, 2018), dihalne vaje in ples v krogu. Vaje ozaveščanja 

telesa vodijo v notranjo umirjenost in s tem povečujejo raven energije. 

Interakcija in ekspresivni umetnostni procesi so se izkazali za uspešne pri zdravljenju 

odvisnosti in aktiviranju avtonomije in osebnostnih virov. Uporaba izraznega gibanja 

omogoča osebi čustveno distanciranje in obvladovanje preplavljajočih občutkov. To je še 

posebej pomembno pri delu s travmo. 

Fizično zdravje in senzorične funkcije  

Fizične omejitve, kot so zmanjšanje fizičnih sposobnosti in staranje telesa, so bile močno 

prisotne kot teme delavnic. Motnje gibanja, nestabilna hoja in negotovost, blokade gibanja in 

tveganje padcev so bili glavne omejitve. Cilj terapije je, da zagotovi pozitivne izkušnje in 

zavedanje obstoječih fizičnih zmožnosti. 

Napotki za izboljšanje fizičnih sposobnosti in senzoričnih funkcij:  

 vodene gibalne vaje spodbujajo fizično stabilizacijo; 

 spontano gibanje krepi obstoječe zmožnosti; 

 svoboda izbire (sodelovati ali ne) spodbuja motivacijo za udeležbo in avtonomijo; 

 pasivne/aktivne vaje, ležanje/sedenje uravnavajo tonus telesa; 

 kopanje v čutnem materialu stimulira čute in diferenciacijo zaznavanja.  

Ravnotežje  

Problemi ravnotežja negativno vplivajo na splošno stanje in mobilnost starejših.  

Napotki za gibanje za izboljšanje ravnotežja: 

 delo na tleh z nestabilno podlago in uporaba preprostih gimnastičnih vaj izboljšujeta 

ravnotežje; 

 vaje za prizemljitev zagotavljajo varnost; 

 vizualizacija spodbuja samodojemanje; 

 kreativni ples in improvizacija širita osebne zmožnosti; 

 povezovanje disfunkcionalnih delov telesa s preostalim telesom ustvarja občutek 

celovitosti; 

 lahko povzamemo, da so terapevti poročali, da je eden od glavnih namenov delavnic 

plesno-gibalne terapije zmanjšanje fizičnih omejitev. Nekateri od njih so ugotavljali, 

da osredotočanje na celotno telo pomaga pri izboljšanju samopodobe in krepi osebne 

meje.  
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Somatizacija 

Udeleženci govorijo o bolečini in omotici.  

Napotki za izboljšanje počutja: 

 omejevanje razpona gibov in njihovo zmanjševanje izboljšujeta stabilnost; 

 delo v sedečem položaju povečuje mobilnost trupa in spodbuja izražanje; 

 upočasnitev in delo na fokusiranju gibanja zmanjšujeta omotico; 

 ne delamo z bolečino, ampak delamo tam, kjer ne boli; osredotočimo se na doživljanje 

sebe.  

Senzorična funkcija 

Plesno-gibalna terapija se ukvarja z upadanjem senzoričnih funkcij: 

 senzorična stimulacija gradi samozaupanje in občutek varnosti; 

 doživljanje gibanja v prostoru izboljšuje zaznavanje prostora; 

 vaje za prizemljitev ustvarjajo občutek stabilnosti; 

 dotikanje sebe spodbuja čutno zaznavo; 

 doživljanje ritma ustvarja orientacijo tukaj in zdaj. 

Zdi se, da plesno-gibalna terapija poveča strategije obvladovanja, ko gre za poslabšanje 

zmožnosti čutil. 

Samomorilnost 

Stanje življenjske utrujenosti se lahko razvije do misli o samomoru in lahko povzroči 

dejansko smrtno nevarna dejanja. Stanje in občutek globokega obupan je treba vedno jemati 

zelo resno. Akutna samomorilnost lahko zahteva zdravljenje pri psihiatru. Več terapevtov 

opozarja na pomen zanesljivega odnosa, zaupanja med uporabnikom in terapevtom ter zelo 

osebno in konkretno podporo v kritičnih fazah. Metode terapije so odvisne od potrebe osebe 

in konteksta zdravljenja. 

Napotki za izboljšanje počutja: 

 vaje tekočega gibanja z naporom pomagajo pri osredotočenju na tukaj in zdaj; 

 delo na telesu, dotikanje telesa, prijemanje predmetov, prisotnost v sedanjem trenutku; 

 moč kot energija, ki se pretaka v oblike, zagotavlja pozitivne izkušnje; 

 sprehodi skupaj po notranjem prostoru/v naravi pomagajo osebi, da se pomiri in 

sprosti; 

 občutek fizičnega upora (stena/tla/material) omogoča osebi občutek varnosti; 

 delo s stopali zagotavlja občutek varnosti in čuječnosti.  
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Po mnenju terapevtov se zdi, da plesno-gibalna terapija spodbuja psihološko izobraževanje, ki 

temelji na gibanju, osredotoča se na pozitivne izkušnje, krepi osebne spretnosti in širi 

strategije obvladovanja (Brauninger, 2014). 

Struktura srečanj in drugi pogoji dela plesno-gibalnega terapevta 

Srečanja morajo potekati v toplem in prijaznem vzdušju, varnem prostoru, kjer ni nepotrebnih 

prekinitev in vdorov. Udeležencem je predlagano, da so oblečeni v udobna oblačila, ki ne 

omejujejo gibanja. Prek gibanja in plesa udeležence spodbujamo k iskanju večjih možnosti 

gibanja in izražanja ter k raziskovanju njihovih fizičnih, mentalnih, emocionalnih in socialnih 

kapacitet. Terapevt mora poskrbeti za ravnovesje med gibanjem, interakcijo, komunikacijo, 

pogovorom in refleksijo. Izkušnje preteklega življenja morajo biti sprejete in validirane. To 

pomaga kreirati empatično in nepresojajoče vzdušje, v katerem morata biti potreba po 

spremembi in njihov aktivni proces vodena na varen način. Psihološko zdravje starejših je 

zelo pomembno, izkušnja kroničnih bolezni pa lahko sproži depresijo in umik celo pri osebah, 

ki so se prej obvladale zelo dobro. Napredovanje in vzdrževanje fizične zmogljivosti, drže, 

dobrega funkcioniranja respiratornega in srčno-žilnega sistema bosta spodbudila mentalno in 

emocionalno zdravje (Stockley, 1992).  

Glede na model, ki ga je ustvarila Marian Chace, so delavnice plesno-gibalne terapije 

običajno strukturirane na upoštevanje značilnosti uporabnikov v skupini in terapevtskih ciljev. 

Chace poudarja štiri pomembne korake, ki bi morali biti sestavni del vsakega srečanja plesno-

gibalnih terapij s starejšimi ljudmi (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015): 

1. preverjanje emocionalnega in fizičnega stanja starejših na začetku delavnice (začetna 

verbalizacija): lahko sestavijo krog in imajo priložnost, da delijo, kako se počutijo 

čustveno in fizično. V tej prvi fazi terapevt skrbno opazuje udeležence z namenom 

zbiranja informacij o telesnih in psiholoških potrebah, ki jih kažejo, in temah, ki se 

lahko razvijejo na srečanju; 

2. naslednji korak je priprava telesa za sejo. Glavni namen tega je mobilizirati 

sposobnost čustvenega izražanja udeležencev in prebuditi njihovo telesno zavedanje v 

tukaj in zdaj. To se ponavadi izvaja sede na stolih v krogu. Uvod lahko naredimo 

besedno in prek gibanja (na primer podaja giba ali predmeta po krogu). Namen tega je, 

da pomagamo udeležencem »priti popolnoma«, biti na srečanju fizično, mentalno in 

emocionalno. Fokusiramo se na dihanje in izvajanje nežnih, mehkih gibov z vsakim 

delom telesa, artikuliranje in čutenje kinestetično vseh delov sebe, kar pomaga pri 

temeljnem zavedanju telesa in procesu »prihajanja« in uglaševanja. Kot del ogrevanja 

lahko uporabimo samomasažo (Stockley, 1992); 

3. na podlagi dinamike, ki se pojavi pri ogrevanju, je mogoče nadaljevati s tretjo fazo 

procesa, z razvojem tem. Če se ne pojavi nobena posebna tema, lahko terapevt pripelje 

do dinamike glede na potrebe procesa, spodbuja raziskovanje in razvoj različnih 

načinov gibanja, uporablja različne tehnike plesno-gibalne terapije, delo v parih in 

manjših ali večjih skupinah, spontani ples; 

4. za konec seje (zadnja verbalizacija) udeleženci znova oblikujejo krog, kjer delijo ideje, 

občutke, poglede, ki so se zgodili med sejo plesno-gibalne terapije, omogočajo 

povezovanje in izpopolnjevanje izkušenj vsakega in same skupine. To je tudi trenutek 

prehoda v vsakdanje življenje. 

Za konec srečanja lahko uporabimo tudi relaksacijo. To je priložnost za udeležence, da se 
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sprostijo fizične in emocionalne napetosti ter se naučijo, kako popolnoma sprostiti telo in um, 

tako da zdravljenje in integracija prideta na dan. Tukaj lahko delamo na dihanju, progresivni 

relaksaciji vseh delov telesa ter uporabljamo domišljijo in vizualizacijo.  

Ta struktura je model, ki ga lahko adaptiramo pri različnih skupinah. Lahko vzame nekaj 

mesecev ali celo let za doseganje uspešne izvedbe vseh delov. Skupina starejših z večjimi 

omejitvami lahko potrebuje večjo podporo glasbe, rekvizitov in skrbnikov, ki jim ponudijo 

individualno podporo ali bolj pogoste spremembe stoječega in sedečega gibanja (Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). Stockley (1992) svetuje počitek tudi na sredini 

delavnice.  

Gayvoronskaya in Shapovalov (2010, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2018, str. 193) 

ob delu s starejšimi ljudmi priporočata omenjeno strukturo in menita, da je pomembno dajati 

starejšim osebne naloge (»domače naloge«) med srečanji z namenom utrditve procesa, 

prenašanja izkušenj, pridobljenih na srečanjih plesno-gibalne terapije, v vsakdanje 

življenje. »Takšno raziskovanje sebe samo po sebi vodi do njihove psihološke preobrazbe in 

oblikovanja psihofizičnih sposobnosti v njegovem/njenem vsakdanjem življenju«. 

Pri delu s starejšimi v DSO je zelo pomembno imeti med delovnim časom možnost za 

pogovor z osebjem in svetovalko o udeležencih in njihovem napredku in problemih. To ni isto 

kot supervizija, ki bi bila najboljše izvedena s treniranim gibalnim terapevtom ali 

psihoterapevtom. Potreba v odnosu z osebjem in svetovalci je forma neprekinjenega odnosa in 

daje delu večji ugled in kredibilnost (Stockley, 1992).  

Ko se uporabniki odločijo za obisk srečanj plesno-gibalne terapije na regularni osnovi, to 

omogoča napredek. Včasih osebje privabi na srečanje 20–30 uporabnikov naenkrat po 

principu, »kar je dobro za enega, je dobro za vse«, ali zaradi tega, da bi osebje imelo malo 

počitka. Terapevt plesno-gibalne terapije mora biti zelo jasen pri vprašanjih o pogojih dela in 

udeležbe, na primer izvajati srečanja v varnem in dovolj velikem prostoru ter o količini 

udeležencev (minimalnem in maksimalnem) in njihovi redni udeležbi ter se zavedati, da je 

gibanje fizični medij, ki ima določena pravila, ne poškodovati sebe, drugih in rekvizitov 

(Stockley, 1992). 

Pomen skupine v plesno-gibalni terapiji s starejšimi 

Študije razkrivajo, da imajo pri starejših ljudeh ponavadi več pozitivnih rezultatov, ko se 

delavnice izvajajo v skupini. Pojavijo se povečanje samozavesti, boljši medosebni odnosi in 

komunikacija, s tem pa zmanjšanje občutka osamljenosti (Bräuninger, 2014; Gayvoronskaya 

in Shapovalov, 2010). 

Skupina velja za prostor, ki daje možnost komunikacije med starejšo osebo in drugimi. S tem 

zmanjšuje občutke samote in krepi možnosti deliti svoje skrbi in emocionalno stanje s 

skupino, tj. spodbuja socializacijo in postavljanje novih pomenov za to življenjsko obdobje 

(Rebelo, 2007, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Skupinsko delo s starejšimi ljudmi omogoča: 

 izkoreniniti prepričanje posameznika, da so njegovi problemi edinstveni in 

nespremenljivi; 

 najti skupne točke in posledično zmanjšati izolacijo, ki jo čutijo nekateri starejši 

ljudje;  
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 spodbuditi socialno interakcijo, učenje novih odnosov, spodbujanje kohezije in 

posledično sprejemanja;  

 povečati samozavest z altruizmom in empatijo (starejša oseba se počuti cenjena, ko je 

zmožna podpreti drugo osebo); 

 razviti brezpogojno sprejemanje sebe; 

 spodbujati realistično načrtovanje ciljev; 

 omogočiti učenje in treniranje novih spretnosti;  

 pridobiti in posredovati informacije o spremembah. 

Nazadnje, če skupinska terapija kaže pozitivne rezultate pri tej populaciji, ta pristop omogoča 

oblikovanje preventivnih programov za zdravo staranje s plesno-gibalno terapijo in jo je 

primerno izvajati v skupinskem kontekstu. Po drugi strani, ob upoštevanju vse večjega števila 

starejših, pomanjkanju odgovorov in potreb po zmanjševanju stroškov, človeških in finančnih 

virov, je ta ideja zelo dobrodošla (Rebelo, 2007, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 

2015). 

4 PLES IN PLESNO-GIBALNA TERAPIJA PRI NEKATERIH 

ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH STAREJŠIH 

4.1 Ples in plesno-gibalna terapija z osebami s Parkinsonovo boleznijo 

Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča, degenerativna bolezen, katere vzroka ne 

poznamo. Glavna značilnost te bolezni je propadanje dopaminskih nevronov v kompaktni črni 

substanci, zaradi česar v možganih primanjkuje dopamina. Klinična slika Parkinsonove 

bolezni je akinetično-rigidni sindrom, katerega glavni znaki so tremor (ritmično izmenično 

krčenje fleksorjev in ekstenzorjev s frekvenco 4–6 Hz), rigidnost (enakomerno zvišan tonus, 

ki ovira izvajanje gibov), bradikineza (upočasnjenost gibov) in motnje ravnotežja 

(nestabilnost in padci). Vse to pa vpliva na kakovost življenja bolnikov s Parkinsonovo 

boleznijo (Tostovršnik, 2007).  

Ti fizični simptomi lahko povzročijo nešteto psiholoških težav, vključno z depresijo, 

občutkom osamljenosti in nizkim samospoštovanjem. Parkinsonova bolezen prizadene 

vsakega posameznika na zelo drugačen način. Trenutne raziskave kažejo, da farmakološko 

zdravljenje ne obravnava v zadostni meri vseh simptomov, zato so alternativne terapije 

pomemben del zdravljenja ljudi s Parkinsonovo boleznijo (McGill, Houston in Lee, 2014). 

Pri Parkinsonovi bolezni je telesna aktivnost za 29 % manjša v primerjavi s starejšimi 

odraslimi (Nimwegen idr., 2011, v McNeely, Duncan in Earhart, 2015), zato je pomembno 

spodbujati bolnike s Parkinsonovo boleznijo k fizični aktivnosti in iskati zanimive in prijetne 

oblike le-te. Ples se je izkazal kot učinkovita dejavnost za tovrstno populacijo (McGill idr., 

2014). V skupinah plesa bolniki s to boleznijo ples vidijo kot alternativno obliko telesne 

dejavnosti in telesne vadbe. Ponavadi poudarjajo učenje plesa kot umetniško izražanje in 

pogosto se osredotočijo na določene plesne sloge, kot so sodobni ples, balet, kontaktna 

improvizacija ali družabni plesi, ali pa mešanico različnih slogov. Ples uporabljajo kot 

ustvarjalno, socialno, umetniško prakso, ki lahko pomaga ublažiti simptome in izboljšati 

kakovost življenja (McGill idr., 2014).  
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Učinki plesa na osebe s Parkinsonovo boleznijo 

Za ocenjevanje rezultatov učinkov plesa tako na motorične kot nemotorične motnje 

Parkinsonove bolezni se uporabljajo različne lestvice, kot so lestvica UPDRS (Unified 

Parkinson's Disease Rating Scale), ki je bila prvotno razvita v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja in je postala ena izmed najbolj razširjenih lestvic za klinično študijo Parkinsonove 

bolezni, Bergova lestvica ravnotežja, PDQ 39 in druge. Nedavne raziskave so vključile tudi 

biomehanske meritve hoje, kot so dolžina koraka, hitrost in stabilometrija (Marchant, 

Sylvester in Earhart, 2010). Brown, Martinez in Parsons (2006) so uporabili pozitronsko 

emisijsko tomografijo, da so proučili regije možganov, ki sodelujejo pri izvedbi korakov 

tanga. 

McGill idr. (2014) predlagajo okvir, zaželen za raziskave o učinkih plesa na Parkinsonovo 

bolezen, v katerem bi se upoštevali naslednji vidiki:  

 motorični vidik: drža, stopnja rigidnosti, koordinacija, dinamična stabilnost, stopnja 

bradikinezije, spremenljivke gibanja, kognitivne motnje; 

 dnevne aktivnosti: prehranjevanje, oblačenje, higiena, sprehodi, vstajanje s stola ali 

postelje, ročno pisanje, naloge fine motorike; 

 sodelovanje v društvu: občutek neodvisnosti, dobrega počutja, socialne interakcije in 

odnosi, raven udeležbe v skupnosti, prispevek k družbi; 

 osebni dejavniki: spol in starost, pretekle in trenutne izkušnje, splošni vzorci vedenja 

in življenjski slog, posamezne značilnosti; 

 okoljski dejavniki: enostavnost javnega prevoza, sprejemne storitve in sistemi, pogoji 

doma, v službi in okolju, stališča in ideologije družbe.  

S takšnim okvirom bi bilo mogoče triangulirati informacije in določiti razmerja med 

spremenljivkami, kar pomaga raziskovalcem, da popolnoma razumejo, kako ples vpliva na 

posameznika ali skupino. Prek take vrste analize lahko naredijo močnejše zaključke, ki so bolj 

pomembni za Parkinsonovo bolezen. Prav tako je treba pri analizi priznati individualne 

razlike (McGill idr., 2014).  

Keus, Bloem, Hendriks, Bredero-Cohen in Munneke (2007) priporočajo, da se v program 

telesne vadbe za osebe s Parkinsonovo boleznijo vključijo naslednji ključni sestavni deli, da 

bi posameznikom pomagali pri upravljanju s to boleznijo v vsakodnevnih dejavnostih: vaje za 

izboljšanje hoje, koordinacije, ravnotežja in trening splošne mobilnosti in mišične moči za 

izboljšanje fizične zmogljivosti. Kancilija (2010) priporoča vaje na osnovi pilates vadbe za 

aktivacijo sklepov, zmerno raztegovanje mišic, krepitev mišic, zavestno in racionalno izvedbo 

posedanja, poleganja, vstajanja (odvisno od zmožnosti uporabnikov), aktivacijo obraznih 

mišic in glasu. 

Ples se lahko nanaša na vsa ta priporočena področja, zato se zdi, da je to lahko učinkovita 

terapija za obvladovanje Parkinsonove bolezni. Tudi Earhart (2009) zagovarja, da je ples še 

posebej koristen, ker vključuje glasbo, ki lahko služi kot zunanji stimul za olajšanje gibanja. 

Daje izziv za specifične zahtevne gibe, kot sta obračanje in hoja nazaj. Ples pozitivno vpliva 

tudi na dinamično ravnotežje, moč, gibljivost in vzdržljivost, kar pomaga pri opravljanju 

vsakodnevnih opravil (Earhart, 2009). Poleg tega ples vključuje elemente večopravilnosti, 

nekaj, kar je lahko posebno težko za posameznika s Parkinsonovo boleznijo. S ponavljanjem 
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in dodatnimi navodili lahko posamezniki s temi spretnostmi pridobijo občutek kompetence 

(McGill idr., 2014). 

Nedavne raziskave so opazile tudi možnost povečanja sodelovanja v drugih dejavnostih zunaj 

plesnega studia kot rezultat sodelovanja v kulturnih plesnih programih (Heiberger idr., 2011; 

Cohen idr., 2006). Osebe s Parkinsonovo boleznijo se pogosto izogibajo sodelovanju v 

skupinskih dejavnostih (Cumming, 1992) in tako sodelovanje lahko prinese veliko pozitivnih 

doživetij za bolnike in obogati njihovo socialno življenje. 

Pristop, ki ga uporabljajo pri metodi Dance For PD®, ki so jo razvili v Brookling Parkinson 

Group in Mark Morris Danse Group pod vodstvom Davida Leventhala, se glasi: »Misli kot 

plesalec.« Plesalci so strokovnjaki gibanja, ki vedo vse o raztezanju in krepitvi mišic, o 

ravnovesju in ritmu. Najpomembneje je, da osebe s Parkinsonovo boleznijo vedo, kako 

plesalci uporabljajo mišljenje, domišljijo, oči, ušesa in dotik za nadzor gibanja (Leventhal, 

2014). 

Leventhal (2014) navaja naslednje principe metode Dance For PD®: 

 bistvo plesa je veselje; 

 ni napačnega gibanja in ni napačnega plesa, vendar način treniranja telesa, uma in 

čustev profesionalnega plesalca je absolutno 100-odstotno priporočljiv za osebe s 

Parkinsonovo boleznijo. Uporablja se pristop vzgoje profesionalnega plesalca; 

 tranzicija iz črno-belega sveta bolezni v barviti svet umetnosti. Vse vaje se dogajajo v 

plesnem studiu. Uporabniki ne razmišljajo o tem, da so »pacienti«, vendar o tem, da so 

učenci plesa. Vaj ne vodi terapevt, ampak učitelj plesa. Kontekst je popolnoma 

spremenjen. Gre samo za kakovost življenja. So člani plesne skupine. So umetniki, 

ustvarjalci. Vključeni so v strukturirane in ustvarjalne forme plesa. Sedeče, stoječe 

forme plesa, uporabniki se lahko držijo za drog. Poudarek je na tem, da delajo to, kar 

lahko. Tudi o svoji prehrani, telesni kondiciji in fizioterapiji razmišljajo kot 

profesionalni plesalci; 

 vsak v prostoru je vključen, vsak nekaj doprinese k skupinskemu plesu. V razredu so 

lahko celo najstarejši; 

 ples je ena od form telovadbe. Zahteva koordinacijo, moč mišic, gibljivost sklepov in 

to je splet zahtev, ki so pomembne v obravnavi Parkinsonove bolezni. Fitnes, joga, tai 

chi, fizioterapija: z vsem tem se ukvarjajo tudi profesionalni plesalci. Dobra 

vzdržljivost, stabilnost drže (potrebujemo jo tudi v vsakdanjem življenju, pri domačih 

opravilih), fleksibilnost so cilj in ključni elementi vsake vaje; 

 spodbujanje samozavesti; 

 ples razbije izolacijo, združuje ljudi. Člani družine in skrbniki so lahko prisotni na 

vajah. Spoznavajo in raziskujejo drug drugega na popolnoma drugačen način kot v 

domačem okolju. Skupaj se učijo o plesu, enako angažirani; 

 treniramo vsak dan ali vsaj trikrat na teden; 

 ples povezuje možgane s telesom. Plesalec veliko razmišlja o gibu. V glavi sestavlja 

načrt gibanja in temu posveča veliko časa na vajah. Opazuje, katere mišice delujejo pri 
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tem; 

 pomemben element so plesne figure (sekvence). Naloga plesalca je, da si zapomni in 

ponovi sekvenco, zaporedje gibov. Na primer navadni tek je koordinacijsko zelo 

preprost. Plesna sekvenca pa je veliko zahtevnejša, zahteva veliko več gibalnih in 

koordinacijskih sposobnosti. Predstavlja izziv, kar je zelo dobro za osebe s 

Parkinsonovo boleznijo; 

 glasba je zelo pomembna. Ritmično organizira gibanje, gibu daje razpoloženje, 

napoveduje način in tok gibanja. Glasba je mentor, povezuje celotno skupino v 

gibanju, je inštrument užitka. Užitek v njej je boniteta; 

 uporabljamo moč imaginacije. Ne rečemo »dvigujemo roko gor in dol« kot pri 

telovadbi, temveč »zamahnemo s krilom kot čudovit labod«. To lahko naredi vsak s 

poljubno dinamiko. Učitelj mora uporabiti ves svoj bogat besednjak za ustvarjanje 

imaginacije pri plesalcih; 

 učimo se novih stvari in uporabimo to, kar že znamo. Baletnik vsekakor vsak dan 

izvaja trening na prvem letu pouka in dokler povsem ne neha plesati. Vsak dan pa se 

uči novih gibov in sekvenc. Nove izkušnje so zelo pomembne za stimulacijo naših 

možganov; 

 razmišljamo kot koreograf. Ko doživimo zmrznjenost, ne razmišljamo o tem, kako se 

premakniti od točke A do točko B, temveč kako odplesati od točke A do točke B. Tudi 

ko se enostavno premikamo po stanovanju, razmišljamo, kako se gibljemo, ne pa, kaj 

delamo; 

 ples je za vse. Ni rečeno, da je to lahko, vendar je vsak dobrodošel in lahko se ga vsak 

udeleži. Lahko izbere katerokoli vrsto gibanja: tai chi, jogo, fitnes. Pomembno je, da 

se gibljemo. Ples pa ponuja ogromno stvari in vsak v njem lahko najde nekaj zase. 

V nadaljevanju navajam nekaj raziskav o učinkih plesa na psihoemocionalno stanje in 

kakovost življenja oseb s Parkinsonovo boleznijo.  

Študija, ki sta jo opravila Hackney in Earhart (2009), je raziskala vpliv 13-tedenskega (po dve 

uri na teden) programa delavnic argentinskega tanga in družabnega plesa (valček/fokstrot) pri 

58 udeležencih nad 60 let, z večino moških (60 %). Udeleženci, ki so se udeležili plesnih 

programov, so pokazali splošno izboljšanje razpoloženja in poročali o povečanem uživanju v 

primerjavi s kontrolno skupino, ki se ni udeležila plesnih delavnic (Hackney in Earhart, 

2009). 

Na enak način so ugotovili tudi izboljšanje razpoloženja z 10-tedenskim (dve uri na teden) 

programom parnega in neparnega argentinskega tanga na vzorcu 31 udeležencev, ki 

vključujejo oba spola nad 60 let, z večino moških (n = 26). Ugotovljeno je bilo, da je 

argentinski tango v parni obliki prinesel več užitka udeležencem, kar poudarja pomen 

druženja. Ta študija kaže, kako ples v svojih večstranskih oblikah naravno pomaga gojiti 

pozitivno družbeno klimo (Hackney in Earhart, 2010a). Ugotovitve teh študij podpira tudi 

raziskava o učinkih argentinskega tanga na osebe s Parkinsonovo boleznijo, ki so jo opravili 

Foster, Golden, Duncan in Earhart (2013), Romenetsa idr. (2015), McKee in Hackney (2013) 

(pomembno izboljšanje prostorske kognicije in izvršilnih funkcij), ter kvalitativna raziskava, 

ki jo je opravil Rabinovich (2012).  
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Udeleženci zadnje študije so pokazali zelo pozitivno doživljanje programa, izboljšano 

razpoloženje in izjavili, da so zelo uživali v plesu. Srečanja so redno obiskovali in želeli so jih 

obiskovati še naprej po raziskavi. Izjavili so, da bi bilo treba strategijo gibanja plesa tango 

uporabiti v vsakodnevnih dejavnostih. V skupini so našli vzajemno podporo, povezanost, kar 

je spodbudilo boljše obvladovanje Parkinsonove bolezni (Rabinovich, 2012). 

Vredno je omeniti študijo Westheimerja (2007), ki je proučila učinek plesnih delavnic, ki so 

trajale 17 mesecev (po eno uro in 15 minut na teden). Delavnice so vključevale plesne 

sekvence proste oblike različnih plesnih stilov, kot sta balet, jazz, ki so se izvajale pri drogu, 

na sredini, in v gibanju po prostoru, ki so jih posebej oblikovali člani plesne skupine Mark 

Morris (MMDG) in Brooklyn Parkinson Group (BPG) za 15 oseb s Parkinsonovo boleznijo. 

Raziskavo so izvajali člani Univerze za zdravje in znanost v Oregonu. Uporabili so Lestvico 

kakovosti življenja (QOLS), da bi raziskali mnenje udeležencev o učinkih plesa in kaj so 

udeleženci najbolj cenili pri svojih izkušnjah. Ugotovili so, da je druga točka vprašalnika 

»zdravje« – fizično sposoben in močen – dobila največjo oceno. Avtor je ugotovil, da občutek 

boljše fizične kondicije izvira iz kombinacije telesne dejavnosti in povečane čustvene 

aktivnosti, ko se aktivirajo domišljija in čustva skozi plesni program (Westheimer, 2007). 

Učinki plesno-gibalne terapije na osebe s Parkinsonovo boleznijo 

Veliko študij je opisalo učinke plesa na motorične in nemotorične simptome pri Parkinsonovi 

bolezni, vendar le malo raziskav obravnava plesno-gibalno terapijo kot poseben 

psihoterapevtski model za osebe s Parkinsonovo boleznijo. 

Prvo študijo o plesno-gibalni terapiji za osebe s Parkinsonovo boleznijo sta izvedla Westbrook 

in McKibben leta 1989. Dokazano je bilo, da je plesna terapija pomagala izboljšati iniciacijo 

gibov bolj učinkovito kot telovadba. Pri uporabnikih plesno-gibalne terapije je bilo opaziti 

tudi boljše razpoloženje v skupini, čeprav ti rezultati niso bili statistično pomembni 

(Westbrook in McKibben, 1989). 

Iz zadnjih raziskav omenimo študijo, ki so jo opravili Michels, Dubaz, Hornthal in Bega 

(2018). To je bila randomizirana kontrolirana raziskava med 13 udeleženci s Parkinsonovo 

boleznijo, ki so bili razdeljeni v eksperimentalno skupino (ES) (n = 9) in kontrolno skupino 

(KS) (n = 4). Cilj študije je bil raziskati varnost in izvedljivost 10-tedenskega programa 

plesno-gibalne terapije za osebe s Parkinsonovo boleznijo in zbiranje pilotnih podatkov o 

učinkovitosti plesno-gibalne terapije za osebe s Parkinsonovo boleznijo. Za ocenjevanje so 

bile uporabljene lestvice Hoehn in Yahr (H&Y), MDS-UPDRS, Montreal Cognitive 

Assessment, TUG, Bergova lestvica ravnotežja, Beckov vprašalnik depresije, lestvica 

ocenjevanja utrujenosti, vprašalnik PB-39 in anketa o zadovoljstvu. Rezultati so pokazali, da 

so vsi udeleženci ES uživali v plesnih delavnicah in čutili njihove pozitivne učinke. Največje 

izboljšanje motoričnih simptomov je bilo v MDS-UPDRS III. Avtorji so zaključili, da je 

plesno-gibalna terapija priporočljiva za osebe s Parkinsonovo boleznijo (Michels idr., 2018). 

Oblikovanje plesnih delavnic za osebe s Parkinsonovo boleznijo 

Shanahan idr. (2016) je s pomočjo anketiranja mentorjev in uporabnikov irskih set plesov za 

osebe s Parkinsonovo boleznijo proučil potrebe ljudi s Parkinsonovo boleznijo in postavil 

izobraževalne smernice za učitelje plesa za osebe s Parkinsonovo boleznijo, da bi omogočili 

razvoj skupin, najbolj primernih za udeležence s Parkinsonovo boleznijo. Najbolj poudarjena 

je bila potreba v seznanjenosti plesnih učiteljev s Parkinsonovo boleznijo, s simptomi bolezni 

in s tem, kako na najboljši način pomagati udeležencem, jih premagati, katere metode 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

71 

uporabiti za izboljšanje simptomov (Shanahan idr., 2016). 

Do podobnih zaključkov so prišli tudi Rocha, Sladea, McClellanda, Meg in Morrisa (2017). 

Cilj te kvalitativne raziskave je bil razumeti prednosti in omejitve delavnic terapevtskega 

plesa za osebe s Parkinsonovo boleznijo ter kako jih najbolje oblikovati in izvajati. Forum 

zainteresiranih strani je proučil mnenja 18 zdravnikov, plesnih inštruktorjev, oseb s 

Parkinsonovo boleznijo in skrbnikov. Podatki so bili tematsko analizirani in interpretirani v 

utemeljenem teoretskem okviru. Ugotovljeno je bilo, da se pri načrtovanju delavnic upošteva 

stopnja napredovanja bolezni; da je ples več kot le terapija; da je treba glasbo za gibanje 

skrbno izbirati; da morajo biti delavnice hkrati izvedljive in privlačne. Ples nudi ustvarjalno 

izražanje in omogoča ljudem, da se potopijo v obliko umetnosti, namesto da se osredotočijo 

na bolezen. Rezultati poudarjajo prednosti, ki omogočajo posameznikom s Parkinsonovo 

boleznijo, da se lahko izrazijo v podpornem okolju, ki jih ne vidi samo skozi objektiv 

Parkinsonove bolezni. Izvedljivost plesnih programov se lahko izboljša z izobraževanjem 

učiteljev plesa o Parkinsonovi bolezni in edinstvenih potrebah ljudi, ki živijo s to boleznijo. 

Dobro strukturirani plesni tečaji lahko poleg olajšanja simptomov spodbujajo tudi družbeno 

povezanost in veselje do gibanja, do glasbe in telesne aktivnosti. Uporabniki so svetovali, naj 

mentorji skrbno načrtujejo pouk in ga prilagajajo potrebam udeležencev (Rocha idr., 2017). 

Ana Jurenec (2018) je opravila edino raziskavo v Sloveniji o učinkih plesa na kakovost 

življenja in depresivnost pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Sodelovalo je 18 udeležencev, 

ES (n = 10) in KS (n = 8) s povprečno starostjo 67 let in najpogosteje s srednje izraženo fazo 

bolezni. Udeleženci v ES so se dvakrat na teden udeleževali sedemtedenskega plesnega 

programa, medtem ko se udeleženci v KS plesnega programa niso udeleževali (pasivna 

skupina). Za ocenjevanje so bili uporabljeni slovenska priredba vprašalnikov PDQ-39, 

Backov vprašalnik depresivnosti in polstrukturirani intervjuji. Rezultati so pri eksperimentalni 

skupini pokazali statistično pomembno izboljšanje kakovosti življenja po plesnem programu v 

primerjavi s kontrolno skupino. Prav tako so rezultati pri eksperimentalni skupini pokazali 

statistično pomemben upad depresivnosti po plesnem programu v primerjavi s kontrolno 

skupino. Polstrukturiran intervju je pokazal, da so udeleženci med trajanjem plesnega 

programa doživljali pozitivne spremembe na čustveni ravni in v kakovosti življenja. Poleg 

čustvenih sprememb so se izboljšave kazale na fizičnem, kognitivnem, motivacijskem in 

socialnem področju ter v samopodobi. Na podlagi ugotovitev lahko predvidevamo, da je ples 

učinkovito dopolnilno sredstvo pri upočasnjevanju in lajšanju simptomov Parkinsonove 

bolezni. Redno udeleževanje plesnih delavnic lahko osebam s Parkinsonovo boleznijo 

potencialno pomaga pri izboljševanju kakovosti življenja in zniževanju ravni depresivnosti. 

1.7 Učinki plesa in plesno-gibalne terapije pri depresivnih stanjih 

Depresija je bolezensko stanje, ki pokriva širok spekter simptomov, in sicer od običajnega 

nesrečnega razpoloženja do odklonske, hude in ohromljene motnje. Označujejo jo občutki 

žalosti in brezupa, izgube, zanimanja in uživanja ob večini aktivnosti, občutki krivde in 

ničvrednosti, utrujenost, spremembe apetita in spanca, slabšanje osredotočenosti in možna 

samomorilna nagnjenja (APA in DSM IV, 1994, v Videčnik, 2015; Punkanen, Saarikallio in 

Luck, 2014). 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (Active ageing: a policy framework, 2002) za 

depresijo zboli okoli 121 milijonov ljudi po vsem svetu. Bolezen lahko postane druga po 

stopnji negativnega vpliva v svetu (po ishemični bolezni srca) v naslednjih desetih letih.  

Depresivni bolniki imajo probleme v definiciji, izražanju in obvladovanju emocij, zlasti 
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negativnih, kot je bes (Joormann in Gotlib, 2010, v Punkanen idr., 2014). 

Poleg srčno-žilnih bolezni, raka in cerebrovaskularnih bolezni spada depresija med velike 

javnozdravstvene probleme, ki so med najpogostejšimi kroničnimi boleznimi pri starejših 

(Arslantas, 2014, v Videčnik, 2015). Depresija pri starejših pomembno prispeva k zmanjšani 

kakovosti življenja in povišani umrljivosti ter postane posameznikom, družinam in družbi 

veliko breme (Arslantas, 2014, v Videčnik, 2015). 

Depresija pri starejših je povezana z večjo zdravstveno obolevnostjo in smrtnostjo ter z višjim 

tveganjem za razkrajajoče fizično zdravje, socialni in kognitivni upad, samomor in 

samozanemarjanje (Buys, 2008, Djernes, 2006, McDougall, 2007, Roberts, 1997, Stevens, 

1999, Valvanne, 1996, v Videčnik, 2015). Druga pomembna stvar je zavedanje, da je depresija 

pri starejših vedno patološki proces in da ne gre za neko običajno, s starostjo pričakovano 

bolezen. Pogosto ostaja poddiagnosticirana in nezdravljena pri mnogo posameznikih tudi v 

razvitem svetu. 

Pogostost depresije je po svetu različna. Predviden porast števila psihiatričnih hospitalizacij 

zaradi depresije v Sloveniji je med letoma 2002 in 2020 ocenjen na 31 % (Kogoj, 2008, v 

Videčnik, 2015). 

Med biološke dejavnike tveganja za depresijo štejemo na primer kronične bolezni (Schoevers, 

2005, v Videčnik, 2015), slab zdravstveni status (Roberts, 2000, v Videčnik, 2015), genetske 

dejavnike (Beekman, 1995, v Videčnik, 2015; Sapolsky, 2015), samooceno zdravja (Jin-

Kyoung, 2014, v Videčnik, 2015). Med psihološke dejavnike tveganja lahko štejemo 

osebnostne poteze (nevroticizem, zunanji lokus nadzora, introvertiranost) (Beekman, 2001, 

Livingston, 2000, v Videčnik, 2015), kar ima veliko vlogo pri reakciji na stresne dogodke in 

posledično na nivo glukokortikoidov (Sapolsky, 2015), samopodobo (Kivela, 1999, v 

Videčnik, 2015) in psihopatologijo (Horowitz, 2005, v Videčnik, 2015). Med zunanje 

dejavnike spadata število in teža stresnih dogodkov v življenju (Sapolsky, 2015). Med 

socialne dejavnike tveganja lahko uvrstimo različne kvantitativne vidike socialne mreže, na 

primer zakonski stan (van der Wurff, 2004, v Videčnik, 2015) in kvalitativne vidike socialne 

mreže, npr. osamljenost (Adams, 2004, v Videčnik, 2015). Sem uvrščajo tudi demografske 

značilnosti, kot so starost, spol, izobrazba in socio-ekonomski status. Med slednjimi je ženski 

spol najpogosteje identificiran kot dejavnik tveganja za depresijo (Barcelos-Ferreira, 2013, v 

Videčnik, 2015), še posebej v obdobjih značilnih sprememb hormonskega ravnovesja, kot sta 

rojevanje otrok in menopavza (Sapolsky, 2015). Obstaja mnenje, da so ženske bolj nagnjene k 

razmišljanju in fokusiranju na dogodke, moški pa se trudijo spremeniti fokus pozornosti in 

razmišljanja (povezava med razmišljanjem in depresivnimi simptomi je zelo močna) 

(Sapolsky, 2015) ali pa pogosto potapljajo simptome depresije v psihoaktivnih substancah 

(Sapolsky, 2015). Tipični profil depresivnega starostnika bi torej lahko bila nižje izobražena 

ovdovela ali samska ženska z nižjimi dohodki, ki oboleva tudi za kronično telesno boleznijo 

in ima funkcionalne omejitve, majhno socialno mrežo in zunanji lokus nadzora (Heun, 2005, 

v Videčnik, 2015).  

Pri starejših odraslih je depresija zelo ozdravljiva. Zdravila, včasih v kombinaciji z verbalno 

psihoterapijo ali svetovanjem, so prevladujoča metoda zdravljenja depresije (Punkanen idr., 

2014). Številne študije so pokazale učinkovitost psihosocialnih intervencij pri geriatrični 

depresiji (glej Teri in McCurry, 2000, v Haboush idr., 2006). Vendar pa starejši niso 

naklonjeni priznati, da imajo težave z duševnim zdravjem, in ponavadi premalo uporabljajo 

storitve duševnega zdravljenja, vključno s psihoterapijo (Lasoki, 1986, v Haboush idr., 2006). 
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Psihofarmakološke intervencije nimajo enakega efekta, ker veliko starejših ne more jemati 

antidepresivnih zdravil zaradi neželenih učinkov in interakcij z drugimi zdravili (Salzman, 

Satlin in Burrows, 1995, v Haboush idr., 2006). Posledica tega je, da se geriatrična depresija 

pogosto neustrezno zdravi. Tveganje za nezdravljeno depresijo vključuje povečano tveganje 

samomorov (Conwell idr., 1996, v Haboush idr., 2006), povečano stopnjo invalidnosti 

(Alexopoulos idr., 1996, v Haboush idr., 2006) in umrljivosti (Ganzini, Smith, Fenn in Lee, 

1997, v Haboush idr., 2006). Zato obstaja potreba po alternativnih terapijah za depresijo pri 

starejših odraslih. 

Telesna dejavnost je lahko potencialni varovalni dejavnik pri preprečevanju ali blaženju 

depresije in njenih posledic (Videčnik, 2015), vendar pa so obetavne tudi druge vadbene 

terapije, kot je uporaba plesa (Haboush idr., 2006). Gibanje telesa je bistveno za zaznavanje in 

izražanje čustev in pogosto vključeno v pristope in metode, ki se uporabljajo za zdravljenje 

depresije. Precej malo je znano o potencialu in učinkih plesno-gibalne terapije pri zdravljenju 

depresije in razvijanju veščin uravnavanja emocij (Punkanen idr., 2014). 

Veliko raziskav poroča o pozitivnih učinkih plesa in plesno-gibalne terapije na čustveno stanje 

uporabnikov, v tem številu tudi starejših (Jeong, Hong, Lee in Park, 2005; Koch, Morlinghaus 

in Fuchs, 2007; Mala, Karkou in Meekums, 2012, Stewart, McMullen in Rubin, 1994, v 

Punkanen idr., 2014, Haboush idr., 2006).  

Haboush idr. (2006) so opravili pilotno raziskavo o učinkih družabnega plesa na depresivne 

starejše. Rezultat je pokazal napredek pri samoučinkovitosti in blaženju občutka brezupnosti. 

Povratne informacije udeležencev so pokazale, da so bila plesna srečanja prijetna in dobro 

sprejeta. 

Raziskava vpliva kratkoročne intervencije skupinske oblike plesno-gibalne terapije (Punkanen 

idr., 2014) je pokazala tudi pozitiven vpliv na bolnike z depresijo, čeprav so priporočene 

nadaljnje raziskave, ki bi vključevale kontrolno skupino, naprednejše merske inštrumente in 

večji vzorec preiskovancev za pridobitev večjega števila dokazov, ki podpirajo učinkovitost 

intervencije. 

Jeong idr. (2005) so v svoji študiji pregledali in spremljali spremembe v nevrohormonih, 

povezanih z depresijo. 12-tedenski program plesno-gibalne terapije je potekal trikrat na teden 

in je bil zasnovan na štirih glavnih temah: zavedanje, izražanje in simbolnost, podobe in 

občutki, diferenciacija in integracija čustev. Rezultati so pokazali blagodejne spremembe v 

koncentraciji serotonina in dopamina. Poleg tega so se negativni psihološki simptomi stiske 

izboljšali v ES (n = 20), ne pa v KS (n = 20). To kaže, da plesno-gibalna terapija vpliva na 

sproščanje, stabilizira simpatični živčni sistem in je lahko učinkovita pri olajšanju simptomov 

blagih depresij (Jeong idr., 2005).  

Motivacija za proučevanje možnosti plesno-gibalne terapije pri zdravljenju depresije izhaja 

tudi iz študije Leinonena (2013, v Punkanen idr., 2014), ki je raziskal, kako depresija vpliva 

na izražanje čustev, zaznanih v glasbi, z uporabo spontanega gibanja. Podatki o gibanju so bili 

zbrani z uporabo sistema za zajem gibanja, rezultati pa so pokazali, da so se značilni simptomi 

depresije, kot so počasnost, pasivnost in zaprte pozicije, odražali tudi v načinu, kako so se 

udeleženci gibali pri glasbi, ki izraža osnovne emocije (jezo, strah, žalost, srečo in ranljivost). 

Depresivni udeleženci se gibljejo počasneje, z manj energije, bolj pasivno in z manjšo 

amplitudo gibanja kot udeleženci kontrolne skupine. Depresivne in nedepresivne skupine so 

se razlikovale predvsem v telesnem izražanju jeze, sreče in strahu (Leinonen, 2013, v 

Punkanen idr., 2014). 
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Pozitivne učinke plesa in plesno-gibalne terapije na blaženje kliničnih simptomov depresije in 

tesnobe je pokazala tudi metaanaliza raziskav o vplivu plesa in plesno-gibalne terapije na 

psihološko stanje uporabnikov, povezano z zdravstvenimi težavami (Koch, Kunz, Lykou in 

Cruz, 2014).  

4.2 Ples in plesno-gibalna terapija pri obvladovanju stresa 

Stres in obvladovanje stresa, biološki vidik stresa 

Stres je naravna in potrebna komponenta vsake dejavnosti, ki se pojavi kot rezultat interakcije 

motivov dejavnosti na eni strani ter pogojev in sredstev dejavnosti na drugi strani. Lahko se 

opredeli kot splošna reakcija telesa na dražljaje (Christiansen in Baum, 1991, v Alter, 2004). 

Stresor pa je katerikoli fakt iz zunanjega sveta, ki nas vrže iz homeostatičnega ravnotežja. 

Ostra reakcija na stresor je proces v telesu za vzpostavljanje tega ravnotežja (Sapolsky, 2015).  

Alter (2004) opredeljuje stresorje kot dražljaje, ki jih telo vidi kot grožnjo. Lahko so fizični, 

psihični ali psihosocialni.  

Klasičen primer stresa v živalskem svetu Sapolsky (2015) navaja kot lov leva na zebro. Za 

oba je skrajno stresna situacija, pri obeh gre za preživetje. Ko zebra začuti grožnjo svojemu 

življenju, se v krvi v nekaj sekundah pojavi hormon adrenalin, ki se proizvaja z nadledvičnimi 

žlezami. Takoj po tem nadledvične žleze proizvajajo glukokortikoide, hormone, ki podpirajo 

delovanje adrenalina. Aktivno začne delovati simpatični živčni sistem. Poveča se cirkulacija 

krvi, zviša se krvni tlak, srce deluje kar se da aktivno. Še posebej se kri usmerja k spodnjim 

okončinam, kar daje možnost bega (dohitevanja). Istočasno se zavira prebava, reproduktivni 

in imunski sistem. Ta lov se lahko konča uspešno za enega ali drugega. Po tem dogodku se 

žival vrača v običajno stanje, homeostaza se vrne v ravnotežje.  

Pri ljudeh močno stresno reakcijo enako izzove grožnja življenju, ki bo lahko tudi dolgotrajna, 

na primer vojna ali skrajno nezdravi družinski odnosi, pri katerih je včasih ogroženo življenje, 

ter enkratni dogodki, izgube, kot na primer smrt ljubljene osebe. Ljudje lahko doživljajo 

dolgotrajni stres. Manjša stopnja, še vedno pa precej značilna, lahko nastane zaradi stresnega 

dela, ko je na primer nujnost do določenega roka pokazati rezultate dela, ali zaradi nezdravih 

odnosov v družini (Sapolsky, 2015).  

Vsak stres vpliva na človeško telo tako pozitivno kot negativno. Normalna raven stresa, ko je 

nivo glukokortikoidov le malo zvišan, ima ugoden učinek na telo. Pozitivni vrsti stresa sta na 

primer ljubezen in delo, ki nas veseli. Pri pozitivnem zmernem kratkotrajnem stresu se 

izboljšata spomin, sposobnost učenja, zmerno zvišan nivo glukokortikoidov povzroča bolj 

aktivno delovanje dopamina v centrih zadovoljstva, zato je nujna nekatera stopnja 

nepričakovanosti in nepredvidljivosti v življenju človeka in tak začasen pozitiven stres se 

smatra kot stimulacija (Sapolsky, 2015).  

Intenzivni in trajni stres, kot so jeza, strah, napetost, lahko ogrozi zdravje osebe. »Kopičenje« 

stresa (napetosti) vodi v resne težave. Moderna medicina ima absolutne dokaze o učinku 

čustvenih dejavnikov na fizično zdravje. Danes mnogi strokovnjaki menijo, da dolgotrajen 

čustveni stres igra glavno vlogo pri pojavljanju številnih bolezni, kot so hipertenzija, 

glavobol, bolečine v sklepih in mišicah (Asterita, 1985, Dobson, 1983, v Alter, 2004) in še 

posebej srčno-žilne bolezni (Sapolsky, 2015; Selič, 1999). Sapolsky (2015) tako opisuje 

učinek trajnega negativnega stresa na srčno-žilni sistem: pri stalno visokem nivoju 

glukokortikoidov in zaradi tega zvišanem krvnem tlaku krvne žile, ki se trudijo zdržati ta 
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napor, obrastejo z gladkim mišičjem in postanejo rigidne, zaradi česar se krvni tlak še bolj 

poveča. Na notranji površini žil postopoma nastanejo razpoke, v katerih se lahko začne vnetje. 

V njih se usmerijo imunske celice in holesterol, včasih se prilepijo tudi zlepljeni eritrociti. 

Tako žile postanejo bolj ozke, poveča se nevarnost, da se krvni strdek odtrga in zamaši žilo v 

ozkem mestu. Stresno življenje je močno povezano z nastankom srčno-žilnih bolezni.  

Na stresne dogodke ima veliko vlogo individualna reakcija ali psihološka adaptacija. 

Psihološka adaptacija je opredeljena kot proces prilagajanja na stresno breme vsakdanjega 

življenja (Alter, 1991, v Alter, 2004).  

Iz vsega tega lahko sklepamo, da je zdravje osebe, ki vstopa v svoje tretje življenjsko 

obdobje, v veliki meri odvisno od navzočnosti in količine stresnih dogodkov v njenem 

preteklem življenju in od sposobnosti adaptacije k njim. Strategije obvladovanja stresa oseba 

pelje s sabo v tretje življenjsko obdobje, z izobraževanjem in psihoterapijo lahko spremeni 

nekonstruktivne strategije. 

Kot že omenjeno, tretje življenjsko obdobje postavlja določene izzive pred posameznikom in 

tem izzivom lahko rečemo tudi stres. Srečevanje z ovirami na življenjski poti je normalen 

potek življenja, naši odzivi nanje pa so zelo različni, enako kot pri odzivih na stresorje. 

Posameznikovo sprejemanje in spoprijemanje z njimi je pomembno povezano z zdravjem. 

Prožnost je lastnost značaja posameznika, ki omogoča adaptacijo k življenjskim izzivom. 

Prožna oseba je posameznik, ki se je sposoben prilagoditi in vzpostaviti ravnovesje ter se na 

ta način izogniti destruktivnim učinkom stresorja (Wagnild in Young, 1990, v Domajnko in 

Pahor, 2011). Pozitivne adaptivne strategije so pomembni viri preventive pred negativnim 

staranjem v smislu obvladovanja izzivov staranja, kompenzacije izgub, upada sposobnosti 

oziroma porajajočih se omejitev (Domajnko in Pahor, 2011). Kvalitativna raziskava teh 

avtorjev je pokazala, da aktivni starejši ljudje svoje zdravje, dobro počutje in kakovost 

življenja ocenjujejo zelo dobro, včasih kljub zelo resni (objektivni) medicinski diagnozi. 

Intervjuvanci v tej študiji so izpostavili vlogo in pomen sposobnosti sprejemanja staranja in 

sprememb v tretjem življenjskem obdobju. Pomembno je, da tovrstne prožnosti ne 

interpretiramo zgolj kot individualno karakterno lastnost, temveč hkrati kot proaktivno 

prilagoditveno strategijo, ki je odvisna tudi od stimulativnega okolja. Na mezo- in 

makrodružbenih ravneh je treba torej omogočiti/ponuditi dovolj vseh dosegljivih priložnosti 

za oblikovanje aktivnih socialnih vlog, možnosti za druženje in uveljavljanje raznovrstnih 

interesov.  

Ples in plesno-gibalna terapija v obvladovanju stresa 

Zelo prepričljivi so dokazi, da fizična vadba in telesna dejavnost olajšujeta negativni vpliv 

stresa (de Vries, 1975, de Vries idr., 1981, Šime, 1977, v Alter, 2004; Sapolsky, 2015).  

Hanna (2006, v Wiedenhofer idr., 2017) je izjavila, da ples lahko pomaga pri izogibanju stresu 

tako zaradi preusmerjanja pozornosti od stresnih faktorjev kot tudi z izražanjem čustev, ki so 

jih ti faktorji povzročili.  

Bräuninger (2012a) poroča o kratkoročnih in dolgoročnih pozitivnih učinkih plesno-gibalne 

terapije na izboljšanje kakovosti življenja oseb, ki so pretrpele stres. Izvedeno je bilo 10 

srečanj plesno-gibalne terapije v ES (n = 97). Udeleženci KS (n = 65) so bili na čakalnem 

seznamu. Starostni razpon udeležencev je bil 16–65 let. Srečanja je izvajalo 11 kvalificiranih 

plesnih terapevtov v desetih mestih v Nemčiji. Testiranje je bilo izvedeno pred srečanji, po 

srečanjih in čez šest mesecev po srečanjih. Raziskava je pokazala, da je plesno-gibalna 
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terapija kratkoročno in dolgoročno učinkovita za izboljšanje kakovosti življenja. 

Hanna (2006) trdi, da ima plesno-gibalna terapija pomembno vlogo pri duševnem zdravljenju, 

kar nakazuje povezavo med stresom in pojavom kognitivnih nepravilnosti. Navaja, da ples 

zmanjša tveganje Alzheimerjeve bolezni za 76 % starejše populacije, kar se lahko razloži s 

prispevkom, ki ga ima ples pri zmanjševanju stresa. Drugi avtorji (Bräuninger, 2012a; 

Guzmán-García, Johannsen in Wing, 2011) omenjajo tudi pomen, ki ga ima plesna terapija pri 

zmanjševanju stopnje stresa.  

5 UČINKI PLESA IN PLESNO-GIBALNE TERAPIJE NA KAKOVOST 

ŽIVLJENJA STAREJŠIH OSEB IN OSEB S PARKINSONOVO 

BOLEZNIJO 

V zadnjih štiridesetih letih se je zgodil znaten razvoj na področju zdravstvenega pristopa k 

plesu. Medtem ko so bile nevrološke spremembe, povezane z vadbo, dobro raziskane, ples še 

ni bil deležen enake pozornosti in predstavlja območje izjemnega interesa za nadaljnje študije 

glede na številne bonitete, o katerih poročajo raziskovalci (Kshtriya idr., 2015). 

Vaje, ki so kardiovaskularne narave, kot npr. tek, hoja in aerobika, povečujejo kognitivno 

plastičnost ter izvršilne in motorične funkcije, ki pozitivno vplivajo na različne lastnosti 

nevronov – induciranje nevrogeneze, povečanje hipokampa in nevrobioloških dejavnikov 

(proizvajanje rastnih faktorjev možganov) (Spirduso, 1983, Erickson et al., 2009, Foster, 

Rosenblatt in Kuljis, 2011, Dhami, Moreno in DeSouza, 2015, v Kshtriya idr., 2015). Ples, 

podoben kardiovaskularni vadbi, se zdi koristen za starejše in opazen je bil pomemben razvoj 

te vrste plesa v zadnjih štiridesetih letih. Vendar pa je nekaj poznejših raziskav pokazalo 

neposredne učinke plesa na možgane v primerjavi s telesno vadbo in spremembami v 

možganih, povezanimi z vadbo. 

Ples se razlikuje od telesne vadbe in zagotavlja bolj obogatene pogoje za rehabilitacijo in 

terapijo (Dhami idr., 2015, v Kshtriya idr., 2015; Kattenstroth, Kolankowska, Kalisch in 

Dinse, 2010). Plesne delavnice vključujejo več značilnosti in so po svoji naravi multimodalne, 

saj ne vključujejo le fizične vadbe, temveč učenje, pozornost, spomin, čustva, ritmičnost, 

motorično koordinacijo, ravnotežje, hojo, vizualno prostorsko imaginacijo (propriocepcijo), 

akustično stimulacijo, domišljijo, improvizacijo in družbeno interakcijo. Izboljšave na teh 

področjih so pomembne posledice za splošno dobro počutje posameznika (Rabinovich, 2012; 

Kattenstroth, Kalisch, Holt, Tegenthoff in Dinse, 2013, v Kshtriya idr., 2015). 

Westheimer (2007) v raziskavi brooklynske skupine za Parkinsonovo bolezen (Brooklyn 

Parkinson Group, BPG) v sodelovanju s skupino Mark Morris Dance Group (MMDG) 

zagovarja, da plesne delavnice ponujajo vaje, ki so sestavni del zdravja in dobrega počutja 

ljudi vseh starosti ter prilagojene osebam s Parkinsonovo boleznijo. Plesno-gibalne sekvence 

omogočajo raztezanje in krepitev mišic, povečujejo fleksibilnost vratu, ramen, trupa, okončin, 

prstov na rokah in nogah, dlani in stopal ter prispevajo k aerobni vzdržljivosti. Ples omogoča 

povečanje zavedanja, kje so različni deli telesa v danem trenutku in prostoru. Ena od osnovnih 

spretnosti, ki jo razvijamo s plesom, je krepitev ravnotežja. Ples spodbuja estetska doživetja 

ter lahkotno in nežno gibanje, hkrati pa omogoča izražanje čustev in zgodbe z gibom. Osebe s 

Parkinsonovo boleznijo lahko s pomočjo plesa pozabijo na bolezen, saj imata ples in glasba 

sposobnost, da negativne misli v času plesanja izginejo, nadomestijo pa jih pozitivne. Plesne 

delavnice tako lahko vplivajo na izboljšanje razpoloženja oseb s Parkinsonovo boleznijo ter 

njihovih skrbnikov in bližnjih.  
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Raziskava je pokazala, da ples pozitivno vpliva na kakovost življenja oseb s Parkinsonovo 

boleznijo. Westheimer (2007) povzame deset pozitivnih učinkov plesa pri osebah s 

Parkinsonovo boleznijo:  

 ples povečuje fleksibilnost in samozavest; 

 ples stimulira mentalno aktivnost ter povezuje um in telo; 

 ples preprečuje izolacijo in osamljenost; 

 ples spodbuja domišljijo in graciozno gibanje; 

 ples stimulira čutila (vid, sluh in dotik) ter pripomore k ozaveščanju gibanja in 

boljšemu ravnotežju; 

 ples povečuje zavedanje vseh delov telesa in položaja telesa v prostoru; 

 s pomočjo plesa lahko pripovedujemo zgodbe; 

 ples prebuja ustvarjalnost; 

 ples krepi občutek za ritem; 

 esenca plesa je radost.  

Vse te pozitivne učinke plesa lahko posplošimo tudi na populacijo starejših oseb.  

Da bi uveljavili ples in zlasti plesno-gibalno terapijo kot metodo zdravljenja na podlagi 

dokazov, je pomembno empirično dokazati njegove učinke. Količina raziskav o učinkih plesa 

in plesno-gibalne terapije se je v zadnjih desetletjih znatno povečala, zlasti na koncu 20. in 

začetku 21. stoletja (Meekums, 2010, v Koch idr., 2014). Od ustanovitve ADMT leta 1966 

narašča zanimanje za zdravljenje s plesno-gibalnimi dejavnostmi, za njegove funkcije, cilje in 

učinke. Večina raziskav v zadnjih petdesetih letih se je osredotočila na kvalitativne raziskave 

in študije primerov (Hervey, 2009, v Koch idr., 2014). Ta poudarek je na kvalitativnih in ne na 

kvantitativnih raziskavah, kar je predvsem posledica narave umetnostne terapije, ki poudarja 

ustvarjalnost in subjektivni način poznavanja (Junge in Linesch, 1993, Umeer, 2011, v Koch 

idr., 2014). Veliko umetnostnih terapevtov ima zato kritičen pogled na empirično znanost in 

kvantitativne paradigme, ki se ukvarjajo z vzročnostjo ali napovedovanjem – na primer 

vprašljivo je, ali obstajajo rezultati, merjeni v kvantitativni raziskavi, kjer bi se lahko 

upoštevali terapevtski postopki, individualne spremembe, terapevtski odnos ali estetika in 

ustvarjalnost (Junge in Linesch, 1993, v Koch idr., 2014). Vendar pa so raziskave, ki temeljijo 

na dokazih (angl. evidence-based research), pomembne za ugotovitev, da sta plesno-gibalna 

terapija in terapevtska uporaba plesa učinkoviti intervenciji pri psiholoških težavah, 

povezanih z zdravjem. Predstavitev njune učinkovitosti je bistvena za spodbujanje uporabe 

plesno-gibalne terapije v zdravstvu in izobraževanju ter uveljavljanju poklica plesno-

gibalnega terapevta (Koch idr., 2014). 

V tem poglavju je podan pregled raziskav o učinkih različnih plesnih zvrsti in plesno-gibalne 

terapije na kakovost življenja starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo na področju 

kognicije, fizične in senzomotorične učinkovitosti, duševnega in socialnega stanja. Opisane so 

koristi in omejitve delavnic različnih plesnih zvrsti in plesno-gibalne terapije v procesu 

uspešnega staranja, kako le-te odgovarjajo na izzive, povezane z vsako od prej omenjenih 

komponent. Predstavljene so poznejše teoretične revizije, ki vključujejo študije o koristih 
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plesa in plesno-gibalne terapije za splošno prebivalstvo in pretežno za starejše osebe in osebe 

s Parkinsonovo boleznijo. 

5.1 Kognitivna komponenta 

Glede učinkov plesne dejavnosti na kognicijo je vredno najprej omeniti raziskave, ki jih je 

opravil Kattenstroth idr. (2010, 2011, 2013).  

Prva študija je raziskala vpliv 16,5 leta amaterskega družabnega plesa na kognicijo na vzorcu 

62 starejših oseb nad 70 let z večino žensk (n = 49). 24 amaterskih plesalcev je bilo 

primerjanih z 38 posamezniki v kontrolni skupini, ki niso imeli predhodnih plesnih izkušenj. 

Pregledane spremenljivke so bile selektivna pozornost, koncentracija (test AKT) in 

splošna/tekoča inteligenca (test RSPM). Indeks uspešnosti (IP) je bil uporabljen za primerjavo 

celotne kognitivne uspešnosti testov. Tako rezultati testov kot tudi rezultati indeksa uspešnosti 

IU so pokazali, da so statistično pomembnejši (p = 0,001) za skupino plesalcev v primerjavi s 

kontrolno skupino brez plesnih izkušenj, kar se kaže na vseh področjih testiranja kognitivnih 

sposobnosti (Kattenstroth idr., 2010). 

Druga študija je raziskala vpliv obsežnejšega obdobja (cca 25 let) izkušenj tekmovalnega 

plesa na kognicijo na vzorcu 49 posameznikov, starejših od 70 let, z večino žensk (n = 35). 

Enajst oseb, ki so imele izkušnje tekmovalnega plesa (štiri ure/teden), se je imenovalo 

izkušeni plesalci (IP) in primerjalo z 38 posamezniki v kontrolni skupini (KS), ki so imeli bolj 

sedeč način življenja, brez plesnih izkušenj. Skupina IP je bila obsežno izkušena v več plesih, 

kot so angleški valček, dunajski valček, tango, počasni fokstrot, quickstep, samba, rumba, 

cha-cha-cha, passo doble in jive. To je bila presečna (CROSS-SECTIONAL) študija, kjer so 

eksperimentatorji uporabljali enake standardizirane kvantitativne meritve kot Kattenstroth idr. 

(2010). Uporabljena sta bila testa AKT in RSPM, ki sta merila pozornost, koncentracijo in 

inteligenco. S statistično pomembnimi rezultati je bilo ugotovljeno boljše kognitivno 

delovanje v skupini IP v primerjavi s KS: AKT (p = 0,001) in RSPM (p = 0,06) (Kattenstroth, 

Kalisch, Kolankowska in Dinse, 2011). 

Tretja študija je raziskala vpliv šestmesečnega (ena ura/teden v 24 tednih) programa delavnic 

družabnega plesa Agilando na vzorcu 35 oseb, starih nad 65 let, z večino žensk (n = 24), od 

katerih jih je bilo 25 naključno razporejenih v eksperimentalno skupino (ES) v primerjavi z 

desetimi posamezniki, ki so pripadali »neplešoči« skupini (KS). Uporabljeno je bilo testiranje 

pred začetkom in po zaključku študije. Poleg preverjanja pozornosti, koncentracije 

(AKT/FAIR) in inteligence (RSPM) sta bili testirani dve drugi kognitivni spremenljivki. To so 

bili kratkoročni in dolgoročni spomini (RBANS) in neverbalno učenje (NVLT). Ugotovljeno 

je bilo statistično pomembno izboljšanje na vseh področjih kognitivnih funkcij, vključno z IU 

(indeks uspešnosti), rezultat je bil: p = 0,001. Vendar pa izmerjena fluidna inteligenca v testu 

RSPM ni pokazala bistvenega izboljšanja. Avtorji so navedli, da je to najverjetneje zato, ker 

za razliko od kristalizirane inteligence fluidna inteligenca potrebuje eksplicitno usposabljanje 

in zaradi krajšega intervencijskega obdobja v tej študiji (šest mesecev) v primerjavi s 

prejšnjimi študijami (Kattenstroth idr., 2010, 2011) fluidna inteligenca ni pokazala izboljšav, 

kar kaže na to, da bi lahko večja intenzivnost in daljše obdobje plesnih delavnic pomagala 

izboljšati tudi fluidno inteligenco (Kattenstroth idr., 2013). 

Poleg tega izkušnje starejše osebe na delavnicah plesno-gibalne terapije pripomorejo k 

uresničevanju višjih mentalnih funkcij, kot so spomin, pozornost, jezik, lateralnost, telesna 

shema, domišljija in učenje (Cammany, 2005, Hokkanen idr., 2008, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015). Poleg tega Guzmán-García idr. (2011, v Ramos Baptista in 
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Fazendeiro Narciso, 2015) omenjajo učinke plesno-gibalne terapije pri izboljšanju spomina in 

bistvene kognitivne funkcije za vzdrževanje funkcionalnosti pri starejših.  

Hamill idr. (2012, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) so odkrili, da ples v krogu 

pri telesni psihoterapiji z bolniki, ki trpijo zaradi Alzheimerjeve bolezni, izboljša občutke 

dobrega počutja, humorja, koncentracije in komunikacije. 

Karkou in Meekums (2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) zagovarjata, da 

plesno-gibalna terapija ustvarja pozitiven učinek pri izogibanju in odlašanju kognitivnega 

poslabšanja, hkrati pa izboljša humor in socialno interakcijo. 

5.2 Fizična komponenta  

Nedavne študije o učinkih plesa na starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo kažejo, 

da plesne delavnice prinašajo različne bonitete v motoričnih spretnostih teh populacij 

(McNeely idr., 2015). 

Učinki plesa so povezani z izboljšanjem ravnotežja, mišične moči, koordinacije, ritma, 

zavedanja telesa, odpornosti in zmanjšanjem tveganj padcev. Ti učinki lahko prispevajo k 

manjšemu številu padcev, saj ples povečuje telesno ozaveščenost in kontrolo (Kattenstroth 

idr., 2010).  

Na splošno so pri starejših osebah preiskovali delovanje bolj široke palete plesnih stilov kot 

pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Če primerjamo plesno literaturo pri starejših odraslih, je 

v literaturi plesa pri osebah s Parkinsonovo boleznijo opaziti pomanjkanje raziskav področij, 

povezanih z zdravjem srca in ožilja, mišično močjo, telesno sestavo, gibljivostjo in 

propriocepcijo. Literatura raziskav o vplivu plesa na zdravje podpira velike bonitete za obe 

populaciji (McNeely idr., 2015). 

Eyigor idr. (2009) zagovarjajo, da izboljšanje telesne zmogljivosti, ravnovesja in kakovosti 

življenja bistveno povečujejo in ohranjajo avtonomijo pri starejših. Turški folklorni plesi so 

učinkovita dejavnost za dosego teh ciljev, pri čemer omenjajo pozitivne rezultate pri starejših 

ženskah. 

Pozitivne učinke na ravnotežje navajajo Borges idr. (2014). Poročajo, da lahko starejši ljudje, 

ki so dolgo institucionalizirani in predstavljajo precejšnjo raven sedečega načina življenja, 

izboljšajo njihovo ravnotežje s plesom v paru (fokstrot, tango, valček, sving, samba in bolero, 

delavnice so izvajali trikrat tedensko po 50 minut v času 12 mesecev), s čimer se zmanjša 

tveganje padcev.  

Do izboljšanja ravnotežja z izvedbo irskih set plesov je prišla tudi študija, ki jo je izvedel 

Shanahan idr. (2016). Ugotovili so, da imajo aktivni starejši, ki redno plešejo irski 

tradicionalni (set) ples (n = 39), bistveno boljše ravnotežje, funkcionalno zmogljivost in 

kakovosti življenja (vse P < 0,05) v primerjavi s kontrolno skupino (n = 33) enake starosti. 

V skladu s tem McKinley idr. (2008) navajajo argentinski tango kot telesno dejavnost, ki je 

primerna za starejše in lahko izboljša gibalne sposobnosti in ravnotežje, s čimer se zmanjša 

tveganje padcev. V primerjavi s hojo pri delavnicah argentinskega tanga so dobili boljše 

rezultate pri ravnotežju in hitrosti hoje. Avtorji so ugotovili, da so starejši ljudje uživali v 

plesanju tanga, in mnogi od njih so nadaljevali s to dejavnostjo po raziskavi.  

Vse tri omenjene študije Kattenstrotha idr. (2010, 2011, 2013) so proučevale tudi 
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senzomotorično učinkovitost. Študija leta 2013 je proučila učinke plesa na držo in ravnotežje 

(z uporabo platforme sile, ocenjevanje centra pritiska (COP – centre of pressure), taktilno 

senzoriko, motorične sposobnosti pri testiranju pred delavnicami in po njih. Vse ocene so bile 

standardizirane, veljavne in zanesljive. Rezultati so pokazali, da so se udeleženci ES v vseh 

kazalnikih statistično pomembno izboljšali (p = 0,001) v primerjavi s KS. Podobne 

pomembne ugotovitve smo našli tudi v študijah iz let 2010 in 2011. 

V obeh študijah so bili boljši kazalniki drže, ravnotežja, motorične učinkovitosti in 

reakcijskega časa opaženi pri amaterskih in izkušenih plesalcih v ES v primerjavi s KS, razen 

taktilne senzorike, ki ni pokazala bistvene razlike s KS (Kattenstroth idr., 2010, 2011). 

Študija avtorjev Guzmán-García idr. (2011) je proučila učinke latinskega parnega plesa 

danzon (30-minutna delavnica) na funkcionalno ravnotežje pri starejših na vzorcu desetih 

udeležencev z žensko večino (n = 9), starih nad 60 let. Udeleženci so bili razvrščeni v pet 

parov. V tej študiji KS ni bila uporabljena. Eksperimentatorji so uporabili optoelektronski 

sistem za sledenje gibanju za zajemanje kinematike telesnega nihanja udeležencev. 

Ugotovitve so pokazale znatno zmanjšanje nihanja telesa (p = 0,05) po delavnici plesa 

danzon, kar kaže na ugoden učinek take delavnice za izboljšanje ravnotežja pri starejših 

osebah (Guzmán-García idr., 2011). 

Do leta 2015 ni bila izvedena nobena študija, ki bi neposredno primerjala ugodnosti 

različnega trajanja in intenzivnosti plesnih delavnic. Kot rezultat ni jasnih priporočil, kateri 

programi plesnih aktivnosti so najučinkovitejši pri populacijah starejših in osebah s 

Parkinsonovo boleznijo. Priporočene smernice CDC (Center for Deseese, Control and 

Prevention) za starejše odrasle osebe so vsaj 150 minut vadbe na teden (CfDC, 2014, v 

McNeely idr., 2015). Meritve ravni aktivnosti ponavadi niso pridobljene med plesnimi 

aktivnostmi, zato ni jasno, ali le-te izpolnjujejo merila za zmerno intenzivno vadbo (McNeely 

idr., 2015). 

Pozitivni učinki na senzomotorično učinkovitost pri starejših in osebah s Parkinsonovo 

boleznijo so pokazali raziskave pri drugih različnih plesnih zvrsteh, kot so aerobni ples 

(Hopkins, Murrah in Hoeger, 1990; Shigematsu idr., 2002), salsa (Abreu in Hartley, 2013), 

grški tradicionalni ples (Sofianidis idr., 2009), sodoben ples, jazz ples (Alpert idr., 2009; 

Wallmann, Gillis, Alpert in Miller, 2009), moderen ples (Batson, 2010) in kontaktne 

improvizacije (Marchant idr., 2010). 

5.3 Psihološka in socialna komponenta, dobro počutje 

Številne raziskave poročajo o pozitivnih učinkih plesa in plesno-gibalne terapije na psihično 

stanje in sposobnost komunikacije starejših in oseb s Parkinsonovo boleznijo.  

Plesne delavnice in plesno-gibalna terapija dokazano vplivajo na regulacijo 

nevrotransmitorjev, saj povečujejo koncentracijo serotonina (»veselega« hormona). Tako 

lahko starejše in osebe s Parkinsonovo boleznijo s pomočjo plesa izboljšajo razpoloženje in 

usvojijo boljše zavedanje telesa (Heiberger idr., 2011, v Jurenec, 2018).  

Rezultati metaanalize raziskav o vplivu plesa in plesno-gibalne terapije na psihološko stanje 

uporabnikov, povezano z zdravstvenimi težavami (Koch idr., 2014), so pokazali, da sta 

plesno-gibalna terapija in ples učinkovita za izboljšanje kakovosti življenja in blaženje 

kliničnih simptomov, kot sta depresija in tesnoba. Pozitivni učinki so bili ugotovljeni tudi pri 

izboljšanju subjektivnega dobrega počutja, pozitivnega razpoloženja, telesne podobe. Učinki 
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za medosebne kompetence so bili spodbudni, vendar so zaradi heterogenosti podatkov ostali 

nejasni (Koch idr., 2014). 

Dve študiji sta obravnavali učinke osemtedenskega programa turškega folklornega plesa: po 

60 minut trikrat na teden (Eyigor idr., 2009), in 12-tedenskega programa aerobnega plesa: po 

50–60 minut dvakrat na teden (Hui et al., 2009), na kognitivno funkcijo čustev. Oba sta 

uporabila testiranje pred delavnicami in po njih z 19 udeleženci turških folklornih plesov in 

52 udeleženci v skupini aerobnih plesov. Vsi udeleženci so bili starejši od 60 let s polno 

udeležbo žensk v prvi študiji in večino žensk v drugi. V obeh študijah je bil uporabljen 

standardiziran vprašalnik za subjektivno ocenjevanje kakovosti življenja (SF-36). Ugotovili 

so precej boljše rezultate pri ES kot pri KS, ki niso imeli plesnih delavnic. Študiji sta navedli, 

da se udeleženci počutijo srečnejši in je njihovo razpoloženje veliko boljše po plesnih 

srečanjih.  

Starejše osebe, ki bivajo v institucijah, lahko zaradi standardizirane obravnave izgubljajo 

identiteto in individualnost ter pravico do izražanja svoje subjektivnosti in želja. To lahko 

pospeši upad telesne in kognitivne funkcije, povzroči žalost in zmanjša življenjsko dobo 

(Pavan, Meneguel in Junges, 2008, v Borges idr., 2014). Vankova idr. (2014, v Ramos 

Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) so ugotovili, da ples zmanjša depresivne simptome pri 

institucionaliziranih starejših, večinoma pri tistih z večjim kognitivnim poslabšanjem in ki so 

bolj odvisni od pomoči pri dnevnih življenjskih aktivnostih. Tako telesna aktivnost kot ples 

pomagata zmanjšati simptome depresije. Zdi se, da zmanjšanje depresivnih simptomov 

prispeva k izboljšanju mobilnosti starejše osebe, ker obstaja tesna povezava med le-temi in 

funkcionalno zmogljivostjo (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). S tem se strinjajo 

tudi Guzmán-García idr. (2011) ter dodajajo, da ples prav tako povečuje družabno aktivnost 

starejših in posledično njihovo psihosocialno blagostanje (Guzmán-García idr., 2011). 

Tudi Connolly in Redding (2010) menita, da ima ples pozitivne učinke na dobro počutje 

starejših in spodbuja njihovo samopodobo. 

Psihoterapevtska komponenta plesno-gibalne terapije omogoča predelavo čustvene vsebine 

skozi gibanje in, kot je bilo že omenjeno, spodbuda za ustvarjalnost je pomembno orodje v 

tem procesu. To je ena od komponent plesno-gibalne terapije, ki si prizadeva za spodbujanje 

prek različnih tehnik približevanja terapevtskemu procesu. Uporaba ustvarjalnosti omogoča 

posamezniku, da razvije sposobnost prilagajanja spremembam in posledično ustvarjanja novih 

načinov/rešitev glede na izzive, ki prihajajo (Capello, 2008, Karkou in Sanderson, 2001, 

Stanton Jones, 1992, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Prakticiranje skupinskih srečanj spodbuja socialne veščine ter izmenjavo izkušenj in praks 

med udeleženci skupine. V skladu s tem, kar je bilo omenjeno, sta Hackney in Earhart (2010a) 

raziskala vpliv pomembnih socialnih partnerjev na olajšanje tesnobe in depresije pri bolnikih, 

ki trpijo zaradi resnih in trajnih duševnih bolezni. Ti rezultati kažejo, da je lahko medsebojni 

odnos, ki ga ustvarja skupinska plesna aktivnost, koristen pri zmanjševanju depresivnih 

simptomov. 

Tudi Koch, Morlinghaus in Fuchs (2007) menijo, da plesno-gibalna terapija povzroča 

zmanjšanje depresije in povečanje vitalnosti pri bolnikih. V njihovi raziskavi so imeli 

uporabniki, ki so se udeleževali plesa, boljše rezultate pri zmanjšanju depresije in simptomov 

tesnobe, napetosti, naraščanju vitalnosti. Imeli so boljše rezultate v dimenzijah, kot so 

motivacija in spoprijemanje. 
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Koch in Bräuninger (2006, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015) potrjujeta 

pozitivno povezavo med plesno-gibalno terapijo in več psihološkimi dimenzijami, kot so 

dobro počutje, samopodoba, percepcija družbenih odnosov in sprejemanje življenjske zgodbe. 

Metaanaliza, ki sta jo opravila Ritter in Low (1996), je tudi pokazala znatno zmanjšanje 

depresije in simptomov tesnobe z uporabo plesno-gibalne terapije. 

Gayvoronskaya in Shapovalov (2010) zagovarjata, da je plesno-gibalna terapija pomembno 

orodje v procesu staranja, saj spodbuja socialno in psihosomatsko prilagajanje pred 

zaskrbljujočim obrazom staranja, s čimer se izboljša kakovost življenja starostnikov.  

Namen sistematičnega pregleda literature randomiziranih kontroliranih raziskav, ki so ga 

opravili Kiepe idr. (2012), je bil ovrednotiti učinke plesno-gibalne terapije in družabnih 

plesov kot terapevtske intervencije za odrasle s telesnimi in duševnimi boleznimi v primerjavi 

z drugimi dejavnostmi ali običajno oskrbo. Raziskava je pokazala, da je plesno-gibalna 

terapija pozitivno vplivala na bolnike z rakom dojk, na izboljšanje kakovosti življenja 

uporabnikov in telesne podobe. Pri bolnikih z depresijo se je psihološka stiska zmanjšala s 

plesno-gibalno terapijo. Družabni plesi so izboljšali ravnotežje in kakovost življenja pri 

bolnikih s Parkinsonovo boleznijo in pri srčnih bolnikih (Kiepe idr., 2012). 

Več avtorjev je omenilo pozitivne rezultate pri plesno-gibalni terapiji z dementnimi osebami 

in tudi pri preprečevanju demence (Coaten in Newman-Bluestein, 2013, Guzman-García, 

2012, Hamill idr., 2011, Hanna, 2006, Hill, 1999a, 2003b, 2011c, Karkou in Meekums, 2014, 

Se-Hong idr., 2011, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). V slovenskem prostoru je 

bila izvedena raziskava Mojce Šoštarko (2016) o pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri 

delu s starostniki z demenco, ki podaja odgovore o primernosti različnih metod in tehnik 

plesno-gibalne terapije ter različnih glasbenih zvrsti, ki so podpora gibanju in plesu. Model 

plesnih delavnic vsebuje uporabo kroga, gibanje na glasbo in ritem, medsebojni dotik, skupno 

petje, ustvarjalne pripomočke in spominjanje (Šoštarko, 2016).  

V dopolnitev k uporabi plesa kot telovadbe in glasbe kot poti k spominom terapevtski odnos 

in specifična metodologija plesno-gibalne terapije, na primer improvizacija, ustvarjalnost in 

domišljija (simbolično gibanje), omogoča dostop do inkarniranih spominov in posledično dela 

na reminiscenci (Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

V skladu s tem Bräuninger (2012b) navaja, da sta plesno-gibalna terapija in ples pomemben 

poseg v kakovost življenja bolnikov z rakom, Parkinsonovo boleznijo in s kroničnimi srčnimi 

problemi, s čimer sklepamo, da je plesno-gibalna terapija učinkovit način za izboljšanje 

kakovosti življenja posameznikov, ki trpijo zaradi stresa. Zato zagovarja, da je treba razmisliti 

o plesno-gibalni terapiji kot o veljavnem instrumentu za izboljšanje kakovosti življenja. 

Bräuninger (2014) je izvedel študijo, usmerjeno na izvajalce plesno-gibalne terapije, ki delajo 

s starejšimi ljudmi, v kateri je zbiral njihova mnenja o učinkovitosti njihovega dela pri 

starejših. Avtor ugotavlja, da so se izvajalci strinjali, da plesno-gibalna terapija podpira 

starejše, da izboljšuje kakovost njihovega življenja s povečanjem zmožnosti samopomoči, s 

stabiliziranjem telesnega zdravja, zmanjšanjem fizičnih omejitev in povečanjem psihološkega 

zdravja, socialnih odnosov in avtonomije. Poleg tega poudarjajo, da plesno-gibalna terapija 

stabilizira kognitivne funkcije, povečuje samopodobo starejših in je ekonomsko ugoden 

pristop.  

Glede na značilnosti procesa staranja in dejavnikov tveganja, ki izhajajo iz njih, se zdi 

primerno, da je lahko plesno-gibalna terapija kot psihoterapija, ki pokriva fizične, duševne, 

kognitivne in družbene komponente posameznika, bogat instrument podpore preventivnim 
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ukrepom v tretjem življenjskem obdobju in da je plesno-gibalna terapija primerna, da bi bila 

sprejeta kot standardno zdravljenje v vseh zdravstvenih storitvah in preventivnih centrih za 

oskrbo zdravja starejših (Bräuninger, 2014; Koch idr., 2014). Plesno-gibalna terapija lahko 

pomaga strukturirati življenje in lahko daje smisel zadnjim letom življenja (Stockley, 1992). 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

84 

II EMPIRIČNI DEL  

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Že več let vodim različne plesne delavnice v centru aktivnosti za starejše občane Fužine 

(CAF) in v okviru lastnega kulturnega društva. Med plesnimi zvrstmi so družabni plesi (plesi 

v paru), plesi sveta, orientalski plesi, plesna rekreacija za ženske in step aerobika. Vodenje 

temelji na strukturiranem gibanju.  

Za raziskovanje učinkov plesa in metod plesno-gibalne terapije na starejše osebe in osebe s 

Parkinsonovo boleznijo sem dve leti vodila aktivnost za starejše, ki sem jo poimenovala 

ustvarjalno gibanje, v katerem sem uporabljala metode plesno-gibalne terapije. Istočasno sem 

vodila plesne delavnice v Društvu bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 

motnjami Trepetlika, kjer sem združevala metode plesno-gibalne terapije in strukturirane 

plese. Po dveh letih sem opravila delno strukturiran intervju s šestimi udeleženci delavnic.  

Raziskav o vplivu plesa in metod plesno-gibalne terapije na starostnike in osebe s 

Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji sem zasledila zelo malo, med njimi sta specialistična 

raziskava Mojce Šoštarko (2016) o plesno-gibalni terapiji s starostniki z demenco in raziskava 

Ane Jurenec (2018) o učinkih plesa na emocionalno stanje in kakovost življenja oseb s 

Parkinsonovo boleznijo, ki jo imajo večinoma starejši.  

V mednarodnem prostoru sem zasledila veliko več tovrstnih raziskav, tudi plesno-gibalne 

terapije s starejšimi je bistveno več kot v Sloveniji (Brauninger, 2014). V zahodnih državah 

Evrope je plesno-gibalna terapija razvita v domovih za ostarele že od leta 1960, v Ameriki pa 

še 15–20 let prej (Stockley, 1992). V Sloveniji, po mojih opažanjih, starejši zelo radi plešejo, 

večinoma družabne plese, vendar nisem zasledila, da bi se izvajala plesno-gibalna terapija 

med starejšo populacijo. V nekaterih domovih za starejše občane se izvajajo plesne aktivnosti 

povprečno enkrat tedensko. Menim, da bi morala biti plesna dejavnost na razpolago v vseh 

tovrstnih institucijah, saj so uporabniki popolnoma odvisni od ponudbe domov za starejše 

občane. 

V Sloveniji so starejši, ki so še dovolj aktivni, imajo radi ples in organizirajo društva 

ljubiteljev plesa, kjer plešejo družabne in skupinske plese. Ponudba plesa v dnevnih centrih 

aktivnosti za starejše bi lahko bila široka, vendar je težko najti mentorje prostovoljce, saj je 

mentorstvo v dnevnih centrih prostovoljno (K. Krivec, osebna komunikacija, maj 2019). 

Osebe s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji so premalo seznanjene s terapevtskimi učinki 

plesa in se jih po podatkih društva Trepetlika le malo ukvarja s plesom. 

S kvalitativno raziskavo želim ugotoviti:  

 mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o učinkih plesa in pomoči s 

plesno-gibalnimi dejavnostmi (plesno-gibalne terapije) na njihovo fizično, 

emocionalno in socialno stanje, sposobnost komunikacije (na kakovost življenja), 

 preference starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo v odnosu do ustvarjalnega 

in strukturiranega gibanja,  

 mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o pomenu plesnega nastopanja, 

 preference starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo v metodah plesno-gibalne 

terapije, 
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 preference starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo v plesnih zvrsteh.  

7 OPREDELITEV CILJEV  

Na osnovi raziskovalnega problema so cilji naloge:  

 ugotoviti mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o učinkih plesa in 

pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi (plesno-gibalne terapije) na njihovo fizično 

stanje, na zavedanje telesa,  

 ugotoviti mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o učinkih plesa in 

pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo emocionalno stanje, 

 ugotoviti mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o učinkih plesa in 

pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo socialno stanje, sposobnost 

komunikacije,  

 ugotoviti preference starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo v odnosu do 

ustvarjalnega in strukturiranega gibanja,  

 ugotoviti mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o pomenu plesnega 

nastopanja, 

 ugotoviti preference starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo v plesnih zvrsteh,  

 ugotoviti, ali so bile tehnike plesno-gibalne terapije, ki sem jih izbrala za delavnice, 

primerne, 

 ugotoviti mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo o učinkih metod 

plesno-gibalne terapije na posamezne motorične sposobnosti. 

8 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi je bil uporabljen kvalitativni pristop, in sicer multipla študija primera. Proučevala 

sem situacijo, ko so bili starejši ljudje, ki imajo radi ples in gibanje, vključeni v aktivnost 

ustvarjalnega gibanja oziroma so na sebi preizkusili metode plesno-gibalne terapije. Podatki 

so bili zbrani s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, nato kodirani in kategorizirani po 

deduktivni in induktivni metodi (Vogrinc, 2008).  

Pri kvalitativni raziskavi je realnost skonstruirana s strani subjekta, zato obstajajo različne 

interpretacije iste proučevane situacije. Vsak posameznik si oblikuje svojo interpretacijo 

proučevane situacije, le-ta pa ni odvisna samo od znanja, izkušenj, vrednot in drugih 

značilnosti posameznika, ampak tudi od konkretnega zgodovinskega, kulturnega in 

političnega konteksta (Vogrinc, 2008). V primeru oseb s Parkinsonovo boleznijo in starejše 

populacije so udeleženci večinoma seznanjeni z možnimi pozitivnimi učinki plesa pri 

njihovem zdravstvenem problemu in s preventivnimi učinki plesa pri staranju, kar lahko 

vpliva tudi na njihove odgovore. 

Raziskava je vedno vrednotno odvisna. Vrednotam in njihovemu vplivu na raziskovalne 

rezultate se ne moremo izogniti (Vogrinc, 2008). Za vse raziskovalce je ples vrednota, saj ga 

imajo radi in v njem uživajo, zato se tudi z njim ukvarjajo. Vrednota je zanje tudi zdravje in 

obe vrednoti skupaj sta dobra motivacija za njihovo dejavnost.  
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Rezultatov raziskovanja ne moremo posploševati neodvisno od časa in prostora oziroma 

okoliščin, v katerih smo jih dobili (Vogrinc, 2008). Pri osebah z enakimi zdravstvenimi 

težavami, ki nimajo rade plesa in v njem ne uživajo, bi dobili popolnoma drugačne odgovore, 

zato rezultatov te raziskave ne moramo posplošiti na celotno populacijo starejših ali oseb s 

Parkinsonovo boleznijo.  

8.1 Vzorec oseb 

V raziskavo sem zajela šest udeležencev, ki so obiskovali delavnice plesno-gibalne terapije in 

plesa za osebe s Parkinsonovo boleznijo. Trije udeleženci so bili v skupini ustvarjalnega 

gibanja, ki sem ga vodila dve leti (2016–2018) enkrat tedensko po eno uro v centru aktivnosti 

za starejše občane Fužine v Ljubljani. Obenem so udeleženci obiskovali tudi druge plesne in 

telovadne aktivnosti za starejše. Starost udeležencev je 66–69 let, so aktivni starejši. Trije pa 

so bili obiskovalci delavnic plesa za osebe s Parkinsonovo boleznijo pri Društvu bolnikov s 

parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika, ki so ravno tako trajale 

dve leti (2016–2018) enkrat tedensko po 1,5 ure. Nekateri od udeležencev se ukvarjajo tudi z 

drugimi plesnimi in telovadnimi aktivnostmi v različni meri. Starost udeležencev je 57–75 let, 

vsi so gibalno samostojni, vendar z različno stopnjo napredovanja Parkinsonove bolezni. 

Udeleženci imajo različno sposobnost samorefleksije, veliko jih je tudi seznanjenih z 

raziskavami o pozitivnih učinkih plesa na posameznike, zato lahko ta seznanjenost vpliva na 

njihove odgovore. Udeležba v raziskavi je bila popolnoma prostovoljna.  

Skupina ustvarjalnega gibanja pri centru aktivnosti za starejše občane Fužine 

Cilj skupine ustvarjalnega gibanja v centru aktivnosti za starejše občane Fužine je bil 

raziskovanje svojega telesa ob različnih načinih gibanja: deli telesa, prostorska komponenta 

gibanja, časovna komponenta gibanja, opazovanje svojih občutkov v telesu pri različnih 

načinih gibanja, pri uporabi različne glasbe, zavedanje svojega telesa, zavedanje svojih čustev, 

poskus uporabe te prakse v vsakdanjem življenju, gibanje v dvojicah, v manjših in večjih 

skupinah, poskus deliti z drugimi svoje občutke pri tem. Ta skupina ni bila psihoterapevtska, 

zato nisem vztrajala, da bi bila skupina zaprta. Ker sem vedela, da ustvarjalno gibanje med 

starejšimi ni dobro poznano, me je zanimalo, kako bodo starejši sprejeli tako pojmovanje 

plesa in gibanja.  

Tabela 2: Podatki o intervjuvancih skupine ustvarjalnega giba 

Koda 

udeleženca 

Spol, 

starost, 

poklic 

Zdravstvene 

težave 

Pretekle 

izkušnje s 

plesom in 

gibanjem 

Gibalne aktivnosti Najljubše 

gibalne 

aktivnosti 

D Ž, 69 let, 

 

diplomirana 

modna 

oblikovalka 

Tinitus, 

bolečine v 

križu, 

poslabšano 

ravnotežje, 

pogosta 

omotica 

Sodobni ples 

pri Kseniji 

Ožbolt, tai 

chi 10 let, 

telesno 

orientirana 

psihoterapija, 

tečaj  

Pozimi 4–6 ur/teden: 

orientalski ples, lady 

style, ustvarjalno 

gibanje, Feldenkrais, 

samostojno 

tibetanske vaje, poleti 

vrt 12 ur/teden 

Ples in vadba 

po 

Feldenkraisu 

N Ž, 66 let,  

 

diplomirana 

Marec 2019 

– srčni 

infarkt, 

V študentskih 

letih sodobni 

ples pri Živi 

Cca 9 ur/teden: 

telovadba, družabni, 

orientalski plesi, 

Ples 
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ekonomistka  atrijska 

fibriloza, 

bolečine v 

križu, v 

preteklosti 

zlom reber 

Krajger ustvarjalno gibanje, 

zumba, plesi sveta, 

step aerobika 

M Ž, 67 let, 

profesorica 

športne 

vzgoje, 

ravnateljica 

šole 

Ni resnih 

težav, 

včasih 

bolečine v 

mišicah 

Športna 

gimnastika, 

poklicno-

športna 

vzgoja 

Cca 13 ur/teden: 

pilates in ples plus 

sprehodi in domača 

opravila, ko pazi 

vnuka 

Ples 

Plesne delavnice pri Društvu bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 

motnjami Trepetlika 

Pred začetkom vodenja plesnih delavnic z osebami s Parkinsonovo boleznijo sem proučila 

posebnosti Parkinsonove bolezni in metode, ki jih uporabljajo pri plesu s tovrstnimi bolniki 

po svetu. Zlasti me je navdušil pristop Davida Leventhala iz Brooklyna (Mark Morris Dance 

Group), ki sem ga opisala v teoretičnem delu naloge. Tudi sama sem v enaki meri uporabljala 

metode ustvarjalnega gibanja, le pri talni tehniki, ki bi bila pretežka za večino udeležencev 

delavnic, in strukturiranem plesu pa sem se ravnala po zmožnostih udeležencev. Delavnice so 

trajale po 1,5 ure povprečno enkrat na teden. V času delavnic smo si vzeli tudi čas za pogovor, 

za kakšen vic, smeh, za deljenje svojega stanja, svojih občutkov. 

Tabela 3: Podatki o intervjuvancih v skupini za ples z osebami s Parkinsonovo boleznijo 

Koda 

udeleženca 

Spol, 

starost, 

poklic 

Zdravstvene 

težave 

Pretekle izkušnje s 

plesom in 

gibanjem 

Gibalne 

aktivnosti 

Najljubše 

gibalne 

aktivnosti 

R M, 57 let,  

diplomiran 

gozdarski 

inženir  

PB 10 let, 

začetna stopnja 

Intenzivno je začel 

plesati, ko je dobil 

diagnozo PB 

Cca 20–30 

ur/teden: veliko 

hoje po terenu v 

službi, plavanje, 

tek, pilates, ples 

Ples 

L Ž, 69 let,  PB 15 let, 

napredna 

stopnja. V 

preteklosti 

operacija na 

hrbtenici 

Ni imela plesnih 

izkušenj, pred 

štirimi leti je 

začela ples za 

osebe s PB 

1,5 ure/teden 

plesa, domača 

opravila 

Ples  

Iv Ž, 75 let, 

delala v 

uvozu – 

izvozu 

PB 8 let od 

postavitve 

diagnoze, težave 

pa so bile že 10 

let prej, 

napredna 

stopnja, nemirne 

noge, imela je 

prometno 

V mladosti plesala 

rekreativne plese v 

paru. Ponovno je 

začela pred štirimi 

leti s plesom za 

osebe s PB  

4–6 ur/teden 

telovadbe in 

plesa, sprehodi 

vsak dan 

Sprehodi 

in ples  
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nesrečo s 

poškodbo 

hrbtenice 

8.2 Postopek zbiranja podatkov 

Za delno strukturiran intervju sem pripravila vprašanja, vendar je bil možen tudi svoboden 

potek pogovora, odstopanje od vprašanj. Intervjuje sem snemala s telefonom, o čemer bilo 

predhodno pridobljeno soglasje intervjuvancev. Anonimnost je bila zagotovljena. 

Intervjuvanci so bili seznanjeni z okvirno količino vprašanj in okvirnim časom intervjuja. 

Intervjuvanje se je izvajalo v varnih prostorih. Posnetki so bili preneseni na papir s pomočjo 

aplikacije Voice notes.  

8.3 Vprašanja za delno strukturiran intervju 

V delno strukturiranem intervjuju je bilo prvih šest vprašanj namenjenih zbiranju splošnih 

podatkov o intervjuvancu, postopoma pa sem jih prilagajala še raziskovalnim vprašanjem, ki 

zajemajo 7 do 17 vprašanj.  

Vprašanja so bila za vse udeležence enaka, in sicer: 

1. Koliko ste stari?  

2. Kaj ste po poklicu?  

3. Ali imate ovire v gibanju, zdravstvene težave? Če da, katere?  

4. Koliko ur na teden ste fizično aktivni? S katerimi aktivnostmi se ukvarjate? 

5. Katere vrste fizične aktivnosti so vam najljubše? Zakaj?  

6. Kaj je za vas osebno ples na splošno? Kaj vas v njem privlači? Zakaj se z njim 

ukvarjate? Recimo v primerjavi z drugimi gibalnimi tehnikami. 

7. Ali je obisk srečanj ustvarjalnega gibanja vplival na vaše zavedanje telesa v 

vsakdanjem življenju? Če da, kako? 

8. Ali je obisk delavnic ustvarjalnega gibanja/plesa vplival na vaše zavedanje čustev v 

vsakdanjem življenju? Na vaše emocionalno stanje na splošno? Če da, kako? 

9. Ali ste opazili v času tega obdobja, ko obiskujete naša plesna srečanja, spremembe v 

svojem karakterju, ki bi jih povezali z obiskom naših plesnih srečanj? 

10. Ali so izkušnje z naših plesnih delavnic na kakršenkoli način vplivale na vaše odnose z 

ljudmi, na komunikacijo? 

11. Ali so izkušnje iz naših plesnih delavnic na kakršenkoli način vplivale na vašo 

sposobnost soočenja s problemi? 

12. Naštela bom nekaj tehnik, ki smo jih prakticirali v času delavnic. Izberite 3 od 10, ki 

so za vas najljubše. Če lahko, navedite zakaj. 

 Aktivacija telesa na tekočem gibanju, zavedanje delov telesa, delov trupa 

 Talna tehnika (za osebe s PB ni) 

 Ples ravnotežja 

 Različni načini gibanja: flow, staccato (udarci, potiski), zamahovanja, dotiki, 

tresenja 

 Plesni elementi: koraki, skoki, preskoki, vrtenje  

 Igra z ritmom (hitrejše, počasnejše gibanje, različni ritmični vzorci, ritmična 

masaža) 

 Spoznavanje z metodo pet ritmov 

 Ustvarjanje skupinske koreografije 
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 Delo v dvojicah in skupini: ustvarjanje kipov, vodenje, sledenje, zrcaljenje (ali 

nekaj od tega) 

 Spontani ples 

13. Če naštejemo fizične komponente: aerobna zmogljivost, moč, gibljivost, ravnotežje, 

koordinacija, propriocepcija (zavedanje svojega telesa v prostoru), kako bi ocenili 

vpliv delavnic na te komponente?  

14. Če primerjate ustvarjalno gibanje in strukturiran ples, ali bi izbrali enega od njih kot 

bolj pomembnega za vas? Zakaj?  

15. Ali ste imeli izkušnje plesnega nastopanja? Kaj vam po vašem mnenju daje 

nastopanje? Kaj pri tem čutite? 

16. Navedite vaše najljubše zvrsti strukturiranih plesov.  

17. Katere plesne zvrsti bi radi obiskovali, ki jih ni v vašem dosegu? 

8.4 Izbor tehnik plesno-gibalne terapije, ki sem jih uporabljala pri svojem delu  

V skupini ustvarjalnega gibanja v centru aktivnosti za starejše občane Fužine sem uporabljala 

pristope plesno-gibalne terapije, ki temeljijo na ustvarjalnem gibanju. Udeleženkam sem že na 

začetku povedala, da bomo v tej aktivnosti delovale drugače kot v drugih plesnih aktivnostih, 

ki temeljijo na strukturiranem plesu. Ne bomo se učile določenih korakov, vendar bomo 

raziskovale različne načine gibanja in se trudile povečati zavedanje svojega telesa in prek tega 

zavedanja svojih čustev, kar lahko uporabimo tudi v vsakdanjem življenju.  

Udeleženke raziskave, ki obiskujejo vaje ustvarjalnega giba, se hkrati ukvarjajo z več drugimi 

gibalnimi in plesnimi tehnikami, večinoma v okviru centra aktivnosti, ki ima največjo 

ponudbo le-teh za seniorje v celi Sloveniji: pilates, zumbo, družabne plese, step aerobiko, 

jogo, plese sveta, orientalske plese, metodo Feldenkrais, tai chi. Tako da imajo več možnosti 

na različne načine preizkusiti delovanje svojega telesa. Večina teh dejavnosti je tako 

strukturiranih, da si je treba zapomniti določene gibe in kombinacije. Zaradi tega na urah 

ustvarjalnega gibanja redko uporabljamo vaje, kjer si je treba zapomniti določene figure, 

rezen če te plesne sekvence ustvarimo same v procesu skupinskega ustvarjanja.  

Na plesnih delavnicah v skupini bolnikov s Parkinsonovo boleznijo sem uporabljala tako 

ustvarjalno kot strukturirano gibanje, kar je priporočeno kot del plesno-gibalne terapije za to 

ciljno skupino. Ravno tako sem uporabljala gibanje stoje in sede, saj se udeleženci z napredno 

stopnjo bolezni pogosto utrudijo v času delavnice.  

Pri svojem delu sem bila večinoma usmerjena na povezanost s svojim telesom in prek tega na 

počutje, na raziskovanje različnih načinov gibanja, na širjenje gibalnega besednjaka in na tak 

način na možnost doživljanja različnih občutkov. Prizadevala sem si, da gibanje prinese 

pozitivne učinke na telesnem, kognitivnem, psihičnem in socialnem nivoju. Kot meni 

Stockley (1992), je pri starejših fizični vidik enako pomemben kot psihični. 

Struktura kroga 

Sandel je zagovarjala krog kot primarno prostorsko obliko za interakcijo in kontakt ter jo je 

uporabljala za začetek in konec srečanj (Stockley, 1992). Srečanja, ki so narejena v krogu s 

starejšimi ljudmi, olajšajo očesni stik med udeleženci. Na začetku je bil namen tega, da bodo 

posamezniki usmerili pozornost nase, na skupino in na terapevtski kontekst (uglaševanje). Na 

koncu delavnice krog daje priložnost evalvacije terapevtskega procesa in naznanitve konca 

srečanja. Oblikovanje kroga prispeva tudi k okrepitvi zaznavanja enotnosti skupine in 

povečanja občutka pripadnosti (Bräuninger, 2014; Stockley, 1992). 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

90 

Hamill idr. (2011) trdijo, da se ples v krogu vrne v rituale starodavne in tradicionalne kulture s 

ciljem spodbujanja skupnostnega pristopa in občutka dobrega počutja, razen tega krožni ples 

ponuja priložnost, da udeleženci sodelujejo v dotikanju, držanju in gibanju skupaj, se počutijo 

kot del skupine; to spodbuja povezavo in premaga komunikacijske težave z uporabo 

nebesednih sredstev in verbalizacijo teh izkušenj, kadar je to mogoče in po potrebi (Hamill 

idr., 2011, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Vaje za povezovanje skupine  

Ko sem formirala skupino v centru aktivnosti, sem za hitrejše povezovanje uporabila igro z 

žogo in ponavljanjem imen. Tako smo se spoznale ter se povezale hitreje in na razigran način. 

Začele smo v krogu, nadaljevale pa s tekanjem po prostoru. Obenem je to bilo aerobno 

ogrevanje. 

Ples za ogrevanje (tekoče gibanje za aktivacijo telesa) 

Za ogrevanje sem pogosto uporabljala tekoče gibanje različnih delov telesa. Začele smo z 

različnimi položaji: ležečim, sedečim (v skupini z osebami s Parkinsonovo boleznijo), 

stoječim. Pozornost smo dajale na določen del telesa. Navodilo je bilo, da premikamo ta del 

telesa tako, da čutimo raztegovanje in krčenje mišic z zmerno napetostjo (prispodoba: kot bi v 

telesu teklo olje). Druga prispodoba je bila prebujanje. Iz semena vzkali rastlina, raste, se ziba 

ob vetru. Včasih se pretvori v lučko regrata, se razprši po prostoru, jo nese veter, dokler ne 

pristane na enem mestu in se umiri. Tako smo postopoma vključevale v gibanje celotno telo. 

Še posebej sem dala poudarek na gibanje ramenskega obroča, kolkov in hrbtenice za 

izboljšanje gibljivosti teh delov. 

Pozneje, ko so se udeleženke že bolj spoznale s postopkom aktivacije in uglaševanja telesa, 

smo izvajale ogrevanje na način vodenja, ko lahko vsak udeleženec nekaj časa vodi ogrevanje 

v krogu in pri tem upošteva vključevanje različnih delov telesa. 

Dihanje 

Še en ključni element v času celotnega srečanja je dihanje. Udeleženke sem nenehno 

spominjala na dihanje, ki je ključnega pomena pri gibanju. Dihale smo v rebra, po principu 

pilates dihanja.  

Ples ravnotežja (ples hobotnice) 

Za boljše zavedanje okončin in boljše ravnotežje sem predlagala še eno domišljijo. To je bila 

prebujajoča se hobotnica, ki prebujala po vrsti vsako okončino in na koncu obstane na eni 

okončini (nogi), ostale tri pa je zvijala v tekočem gibanju. Okončine so bile podobne kačam, 

trup se je tudi zvijal prek ramenskih in kolčnih sklepov, zaradi tega je bila ta vaja obenem zelo 

uporabna za izboljšanje ravnotežja. Pri stoji na eni nogi se je telo gibalo v različnih 

dimenzijah, stojna noga pa je pridobivala na moči. V DCA je bila možnost vadbe tudi na 

mehkih blazinah, kar je dalo še večji izziv za ravnotežje. 

Pozneje smo eksperimentirale s sproščenim tekočim gibanjem (»v telesu je zrak«, mišice čim 

manj napenjamo) in z močno napetimi mišicami (»v telesu teče tekoče jeklo«). V tem gibanju 

sem se trudila aktivirati celotno telo, še posebej pa mišice trupa, ki so pogosto zanemarjene 

pri starostnikih, postanejo toge. Aktiviramo jih prek ramenskih in kolčnih sklepov, ko 

poženemo telo v predklone, odklone, zaklone in zasuke. 
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Izrazno gibanje 

Včasih smo uporabljale izrazno gibanje že na začetku, ko sem ponujala udeleženkam, naj z 

gibom povejo, kako se počutijo v tem trenutku ali kaj jim je najbolj ostalo v spominu iz 

preteklega tedna. Pri tem smo se zelo zabavale, ker so večkrat z gibanjem in tudi z besedami 

ponazarjale čas, ki so ga preživele z vnuki, kar ostaja njihova glavna aktivnost, in je res bilo 

videti zelo zabavno.  

Strukturirane vaje za preventivo pred poškodbami 

Za boljše razumevanje svojega telesa, predvsem čutenje mišic trupa in centra, za 

preprečevanje poškodb zaradi izgube kontrole telesa za t. i. »pametno« gibanje sem ponudila 

nekaj strukturiranih vaj, kot so roll down, roll up in položaj table top. To so univerzalne vaje, 

ki jih poznajo pri večini plesnih zvrsti, kot so sodobni ples, balet in jazz balet. Zavedanje 

mišic trupa varuje hrbtenico, ki je pogosto načeta pri starejših. Te vaje so zanje zelo 

dobrodošle tudi v vsakdanjem življenju, roll za aktivacijo in raztegovanje hrbtenice, table top 

pa pri vseh predklonih, posedanju na stol in vstajanju s stola.  

V strukturirane vaje spada tudi talna tehnika.  

Talna tehnika (skupina v centru aktivnosti) 

Pri starejših v Evropi je ples povezan večinoma s pokončnim položajem in koračnim 

premikanjem v prostoru. V ležečem položaju večinoma telovadijo, izvajajo jogo in pilates. 

Talna tehnika je zlasti posedanje, poleganje, vstajanje je neprecenljivo za starostnike in za 

vzdrževanje funkcioniranja njihovega telesa. Veliko od njih ne more vstati s tal brez pomoči 

rok, še posebej če imajo okvaro kolen. S pomočjo rok pa lahko. To smo uporabili v plesnem 

gibanju. Raziskovali smo, kako na najbolj sproščen način brez odvečne napetosti izvajati ta 

dejanja in hkrati na harmoničen in prijeten način, da to ni le funkcionalen gib, temveč plesni, 

izrazni gib. Prav tako je odličen za krepitev vestibularnega aparata, ker telo spreminja položaj 

svoje osi. Sprememba položaja je učinkovita tudi za srčno-žilni sistem: po eni minuti smo 

plesale v vertikalnem položaju, med plesom smo se ulegle na tla in izvajale ples z dvignjenimi 

nogami leže na hrbtu, pet- do šestkrat.  

Raziskovale smo različne položaje na tleh, kot so »zvezda«, »dojenček«, prehodi med njimi, 

obrati čez trebuh, trtico (iz neprecenljive zakladnice tehnike Laban-Bartenjeff). Vse te tehnike 

so naše plesalke lahko uporabile v svojih improvizacijah. V skupini z osebami s Parkinsonovo 

boleznijo izvedba te tehnike žal ni bila možna zaradi napredne stopnje bolezni nekaterih 

udeležencev.  

Raziskovanje prostora (po Labanu) 

Prostor smo strukturirale po različnih kapacitetah: 

 po višini: visok nivo (gibanje visoko po prstih), srednji nivo (gibanje z mehkimi, 

pokrčenimi koleni) in nizek nivo (gibanje sede in leže s pomočjo že omenjene talne 

tehnike; 

 raziskovale smo ravnine položaja telesa (frontalni, horizontalni in sigitalni); 

 gibanje proti centru telesa (navznoter) in navzven, v prostor;  
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 trajektorija gibanja v prostoru: ravna linija, krog, vijuga, pri čemer so udeleženci 

morali aktivno uporabiti domišljijo, prostorsko zavedanje; 

 smeri gibanja: naprej, v stran, v diagonale naprej in nazaj itd. 

Poskušale smo se premikati v dvodimenzionalnem prostoru, kar je bilo zelo zanimivo. Na ta 

način smo spoznavale stopnjo svobode, kar je bilo zelo metaforično in dobrodošlo tudi v 

vsakdanjem življenju, še posebej zaradi tega, da s povečanjem starosti človek čuti vse več 

omejitev in se mora naučiti živeti v teh omejitvah ter uporabiti svobodo, ki jo ima, in da še 

vedno živi dostojno.  

Raziskovanje načinov gibanja po Labanu 

Raziskovale smo dejavnike, ki vplivajo na kakovost gibanja, smer (prostor), hitrost (čas), 

moč, in na tak način raziskale osem načinov Labanovega gibanja: tekoče, potisk, drsenje, 

udarec, tresenje, valovanje, zamah. Po vsakem gibanju sem vprašala, kakšne občutke vzbuja v 

udeleženkah to ali drugo gibanje. 

Spoznavanje s plesom pet ritmov 

Udeleženke sem spoznala s sistemom plesa pet ritmov Gabriele Ruth. Raziskovale smo pet 

načinov gibanja, ki so po teoriji te terapevtske plesne zvrsti povezani z življenjskimi ciklusi 

(Roth, 2004): 

 tekoči ali flow, ki smo ga vsakič izvajale v ogrevalnih vajah prebujanja, ki bi ga 

povezali s pretočnostjo, z zgodnjimi leti življenja, s predajanjem življenjskemu toku; 

 staccato ritem, pri katerem izvajamo premikanje po ravnih linijah, odločno, 

samozavestno, ta ritem je povezan s postavljanjem osebnosti, z uporništvom v 

puberteti; 

 kaos, ki ga povezujemo s preseganjem življenjske energije, s sposobnostjo se znajti v 

včasih močnih življenjskih tokih. Kaos glasba spodbuja dovolj aktivno gibanje, tako 

da udeležence opozarjam, da se gibljejo po svojih močeh in zmanjšujejo napor, tudi če 

je glasba dovolj energetsko močna; 

 lirični ritem, ki je še vedno poln energije, zanosa in letenja, vendar je bolj zrel, 

kontroliran. Pri tem se poznajo življenjske izkušnje. V liričnem ritmu z vedro, 

spodbujajočo glasbo lahko začutimo vso kapaciteto svoje moči in svobode, kot bi nam 

zrasla krila. Veliko je širokega gibanja z rokami; 

 ritem globoke tišine, ko se telo in duh počasi umirjata in ki je povezan s poznejšim 

življenjskim obdobjem. Pri globoki tišini začutimo užitek v počasnem gibanju (za 

veliko ljudi premikanje počasi predstavlja problem), čas, kot bi obstali, ni treba hiteti 

nikamor, ena od najboljših priložnosti je začutiti svoje telo tukaj in zdaj. Pri tem se 

umirimo, raztegnemo mišice in se pripravimo na zaključevanje srečanja.  

Vodenje (sledenje) in medsebojni dotik 

 Brez dotika, v krogu 

Gre za široko uporabljeno tehniko pri plesno-gibalni terapiji, saj ponuja priložnost za vsakega 
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posameznika, da poskuša voditi skupino skozi gibanje. Medtem ko ena oseba ustvarja 

gibanje, drugi sledijo njej, ponavljajo gibanje. Ko posameznik izpolni to vlogo, jo lahko preda 

drugemu. 

To so vaje, ki aktivirajo telo in spodbujajo ustvarjalnost, medosebne odnose, ki temeljijo na 

zaupanju in samozavesti, kjer skupina sprejema vsakega posameznika posebej. Vodeči 

razvijajo samokontrolo, pa tudi zmožnost sprejemati odločitve in prevzeti odgovornost zanje 

(Bräuninger, 2014), sledilci pa razvijajo propriocepcijo, zrcalne nevrone. 

 Brez dotika v senčni poziciji 

V skupinah ali v paru. Vodeči se nahaja spredaj in izvaja gibe, njegov par ali ostali udeleženci 

pa se nahajajo za njim in se trudijo slediti gibanju. Vodeči mora izbirati tako gibanje, da mu 

skupina lahko sledi, torej ne prehitro, ampak kot dober vodja, ki pozna zmožnosti svoje 

skupine in jo vodi tako, da skupina deluje usklajeno, kot eno bitje, kar predstavlja še večji 

izziv za vodečega. Če se vodeči odloči predati iniciativo vodenja, se obrne tako, da se v 

ospredje skupine postavi druga oseba ali preda vlogo svojemu paru. 

 Z usmerjenim dotikom v paru 

En udeleženec vodi drugega z lahkim potiskom ali vlečenjem (push-pull), drugi pa mora 

začutiti smer potiska ali vleka in na mehek, tekoč način v improviziranem gibanju odplesati v 

zadani smeri do možne meje, ki jo sam določi, in nato se ustavi. Dotik lahko izvajamo z 

dlanjo, nadlahtjo, ramo, bokom. 

 Vodenje z rokami 

En udeleženec prime s svojo roko drugega za njegovo (njeno) roko ali z obema rokama in ga 

(jo) obrača v različne položaje v paru ter vodi po prostoru.  

V zadnjih dveh različicah je prisoten dotik. Tudi Suzan Sandel je ugotovila, da vzajemni 

dotiki spodbujajo ljudi, da se povežejo med seboj, podpirajo senzorno stimulacijo in 

emocionalni kontakt.  

Uporaba dotika je tehnika, ki ima lahko v plesno-gibalni terapiji terapevtski namen, saj olajša 

vzpostavitev in rast terapevtskega odnosa. Ta tehnika ima dve glavni kakovosti, z različnimi 

cilji: provokacijo, ki se lahko pojavi pri stiku s čustvenim materialom posameznika, in udobje, 

ki ga lahko po drugi strani vsebuje ta isti material. Vsak posameznik, če je zavesten in 

funkcionalen, bo vedno imel reakcijo na dotik druge osebe (Penfield, 1992, v Ramos Baptista 

in Fazendeiro Narciso, 2015). 

Dotik je lahko zelo pomemben element na srečanjih s plesno-gibalno terapijo, ker dejanje 

dotika spodbuja socialne odnose (Bräuninger, 2014; Cammany, 2005, v Ramos Baptista in 

Fazendeiro Narciso, 2015). 

Ustvarjanje skulpture (Pigmalion in Galateja, kip in senca) 

Pri tej vaji smo uporabljale dotik. Ena od udeleženk je bila v vlogi kiparja, ki ustvarja kip, 

druga pa je bila material, glina. Kipar je z nežnimi dotiki kreiral svojo skulpturo, kateri je 

lahko dal tudi naslov, ime. Paziti je moral, da lahko »skulptura« zdrži svojo pozo dlje časa. 

Naloga »skulpture« pa je bila, da se odziva na dotike, da je plastična kot glina in lahko drži 

določen položaj telesa v času ustvarjanja. Na koncu je vsak par predstavil svojo stvaritev. 
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Ostale udeleženke so se najprej trudile uganiti, kaj je želel izraziti avtor. Nato sta si izmenjali 

vloge.  

Različico skulptur smo izvajale v vaji »kip in senca«. Svobodno smo se premikale po prostoru 

z glasbo, v trenutku je skulptura po svoji želji zavzela poljubni statični položaj v prostoru. 

Senca je priplesala zraven in se potrudila čim prej zajeti enak položaj. Nato je skulptura znova 

odplesala v prostor, senca pa držala položaj do naslednjega pojava skulpture. Vajo smo 

ponovile večkrat, nato sta udeleženki znotraj para zamenjali vlogi. Te vaje so najbolj 

učinkovite za propriocepcijo (zavedanje telesa v prostoru) ter za komunikacijo prek 

neposrednega sodelovanja in dotika.  

Body percussion in žlobudranje 

To tehniko sem uporabljala na srečanjih z osebami s Parkinsonovo boleznijo. Ker jo izvajamo 

sede, je odlična priložnost, da se udeleženci fizično spočijejo, ker so med njimi tudi osebe z 

napredno stopnjo bolezni in se hitreje utrudijo. Tehnika vsebuje dotik, vokalizacijo in delo z 

ritmom istočasno. Sede v krogu uprizarjamo orkester. Izberemo si dvočetrtinski ali 

tričetrtinski ritem in melodično žlobudramo na ta ritem. Melodija ni pomembna, malo 

spominja na petje vinjenih na veselici. Naloga je, da žlobudramo čim bolj na glas. 

Parkinsonova bolezen vpliva tudi na sposobnost govorjenja, ki postopoma postaja manj 

razločno. S takimi vajami se trudimo obdržati moč glasu, razločnost govora. Vsak ima 

možnost »solo inštrumenta« po svojem izboru, da se ga potrudi čim bolj podobno uprizoriti z 

glasom, ostali bolj po tiho vzdržujejo ritem.  

K temu dodamo še različne ploske ali topotanja v ritmu: dlan ob dlan, po stegnih, gležnjih, 

kjerkoli po svojem telesu, tudi na prijatelje ne pozabimo: ploskamo izmenično po delih telesa 

sosedov z desne in z leve strani.  

Ta tehnika je zelo priljubljena, dodobra se nasmejimo in s ploskanjem oživimo telo, hkrati pa 

razvijamo koordinacijo in občutek ritma.  

Zrcaljenje – v smislu posnemanja 

Dve osebi sta obrnjeni druga k drugi, ena izvaja gib, druga ga zrcali kot ogledalo. Nato si 

vlogi zamenjata. V tej vaji je možen tudi dotik. Najbolj vpliva na propriocepcijo, na 

komunikacijo, na sposobnost voditi (izvajanje giba tako, da ga »ogledalo« zmore ponoviti 

enako kot v vaji vodenje – sledenje) in sposobnost slediti.  

Empatično gibanje je ena od glavnih značilnosti, ki razlikujejo plesno-gibalno terapijo od 

drugih telesnih disciplin. Plesno-gibalni terapevt vodi medsebojno delovanje med 

posamezniki z opazovanjem in vključevanjem gibanj, ki izhajajo od udeležencev, in s 

poznejšim vračanjem teh istih gibanj, z namenom da se spodbudi samoizražanje. Ta tehnika 

omogoča branje kinestetičnega čustvenega stanja udeleženca, z drugimi besedami: terapevt 

prilagaja držo, dihanje, mišično napetost in gibalne lastnosti (Cammany, 2005, Karkou in 

Meekums, 2014, v Ramos Baptista in Fazendeiro Narciso, 2015).  

Med spontanim gibanjem sem se približevala vsakemu od udeležencev, se trudila izvajati in 

nato variirati njihove gibe na drugačne načine, spodbujajoč to, kar bi rada razvila v 

določenem udeležencu.  
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Raziskovanje časa: hitrost gibanja, gibanje v različnih ritmih 

Najprej smo raziskovali hitrost gibanja brez ritma: zelo počasi, počasi, srednje hitro, hitro, 

zelo hitro. Tudi pospeševanje in upočasnjevanje.  

Raziskovali smo ritem gibanja v povezavi z glasbo, tako da smo izvajali korake na vsako 

dobo, dvakrat hitreje, dvakrat počasneje. Nato smo izmenično vrstili različne načine. Za to 

smo se učili poslušati glasbo z vidika ritma, poiskati dobe, jih prešteti. Ugotavljali smo, kaj v 

glasbi izraža čustva: melodija ali ritem. Ugotovili smo, da prav ritem najbolj prispeva k 

čustveni obarvanosti glasbe. Seveda se upošteva tudi na primer glasnost. Melodija pa ne igra 

tako velike vloge.  

Raziskovanje načinov prenosa teže 

Popoln prenos teže je korak, ki ga lahko izvedemo na več različnih načinov. Lahko drsimo z 

dolgimi koraki (način flow), lahko udarjamo s stopali kot pri staccatu, lahko hodimo po 

prstih, se dvigujemo, se spuščamo, hopsamo, preskakujemo, lahko vrstimo par ali več načinov 

pri ustvarjanju ritmičnih sekvenc. 

Obračanje, vrtenje 

Nekaj časa smo posvečali tudi obračanju, kar je čudovit način treniranja vestibularnega 

aparata in skupaj s tem ravnotežja, ki s starostjo peša, obenem pa daje občutek svobode in 

zanosa. To je naravno gibanje za človeka, otroci se pogosto vrtijo dlje časa, ne da bi se jim 

zavrtelo v glavi. Eden od mojih plesnih učiteljev je rekel, da je vrtenje izražanje največje 

radosti, da se človek zavrti takrat, ko drugače ne more izraziti svojega veselja.  

Skupni elementi v gibanju 

Ustvarjali smo skupinsko gibanje, v katerem je določena stopnja svobode in en ali več 

povezovalnih elementov. Na primer tekoče gibanje na mestu, tukaj sta dva skupna elementa, 

ostalo je improvizacija, kar se tiče rakurza telesa, delov telesa, nivoja po višini in ostalo. 

Lahko je povezovalni element gibanje v krogu (prostorski element) ali po polprstih ali 

določen ritem korakov ali gibanja delov telesa.  

Ustvarjanje plesne sekvence  

Kratke plesne sekvence smo ustvarjali s pomočjo tega, da je vsak po vrsti dodal en majhen gib 

in smo postopoma vse te gibe zbrali v kratko plesno sekvenco. To je odlična vaja za urjenje 

gibalnega spomina.  

Skupinske improvizirane koreografije 

Pri tej dejavnosti sem predlagala določen program (zaporedje tehnik), ki smo ga najprej 

izvajali brez glasbe, nato z glasbo. Uporabljali smo prej naštete tehnike, kot so zrcaljenje, 

sledenje, vodenje, izmenično gibanje dveh skupin itd. Take programe smo skušali izvajati ob 

različni glasbi, v različnih tempih. Skušali smo najti prispodobe, kakšna čustva zbuja 

ustvarjena kratka koreografija.  

Uporaba glasbe  

Uporabljala sem različno glasbo, predvsem raznoliko ritmično in z različnimi razpoloženji, 
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klasično počasno, hitro, s spremembo dinamike. Tudi v ritmih valčka, tanga, fokstrota, polke, 

vendar smo skušali odstopiti od uporabe tradicionalnih koračnih sekvenc, ki so značilne za 

določen ples (na primer koračno sekvenco valčka za ritem valčka, koračno sekvenco polke za 

ritem polke itd.), in najti svoje lastno gibanje. 

Ples kondicije 

Ponujala sem namerno dinamično glasbo, kjer je bila možnost bolj aktivnega plesanja s skoki 

in preskoki in bolj umirjenega. Vsekakor smo uporabili močnejše gibanje in s tem krepili 

svoje srce in srčno-žilni sistem, skupaj s tem pa se učili slediti svojemu telesu in ga ne 

preobremenjevati preveč, če potrebuje bolj mirno gibanje. 

Spontani ples 

Pri spontanem plesu se prepustimo glasbi, predlagam, da plešemo brez razmišljanja. Ponavadi 

smo ga izvajali v drugem delu delavnice. Večinoma sem dala bolj energično glasbo, ki je 

udeležencem dajala zanos. Obenem sem jih opozarjala, naj pazijo na kondicijo in zmanjšajo 

dinamiko gibanja, če čutijo, da je pretežko. Splošno pravilo gibanja v skupini je gibati se po 

svojih močeh.  

Strukturirane plesne sekvence in družabni ples 

Strukturirane plesne sekvence sem uporabljala v skupini z osebami s Parkinsonovo boleznijo. 

Naša plesna srečanja so bila edina za večino obiskovalcev, zato je bilo učenje določenih 

korakov priporočen del plesa za osebe s Parkinsonovo boleznijo. Izbirala sem kombinacije, ki 

bi jih lahko izvedli vsi v skupini. Tistim, ki so obvladali družabni ples, sem dala možnost 

plesanja teh plesov v paru. Na koncu vsakega srečanja in po možnosti vsake vaje smo delali 

kratko evalvacijo, včasih smo šli tudi na čaj. Tako smo se bližje spoznali in delo v skupini je 

bilo bolj produktivno.  

8.5 Postopek analize odgovorov 

Intervjuji so bili obdelani s pomočjo kvalitativne vsebinske analize. Kvalitativna vsebinska 

analiza poskuša s kodiranjem in kategoriziranjem besedila oblikovati teoretično razlago ali 

pojasnitev proučevanega pojava. Kvalitativna analiza gradiva poteka od določitve enot 

kodiranja, prek zapisa pojmov, ki jim po naši presoji ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh 

pojmov, do formuliranja neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve (Vogrinc, 2008). 

Postopek kvalitativne analize lahko razdelimo na šest korakov (Vogrinc, 2008):  

 urejanje gradiva, 

 določitev enot kodiranja, 

 kodiranje, 

 izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 

 definiranje kategorij,  

 oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Pri procesu kodiranja sem uporabila najprej deduktivni pristop, nato pa induktivni (Vogrinc, 
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2008). Deduktivni pristop pomeni, da sem pred začetkom analize podatkov na podlagi 

teoretičnih izhodišč in predhodnih raziskav o učinkih plesa in plesno-gibalne terapije na 

starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo pripravila seznam ciljev in jih z analizo 

preverjala. V nadaljevanju kvalitativne analize sem primerjala kode med seboj, sorodne kode 

sem združila v kategorije. Kategorije, ki so se nanašale na cilje, sem označila kot kategorije 

najvišjega reda. V analizi rezultatov so prikazane oštevilčeno in v podčrtanem zapisu. Primer:  

1. Kategorija najvišjega reda 

Trditve, ki se niso direktno navezovale na cilje, sem označila kot podkategorije prvega in 

drugega reda in jih navajam tako:  

1.1 Prva podkategorija 

1.1.1 Druga podkategorija 

Med potekom analize so se oblikovale nove kode, ki niso bile predvidene vnaprej, vendar so 

še vedno bile povezane s temo plesa in plesno-gibalne terapije s starejšimi. Za te kode sem 

uporabila induktivni pristop. Induktivni pristop pomeni, da sem kode določala med analizo 

besedila, pred analizo podatkov pa nisem imela seznama kod. Oblikovala sem abstraktne 

pojme iz empiričnih podatkov. Te kategorije sem navedla v poglavju Dodatne ugotovitve. 

9 REZULTATI IN RAZPRAVA 

9.1 Analiza dobljenih rezultatov 

Najprej bom analizirala trditve, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja. Pri analizi bom 

dodajala tudi svoja opažanja, ki sem jih imela med izvedbo delavnic.  

1. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo imajo pozitivno mnenje o učinkih 

plesa in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo fizično stanje, na 

zavedanje telesa. 

Sodeč po izjavah udeležencev o zavedanju telesa, vsak zavedanje razume drugače. Tudi v 

vsaki gibalni dejavnosti in vsaki plesni zvrsti se zavedanje telesa dogaja drugače, odvisno od 

cilja gibanja. Bodibilder trenira določeno skupino mišic z določeno vajo, teh mišic se zaveda, 

vendar se ne vpraša, kaj pri tem čuti. Baletnik, kadar dela na tehniki vrtenja piruete, ima cilj 

izvesti jo na najboljši način, zaveda se vseh mišic, ki sodelujejo pri tem, vendar ne se vpraša, 

kaj pri tem čuti. Pri plesno-gibalni terapiji se učimo zavedati telesa zaradi tega, da se prek 

telesa zavedamo, kaj čutimo. Gibljemo se zato, da se naučimo čutiti svoje telo. Učimo se 

čutiti napetost in sproščenost mišic različne stopnje, mehko energijo tekočega gibanja, 

odločno energijo ostrega (staccato) gibanja, stabilnost pri stiku s tlemi, zanos zamahovanj in 

vrtenja, vznemirjenost nestabilnega položaja na polprstih in odriva od tal pri lahnem skoku.  

Intervjuvanec R jemlje zavedanje telesa z vidika treninga, z vidika izboljšanja kakovosti 

gibanja, doseganja boljše harmoničnosti in elegance v izvedbi plesov. Po mojih opažanjih mu 

večji napredek v tem prinaša najboljši užitek, takrat čuti zanos in poezijo plesa. 

R: »Ja, seveda gre za polno zavedanje telesa. K temu te prisili trening različnih gibov /.../.«  

Intervjuvanka N se spominja zavedanja telesa še iz mlajših let, ko se je začela ukvarjati s 

sodobnim plesom.  



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

98 

N: »/.../ sploh, ko sem začela h Krajgerjevi hodit, /…/ sem se zavedala svojega telesa, točno, 

katera mišica je delala.« 

Intervjuvanki M je uspelo izkušnje iz delavnic ustvarjalnega gibanja prenesti v vsakdanje 

življenje. Čutenje telesa je proces, ki se ne zgodi čez noč, zato sem na delavnicah v ta proces 

udeležence uvajala postopoma, vsak del telesa smo se učili čutiti v gibanju, s krčenjem in 

raztegovanjem mišic, postopoma smo združevali različne dele telesa v gibanju, dokler je naša 

pozornost zmogla objeti celotno telo. Torej, cilj in namen gibanja je bil zavedanje. Podala sem 

jim tudi priporočila in domače naloge o zavedanju in čutenju telesa prek gibanja v 

vsakdanjem življenju, vendar jim je vsak sledil v različni meri. 

M: »Pri izraznem plesu smo začeli z minimalnim začutenjem posameznega dela telesa in smo 

dodajali /.../. Zdaj sem začela pretegovati, začutit sama sebe, si vzeti dve, tri, pet minut in se 

mogoče na bolj eleganten način gibat, pa brez bolečin. /.../ in dejansko je fajn se pretegniti, 

začutiti telo, začutit posamezne mišice.« 

Ta izjava govori o tem, da se je intervjuvanka M naučila zavedati svojega telesa tako, da čuti 

meje gibanja svojega telesa. Beseda »eleganten« je uporabljena v smislu »pameten«, da 

svojemu telesu ne povzročimo škode (pogosto jo povzročamo svojemu telesu z nepravilnimi 

gibalnimi vzorci in nezdravo držo, o čemer govorijo kineziologi in fizioterapevti).  

1.1 Po mnenju udeležencev ples in plesno-gibalna terapija povečujeta zavedanje drže 

telesa in spodbujata zdravo držo tudi v vsakdanjem življenju.  

Intervjuvanci poročajo o večjem zavedanju svoje drže, zavedajo se pomembnosti pravilne 

drže za zdravje. Intervjuvanka D govori o zavedanju drže in o tem, kako je ples prispeval k 

bolj poravnani drži telesa. Meni, da je pri zavedanju občutkov zelo pomembno, da so lahko 

odvisni že od same drže.  

D: »Ja, v glavnem drža. Sem nekako ugotovila, da bolj vem, kako se držim. In še bolj potem 

jo tudi poravnam, popravim. Ker sem prej bila bolj tako (pokaže upognjen hrbet). Zdaj pa sem 

tako, bolj se zravnam (pokaže bolj zravnan hrbet). U glavnem ta notranji občutek, kako 

stojim, kako sem. To mi je dal ples, ne. Recimo, to pri vas, pri vaših plesih.« 

Intervjuvanka L, ki ima napredno stopnjo Parkinsonove bolezni, poroča, da se ji je zelo težko 

zaradi bolezni držati pokončno. Krivo držo povzroča napredujoča rigidnost mišic. S tekočim 

gibanjem na delavnicah, mehkim raztezanjem prsnih mišic se trudimo premagovati zakrčenost 

in izboljšati držo, o čemer poroča L. 

L: »/.../ že sama drža /.../. Jaz vem, da se krivo držim, tudi zaradi bolezni. Ampak pri vajah, to 

sem pa videla tudi na slikah, da se preveč krivo držim. Tako da poskušam. Poskušam, kljub 

temu da je težko se držat pokonci.« 

1.2 Talna tehnika pomaga olajšati vstajanje v vsakdanjem življenju. 

Intervjuvanka M poroča o uporabi talne tehnike pri vstajanju, s čimer se izogne bolečinam. To 

se dogaja prek zavedanja telesa. Talna tehnika sama po sebi uči o »pametnem« gibanju, 

uporabljati talno površino kot »partnerja« pri gibanju, se ne napenjati preveč, čutiti kontakt s 

tlemi, uporabiti inercijo gibanja okončin. Po mojem mnenju je zelo pomembna za starejše 

osebe, saj moč mišic z leti upada in pri posedanju, poleganju, obračanju sede, leže, vstajanju 

se lahko naučimo »pametnih« načinov tovrstnega gibanja, kar samo po sebi zbuja prijetne 
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občutke, še posebej ko ga izvajamo kot ples, z glasbeno spremljavo.  

M: »/.../ že pri vstajanju, sem drugače vstajala kot prej. Ponavadi sem skočila s postelje. Zdaj 

sem začela pretegovati, začutit sama sebe, si vzeti dve, tri, pet minut in se mogoče na bolj 

eleganten način gibat, pa brez bolečin. /.../ in dejansko je fajn se pretegniti, začutiti telo, 

začutit posamezne mišice in tudi pravilno se obrnit, ne nazadnje tudi v postelji.« 

1.3 Po mnenju udeležencev ples in metode plesno-gibalne terapije prispevajo k 

mehkejšemu gibanju in sproščanju okorelosti v telesu.  

Iv: »Tudi v telesu. Sprva sem bila tako trda, okorela. Zdaj pa vidim tudi pri teh vaših plesih, 

da včasih samo od sebe potegne (ponazori mehek, valovit gib).« 

I: »Torej ste začutili, da se je neka mehkoba pojavila, kot ste zdaj pokazali?« 

Iv: »Tako, tako.« 

Rigidnost in okorelost sta pogost problem pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. S tekočim 

gibanjem, ki temelji na mehkem krčenju in raztezanju mišic, ki ga izvajamo na vsaki 

delavnici, se trudimo omehčati napete mišice. Hkrati tako gibanje, ki je samo po sebi 

harmonično, prispeva tudi k harmonizaciji razpoloženja in čustvovanja. 

1.4 Ples in metode plesno-gibalne terapije spodbujajo udeležence k izboljšanju svojih 

fizičnih kapacitet. 

V teh izjavah zasledimo motivacijo udeležencev po izboljšanju drže, gibljivosti in 

zmogljivosti, kar ni dobrodošlo le pri plesu, ampak je pomembno tudi za zdravje na splošno.  

L: »/.../ že sama drža /.../. Jaz vem, da se krivo držim, tudi zaradi bolezni. Ampak pri vajah, to 

sem pa videla tudi na slikah, da se preveč krivo držim. Tako da poskušam. Poskušam, kljub 

temu da je težko se držat pokonci.« 

L: »Nekaj me jezi. Jezi me to, da zaradi tega, da nisem toliko gibljiva več, ne morem bit, 

zaradi tega ne morem vsega tistega nardit, kar bi rada, recimo, tiste gibe, a ne. Tiste mehke 

gibe, pa to. Enostavno ne gre. To je grozljivo, ne. Včasih bi to lahko naredila. Ampak zdaj se 

trudim. Se trudim, ker bi rada, da se mi še zmeraj da. Včasih mi rata.« 

R: »Najljubši so mi ples /.../ in balet, vse ostale aktivnosti, kot so plavanje, tek, predvsem pa 

pilates, so pa kot pripomoček, kot orodje oziroma trening za ples, za izboljšanje učinka plesa, 

za kretnje, raztegljivost in za zmogljivost. Oziroma za različne težavnostne stopnje plesnih 

figur.« 

Iz teh izjav je tudi razvidno, da udeležence motivira estetski vidik, lepota gibanja, ki jo znajo 

oceniti, začutiti in v njej uživati. Telovadne dejavnosti intervjuvanec R vidi kot pripomoček za 

doseganje večje lepote plesnega gibanja. Tukaj se lahko potrjuje metoda Davida Leventhala 

»misli kot plesalec«, kjer udeleženci niso bolniki, temveč umetniki, ustvarjalci.  

1.5 Ples in plesno-gibalna terapija sta fizični dejavnosti, ki ju je lahko prilagoditi svojim 

zmožnostim.  

Starejši imajo zelo različne gibalne kapacitete in za njih je zelo pomembno, da lahko plesno 

gibanje prilagodijo svojim zmožnostim, o čemer poroča izjava intervjuvanke M.  
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M: »Ples, s katerim se nisem prej ukvarjala, samo zadnjih sedem, osem let, ker sem, rada 

plešem, lahko se u bistvu ukvarjaš celo življenje. Si na parketu, prirediš gibanje, amplitude 

svojim sposobnostim.«  

To potrjuje tudi Katja Krivec, direktorica DCA v Ljubljani. Izjavila je, da starejši, ki so jim že 

marsikatere aktivnosti pretežke, še vedno lahko plešejo (K. Krivec, osebna komunikacija, maj 

2019). 

1.6 Želja po gibanju se lahko obdrži tudi v zlatih letih. 

Po splošnem mnenju se pri starejših osebah želja po gibanju zmanjšuje, kot je bilo omenjeno 

v teoretičnem delu magistrskega dela. Pri intervjuvanki D je situacija drugačna.  

D: »/.../ jaz gibam zato, ker če dolgo pri miru sedim, mene potem vse boli. Jaz moram stalno 

se premikat, ker drugače, kot bi zarjavela. Pa tudi nimam cirkulacije dobre. In pol me zebe v 

bistvu in stalno se moram gibat. Tako da to je neka nuja pri meni.« 

Iz te izjave je razvidno, kako visoko stopnjo zavedanja svojega telesa ima udeleženka D. 

Ukvarja se s slikarstvom in pri tem procesu je večinoma pri miru. V telesu čuti, da se mora 

gibati, in to tudi stori. Kot je izjavila, samostojno izvaja tibetanske vaje z elementi joge, kar 

govori o samodisciplini.  

2. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo imajo pozitivno mnenje o učinkih 

plesa in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo emocionalno stanje.  

Kot vidim iz odgovorov, je ples priljubljena zvrst fizične aktivnosti, saj ima za razliko od 

telovadbe še dodatne pozitivne učinke na čustveno stanje, torej ni zgolj telesna dejavnost 

oziroma fizična aktivnost. 

Iv: »Všeč mi je to skladno gibanje, glasba mi je všeč /.../. Vedno sem rada plesala, sem uživala 

v plesu /.../. Res začutim, kaj mi ples pomeni. Koliko mi pomeni ta sprostitev, koliko mi 

pomeni glasba, koliko mi pomeni veselje, razbremenim se.« 

D: »Vsekakor mi je ples eno tako veselje, ne. Ko plešem, ker sem tako depresiven človek, mi 

je fajn, ker me tako osveži nekako, ne vem, kako bi temu rekla, veselje mi nardi. Spravi v 

boljšo voljo. Ja, v boljšo voljo me spravi. Recimo to, pa tudi samo gibanje mi je lepo.« 

Iv: »Ja, lahko rečem veselje. Jaz sem sicer po naravi zelo vesel človek. In včasih veliko več 

veselja je bilo v meni kot zdaj. Ampak še vedno mi se to dogaja po vsakem plesu. Pridem 

drugačna. Ko zapremo vrata tukaj, včasih čutim prov radost /.../. In tako malo je potrebno, 

tako malo. Samo dovoliti moram sama, da mene ples prevzame.« 

Kot je razvidno iz zadnjih dveh izjav, ples lahko sproži pozitivne občutke tako pri tistih, ki 

smatrajo sebe kot depresivne, kot tistih, ki se smatrajo kot vesele (nekoč vesele). Ples vrača to 

veselje v njihovo življenje. 

Iz naslednjih dveh izjav pa je možno sklepati, da ples lahko deluje sproščujoče, 

razbremenjujoče in izboljša počutje.  

Iv: »Ja, sproščujoče, razbremeni, in tudi če sem kdaj zategnjena ali mi neka stvar leži na duši, 

med plesom pozabim in sploh ne vem, da je že bila /.../.« 
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N: »Ja, sprostitev. Tudi včasih, ko sem bila slabe volje ali sem bila nesrečna, to da sem sama 

zaplesala ob glasbi, kar neki iks ipsilon. Tako sem kaj poslušala in sem plesala doma.« 

2.1 Po mnenju uporabnikov plesno-gibalna terapija, ples in glasba vplivajo na zavedanje 

čustev. 

Intervjuvanka M. poroča o večji povezanosti s svojimi čustvi, da jih zna opaziti in se ne 

pustiti nezaželenemu vznemirjanju ter da ji pri tem pomaga glasba.  

M: »/…/ in opažam, če mi kaj ni prav, enostavno se umaknem in me ne vznemirja, ne pustim 

se vznemiriti. In v situacijah, kjer bi se lahko vznemirjala, če imam možnost, poslušam 

glasbo. Tudi če moram sedeti, je vsaj glasba, ki jo lahko poslušam.« 

2.1.1 Zavedanja čustev se je treba učiti, še posebej tistim, ki tega niso naučeni od mladih 

let. 

Intervjuvanka D, ki ima slabo izkušnjo s telesno orientirano psihoterapijo, razume 

pomembnost zavedanja svojih čustev, še posebej prek zavedanja telesa, in da se je treba tega 

naučiti. 

D: »Dejansko na plesih, ko smo plesale, so mi se sprožila ta čustva. Samo jaz imam to 

psihoterapijo za sabo. Sem jaz se učila za psihoterapevta tudi (smeh). Sem že prej srečevala s 

tem, kako sebe čutiš. Ko sem prvič šla na terapijo s psihoterapevtom, me je vprašal, kaj jaz 

čutim. Jaz sem rekla, da nič. Je rekel, kako? Vsak človek nekaj čuti. Sploh se nisem zavedala 

svojih občutkov, nisem vedla, kaj čutim, ja (smeh). Skozi terapijo sem se začela zavedati 

svojih občutkov, ker sem jih tako negirala. Ne vem, kaj je moja psiha delala. Ker vse te 

občutke /.../ niti se nisem zavedala, da sem jezna, ko sem bila jezna. O občutkih nismo nikoli 

doma govorili. To je bila tabu tema.« 

I: »Torej če sem prav razumela, niste nič čutila, ker niste sebe vprašala, kaj čutite.« 

D: »Mogoče zaradi tega. Ja, ni mene noben učil, da se vprašam, kaj čutim, kako sem, tega ni 

bilo. To je bila tabu tema /.../. Zato meni je ta ples, zato da so ta čustva spet prišla, mi je bilo 

fajn, da sem jih lahko izrazila. V bistvu ne moreš zmeraj tega izrazit.« 

2.1.2 Učenje zavedanja čustev zahteva določen trud, delo na sebi. 

Intervjuvanka D se zaveda, da poglabljanje s pozornostjo v svoje telo, čustva, v sedanji 

trenutek zahteva določen trud in si tega ne vedno vsi želijo. Če pa želijo in vztrajajo, ponavadi 

to vsem uspeva. Kot sem že omenila, ni bilo velikega odziva na aktivnost ustvarjalnega 

gibanja. Tisti, ki so poskusili, so rekli, da se ne znajdejo v tem. Prednost imajo rekreativni 

strukturirani plesi, ki imajo tudi svoj pozitiven učinek. Vsak ima svojo pot k svojemu 

boljšemu počutju, bodisi prek rekreativnega plesa bodisi prek metod plesno-gibalne terapije.  

D: »Jaz mislim, da so ženske /…/. Malo jih je pripravljenih, da bi tako delali. So vse neki 

lahkotno, pa to. To pa že. Ko pa se je treba poglobiti v svoj problem /…/.« 

Kljub temu da sem dajala »domače naloge« opazovati sebe, svoje telo, čustva pri določenem 

življenjskem stilu, to ni vsem uspevalo. Na srečanjih pri raziskovanju gibanja sem ponujala 

poslušati sebe in poskusiti ugotoviti, kaj čutimo pri različnih načinih gibanja. Želim, da bi te 

izkušnje prenesli v vsakdanje življenje. Udeležencem je to uspevalo v različni meri. 

Intervjuvanka N je na vprašanje, ali so naše plesne delavnice vplivale na njihovo zavedanje 
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čustev v vsakdanjem življenju, odgovorila tako:  

N: »Ja, mogoče tudi, ampak ni tako veliko. Tudi no, se težko rečem. Če mi bilo težko, pa sem 

premislila, kaj je, ali me nekaj duši ali teži, tudi je bilo tega nekaj. In takrat si začutil v telesu 

ali težo ali bolečino. Ne vem, nekaj si čutil. Jaz sem pa na čutila to dala. Ne da bi toliko 

mišice zavedala. Ne vem, ali sem ali nisem. To vprašanje je odprto /.../. Nisem toliko 

razmišljala o tem. Ali imam zdaj trebuh stisnjen ali ne, ali me je nekaj prizadelo, ali me kaj 

boli, to ne vem povedati.« 

2.2 Po mnenju uporabnikov ples in plesno-gibalna terapija omogočata (nebesedno) 

izražanje z gibanjem čustev, razpoloženja, stališča.  

L: »Z gibanjem izraziš sto stvari, a ne. /.../ Veliko nas je bilo zaprtih, takih, ki niso mogli 

enostavno izpovedati. In ko sem jaz začela (sem takrat imela težko obdobje), ko sem jaz 

začela tam se premikat, so vsi jokali.« 

D: »Zato meni je ta ples zato, da ta so čustva spet prišla, mi je bilo fajn, da sem jih lahko 

izrazila. V bistvu ne moreš zmeraj vsega izrazit.« 

Iz teh izjav lahko sklepam, kako pomembno je za človeka izraziti čustva, ki ga preplavljajo, ki 

so zelo močna. Prek gibanja in v varnem okolju lahko takšno izražanje olajša breme teh 

čustev, kot je razvidno iz naslednje podkategorije.  

2.3 Po mnenju uporabnikov je pri plesu in plesno-gibalni terapiji moč začutiti sproščanje 

bodisi prek izražanja čustev bodisi prek odmišljanja vsakdanjih problemov. 

L: »Z gibanjem izraziš sto stvari, a ne. /.../ Veliko nas je bilo zaprtih, takih, ki niso mogli 

enostavno izpovedati. In ko sem jaz začela (sem takrat imela težko obdobje), ko sem jaz 

začela tam se premikat, so vsi jokali.« 

I: »Vi, ko ste to izražali, kaj ste pa vi čutili?« 

L: »Sproščanje.« 

M: »To izražanje je bilo občutno ob teh različnih glasbah. Glasba, ob kateri smo delali, je bila 

fantastična. Tudi jaz sem se naučila svoja čustva izražati. V bistvu težko opišem kako, ampak 

bolj sproščena sem bila. Po tej uri plesa sem bila bolj sproščena, bolj vesela nekako, tudi če so 

bile težave. Kdo pa jih kdaj pa kdaj nima? Pa jih odmisliš. Po tej uri sem bila srečna. Pa tudi 

srečna sem šla domov.«  

Iz teh izjav je razvidno, da plesno-gibalno izražanje pomaga prek gibanja sprostiti negativna 

čustva in s tem olajšati svoje čustveno stanje, kar je zelo pomembno pri čustvenih problemih 

starejših oseb. 

N: »To se pravi, da se takrat tako sprostim, da meni to je ene vrste sprostitev, da sem takrat 

vse pozabila, službo, probleme za tisto urico, a ne.« 

Zadnja izjava se navezuje na sproščanje prek premika pozornosti od problemov vsakdanjega 

življenja na ples. To potrjujejo tudi izjave intervjuvanca R: 

R: »Vsaka fizična aktivnost sprošča hormon, kako že ... serotonin, in to je hormon sreče. To 

pomeni, vsako gibanje sprošča ta hormon sreče, kar vpliva na boljše razpoloženje. Tudi v 
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bistvu na boljše razpoloženje. Na osnovi tega delno odmisliš tudi stvari, ki te težijo.« 

R. »Ustvarjalni gib je, celo če ni glasbe, zelo odvisen od trenutnega razpoloženja. Vendar pri 

plesu ponavadi se telo in čustva umirijo in v bistvu pozabiš na tiste stvari, motnje, ki te 

težijo.«  

Za intervjuvanko Iv je sprostitev pri plesu eden od najpomembnejših učinkov.  

Iv: »To me nekje sprosti. In to, ko plešeš zakrčen, ne moraš plesat. Delaš sicer ene gibe, ni pa 

to ples. Ob glasbi, če si pa sproščen, tekoče steče.« 

2.4 Starejšim je velikokrat blizu dinamični ples, kar pove o energiji, ki bi jo želeli izraziti. 

D: »/.../ argentinski tango. To mi tako ležijo ene stvari, ki so tako bolj dinamični. Da so gibi 

tako staccato, ostri, emocionalni. To mi je všeč.« 

N: »Vse jih imam rada, ki jih obiskujem. Pa tudi zumbo, ker je bolj dinamična. Tam čist 

pozabim na mojo hrbtenico, da me nekaj boli. Mene, ko jaz plešem, nič ne boli.« 

L: »/.../ jaz sem rada divje.« 

Besede intervjuvancev povejo vse. Zame so bile te izjave večinoma presenetljive, saj pri vseh 

intervjuvankah nisem opazila nagnjenosti k hitremu in staccato gibanju. Vnaprej bom to 

upoštevala pri svojem delu s starejšimi in osebami s Parkinsonovo boleznijo ter več 

uporabljala tovrstno gibanje.  

Uporaba glasbe pripomore k temu, da ples kot gibanje ob glasbi spodbuja samoizražanje, 

zbuja prijetne občutke, ima pozitiven vpliv na emocionalno stanje. 

Iz teh množičnih izjav intervjuvancev sledi, da ples zbuja pozitivna čustva še posebej zaradi 

glasbe, da ob gibanju ob glasbi pozabijo na svoje težave, da se počutijo srečne, da uživajo v 

gibanju ob glasbi, da to delajo tudi doma, v vsakdanjem življenju, ne samo pri plesnih 

aktivnostih.  

R: »Drugače popoldne pri svojih vsakodnevnih opravilih imam skoz prežgan radio ali pa 

YouTube si vrtim, imam prižgano glasbo in tudi med delom, med pomivanjem posode, med 

kuhanjem izvedem kakšen ustvarjalni gib /.../. Glasba ti to povzroči, da se spontano začneš 

gibat. /.../ Že sama glasba ti potem povzroči določena čustva in posredno tip ustvarjalnega 

giba.«  

M: »Ja, pa vaje oziroma plesanje na ustvarjalnem gibu je mene spodbudilo k temu, da mam 

konstantno prežgan radio, različne postaje ali pa CD si dam. Pri tem, ko delam, opažam, da 

tudi migam, uživam. Težko bi rekla, da je to nestrukturiran ples, ampak redko kdaj sem pa na 

mestu. Ko kuham, ko pospravljam, še kaj zraven vključim.« 

M: »To izražanje je bilo občutno ob teh različnih glasbah. Glasba, ob kateri smo delali, je bila 

fantastična. Tudi jaz sem se naučila svoja čustva izražati.« 

M: »Najljubši so mi plesi zaradi glasbe. Ker se lahko izrazim. /.../ Pri plesu začutim celo telo, 

odvisno od počutja, usklajujem gib z glasbo. Izberem si lahko razpoloženjsko glasbo glede na 

moje osebno počutje: melanholično, bolj hitro, dinamično. Odvisno, kako se počutim. Sploh 

te solo variante (skupinske zvrsti plesa), ki so zdaj tukaj (v centru aktivnosti). Ni mi potrebno 
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iskat partnerja. Jaz sem sama sebi zadosti /.../. Ja, izrazim svoje veselje, svojo žalost in se 

umirim in uživam.« 

N: »/.../ izbrati eno glasbo, to sem za nazaj govorim in tista glasba je nekaj v tebi zbudila, v 

tvojem telesu in nekaj si začutil, ali žalost ali veselje ali … ne vem, nekaj. Razne vrste 

občutkov so bile, a ne.« 

2.5 Ples in plesno-gibalna terapija sta vplivala na spremembe v značaju: postal/-a sem bolj 

sproščen/-a, komunikativen/-vna, umirjen/-a, zadovoljen/-ljna. 

Intervjuvanca R in M poročata o dolgotrajnem učinku plesa, kar lahko smatrata kot 

spremembe v svojem značaju: 

R: »Vidim precej velike spremembe, predvsem pa v tem smislu, da vse stvari v življenju 

jemlješ bolj pozitivno. Človek je bolj sproščen, bolj komunikativen. /…/ dobre volje, 

predvsem pa vse te težave in te motnje se te manj dotaknejo, imajo manjši vpliv na tebe. In te 

motnje potem hitreje minejo.« 

M: »Ne vem, če je samo ustvarjalni gib vplival. Ker hodim na več plesnih aktivnosti. 

Dejansko sem pa bolj umirjena, zadovoljna, sproščena.«  

2.6 Prek obvladovanja novih načinov gibanja poskušamo vplivati na svoj značaj. 

Intervjuvanka N, ki je priznala, da je kolerik in se hitro razburi, pravi, da se še uči 

obvladovanja mehkih, mirnih gibov, čeprav po mojih opažanjih zelo lepo obvlada mehko, 

tekoče gibanje. Možno je, da gre za sposobnost prenosa izkušenj s plesnih srečanj v vsakdanje 

življenje. 

N: »Ja, seveda, sem zato, ker sem čutila jaz … Jaz sem bolj tako …, ko se razburim, se hitro 

razburim, ker sem kolerična, a veste, jaz sem bolj tako … moji gibi so včasih taki … 

odsekani. Čim, recimo milino ali kaj takega, jaz se moram še učit.« 

N: »Ja, je moj temperament malo bolj ven udaril, mogoče včasih ni glih primerno. Jaz se 

toliko navdušim in potem pozabim in kar nekaj delam.«  

N: »Ja, učim se tako, da je bolj mirno, da malo se umiriš. To se pa še učim, ne. In mi manjka 

to, a ne, da se umirim. Tega pa jaz ne znam dober še. Tudi jeza me ni izučila, da bi se mogla 

umirit. Da tako počasi, lepo.«  

2.7 Po mnenju uporabnikov ples in plesno-gibalna terapija prispevata k boljši samozavesti 

posameznika. 

Intervjuvanka L poroča, da je v procesu srečanj dobila občutek, da nekaj zna in da je pri 

vodenju skupine uspešna in ne samo posnema, kar kaže na dvig njene samozavesti. 

L: »Pa dobila sem občutek, da nekaj znam, a ne. Da se lahko naučim, tako hočem reči. Da 

nisem en tak ... ne vem ..., da poskusim, da nič ni.« 

L: »Zato, ker vidiš, da tudi sam nekaj pokažeš, ne samo posnemaš.« 

Iz svojih opažanj še dodam, da se ta oseba res »razcveti« na plesnih delavnicah, pogumno si 

zastavi pred seboj izzive, kot recimo izzive v ravnotežju, da naredi med plesom »lastovko« na 
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eni nogi, kar je precej zahteven gib za osebo z napredno stopnjo Parkinsonove bolezni.  

Tudi intervjuvanka N poroča o opaznem dvigu samozavesti v mladih letih, ko se je začela 

ukvarjati s plesom pri Živi Krajger.  

N: »/.../ sploh ko sem začela h Krajgerjevi hodit, sem prvič dobila samozavest. Jaz nisem bila 

samozavestna. In sem pri njej prav pridobila samozavest tudi v drugih stvareh.«  

2.8 Krizne situacije (kot recimo bolezen) vržejo s tira, zmanjšajo veselje do življenja in 

željo po spontanem gibanju. 

Intervjuvanka N je pred nekaj meseci doživela srčni infarkt in s temi besedami izraža svoje 

trenutno stališče. Poroča, da je izgubila željo po spontanem gibanju. Sklepamo, da lahko hud 

zdravstveni problem človeka spravi v depresivno stanje. Potreben je čas, da se stanje izboljša, 

in možno je, da se vrne želja po spontanem gibanju. Želja po strukturiranem gibanju, kot je 

razvidno iz izjave, je še vedno prisotna. 

N: »Jaz sem presenečena, ker prej, če sem bila v kakšni depresiji, sem plesala, da bi pozabila 

na svoje probleme. Zdaj pa, ko sem v krizi, zdaj pa se mi ne ljubi več. In jaz rabim 

strukturirano gibanje, da bi me nekdo vodil. Da bi pa sama bila tako disciplinirana, da bi sama 

kaj zaplesala … Prej sama tudi koreografijo sem naredila. To se mi zdaj vse več ne ljubi. Ker 

se mi ne da, nisem več, a veste …« 

3. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo imajo pozitivno mnenje o učinkih 

plesa in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo socialno stanje, sposobnost 

komunikacije.  

Intervjuvanka M poroča o prednostih individualnih (skupinskih, ne parnih) plesov z vidika 

boljše komunikacije v primerjavi s plesi v paru, kjer je prisotno rivalstvo pri ženskah, ker je 

moških plesalcev bistveno manj kot žensk.  

M: »Jaz sebe smatram za dost odprto, imam veliko dobrih znancev, da se dost razumemo med 

seboj. Ženske smo dost pri družabnih plesih rivalske, ker je več žensk kot moških. Ampak pri 

teh skupinah, kjer imamo individualne plese, kot so Ritmi planeta (plesi sveta) ali izrazni ples, 

se ženske med sabo fantastično razumemo. Tam ni rivalstva.« 

Intervjuvanka D je začutila povezovalno moč tehnik plesno-gibalne terapije, ki so namenjene 

prav povezovanju. Poudarja pomen pripadnosti skupini, »ko nekaj skupaj delaš«. O tem 

govori takole:  

D: »Gibam, ne, pa še se družim, v skupini, ne ... Ja, malo sem se bolj odprla, se povezala. Pa 

smo se že objemale, pa to mi je bilo všeč, ko smo s tisto žogico … Ker to mi je najboljše tako, 

ko prideš v neko skupino, ne poznaš nobenega in tudi vsak gre po svoje. In malo je 

komunikativnih takih, ki bi vzpostavili kontakt. Ti si pa to super s tisto žogo naredila, da smo 

izgovarjali imena. To je bilo res super. Pol pa že srečaš, pa objameš. Tako da je, komunikacija 

je. Da se počutiš kot skupina. Da še nekaj skupaj delaš.« 

Za intervjuvanko N sta pomembna tudi občutek pripadnosti skupini in komunikacija. Ples ji je 

dal to samozavest, ki je pripomogla k družabnosti, čeprav se zaveda, da niso vsi v skupini 

odprti in družabni.  

N: »A veste, to, kar sem že prej rekla, ti da eno samozavest, ti da eno družabnost, da se družiš 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

106 

skupaj. Ni mus, da samo s partnerjem, s katerim plešeš, ampak navežeš stik tudi z drugimi. 

Ker ti, ko plešeš, pa tudi ko plešeš skupinsko, vsaj jaz gledam tako, da se navežeš na drugo 

osebo. Poskušam kontakt z njo vzpostaviti. Čeprav včasih druge osebe hodijo mimo, kot da te 

ne vidijo. Ampak se mi zdi lepo, da skušaš z drugimi stik vzpostaviti /.../.« 

N: »Ja, to pa res, in tudi družabna. Če gledam malo nazaj v mladost, mi je to prav gotovo 

pomagalo. To sem že prej povedala, da se tudi rada družim z ljudmi.«  

N: »Ni samo, da te probleme predelaš s plesom, ampak bolj v družabnem smislu, tudi osebno 

se pogovoriš in tako naprej. Sej že malo pogrešam, na Fužinah se res z enimi zelo ujamem. In 

tudi kaj poveš. Mogoče se celo še premalo družimo, ker vedno hitimo naprej.«  

Intervjuvanka Iv meni, da že sama prisotnost na plesni delavnici, tudi če se ni moč gibati in 

plesati (pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo včasih pride do takega stanja), lahko to stanje 

olajša.  

Iv: »Pa prijateljici večkrat rečem, pridi, če ne boš mogla plesati, boš samo sedela. Pa ko bomo 

skupaj, ti bo že lažje.«  

Skupaj s tem intervjuvanka L poroča, da se mreža njenih socialnih stikov ni povečala, vendar 

ima stalne prijatelje, ki so pomembni v njenem življenju in igrajo pomembno vlogo v njenem 

soočenju z osebami s Parkinsonovo boleznijo, ker v svojem ne lahkem življenju stalno 

dokazuje sebi in drugim, da zmore, in če ne bi bilo teh »drugih«, ne bi bilo takega učinka. Na 

moje vprašanje, ali imajo več prijateljev, več poznanstev, je odgovorila tako:  

L: »To pa ne. Ker bolezen ovira. Mam pa tiste stalne, ki vedo, kakšna sem. Včasih so tudi oni 

presenečeni, tudi sama sem presenečena, kaj lahko naredim /.../. Ko se nekaj učiš pa nekaj 

hočeš pokazati, drugim dokazati, da ti zmoreš /…/. Ja, najprej sebi in potem drugim, a ne. Če 

pa ne bi bilo drugih, potem ne bi bilo takega učinka.« 

Ta izjava potrjuje trditve, navedene v teoretičnem delu, da mora imeti starejša oseba v okolju 

druge ljudi, ki bi lahko bili priče njenim dosežkom in bi jih mogli oceniti.  

3.1 Po mnenju uporabnikov ples in plesno-gibalna terapija povečujeta samozavest 

uporabnikov, sproščata, kar prispeva k bolj pogumni komunikaciji. 

Intervjuvanka D poroča o tem, da lažje stopi v kontakt z drugimi, da je dobila pogum v 

komunikaciji, da se lažje sooča s svojo nerodnostjo (opazimo dvig samozavesti, kar prispeva 

k boljši komunikaciji). 

D: »/…/ so bile neke situacije, kjer je bil neki problematičen odnos in sem bila postavljena 

pod dejstvo, kako to sedaj rešit. Tako da je v bistvu prihajalo do kakšnega odnosa, ki je bil 

zame izziv, problem. Ne vem, ali iti do koga, pogovarjati z nekom kar tako, svoje stvari 

povedati ali ne povedati, upreti se, to, ja. To se je pojavilo tudi.« 

I: »Torej, pogum v komunikaciji?« 

D: »Ja, pogum, tako. V bistvu sem o tem razmišljala. Lažje je bilo v bistvu soočiti se s to 

svojo nerodnostjo. Tako bi rekla, ker nisem glih komunikativna. Kako se v bistvu približati, 

povedati. Ja, pogum, tako kot ste rekli.« 

Intervjuvanka Iv pa poroča, da je z razvojem Parkinsonove bolezni njena komunikacija 
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postala težja zaradi zakrčenosti. Zahvaljujoč sprostitvi, bolj svobodnemu gibanju pri plesnih 

delavnicah tudi pri komunikaciji se počuti bolj sproščeno.  

Iv: »/…/ Lažje navežem stik, kontakt, lažje spregovorim. Lažje iskreno povem, kaj čutim, 

oziroma lažje se posvetim vprašanju, ki mi ga je nekdo zastavil. Ali želja po nekem 

drugačnem gibanju, komunikaciji, da sem sproščena, da nisem zakrčena. To se mi je kar 

dogajalo, sploh na začetku, pred leti. Ja, to sem težko prenesla te spremembe v mojem 

značaju, ko sem jih sama opažala. So mene kar obremenjevale /.../. Nisem mogla spregovoriti, 

torej, samica. Nekje sem obstala na mestu. Nekje nisem najdla izraza, to je bil pri meni kar 

velik problem. Mislim, da ni še to demenca, nisem se z nobenim zdravnikom še o tem 

pogovarjala. Ampak enostavno mi na sredi stavka, na sredi besedila, na sredi ene misli, ki jo 

hočem izrazit, zmanjka besede. Čist preproste besede.« 

I: »Razumem. In se je to izboljšalo?« 

Iv: »V zadnjih časih. Ker vidim, da je za tem zakrčenost. Če sem sproščena, se mi to bolj 

redko dogaja. Isto tudi se znam nasmejati na svoj račun. To me nekje sprosti. In to, ko plešeš 

zakrčen, ne moraš plesat. Delaš sicer ene gibe, ni pa to ples. Ob glasbi, če si pa sproščen, 

tekoče steče.« 

3.2 Plesi v paru so najbolj priljubljeni med starejšimi in osebami s Parkinsonovo boleznijo 

zaradi možnosti komunikacije. 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da so interesi starejših oseb in oseb s Parkinsonovo 

boleznijo, kar se tiče plesnih zvrsti, zelo raznoliki, še vedno pa prevladuje ples v paru kot 

najbolj priljubljen in zaželen. Glavni razlog je prisotnost komunikacije med moškim in 

žensko in prav ta vidik je najbolj pomemben za intervjuvance. Intervjuvanec R tudi med 

najljubšimi tehnikami plesno-gibalne terapije navaja zrcaljenje in vodenje – sledenje prav 

zaradi tega, da se izvajata v paru, in pravi, da »v paru je vedno prijetno plesati« (R). 

To potrjuje tudi izjava intervjuvanke D.  

D: »Ja, za spremembo bi pa tudi v paru, ker sem že toliko let sama. Da malo imaš ta občutek, 

da si ženska pride ven nasproti moškemu. Ker se lažje ženska izrazi z moškim kot pa z žensko 

ali pa sama. Tako da ta način raziskovala bi bolj za dušo. Mi ni pomemben seks ali kaj 

drugega. Ampak duhovno, moška energija in ženska energija. Kako se prepletajo in 

dopolnjujejo, to me zanima. In zato bi raje plesala s partnerjem, ampak ga ni.« 

3.3 Po mnenju uporabnikov boljše socialno življenje pri plesno-gibalnih aktivnostih varuje 

pred depresijo. 

Intervjuvanec R poroča o bolj aktivnem socialnem življenju, kar pozitivno vpliva na 

razpoloženje in zdravje, kar je tudi po njegovem mnenju preventiva depresije, ki je pogosta 

med osebami s Parkinsonovo boleznijo.  

R: »Zaradi teh družabnih srečanj in dogodkov imam veliko več prijateljev. Tako da v bistvu se 

veliko več družim. Sem več v družbi in tudi več poznanstev. In posredno torej več prijateljev. 

Stalno se nekaj dogaja. In to potem v bistvu posredno vpliva na zdravje, razpoloženje. Kar je 

v bistvu, če si zaprt vase, potem tudi velikokrat se zgodi tako, da težave in vse te motnje 

pustiš notri v sebi in ne grejo ven iz tebe in to ima potem posledice, razne depresije, razne 

psihične bolezni. /.../ je to kot preventiva. Ker pravijo, da Parkinsonova bolezen povzroča v 
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velikih primerih depresijo. Ampak meni depresija ... Nikoli je nisem imel in nikoli je ne bom 

imel.« 

4. Ustvarjalni in strukturirani plesi so v enaki meri pomembni za starejše in osebe s 

Parkinsonovo boleznijo. 

Po mojih izkušnjah kot plesne učiteljice vseh, ki radi plešejo, lahko plesalce razdelimo na dve 

skupini: improvizatorje in sledilce. Srečala sem plesalce/plesalke, ki so se »razcveteli« v 

improviziranem plesu in so težko sledili skupini, če se je bilo treba naučiti določene 

koreografije. Pri poklicnem sodobnem plesu se zahteva obvladovanje obeh načinov. 

Pri družabnih, parnih plesih se večinoma učijo izvedbe določenih strukturiranih figur, figure 

pa lahko kombinirajo po svoji izbiri, tako da je še vedno prisoten element improvizacije v 

družabnih plesih, kjer figuro izbira plesalec, plesalka pa mu sledi. 

Kultura spontanega individualnega plesa med starejšimi v Sloveniji ni razvita. Ne glede na to, 

so udeleženci na plesnih delavnicah v skupini za osebe s Parkinsonovo boleznijo zelo dobro 

sprejeli ustvarjalno gibanje, saj se je pri tem moč prilagoditi svojim zmožnostim in ni takega 

pojma, kot je napaka. Še posebej vodenje v skupini ali v paru dodaja udeležencem 

samozavest. 

Intervjuvanci izjavljajo, da je za njih ustvarjalno in strukturirano gibanje enako pomembno in 

da sta med seboj povezani. V teoretičnem delu sem navedla veliko primerov raziskav o 

terapevtskih učinkih različnih zvrsti plesa na starejše in osebe s Parkinsonovo boleznijo na 

splošno in te terapevtske učinke je moč uporabiti v plesno-gibalni terapiji s temi ciljnimi 

skupinami. 

Iv: »Ja, mislim, da obadva sta pomembna in vse, kar plešemo, se zelo dopolnjuje. Ker vsak 

gib, vse, kar plešemo, razgibava določeno skupino mišic, aktiven si v določenem delu telesa. 

Da se to zelo dopolnjuje. Ne morem reči, da je en boljši in drugi slabši. Se mi zdi, da se to 

prepleta.« 

M: »Težko bi izbrala, ker izrazni ples mi je dal eno komponento, strukturiran ples – spet 

drugače uživam. Tako da odlično se je seznanit z obema vrstama. Oziroma z večimi vrstami 

plesa in si poiskat tisto, v kateri uživaš. /.../ Tako da težko bi rekla, sigurno ima vsak svojo 

prednost, ampak odlično pa je eno in drugo probat.« 

L: »Ja, težko rečem, kateri mi je bližje. Ampak prepletata naj se oba. Naj bo nekaj tega, nekaj 

tega.« 

R: »Oba dela sta med seboj povezana /.../.« 

4.1 Strukturirani plesi prispevajo k širjenju gibalnega besednjaka in tako povečujejo 

možnosti izražanja pri ustvarjalnem gibanju. 

Intervjuvanec R izjavlja, da učenje strukturiranih gibov širi gibalni besednjak posameznika in 

s tem njegove možnosti izražanja pri ustvarjalnem gibanju. 

R: »Oba dela sta med seboj povezana. To pomeni, da pri strukturiranem plesu, če se naučiš 

določenih gibov, to ti potem pomaga pri ustvarjalnem plesu, ker uporabljaš te gibe, poleg tega 

pa ti to kot osnova, da sam razviješ neke druge gibe. Obadva sta med sabo povezana en z 

drugim.« 
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R: »/.../ ker če ti nobene figure ne veš, potem zelo težko izvajaš ustvarjalni ples. Kot pesmi, 

kot slikarstvo, če poznaš tehnike slikarstva, potem lažje ustvarjaš, bolj ustvarjalen si.«  

4.2 Pri starejših začne gibalni spomin upadati. 

Ples, tako strukturiran kot nestrukturiran, je v veliki meri kognitivna dejavnost. Pri starejših in 

osebah s Parkinsonovo boleznijo začne upadati. Velikokrat si težko zapomnijo gibalne 

sekvence, kot je razvidno iz izjav intervjuvanke D. Pri ustvarjalnem gibanju kognicija deluje 

na drugačen način in prav ta način je bližji D, ki je po svoji naravi »improvizator«. Nevrološki 

učinki ustvarjalnega in strukturiranega gibanja so še predmet raziskav, vsekakor je znano, da 

strukturirano prostovoljno gibanje aktivira možgane in je preventiva pred degenerativnimi 

obolenji, zato je dobrodošlo pri starejših osebah in osebah s Parkinsonovo boleznijo. Obenem 

izjavlja, da ta pozabljivost pri njej vzbuja neprijetne občutke, čeprav imamo na delavnicah 

strukturiranih plesov tudi sproščeno vzdušje in treniranje gibalnega spomina je del procesa.  

D: »Te plesi, lady style pa orient, meni pa dela težave zapomnit si gibe (smeh) ... Pozabljam, 

no. Drugače, meni je prijetno. Z veseljem hodim plesat, ampak tako mi je neprijetno, ko 

pozabljam in potem gledam. Sem kar nekje, se zgubim.«  

D: »Ja, obasta pomembna, ampak bolj mi je ta ustvarjalni gib všeč. Mogoče zato, ker sem 

lahko sledila. In mi ni bilo treba razmišljati, kam gre noga. Ker pri tai chiju je to še bolj 

komplicirano. Ker je vsaka roka, noga, telo, dokler vse to skoordiniraš … imam probleme s 

koordinacijo. Dokler si zapomnim, kje je roka, kje je noga, sploh če ni v isto smer. Tako da 

všeč mi je ustvarjalni gib, všeč pa mi je tudi uno plesati. Orientalski plesi vsekakor mi tudi 

všeč.« 

4.3 Starejši, ki so bili seznanjeni z ustvarjalnim gibanjem (sodobnim plesom) že v mladih 

letih, ga razumejo in uživajo v njem tudi v starejših letih. 

O tem poroča izjava intervjuvanke N, ki je v mladosti plesala pri Živi Krajger. Intervjuvanka 

D, ki je plesala pri Kseniji Ožbolt, je izbrala ustvarjalno gibanje kot najljubšo zvrst plesa.  

N: »Meni je pomembno, ker na primer družabni plesi, latinskoameriški v paru, ko se tega 

učim, meni je lepo, pa v paru, pa to. Všeč mi je tudi ustvarjalni gib /.../. Ja, jaz nikoli ne bi 

hodila na trebušni plesi, ker me niso nikoli trebušni plesi posebej zanimali. Ampak kot sem 

slišala, da je učila Eva (Eva Stramšek, učiteljica izraznega in orientalskega plesa) izrazni ples, 

zaradi tega sem šla k njej. Potem se je ta stvar spremenila in več tega (trebušnega plesa) so 

tam izvajali.«  

D: »Ja, oba sta pomembna, ampak bolj mi je ta ustvarjalni gib všeč.« 

4.4 Ker je ustvarjalno gibanje v Sloveniji med seniorji redek pojav, udeleženci 

predvidevajo, da ga malo ljudi razume.  

Intervjuvanka N predvideva, da bi ustvarjalno gibanje razumelo premalo gledalcev. 

Tovrstnega nastopa nismo izvedli, zato tega nismo mogli preveriti. Kot sem že omenila, 

amaterski ustvarjalni gib ni razširjen med seniorji in ga je v Sloveniji bolj malo. Po mojem 

mnenju ga je vredno razvijati med seniorji.  

N: »Edino z ustvarjalnim gibom nikoli nismo nastopali. Pa tudi se mi zdi, da malo ljudi to 

zastopi.«  
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5 Nastopanje ima pozitiven učinek na starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo, 

če ni preveč naporno za njih.  

Večina intervjuvancev ima zelo pozitivno mnenje o nastopanju in našteva več razlogov, zakaj. 

Mora pa biti ena mera in nastopi ne smejo biti pogosti, saj je v tem primeru napor za starejše 

lahko prevelik in namesto užitka lahko oseba začuti prevelik stres.  

5.1 Pri nastopu kot pri posebnem dogodku so pomembni druženje, zabava in spontanost.  

Intervjuvanka M je izjavila, da jo pri nastopanju najbolj privlači možnost druženja, zabave, 

spontanosti in še dodatna priložnost za ples, gibanje.  

M: »To druženje, zabava, spontanost je tisto, kar je pripeljalo do nastopov. Tudi jaz hodim na 

te druge vaje (različne vrste plesa), kjer nastopamo ne zaradi samega nastopa, ampak zaradi 

plesa, zaradi gibanja, pa tudi zaradi druženja.« 

5.2 Priprava k nastopu izboljšuje motivacijo.  

Intervjuvanec R je izjavil, da ga nastopanje motivira, da se bolj potrudi v izvedbi. 

R: »Predvsem proces nastopanja, v bistvu pomeni to, da ti ni vseeno, kako boš nastopil, in 

zato se v bistvu na določen način tudi bolj potrudiš.« 

5.3 Pri nastopu je pomembna določena stopnja sprostitve in to zahteva od izvajalca 

sposobnost te sprostitve, obvladovanja treme. 

Intervjuvanec R navaja, da se na začetku nastopa sooči s tremo, ta pa mine med samim 

nastopanjem in takrat ostane samo užitek v plesanju. 

R: »/.../ predvsem na začetku je malce treme, v sredini in na koncu trema v bistvu izpuhti, ker 

je v bistvu ta nastop, ta ples tako potegne vase, da odmisliš celo občinstvo. Ne samo 

spodbudi, ampak odmisliš vse ostalo fizično okolje in samo uživaš v plesu, se prepustiš plesu 

in nastopu.« 

5.4 Nastopanje lahko izboljša sprejemanje sebe.  

Intervjuvanka D poroča, da lahko nastopi, tudi če se zaveda, da ni popolna, torej lažje 

sprejema svojo nepopolnost, kar govori o boljšem samosprejemanju.  

D: »Ja, sem imela dober občutek, ni mi bilo nič nelagodno nastopati. Ker najprej sem mislila, 

da mi bo malo nerodno. Prvič, ker ne obvladam čist. Pa še to, da te gleda toliko ljudi. Mislim, 

da nisi perfekten, pa vsak bo to videl. Potem pa sem v bistvu na to zamahnila z roko. Sem 

rekla, briga me, jaz zdaj plešem. Plešem to, kar vem pa znam (smeh).« 

5.5 Nastopanja ne sme biti veliko, ker lahko postane obremenjujoče.  

Nastop je pozitiven stres ali stimulacija, ki aktivira človeka, izločanje v mali meri adrenalina, 

tako da človek postane zbran, ter hormonov zadovoljstva, sreče. Vendar za nekatere je 

nastopanje preobremenjujoče, še posebej če ga je preveč. Lahko sklepamo, da mora pri 

nastopanju vsak pri sebi po svojih občutkih odločiti, ali bo nastopal ali ne.  

N: »Po pravici povem, zdaj nič več ne rada grem nastopat. Če bi prav veliko nastopala, tega 
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ne maram. Ker to me utesnjuje. In me obremenjuje in pol misliš, da moraš biti dober. In to me 

obremeni. In sem pod stresom. Recimo, ker bi rada, da bo lepo. In pol, če ne znam, nisem 

najbolj zadovoljna. Sem pa za kakšen enkrat na leto ali dvakrat na leto nastop /.../. Nekaj časa 

je imela Monika kar veliko nastopanja. Za mene je bilo prehudo to. Ker je bilo tega preveč in 

ni fajn. Drugače, lepo je, da še drugim pokažeš, kaj smo naredili. Pa tudi kako se imamo fino, 

da tudi drugi vidijo, da se mogoče tudi oni vključijo. Skratka, nastopanje je v redu, samo jaz 

imam pred nastopi eno tremo in, sej pravim, da sem pod stresom in sigurno jaz pol kaj 

zmotim. Jaz imam že nekaj v glavi, da se bom zmotila. In zaradi tega nič ne rada nastopam. 

Zelo rada pa vadim, pa da bi bilo lepo, in potem, ko pride nastop. … A veste, da se mi zdi, da 

sem malo pod pritiskom, jaz sem tak tip.« 

5.6 Večina starejših se z veseljem udeležuje plesnega nastopanja.  

Plesni nastop je poseben dogodek, kjer plesalci delijo z drugim svoje veselje do plesa, rezultat 

svojega dela, ustvarjalnega procesa, v času katerega je nastajal umetniški izdelek.  

Intervjuvanka D se v svoji izjavi strinja, da je nastop poseben dogodek in da je čutila posebno 

vznemirjenost.  

I: »Vseeno ni tako kot vsak dan, je bila kakšna vznemirjenost? Nekaj posebnega, posebni 

dogodek?« 

D: »Ja, ja. To je pa bilo.« 

I: »Torej, ta pozitiven adrenalin?« 

D: »Tako, tako, to je res. To pa sem res čutila, tako da je fajn nastopati.« 

Intervjuvanka Iv še nikoli ni nastopila s plesom, izjavlja pa, da bi nastopila, če bi bila 

priložnost.  

I: »Ali bi nastopili, če bi bila priložnost?« 

Iv: »Pa bi.« 

Raziskovalna vprašanja 6, 7 in 8 

Odgovore intervjuvancev na raziskovalna vprašanja 6, 7 in 8 sem uredila v Tabeli 4 in jih nato 

tudi obrazložila.  

Tabela 4: Odgovori na raziskovalna vprašanja 6, 7 in 8 

Intervjuvanec/-

nka 

Preference v metodah 

plesno-gibalne terapije 

Motorične 

sposobnosti, ki jih 

razvija plesno-

gibalna terapija: 

aerobna 

zmogljivost, 

gibljivost, moč, 

ravnotežje, 

koordinacija, 

propriocepcija 

Preference v 

obstoječih 

plesnih zvrsteh 

Zvrsti plesa 

(gibanja), s 

katerimi bi se 

rad/-a ukvarjal/-

a, če bi imel/-a 

možnost 

D Vse, najbolj pa sledenje, 

zrcaljenje, talna tehnika, 

Vse naštete Ustvarjalno 

gibanje 

Argentinski 

tango, »ostro, 
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plesni elementi dinamično, 

staccato gibanje« 
N Vse: raznolikost, različni 

načini gibanja, 

spoznavanje z metodo pet 

ritmov 

Vse naštete Vse vrste, ki jih 

obiskujem: 

družabne, 

skupinske plese 

Joga, tai chi 

M Spontani ples, talna 

tehnika, igra z ritmom 

Propriocepcija, 

koordinacija, 

gibljivost. 

Najmanj na 

aerobno 

zmogljivost 

Družabni plesi Ima vse, kar 

potrebuje 

R Tekoče gibanje (aktivacija 

telesa), zrcaljenje, 

vodenje – sledenje 

Gibljivost, 

propriocepcija, 

ravnotežje 

Standardne in 

latinskoameriške 

plese 

Jazz balet, hip 

hop 

L Tekoče gibanje (aktivacija 

telesa), skupinsko 

vodenje – sledenje, 

vodenje prek dotika 

Gibljivost, 

koordinacija, 

propriocepcija 

Plesi v paru  Latinskoameriški 

plesi v paru 

Iv Vse tehnike Vse naštete Balet, družabni 

plesi 

Balet, družabni 

plesi 

Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo večinoma dajejo prednost plesom v paru 

(družabnim plesom), vendar je spekter njihovih interesov širok: ustvarjalno gibanje, 

orientalski plesi, argentinski tango, balet, jazz balet, hip hop, joga in tai chi. 

S tem vprašanjem sem skušala ugotoviti preference intervjuvancev v plesih, ki se jih 

udeležujejo in ki bi se jih radi udeleževali, če bi imeli možnost.  

Kot sem že omenila, imajo seniorji po mojih opažanjih radi družabne plese, ker so predvsem 

nanje največ navajeni z evropsko tradicionalno plesno kulturo, v kateri prevladujejo parni 

plesi, tako da tukaj zasledimo vpliv kulture, pa tudi zaradi možnosti komunikacije z 

nasprotnim spolom.  

L: »Je boljše, da je v paru.«  

I: »Torej družabni parni plesi?«  

L: »Ja, ja. Latinskoameriški.« 

Z razvojem tehnike so ti plesi postali zvrst tekmovalnega plesa, imenujejo jih standardni in 

latinskoameriški plesi. Zahtevajo veliko večje obvladovanje telesa kot družabni plesi za 

rekreacijo, ker je tehnika dovolj zahtevna. V izjavi intervjuvanca R zasledimo navdušenje nad 

tekmovalnimi plesi in pripravljenost trdega dela zaradi doseganja večje kakovosti izvedbe 

gibov prav te plesne zvrsti. 

R: »Standardni in latinskoameriški plesi. Mogoče v manjši meri balet. Balet je v bistvu kot 

osnova, orodje za standardne in latinskoameriške plese. In zelo dober trening za ravnotežje.« 

Intervjuvanka D navaja kot najljubšo plesno zvrst ustvarjalno gibanje, iz strukturiranih plesov 

pa orientalski ples. Če bi imela soplesalca, pa bi z veseljem plesala argentinski tango, ki je 

ples v paru. Meni, da v parnem plesu ženska energija pride do izraza, če stopi nasproti moški 

energiji. 
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D: »Bi rekla, da orientalski /.../. Nekoč sem si želela (argentinski) tango, pa sem se vpisala. Pa 

ni bilo soplesalca, pa potem je to izumrlo. Ja, za spremembo bi pa tudi v paru, ker sem že 

toliko let sama. Da malo imaš ta občutek, da si ženska pride ven nasproti moškemu. Ker se 

lažje ženska izrazi z moškim kot pa z žensko ali pa sama. Tako da ta način bi raziskovala bolj 

za dušo. Mi ni pomemben seks ali kaj drugega. Ampak duhovno, moška energija in ženska 

energija. Kako se prepletajo in dopolnjujejo, to me zanima. In zato bi raje plesala s 

partnerjem, ampak ga ni ... To mi je všeč tudi pri teh milongah ali kako že rečejo. Ker v bistvu 

nisi vezan, ampak plešeš tango. Plešeš z enim ali drugim in pride do izmenjave energije. In to 

je fajn.« 

Intervjuvanka N obiskuje veliko različnih plesnih zvrsti (družabne plese, plese sveta, 

orientalske, ustvarjalno gibanje) in poroča, da uživa v vseh. 

N: »Vse jih imam rada, ki jih obiskujem.« 

Kot je razvidno iz izjave M, se starejši znajdejo tudi v drugih plesnih zvrsteh, če imajo to 

ponudbo na razpolago, še posebej če nimajo soplesalca. 

M: »Najraje bi v bistvu plesala v paru, ampak nimam primernega plesalca. Zato sem vključila 

vse solo variante, kar so možne /.../. Sploh te solo variante (skupinske zvrsti plesa), ki so zdaj 

tukaj (v centru aktivnosti). Ni mi potrebno iskat partnerja. Jaz sem sama sebi zadosti /…/. Ja, 

izrazim svoje veselje, svojo žalost in se umirim in uživam.« 

Drugi pa skupinskih plesov nimajo preveč radi, kot je izjavila intervjuvanka L.  

I: »Kaj pa če kakšen ni parni ples? Recimo, skupinski?« 

L: »Tistih pa nimam preveč rada.« 

Kot je razvidno iz Tabele 2, so plesne zvrsti, ki bi jih radi obiskovali starejši in osebe s 

Parkinsonovo boleznijo, če bi bili imeli možnost, družabni plesi, argentinski tango, balet, jazz 

balet, hip hop, gibalne tehnike, joga in tai chi. Seveda ne moremo posplošiti teh odgovorov na 

celotno populacijo starejših in oseb s Parkinsonovo boleznijo zaradi majhnega števila 

udeležencev raziskave. Predvidevam, da bi bilo dobro, če bi za starejše bilo več ponudbe 

različnih plesnih stilov in da bi ti stili bili vključeni v plesno rekreacijo za starejše. Ponudba 

hip hopa, jazz baleta bi se približala starejši, srednji in mlajši generaciji, kar bi prispevalo k 

boljšemu medgeneracijskemu sožitju. V nadaljevanju navajam izjave intervjuvancev.  

R: »Jazz balet pa hip hop.«  

M: »Mislim, da težko še karkoli dodam. Imam osem do deset ur plesa na teden ... Za moja 

leta imam dovolj.« 

N: »Ja, vse, kaj delam, mi je dovoli, če pa bi imela več časa, bi šla še na jogo. Bi šla zaradi 

tega, da se umirim. Ker pravijo, da to dihanje sproži umiritev. Ja, tudi tai chi. Ja, to pa ja, to 

sem enkrat videla in probala in to je bilo super. To je tako, kot da bi plesala. Da, absolutno taj 

chi.«  

D: »Nekoč sem si želela (argentinski) tango, pa sem se vpisala. Pa ni bilo soplesalca pa potem 

je to izumrlo.« 

Iv: »Joj, balet, balet, ooo! Kaj sem si jaz želela v tej smeri, ampak včasih ni bilo možnosti. 
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Zelo redko si dobil možnost, da bi šel ven v gledališče, opero.« 

I: »Torej, če bi bil tečaj baleta, prilagojen vašemu nivoju, bi ga obiskovali?«  

Iv: »Ja, bi obiskovala in bi tudi sicer te družabne plese. Zelo so mi blizu. Včasih ni bilo 

možnosti, pa želje mi od nekdaj.« 

L: »Latinskoameriške.« 

Lahko sklepamo, da večina starejših daje prednost plesom v paru, uživajo tudi v širokem 

spektru drugih plesnih zvrsti.  

6 Udeleženci so kot prednost poudarili raznolikost tehnik plesno-gibalne terapije, še 

posebej komunikativne tehnike (delo v dvojicah in skupinah). 

Pri svojem delu sem uporabljala metode in tehnike plesno-gibalne terapije, ki bi po mojem 

mnenju prinesle največ koristi in pozitivnih občutkov uporabnikom, čeprav se zavedam, da 

ima vsak pri različnih tehnikah drugačne občutke. Kot je razvidno iz odgovorov 

intervjuvancev, je večina pozitivno sprejela vse tehnike, pri osebah s Parkinsonovo boleznijo 

so bile lepo sprejete kontaktne, komunikativne tehnike, tekoče gibanje za aktivacijo telesa. 

Udeleženke ustvarjalnega gibanja so ocenile prednosti talne tehnike (pri osebah s 

Parkinsonovo boleznijo je nisem uporabljala, ker je bila za večino udeležencev pretežka), 

spontano gibanje in tudi uživale so v raznolikosti tehnik. To potrjujem z njihovimi odgovori v 

nadaljevanju.  

R: »Ker to flow gibanje v bistvu najprej povzroči, v bistvu pripomore k sprostitvi. In po tem, 

ko si bil sproščen, boljše izvajaš ustvarjalni ples in sledenje in vse ostale tehnike. Ja, to je pa v 

bistvu v paru je vedno prijetno plesati. Tudi zaradi komunikacije. In zaradi dotika. Ker v 

bistvu dotik pripomore k sproščanju. Lahko tudi hudomušni, nagajivi. Vse to bolj po tem 

povzroči boljše razpoloženje in v bistvu povzroči, da te motnje grejo na svidenje (smeh).« 

M: »Spontani ples mi je izredno blizu, ker me je glasba potegnila in ni mi bilo treba opazovat, 

kaj drugi dela. Je bilo za mene najboljše. Potem sem izredno uživala v gibanju na tleh. V 

bistvu ne vem, zakaj, ampak začutila sem celo telo in to vrtenje na tleh, dvigovanje, 

menjavanje različnih položajev je bilo za mene super, hkrati tudi masaža, dejansko. In še 

menjavanje ritma.« 

M: »/.../ že pri vstajanju sem drugače vstajala kot prej. Ponavadi sem skočila iz postelje. Zdaj 

sem začela pretegovati, začutit sama sebe, si vzeti dve, tri, pet minut in se mogoče na bolj 

eleganten način gibat, pa brez bolečin. In dejansko je fajn se pretegniti, začutiti telo, začutit 

posamezne mišice in tudi pravilno se obrnit, ne nazadnje tudi v postelji.« 

Intervjuvanka L poroča, da so njene najljubše tehnike ustvarjalnega giba aktivacija telesa na 

flow gibanju, vodenje – sledenje (»Zato ker vidiš, da tudi sam nekaj pokažeš, ne samo 

posnemaš /…/. Pa pozoren moraš biti oziroma razvijanje pozornosti, a ne, da ne gledaš tako 

površno, kaj se dogaja, ampak si natančen.«) in vodenje prek dotika.  

D: »Ko se spomnim tistih občutkov od takrat, mi je bilo vse všeč. Kaj pa mi bilo najbolj fajn, 

recimo sledenje. Sem jaz sledila pa so meni sledili. Tudi zrcaljenje mi je bilo lepo, pa tudi vse 

te plesne tehnike, po tleh, poskoki, to neko veselje. Ko si na tleh, nekaj drugega čutiš, kot si, 

pa skačeš – tudi nekaj drugega. V bistvu vse te tehnike oziroma plesni elementi, vsak sproži 

neko drugačno čutenje in je bilo fajn to opazovat. Tako to pri meni, ne /.../. Ja, raznolikost, to, 
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ja, ja, ja (smeh).« 

N: »Jaz imam rada raznoliko. Pa tako kot ste rekli, lahko je tudi glasba, lahko pa ni glasbe. In 

sploh, da čim bolj razgibano. Od počasnega do hitrega, do stika z drugimi ljudmi, drugimi 

plesalci. Ne vem, meni je vse fajn. Fajn mi je plesati v stoječem in v ležečem položaju. Ne 

razmišljam, da zdaj bi delala tisto pa tole. Ne vem, kaj mi spontano pride na misel.«  

Iv: »/.../ Moram najprej reči, da vse so mi blizu. Vse pomagajo k sproščanju, k zadovoljstvu. 

Kajti jaz radost čutim med plesom v sebi, ko zaključimo, jaz čutim lahkost, eno radost, eno 

veselje. Bi kar zaplesala še po hodniku, bi zaplesala.«  

7 Po mnenju starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo so imele metode plesno-

gibalne terapije pozitiven vpliv večinoma na vse motorične sposobnosti, najbolj pa so 

poudarile vpliv na gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in propriocepcijo.  

Zame in za udeležence je zelo pomemben fizični vidik plesa in plesno-gibalne terapije. Kot že 

omenjeno v teoretičnem delu, boljše fizično stanje prispeva k boljšemu počutju in kakovosti 

življenja. Pri starejših osebah, ki nimajo večjih zdravstvenih težav, in pri osebah s 

Parkinsonovo boleznijo, ko nimajo telesnih bolečin, čutenje svojega fizičnega telesa v gibanju 

brez bolečin prispeva k zavedanju zdravja, vitalnosti, živosti, zavedanju življenja tukaj in 

zdaj, v sedanjem trenutku. Po mnenju večine uporabnikov (Tabela 4) so imele naše delavnice 

največji učinek na gibljivost (zaradi tekočega gibanja pri aktivaciji telesa nismo izvajali 

stretchinga, kot bi to delali športniki ali baletniki), koordinacijo (ko smo se trudili na najbolj 

pameten način uporabljati vse dele našega telesa), propriocepcijo (k temu so prispevale vaje 

vodenja – sledenja in zrcaljenja, ko smo se trudili najbolj točno ponoviti gibanje drugega in 

tudi voditi drugega) in ravnotežje (ko smo posvečali čas plesu za ravnotežje, dodajali tovrstno 

gibanje tudi v druge tehnike, sem pogosto spodbujala udeležence, da dajejo izziv za 

ravnotežje sebi in drugim pri različnih načinih gibanja, improvizaciji, delu v parih in skupini). 

Vse te kapacitete so zelo pomembne za starejše, in sicer: ohranjanje ravnotežja varuje pred 

padci, ki so velik problem pri starejših osebah. Vzdrževanje gibljivosti zmanjšuje mišično 

napetost, sproščujoče deluje na celo telo, omogoča lažje gibanje telesa med aktivnostjo in 

ostalimi dejavnostmi v življenju, izboljšuje celotno gibanje, zmanjšuje možnost poškodb in 

vpliva na dobro počutje (Želj, 2011).  

V nadaljevanju navajam izjave intervjuvancev.  

M: »Največ na propiocepcijo. Zelo visoko – na koordinacijo. Izredno tudi na gibljivost in 

mogoče najmanjši učinek na aerobni del. Pa verjetno zaradi tega, da imam dovoli kondicije in 

nisem bila utrujena. Ne da smo imeli to premalo, ampak na vseh ostalih, tudi tvojih srečanjih 

smo tako aktivni, da nam ena ura plesanja ne povzroča težav v primerjavi z nekom, ki bi 

mogoče bil samo eno uro na teden aktiven. To je razlika in zato takega vpliva nisem čutila na 

aerobno zmogljivost. Na vseh ostalih bistveno več. Vem, da smo delali tudi na aerobnih gibih, 

ampak po domače rečeno, če bi delala samo to, si po eni uri crknjen. Tukaj pa 60 minut sem 

samo uživala in nisem čutila napora.« 

R: »Najprej gibljivost, potem propriocepcija, torej zavedanje telesa v prostoru, in ravnotežje.« 

R: »/.../ predvsem pa na začetku je najpomembnejše ravnotežje. Pri Parkinsonovih bolnikih 

predvsem gre za motnje ravnotežja in pri tem s treningom, predvsem trebušnih mišic, in z 

drugimi metodami v bistvu dobiš kontrolo nad telesom oziroma nad ravnotežjem. In s tem 

https://www.aktivni.si/joga-in-pilates/vadba-za-gibljivost/
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plesom si prisiljen, da dobiš kontrolo nad telesom.« 

L: »Najprej na gibljivost, potem pa na koordinacijo, pa tudi na to zadnjo stvar.  

I: »Na propriocepcijo?« 

L: »Ja, na propriocepcijo. Vse to, ne. Vse to, seveda. Vse vaje smo delale za to.« 

N: »Na vse, da, na vse.«  

9.2 Dodatne kategorije (rezultati, ugotovitve) 

8 Uporabniki so seznanjeni s pozitivnimi učinki plesa in telovadbe. 

Intervjuvanec R izjavlja, da se ukvarja s plesom predvsem zato, ker mu je enostavno všeč. Ko 

pa je izvedel o pozitivnih učinkih plesa na telo in kognicijo, na morebitno upočasnitev 

napredovanja Parkinsonove bolezni, se je njegovo navdušenje nad plesom še povečalo. 

Zagovarja, da ima začetno stopnjo Parkinsonove bolezni že 10 let, ker je z vadbo in s plesom 

dosegel to, da ni napredovala.  

R: »Meni na prvem mestu je enostavno všeč. Všeč mi je kot glasba, kot gib. Naslednji vidik 

pa je kot terapija za Parkinsonovo bolezen, ker v bistvu pri plesu imaš dve vrste treninga, in 

sicer trening možganov in spomina in drugič pa fizični trening telesa. Dve strani istočasno 

oboje opravljaš.« 

O pozitivnih učinkih plesa na kognicijo je izvedel iz radijske oddaje.  

R: »/…/ To je bilo enkrat po radiu, se govorilo o knjigi Umovadba in so na koncu avtorja 

vprašali, kakšna je tista aktivnost, ki poleg umovadbe, da je istočasno tudi za telo, in tisti 

avtor, ki je napisal knjigo Umovadba, je izjavil, da to so standardni in latinskoameriški plesi.«  

Med mojimi uporabniki je veliko takih, ki so dovolj disciplinirani in telovadijo samostojno 

doma, ker se zavedajo koristi telesne vadbe. Včasih se tudi morajo prisiliti, kot poroča 

intervjuvanka D:  

D: »Včasih se moram malo prisilit, včasih se mi ne da. Ampak pol rečem, da se boljše 

počutim po vajah in potem vidim, da je to koristno. In se potrudim.« 

Iv: »Jaz sicer redno telovadim, od poroda naprej pa tudi po prometni nesreči. Tako rada 

novega vključim, novega vnesem. In se mi zdi, da to (ples) je ene vrste fizična aktivnost, da to 

moramo negovati, moramo delati. Ker če ne bi, ne bi tolko posvečala temu časa, vraslo mi je 

v dušo, tudi v telo. Bi mi že Parkinsonova bolezen povzročila veliko več težav. Iz svojih 

izkušenj govorim, tako čutim in tako doživljam. Bi šlo veliko težje tudi pri Parkinsonovi 

bolezni, če ne bi bila tako aktivna. In hoja in karkoli, no.« 

9 Dotik je pomemben element plesno-gibalne terapije. 

Odnos do dotika je zelo individualen. Eni ne marajo dotikov, le stežka pustijo druge v svoj 

osebni prostor. Pogosto pri plesu, še posebej pri plesih v paru, se plesalci nahajajo v osebnem 

prostoru drug drugega in se dotikajo drug drugega. Kdor ima rad parni ples, zlahka sprejema 

dotike. V ustvarjalnem gibanju se za izboljšanje zavedanja telesa in za razvoj sprejemanja 

drugega uporablja tehnika vodenja z dotikom (potiskom), ko ena oseba vodi gibanje druge 
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prek usmerjanja z mehkimi dotiki do različnih delov telesa. Vodeni mora aktivirati del telesa, 

na katerem je začutil dotik. Na predlog terapevta lahko dotik preraste v mehak potisk. Tako 

dotik dobi smer in vodeni mora začutiti to smer ter se premikati v smeri potiska v svojem 

improviziranem gibanju.  

Dotik uporabljamo tudi v ritmični masaži, pri kateri ploskamo po svojem telesu in tudi včasih 

po telesu drugega, pri čemer izvajamo masažo sebi in tudi drugemu, uživamo v ritmu, 

skupinski sinhroni izvedbi in se hkrati zabavamo. 

Intervjuvanec R je izbral tehniko vodenja prek dotika kot eno od najljubših v ustvarjalnem 

gibanju prav zaradi dotika in poroča, da dotik pripomore k sproščanju, boljšemu razpoloženju 

in zmanjšanju (odstopanju) motenj Parkinsonove bolezni.  

R: »Tudi zaradi komunikacije in zaradi dotika, ker v bistvu dotik pripomore k sproščanju. 

Lahko tudi hudomušni, nagajivi. Vse to bolj po tem povzroči boljše razpoloženje in v bistvu 

povzroči, da te motnje grejo, nasvidenje (smeh).«  

10 Pri seniorjih je pogosto ples sanje iz otroštva, ki so se uresničile v zlatih letih, kar 

izboljšuje njihovo kakovost življenja. 

Med intervjuvanci je bila oseba, ki se ji je z nastankom bolezni izpolnila želja po plesu, ki jo 

je imela celo življenje.  

L: »Jaz sem stala tu pri vratih, ko sem bila majhna, in sem jih neskončno opazovala, tiste, ki 

so plesali. In sem si želela, da tudi jaz bi bila taka. No, pa mi ni bilo dano. /.../ Najprej 

živahnost, gibanje ... Jaz bi rekla, da se mi je v poznem življenjskem obdobju ponudila 

priložnost, da se učim plesat. Da uživam v tem. To je moja želja že od nekdaj. Zdaj pa se je 

uresničila.« 

Intervjuvanka N prav tako poroča o tem, da ni vedno mogla uresničiti svoje želje po plesu, 

najprej zaradi staršev, potem zaradi moža. Po mojih izkušnjah se to dogaja mnogim in ples je 

pogosto v družbi gledan kot samo zabava, brez česar lahko živiš, kot nekaj neresnega, ni 

vredno pozornosti, kaj šele, da bi bil poklic. Dostop do učenja plesa je lahko tudi omejen, še 

posebej pri generaciji današnjih starejših. V času njihove mladosti v manjših mestih in 

naseljih večinoma ni bilo plesnih šol ali tečajev.  

N: »Ja, jaz sem si od nekdaj želela plesat, samo nisem imela možnosti, pa starši mi niso 

pustili. Čeprav sem si želela, včasih je bilo malo težje priti do Ljubljane, ker v Ljubljani se je 

vse dogajalo. Kot otrok nisem imela te možnosti in takoj, ko sem začela na fakulteto hodit, a 

ne, sem se vpisala. V baletni šoli je bil izrazni ples pri profesorju Krajgerjevi. In tam sem 

imela najprej dvakrat na teden, potem pa smo imeli skoraj vsak dan nekaj časa. In sem bila že 

tik pred tem, da smo nastopali, sem pa zanosila jaz. Pa se je moja kariera končala. To sem 

hodila tri ali štiri leta. Potem pa sem si želela še, pa nisem imela možnosti. Ker moj mož mi je 

delal težave. Nisem mogla več hodit.«  

11 Pri Parkinsonovi bolezni je dobrodošel pristop delovanja poklicnega plesalca: »misli 

kot plesalec«. 

V teoretičnem delu magistrskega dela v poglavju Ples za osebe s Parkinsonovo boleznijo sem 

opisala metodo Davida Leventhala iz Brooklyna, ki uporablja pri plesu za osebe s 

Parkinsonovo boleznijo pristop plesne vzgoje poklicnega plesalca. Pri intervjuvancu R je moč 
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opaziti prav tak pristop, o čemer poroča njegova izjava:  

R: »Najljubše mi je ples ... in balet ... Ja, vse ostale aktivnosti, kot so plavanje, tek, predvsem 

pa pilates, so pa kot pripomoček, kot orodje oziroma trening za ples, za izboljšanje učinka 

plesa, za kretnje, raztegljivost in za zmogljivost oziroma za različne težavnostne stopnje 

plesnih figur.« 

12 Vodenje plesnih dejavnosti se mora izvajati kakovostno.  

Intervjuvanka D poroča, da je zanjo pomembno, kako se izvaja plesna aktivnost, kako se 

podaja snov. Vodenje plesno-gibalne aktivnosti v centru za starejše je ocenila kot kakovostno.  

D: »Meni je pomembno, kako se to podaja. Meni je pomembno, da je kvalitetno.« 

12.1 Pomembna je doslednost pri podajanju snovi. 

Kot izjavlja intervjuvanka D, je pomembna doslednost pri podajanju snovi, da se razvije od 

preprostega k bolj zahtevnemu. V svojih delavnicah sem sledila takemu načinu in izkazal se je 

za učinkovitega.  

D: »/.../ meni je bilo všeč, ko ste zmeraj začeli z eno preprosto zadevo. In se tako lepo 

nadgradili, recimo postopoma, da ni bilo to potem neko breme za delat, ampak smo osvojile v 

pravem času. In potem lahko to uporabile, ja ... Date eno snov, eno temo in potem začnemo, 

vse stvari se začnejo dogajati, ne. To mi je bilo fajn.«  

13 Za občutek varnosti v skupini je pomembna stalnost, skupina mora biti zaprtega tipa. 

Kot sem že omenila, skupina ustvarjalnega gibanja ni imela za svoj cilj psihoterapije. Cilj je 

bil raziskovanje načinov gibanja, čutenje svojega telesa, ugotavljanje svojih občutkov pri tem. 

Zato skupina ni bila zaprtega tipa, ker lahko refleksijo uporabljajo tudi pri enodnevnih 

delavnicah. Izkazalo se je, da je nekatere udeleženke motilo, da ni bilo stalnosti v udeležbi 

plesnih delavnic. Iz tega sklepam, da bi pri organizaciji podobnih skupin nadalje uporabljala 

način skupin zaprtega tipa.  

D: »Mene je kar motilo, da so skoz ženske prihajale in odhajale in ni bila neka stalna skupina, 

ker stalna skupina tudi pomeni varnost. Ker se lažje izraziš, ne. Tako da v bistvu nisem mogla 

čist svobodno se odpret zato, ker skoz so bile neke spremembe, katerim se je bilo treba 

prilagajat na neki način.« 

14 Staranje prinaša izgube. Pojavlja se potreba po skupini samopomoči (ali plesno-

gibalne terapije).  

Iz izjave intervjuvanke D lahko sklepamo, kako je za starejše osebe pomembna skupina, kjer 

bi lahko delile svoja stališča, probleme, radost, kjer bi se lahko odprle. Skupina plesno-

gibalne terapije bi zadovoljila take potrebe starejših oseb.  

D: »Mogoče, to je moj problem, psihični, da rabim neko stalnost, a veste. Ker se moram skoz 

od nečesa poslavljati. In sem skoz žalostna. Ali se moram posloviti od plesa tega, pa plesa 

onega, tai chija. Starost prinese to, da umrejo prijatelji, ne vem, stalno se od nečesa 

poslavljam. Nekako hrepenim po tem, da bi bila ena skupina, v kateri se bolj bi počutile 

ženske. In bi tudi stvari ven dale, kjer jih drugače ne.« 
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9.3 Ugotovitve in diskusija 

V raziskavi je bilo ugotovljeno:  

1. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo imajo pozitivno mnenje o učinkih 

plesa in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo fizično stanje, na 

zavedanje telesa. 

1.1 Ples in plesno-gibalna terapija povečujeta zavedanje drže telesa in spodbujata 

zdravo držo tudi v vsakdanjem življenju. 

1.2 Talna tehnika pomaga olajšati vstajanje v vsakdanjem življenju.  

1.3 Ples in metode plesno-gibalne terapije prispevajo k mehkejšemu gibanju in 

sproščanju okorelosti v telesu.  

1.4 Ples in metode plesno-gibalne terapije spodbujajo udeležence k izboljšanju svojih 

fizičnih kapacitet. 

1.5 Ples in plesno-gibalna terapija sta fizični dejavnosti, ki ju je lahko prilagoditi 

svojim zmožnostim. 

1.6 Želja po gibanju se lahko obdrži tudi v zlatih letih. 

2. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo imajo pozitivno mnenje o učinkih 

plesa in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo emocionalno stanje.  

2.1 Plesno-gibalna terapija, ples in glasba vplivajo na zavedanje svojih čustev. 

2.1.1 Zavedanja čustev se je treba učiti, še posebej tistim, ki tega niso naučeni od 

mladih let. 

2.1.2 Učenje zavedanja čustev zahteva določen trud, delo na sebi. 

2.2 Ples in plesno-gibalna terapija omogočata (nebesedno) izražanje z gibanjem čustev, 

razpoloženja in stališča. 

2.3 Pri plesu in plesno-gibalni terapiji je moč začutiti sproščanje bodisi prek izražanja 

čustev bodisi prek odmišljanja vsakdanjih problemov. 

2.4 Starejšim je velikokrat blizu dinamični ples, kar pove o energiji, ki bi jo želeli 

izraziti. 

2.5 Uporaba glasbe pripomore k temu, da ples kot gibanje ob glasbi spodbuja 

samoizražanje, vzbuja prijetne občutke, ima pozitiven vpliv na emocionalno stanje. 

2.6 Ples in plesno-gibalna terapija sta vplivala na spremembe v značaju: postal/-a sem 

bolj sproščen/-a, komunikativen/-vna, umirjen/-a, zadovoljen/-ljna. 

2.7 Prek obvladovanja novih načinov gibanja poskušamo vplivati na svoj značaj. 

2.8 Ples in plesno-gibalna terapija prispevata k boljši samozavesti starejših in oseb s 

Parkinsonovo boleznijo. 

2.9 Krizne situacije (kot recimo bolezen) lahko vržejo s tira, zmanjšajo veselje do 

življenja in željo po spontanem gibanju. 

3. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo imajo pozitivno mnenje o učinkih 

plesa in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo socialno stanje, sposobnost 

komunikacije.  

3.1 Ples in plesno-gibalna terapija povečujeta samozavest uporabnikov, sproščata, kar 

prispeva k bolj pogumni komunikaciji. 

3.2 Plesi v paru so najbolj priljubljeni med starejšimi in osebami s Parkinsonovo 

boleznijo zaradi možnosti komunikacije med nasprotnimi spoli. 

3.3 Po mnenju uporabnikov boljše socialno življenje pri plesno-gibalnih aktivnostih 

varuje pred depresijo. 

S temi ugotovitvami je moč sklepati, da po mnenju uporabnikov ples in plesno-gibalna 

terapija v enaki meri pozitivno vplivata na fizično, emocionalno in socialno stanje 

udeležencev. Večina čuti večjo povezanost s svojim telesom in čustvi, kar posledično 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

120 

izboljšuje njihovo kakovost življenja, varuje pred slabim razpoloženjem in depresijo. Glasbo, 

ples in spontano gibanje uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju za izražanje dobrega 

razpoloženja ali kot predelavo negativnih čustev. Ugotovljeno je bilo tudi, da se pri določenih 

resnejših zdravstvenih težavah celo pri osebah, ki ljubijo ples in uživajo v njem, zmanjša želja 

po gibanju in plesu.  

4. Ustvarjalni in strukturirani plesi, zlasti družabni in skupinski, so v enaki meri 

pomembni za starejše in osebe s Parkinsonovo boleznijo. 

4.1 Strukturirani plesi prispevajo k širjenju gibalnega besednjaka in tako povečujejo 

možnost izražanja pri ustvarjalnem gibanju. 

4.2 Pri starejših gibalni spomin začne upadati. 

4.3 Starejši, ki so bili seznanjeni z ustvarjalnim gibanjem (sodobnim plesom) že v 

mladih letih, ga razumejo in uživajo v njem tudi v starejših letih. 

4.4 Ker je ustvarjalno gibanje v Sloveniji med seniorji redek pojav, udeleženci 

predvidevajo, da ga razume malo ljudi.  

Že v teoretičnem delu magistrskega dela sem omenila pomembnost strukturiranih plesov za 

starejšo populacijo zaradi terapevtskih učinkov plesa, predvsem zaradi izboljšanja gibalnega 

spomina, kar potrjuje veliko raziskav. Menim, da bi morali biti strukturirani plesi v enaki meri 

kot ustvarjalno gibanje del plesno-gibalne terapije za starejše osebe, le da v ospredju 

ustvarjanja umetniškega izdelka ne bi bil sam izdelek, temveč proces ustvarjanja tega izdelka 

ter izboljšanje fizičnih, emocionalnih in socialnih kapacitet udeležencev. Izjave 

intervjuvancev so potrdile domnevo, da je za njih ustvarjalno in strukturirano gibanje 

pomembno v enaki meri. 

5. Nastopanje ima pozitiven učinek na starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo, 

če ni preveč naporno zanje.  

5.1 Pri nastopu kot pri posebnem dogodku so pomembni druženje, zabava in 

spontanost. 

5.2 Priprava k nastopu izboljšuje motivacijo. 

5.3 Pri nastopu je pomembna določena stopnja sprostitve in to zahteva od izvajalca 

sposobnost te sprostitve, obvladovanja treme. 

5.4 Nastopanje lahko izboljšuje sprejemanje sebe.  

5.5 Nastopanja ne sme biti veliko, ker lahko postane obremenjujoče.  

6. Starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo večinoma dajejo prednost plesom v 

paru (družabnim plesom), vendar je spekter njihovih interesov širok: ustvarjalno 

gibanje, orientalski plesi, argentinski tango, balet, jazz balet, hip hop, joga in tai chi. 

Pri odgovorih na raziskovalni vprašanji 7 in 8 je bilo ugotovljeno:  

7. Udeleženci so kot prednost poudarili raznolikost tehnik plesno-gibalne terapije, ki sem 

jih uporabljala na delavnicah, še posebej komunikativne tehnike (delo v dvojicah in 

skupinah), kar kaže, da je bil moj izbor tehnik plesno-gibalne terapije za starejše osebe 

in osebe s Parkinsonovo boleznijo primeren.  

8. Po mnenju starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo so imele metode plesno-

gibalne terapije pozitiven vpliv večinoma na vse motorične sposobnosti, najbolj pa so 

poudarili vpliv na gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in propriocepcijo.  

Z induktivno metodo so bile pridobljene dodatne ugotovitve, ki so pomembne pri izvedbi 

plesno-gibalne terapije s starejšimi in osebami s Parkinsonovo boleznijo, ter potrjujejo 

teoretične osnove plesno-gibalne terapije in teorije staranja:  
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9. Uporabniki so seznanjeni s pozitivnimi učinki plesa in telovadbe. 

10. Dotik je pomemben element plesno-gibalne terapije. 

11. Pogosto je pri seniorjih ples sanje od otroštva, ki so se uresničile v zlatih letih, kar 

izboljšuje njihovo kakovost življenja. 

12. Pri osebah s Parkinsonovo boleznijo je dobrodošel pristop delovanja poklicnega 

plesalca: »misli kot plesalec«.  

13. Vodenje plesnih dejavnosti se mora izvajati kakovostno.  

13.1 Pri podajanju snovi je pomembna doslednost. 

14. Za občutek varnosti v skupini je pomembna stalnost, skupina mora biti zaprtega tipa. 

15. Staranje prinaša izgube, pojavlja se potreba po skupini samopomoči (ali plesno-

gibalne terapije).  

10 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu je bilo raziskano mnenje starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo 

o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. Kot je bilo omenjeno v 

teoretičnem delu, ima veliko vlogo v kakovosti življenja osebe njeno mnenje, kako oseba 

sama vidi in ocenjuje kakovost svojega življenja (European Quality of Life Surveys (EQLS), 

2017), zato imajo odgovori udeležencev veliko veljavnost. 

Z raziskavo so bili pridobljeni odgovori na raziskovalna vprašanja. Ugotovitve so naslednje: 

 ples in metode plesno-gibalne terapije po mnenju uporabnikov pozitivno vplivajo na 

njihovo fizično stanje (povečujejo zavedanje svojega telesa in drže tudi v vsakdanjem 

življenju, prispevajo k mehkejšemu gibanju in sproščanju okorelosti v telesu, 

spodbujajo udeležence k izboljšanju svojih fizičnih kapacitet; kot fizično aktivnost jih 

lahko prilagodijo svojim gibalnim zmožnostim); 

 ples in metode plesno-gibalne terapije po mnenju uporabnikov pozitivno vplivajo na 

čustveno stanje uporabnikov (povečujejo zavedanje svojih čustev, omogočajo 

izražanje z gibanjem čustev, razpoloženja, stališča, še posebej pri glasbi, omogočajo 

sproščanje bodisi prek izražanja čustev bodisi prek odmišljanja vsakdanjih problemov, 

prispevajo k boljši samozavesti); 

 ples in metode plesno-gibalne terapije po mnenju uporabnikov prispevajo k boljši 

komunikaciji (zmanjšujejo osamljenost uporabnikov, preprečujejo depresijo, delujejo 

sproščujoče); 

 ustvarjalni in strukturirani plesi, zlasti družabni in skupinski, so po mnenju starejših 

oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo zanje pomembni v enaki meri; 

 nastopanje ima pozitiven učinek na starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo, 

če ni preveč naporno za njih (pri nastopu so pomembni druženje, zabava, spontanost; 

priprava k nastopu izboljšuje motivacijo, nastopanje lahko izboljšuje samozavest, 

vendar nastopanja ne sme biti veliko, ker lahko postane obremenjujoče); 

 starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo večinoma dajejo prednost plesom v 

paru (družabnim plesom), vendar uživajo tudi v drugih plesnih stilih: plesih sveta, 

zumbi, orientalskih plesih, ustvarjalnem gibanju, skupinskih plesih; tudi spekter 

njihovih gibalnih interesov je širok: argentinski tango, balet, jazz balet, hip hop, joga 

in tai chi; 
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 udeleženci so kot prednost poudarili raznolikost tehnik plesno-gibalne terapije, ki sem 

jih uporabila na delavnicah, še posebej komunikativne tehnike (delo v dvojicah in 

skupinah), kar kaže, da je bil moj izbor tehnik plesno-gibalne terapije primeren za 

starejše osebe in osebe s Parkinsonovo boleznijo; 

 po mnenju starejših oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo so imele metode plesno- 

 gibalne terapije pozitiven vpliv večinoma na vse motorične sposobnosti, najbolj pa so 

poudarili vpliv na gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in propriocepcijo.  

Vzorec oseb v tej raziskavi ni bil poenoten. Udeleženci so se precej razlikovali po svojem 

zdravstvenem stanju, predhodnih gibalnih izkušnjah, količini časa, ki so ga posvečali 

različnim gibalnim aktivnostim, sposobnosti refleksije, kar lahko vpliva na njihovo 

sposobnost čutenja svojega telesa in zavedanja čustev.  

Večina jih je seznanjena z rezultati raziskav o pozitivnih učinkih plesa in gibanja, kar lahko 

vpliva na njihove odgovore. Združuje jih veselje do plesa in to, da so se vsi intervjuvanci 

spoznali in preizkusili na sebi metode plesno-gibalne terapije, ki temeljijo na ustvarjalnem 

gibanju, zato rezultatov te raziskave ne moremo posplošiti na celotno populacijo starejših 

oseb in oseb s Parkinsonovo boleznijo.  

Veliko starejših je še vedno gibalno neaktivnih in še več oseb s Parkinsonovo boleznijo. V 

promociji zdravja so aktivno prisotne telovadba in različne športne aktivnosti. Kot kažejo 

rezultati te raziskave in mnogih drugih v mednarodnem prostoru, bi z večjo prisotnostjo plesa 

in pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi v promociji zdravega načina življenja lahko dosegli 

boljše rezultate v kakovosti življenja populacije starejših oseb in oseb s Parkinsonovo 

boleznijo, s čimer bi prispevali k uresničitvi strategije dolgožive družbe, večjemu številu 

kompetentnih, neodvisnih starejših, morebitni upočasnitvi razvoja bolezni Parkinsona ter s 

tem k zmanjšanju stroškov zdravstva. Priporočene so nadaljnje raziskave na tem področju, še 

posebej perspektivne in longitudne.  
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12 PRILOGI 

12.1 Priloga 1: Intervjuji 

Intervju 1.  

Udeleženka D. 

I. Lepo pozdravljeni. Začenjamo naš intervju in moje prvo vprašanje je koliko ste stari.  

D. Jaz sem stara 69 let.  

I. 69 let. Hvala, potem pa drugo vprašanje: kaj ste po poklicu?  

D. Ja, jaz sem bila modna kreatorka. Delala sem pa kot aranžerka. Malo sem delala kot 

kreator, malo kot aranžer.  

I. Torej, umetniški vidik? Ja, vizualist ste, odlično. Tako da je tudi to s plesom povezano.  

D. Ja, gibanje.  

I. In še tretje splošno vprašanje: ali imate ovire v gibanju, oziroma zdravstvene težave, in če 

da, katere?  

D. Nimam. Razen, mislim, včasih me je malo križ boli, takrat pa moram pazit. Drugače pa ni 

nič, nobenih težav.  

I. Super. Le redko kdo se lahko s tem pohvali. Hvala bogu.  

D. (smeh). 

I. Samo še tako naprej. In midve tudi greva naprej na fizične aktivnosti. Naslednje vprašanje: 

koliko približno ur na teden imate fizične aktivnosti in katere vrste (torej v to lahko tudi gre 

delo na vrtu, telovadba, ples, vse kar lahko naštejemo)?  

D. Tako bom rekla. Dvakrat na teden je bilo zdaj pa enkrat na teden. Še Feldenkrais. Trikrat 

na teden sem imela pozimi, ko je manj gibanja. Tako sem si namenoma izbrala čim več 

aktivnosti, v notranjih prostorih pozimi. Zdaj je pa vrt, pa grem vsak dan na vrt. In zdaj, 

recimo dopoldan vsak dan po dve uri na vrtu. Fizično, a ne. Tudi telovadim. Vsako jutro 

delam tibetanske vaje.  

I. Samostojno? Koliko približno časa to traja? 

D. Pol ure. Pol ure tibetanske vaje. Pa malo z jogo kombiniram, tako. Zvečer pa dostikrat tudi 

naredim nekatere vaje, ki mi jih pokazal zdravnik na raztegovanje. Pa za inkontinenco tudi 

zvečer, ampak včasih. 

I. To govori o tem, da ste zelo disciplinirana. Po navadi sam sebe težko spraviš v telovadbo.  

D. (smeh) Saj je res. Včasih se moram malo prisilit, včasih se mi ne da. Ampak pol rečem, da 

se boljše počutim po vajah in potem vidim, da to koristno. In se potrudim.  

I. Kar se tiče teh ur fizične aktivnosti, ki ste jih obiskujete, to je trikrat na teden po eni uri, ali 
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več?  

D. Ja, enkrat na teden dve uri. Dve uri ob torkih, to je lady stile in orientalski plesi, potem ob 

ponedeljkih sem imela Feldenkrais. Ob četrtkih smo imeli ustvarjalni gib, ampak zdaj ni več. 

To mi je bilo super. In upam, da še bo. In da bo več interesentov jeseni.  

I. No, o tem zdaj se bova še naprej pogovorila. In greva na naslednje vprašanje. Iz vseh teh 

vrst fizične aktivnosti katere so za vas najljubši, najbolj prijetni?  

D. Ja, meni je bil fajn ta ustvarjalni gib pa še Feldenkrais. Te plesi lady style pa orient meni pa 

dela težave zapomnit si gibe (smeh). 

I. Aha, tako.  

D. Pozabljam, no. Drugače, meni je prijetno. Z veseljem hodim plesat, ampak tako mi 

neprijetno, ko pozabljam in potem gledam. Sem kar nekje, se zgubim.  

I. Razumem. Vseeno mi to delamo zase. In tudi v svoji magistrski nalogi govorim, da 

strukturiran ples je enako pomemben za seniorje, da treniramo gibalni spomin.  

D. Ja, zato vztrajam.  

I. Dobro, hvala in mi gremo naprej. Kaj je za vas osebno ples na splošno in kaj vas v njem 

privlači? Ali ste kdaj razmišljali o tem? 

D. Vsekakor mi je ples eno tako veselje, ne. Ko plešem, ker sem tako depresiven človek, mi je 

fajn, ker me tako osveži nekako, ne vem kako bi temu rekla, veselje mi naredi. Spravi v boljšo 

voljo. Ja, v boljšo voljo me spravi. Recimo to, pa tudi samo gibanje mi je lepo. Gibam, ne, pa 

še se družim v skupini, ne.  

I. Kako pa dolgo vi ukvarjate s plesom, kdaj vi začeli plesati? Ali ste v mlajših letih kaj 

plesali?  

D. Ni kaj dosti, razen kakšnih disko.  

I. Kakšnih tečajev niste obiskovali, ne?  

D. Ne, razen, pravzaprav, h Kseniji Ožbolt hodila plesat. Ampak pri štiridesetih recimo.  

I. Aha, potem pa to je bilo ustvarjalno gibanje? Ksenijo Ožbolt poznam.  

D. Ja ja, tudi neko podlago imam. Sem hodila par let, potem ni več hotela nas učit. Se je 

začela ukvarjati s temi plesnimi koreografijami. Potem sem tai chi redno par let delala. Kar 

ene 10 let. Ja, tako bolj dolgo. Ampak ples nekako nisem obiskovala ker ne vem… Meni je 

pomembno kako se to podaja. Meni je pomembno, da je kvalitetno. Ker jaz sem to pri Kseniji 

začutila, da ona je sestavljala, recimo, vaje v eni uri ona si izmišljala sproti, da jaz potem 

imela toliko energije, da bi lahko šla še plesat celo noč. Dobro, bila sem tudi mlajša, ampak 

dejansko ta ples je bil tako...  

I. Energizirajoč? 

D. Tako ja.  
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I. Koliko pri Kseninih vajah je bilo ustvarjalnega gibanja in koliko strukturiranega, če se 

spomnite? 

D. V glavnem je bilo strukturirano. Ona je pokazala, nas je vodila tako, da smo se razgibali, 

očitno, na principih modernega plesa. Popolnoma, celo telo, ne vem. Potem si bil poln 

energije. Pa sem bila mlajša, to je res.  

I. Dobro, hvala, potem gremo na naslednje vprašanje. Ali je obisk srečanj ustvarjalnega 

gibanja vplival na vaše zavedanje telesa v vsakdanjem življenju? In če da, kako? Lahko tudi 

primerjate, ker obiskujete še Feldenkrais, lahko primerjate, katera od vadb vam bolj 

doprinesla v zavedanju telesa?  

D. Ja, v glavnem drža. Se nekako ugotovila, da bolj vem kako se držim. In še bolj potem jo 

tudi poravnam, popravim. Ker sem prej bila bolj tako (pokaže upognjen hrbet). Zdaj pa sem 

tako, bolj se zravnam (pokaže bolj zravnan hrbet). U glavnem ta notranji občutek, kako 

stojim, kako sem. To mi je dal ples, ne. Recimo to pri vas, pri vaših plesih. Ne spomnim se 

kako je bilo tam (pri Kseniji Ožbolt). Sem čutila večjo energijo. Pri tai chiju pa je bilo nekaj 

drugega, so mi odpirali nekatere take vsebine, ki sem jih jaz prvič doživela in bilo tako zelo 

waw, ne vem, kako bi ti razložila. Ne vem, neka jasnovidnost recimo. Take neke druge 

dimenzije.  

I. Iz emocionalnega in duhovnega vidika?  

D. Po moje tai chi je neki tip vadbe, ki verjetno odpira tiste kanale. No zdaj pri plesu to nisem 

doživela, ne vem. Pri tai chiju pa zelo močne energije. 

I. Zanimivo, evo, je že meni zanimivo. S tai chijem nimam veliko izkušenj, par vaj sem 

obiskala, drop in varianta. Ko zadevo želiš dobro poznat in začutiti efekt, moraš nekaj časa 

vztrajati.  

D. Potem mi je to postalo naporno, ker so bile ni samo pozitivne učinke. So bile pa tudi 

negativne stvari, ki so se sprožile, in je bilo težko zdržat. In zato mislim, da je to borilna 

veščina. Ko pravijo eni, da to je samo neko gibanje… Ne, figo, to je borilna veščina, ki sproži 

tudi druge potenciale, ki jih moraš premagati, a ne. Ni samo fine, ampak tudi slabe.  

I.Ja, ker znanost zdaj še le odkriva možnosti človeškega telesa. Tudi biokemijske procese. 

Očitno pri tai chiju so stari modreci te stvari že odkrili, znanost pa samo še prihaja k temu. 

Razumem.  

D. Ja, že prej to pogruntali pred 5 tisoč let (smeh). Ne vem če sem odgovorila na vprašanje.  

I. Ja, kar se tiče zavedanja telesa. Kot ste rekli, v vsakdanjem življenju pazite na držo. In kot 

ste omenjali ste tako disciplinirana, da sama telovadite, tukaj vprašanj ni. Je vse preneseno v 

vsakdanje življenje, bodisi od plesa bodisi od telovadbe. Vi zavedate svojega telesa v veliki 

meri.  

D. Ja, tako.  

I. Dobro, gremo mi na naslednje vprašanje: ali je obisk srečanj ustvarjalnega gibanja vplival 

na vaše zavedanje čustev v vsakdanjem življenju, na vaše emocionalno stanje na splošno? In 

če da, kako?  
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D. Dejansko na plesih, ko smo plesale, so mi se sprožila ta čustva. Samo jaz imam to 

psihoterapijo za sabo. Sem jaz se učila za psihoterapevta tudi (smeh). Sem že prej srečevala s 

tem, kako sebe čutiš. Ko sem prvič šla na terapijo s psihoterapevtom, me je vprašal kaj jaz 

čutim. Jaz sem rekla, da nič. Je rekel, kako? Vsak človek nekaj čuti. Sploh se nisem zavedala 

svojih občutkov, nisem vedla, kaj čutim, ja (smeh). Skozi terapijo sem se začela zavedati 

svojih občutkov. Ker sem jih tako negirala. Ne vem kaj je moja psiha delala. Ker vse te 

občutke.... niti nisem zavedala, da sem jezna, ko sem bila jezna. O občutkih nismo nikoli 

doma govorili. To je bila tabu tema.  

I- Če lahko še poveste, kako ste se v procesu te psihoterapije in tega učenja naučili zavedati 

svojih čustev? Kakšen je bil ta proces, da mi poveste, če lahko.  

D. Najprej smo bili na temah, ki se mame tičejo. V povezavi, ki je z mamo bilo, a ne. Pol pa z 

očetom. Smo delali določene vaje v katerih sem morala soočiti z mamo in potem so ta čustva 

prišla ven, tako nekako. Ampak to je bilo terapevtsko. Terapevtski proces znotraj ene skupine 

kjer si bil varen. A veste, ker jaz ne morem ta svoja čustva z mojo mamo reševat ali jih izrazit. 

Tam sem jih pa lahko, recimo. Ker je bilo to varno zavetje. In tudi terapevt je znal to vodit. 

Ko se je kaj pojavilo, kjer so ta čustva so lahko tako huda, da ti gre za življenje in smrt. Lahko 

včasih, a ne. In tam tudi terapevt pomaga, stoji ob strani, da predelaš ta čustva na ta način, da 

imaš pred sabo osebo, ki te pelje čez nekako ves čas, da zaupaš. Da te lahko pelje, da ne 

ostaneš v tistih občutkih groznih, ko si imel s svojo mamo ali z očetom ali ne vem s kom.  

I. Torej, če sem prav razumela niste nič čutila, ker niste sebe vprašala kaj čutite.  

D. Mogoče zaradi tega. Ja, ni mene noben učil, da se vprašam kaj čutim, kako sem, tega ni 

bilo. To je bila tabu tema.  

I. Potem, ko smo že imeli ustvarjalno gibanje ste že znali zavedati svojih čustev? In potem te 

izkušnje so pomagali v gibanju z glasbo čutiti sebe? Potem ste lažje zavedali gibanja in svojih 

čustev pri tem?  

D. Ja, tako. Zato meni je ta ples zato, da ta čustva spet prišla, mi je bilo fajn, da sem jih lahko 

izrazila. V bistvu ne moreš zmeraj tega izrazit. Ker tudi določena čustva ni povsod primerna.  

I. Pa tudi določena čustva se ne da izraziti z besedami.  

D. Ja sigurno, da ne. 

I. Ja, se strinjam tudi jaz 

D. (smeh.) Sem še hotela povedati, da ta terapija, ki sem jo jaz imela je bila psiho telesna 

terapija in mi smo delali vaje v bistvu na telesu in je prišla neka psihična vsebina ven. Ampak 

te vaje so bili, ne vem, kričanje ali pa majhno gibanje in si že padel v neki proces.  

I. Torej, telesno orientirana?  

D. Ja, telesno orientirana.  

I. Hvala, torej gremo na naslednje vprašanje: ali ste opazili tokom obiskovanja naših plesnih 

srečanj spremembe v svojem karakterju, ki bi jih povezali z našimi plesnimi srečanji? To 

pomeni že po tej psihoterapiji samo tokom teh dveh let?  
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D. Jaz bom tako rekla. Mene je kar motilo, da so skoz ženske prihajali in odhajali in ni bila 

neka stalna skupina, ker stalna skupina tudi pomeni varnost. Ker se lažje izraziš, ne? Tako da 

v bistvu nisem mogla čist svobodno se odpret zato, ker skoz so bile neke spremembe katerim 

se je bilo treba prilagajat na neki način. In zato mi je žal, da se ta skupina razpadla. Mogoče, 

to je moj problem psihični, da rabim neko stalnost, a veste. Ker se moram skoz od nečesa 

poslavljati. In sem skoz žalostna. Ali se moram posloviti od plesa tega, pa plesa onega, tai 

chija. Starost prinese to, da umrejo prijatelji, ne vem, stalno se od nečesa poslavljam. Nekako 

hrepenim po tem, da bi bila ena skupina v kateri se bolj bi počutile ženske. In bi tudi stvari 

ven dale kjer jih drugače ne. No to.  

I. Iz tega vsega v bistvu že jaz delam neke zaključke. V tem smislu da če bomo, a upam da 

bomo ustanovili tako skupino, takoj omenimo, da to je zaprta skupina, ki bo delovala recimo 

dva meseca. In po tem, po dveh mesecih, kdor želi ostane ali pa gre. Ampak naj bo vsaj dva 

meseca ena stalna skupina. Zdaj smo imeli v bistvu samo metode plesno gibalne terapije 

oziroma samo ustvarjalno gibanje. Tako da bomo naslednje leto bolj jasno povedale za kaj 

gre.  

D. Samo da jaz mislim da so ženske…Malo jih je pripravljenih, da bi tako delali. So vse neki 

lahkotno, pa to. To pa že. Ko pa se je treba poglobiti v svoj problem… 

I. Absolutno, zato ste ostale samo tiste, ki ste sposobne se povezati s sabo in sposobne tudi te 

vaje sprejeti in razumeti učinek in videti za kaj gre. Ker so tiste, ki so odšli, rečejo, da se ne 

znajdejo v tem plesu.  

D. Zato, ker ne vedo, mogoče, kaj najdejo.  

I. Torej, kar se tiče sprememb v karakterju, smo že zaključili, da so se zgodile, ko ste že eno 

leto imeli psihoterapijo. In tako, da naša srečanja res ni preveč vplivali na vaš karakter. In 

naslednje vprašanje je ali so izkušnje iz naših plesnih srečanj na kakršenkoli način vplivale na 

vaš odnos z ljudmi, na komunikacijo?  

D. Ja, malo sem bolj odprla, se povezala. Pa smo se že objemale, pa to mi je bilo všeč, ko smo 

s tisto žogico… Ker to mi je najboljše tako, ko prideš v neko skupino ne poznaš nobenega in 

tudi vsak gre po svoje. In malo je komunikativnih takih, ki bi vzpostavili kontakt. Ti si pa to 

super s tisto žogo naredila, da smo izgovarjali imena. To je bilo res super. Pol pa že srečaš, pa 

objameš. Tako da je. Ja, komunikacija je. Da se počutiš kot skupina. Da se nekaj skupaj delaš. 

I. To, v bistvu, veliko pomeni, a ne? 

D. Da, veliko pomeni.  

I. Potem pa gremo na naslednje vprašanje. Ali so izkušnje iz naših plesnih srečanj na 

kakršenkoli način vplivali na vašo sposobnost soočenja s problemi?  

D. V bistvu ja, kjer so bile neke situacije, kjer je bil neki problematičen odnos in sem bila 

postavljena pod dejstvo, kako to sedaj rešit. Tako da je v bistvu prihajalo do kakšnega odnosa, 

ki je bil zame izziv, problem. Ne vem, ali iti do koga, pogovarjati z nekom kar tako, svoje 

stvari povedati ali ne povedati, upreti se, to ja. To se je pojavilo tudi.  

I. Torej, pogum v komunikaciji? 

D. Ja pogum, tako. V bistvu sem o tem razmišljala. Lažje je bilo, v bistvu, soočiti s to svojo 
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nerodnostjo. Tako bi rekla, ker nisem glih komunikativna. Kako se v bistvu približati, 

povedati. Ja pogum, tako kot ste rekli.  

I. Mogoče razmislite o tem, da so take naše vaje kot recimo vodenje - sledenje, ogledalo, ko 

smo delali v parih, se spomnite? In ste se morali soočiti z energijo drugega človeka. Pa ste 

sodelovali z različnimi našimi članicami. Ali ste čutili razliko v tem sodelovanju? Ali ste čutili 

drugačnost v tem sodelovanju? Z vsako posamezno osebo, ali je bila kakšna razlika? 

D. Ja, seveda. Z vsakim je drugače, a ne. Ne glede na to, da vaja je ista. Ampak z vsakim je 

drugačen občutek. Ja, to je glih fino (smeh). Da prideš ven, da se pokažeš v bistvu s tem.  

I. Ker smo večkrat delali take vaje ali ste opazili kakšne spremembe med tem, kako je bilo na 

začetku in potem po večjem ponavljanju? Torej ali je bila kakšna razlika? 

D. Seveda je bila razlika. Ja ja ja. Na začetku še nisem čist razumela, a ne, kako in kaj. In tudi 

nisem bila sproščena. In pol sem bila čedalje bolj sproščena. 

I. Torej z večkratnim ponavljanjem v bistvu bolj razumeš v čem je smisel teh vaj? 

D. Ja, seveda.  

I. Dobro, hvala. Gremo na naslednje vprašanje. Zdaj bom naštela metode, ki smo jih uporabili 

v naših srečanjih. Prvo je aktivacija telesa na tekočem gibanju. To je to s čim smo začenjale 

vaje in kar smo najbolj pogosto delale. Potem talna tehnika; ples ravnotežja, ko smo izvajale 

na eni nogi „hobotnico“; različne načine gibanja: staccato, zamahovanje, dotike, tresenje, po 

Rudolfu Labanu različne načine gibanja; potem smo imele še plesne elemente: skoke, 

preskoke, vrtenja; igra s hitrostjo in ritmom: hitreje, počasneje, ko smo morale narediti 

ritmične koračne vzorce; potem še metodo petih ritmov tudi spoznale; pa delo v dvojicah: 

ogledalo (zrcaljenje), vodenje – sledenje; in spontani ples. Iz vsega tega navedite prosim tri 

tehnike v katerih ste najbolj uživali.  

D. Ko se spomnim tistih občutkov od takrat, mi je bilo vse všeč. Kaj pa mi bilo najbolj fajn, 

recimo, sledenje. Sem jaz sledila pa so meni sledili. Tudi zrcaljenje mi bilo lepo pa tudi vse te 

plesne tehnike, po tleh, poskoke, to neko veselje. Ko si na tleh nekaj drugega čutiš kot si pa 

skačeš - tudi nekaj drugega. V bistvu vse te tehnike oziroma plesni elementi, vsak sproži neko 

drugačno čutenje in je bilo fajn to opazovat. Tako to pri meni, ne.  

I. Torej, kot sem razumela v eni besedi je raznolikost.  

D. Ja, raznolikost, tudi to, ja ja ja (smeh). Ja, v bistvu meni je vse všeč.  

I. V bistvu, ko to vse združiš postane bolj zanimiva slika, a ne? Ko si združiš in se bolj 

znajdeš in privneseš v svoj ples, ko spontano plešeš privneseš več stvari.  

D. Ja, tako je, meni je bilo všeč, ko ste zmeraj začeli z eno preprosto zadevo. In se tako lepo 

nadgradili, recimo postopoma, da ni bilo to potem neko breme za delat, ampak smo osvojile v 

pravem času. In potem lahko to uporabile, ja. Ker recimo, zanimivo, tako, če primerjam s 

slikanjem v CAFu tam smo morali začeti takoj risati. Vi pa nimate tako. Date eno snov, eno 

temo in potem začnemo, vse stvari se začnejo dogajati, ne. To mi je bilo fajn.  

I. Še par besed o slikanju, ker to je zelo povezano s plesom. Ker vem, da slikate in sem videla 

slike in sem navdušena, in če lahko par besed poveste tudi o tem.  
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D. (smeh). Da, jaz gibam zato, ker če dolgo pri miru sedim, meni potem vse boli. Jaz moram 

stalno se premikat, ker drugače kot bi zarjavela. Pa tudi nimam cirkulacije dobre. In pol me 

zebe v bistvu in stavno se moram gibat. Tako da to je neka nuja pri meni. Čim pa to likovno 

izražanje, to ja pa, ne vem, to se mi zdi, da imam talent. Plesnega talenta nimam po moje. 

Ampak imam pa to likovno zelo dobro. Barve znam kombinirati. Risat pa se vsak nauči. To 

sem se naučila že v šoli, ko sem delala to oblikovno. Pa potem še se učila pri raznih teh 

slikarjih. Tako da sem se naučila slikat. Potem pa dolgo časa nič nisem delala. Pa zdaj, ko se 

je hčerka, ko sem se osamosvojila (smeh) in sem si želela že nekaj let prej začeti delat pri 

Mariji (v CAFu), ampak ni bilo možno in letos sem začela. In potem sem odkrila, da jaz to 

dobro znam.  

I. Odlično, hvala. Pa gremo midve naprej z vprašanji. Zdaj bom naštela različne komponente 

kar se tiče telesa. To je aerobna zmogljivost, to pomeni hoja, skakanje, take stvari, ko se 

zadihaš; potem moč mišic; gibljivost sklepov, mišic, kako se lahko raztegneš; ravnotežje, 

sposobnost držati rarvnotežje, vrtenje to je tudi sposobnost ravnotežja; koordinacija - 

usklajevanje rok, nog; in propriocepcija, da zavedate kje so vaši deli telesa v prostoru in 

zavedete prostor, da se premikate po tlorisu, recimo po krogu, po diagonali, desno, levo, 

nazaj, to se imenuje propriocepcija. In po vašem mnenju, kako bi ocenili vpliv delavnic na te 

komponente?  

D. Vse to, ne. Vse to, seveda. Vse vaje smo delale za to. Meni se vrti hitro v glavi. Imam ta 

tinitus. Mogoče, od tega.  

I. Ja, ravnotežnostni telesni sistem moramo vzdrževati. Če delate tibetanske vaje, tam je tudi 

vrtenje.  

D. Joj, jaz ga spustim.  

I. To pa prvo kar je treba delati, to je za ravnotežje.  

D. Jaz sem to izključila, ker se mi vrti v glavi, ko to delam. Zdaj pa moram vključit pa manj 

časa.  

I. Ja in postopoma dodajati. Ja, v tibetanskih vajah je 21 krogov ampak je treba začeti z 

malega, 4-5 in postopoma dodajati. Ker so vsi plesalci, ki vadijo vrtenje, na začetku se jim 

vsem vrti. Ampak zato, ker večkrat ponavljajo potem vestibularni aparat se navadi in potem 

ne vrti več tako.  

D. Dobro, bom upoštevala (smeh).  

I. In gremo še midve na naslednje vprašanje. Če primerjate ustvarjalno gibanje in strukturiran 

ples, ali bi izbrali enega od njih kot bolj pomembnega za vas? Zakaj? 

D. Ja, oboje sta pomembna, ampak bolj mi ta ustvarjalni gib všeč. Mogoče zato, ker sem 

lahko sledila. In mi ni bilo treba razmišljati kam gre noga. Ker pri taj chiju je to še bolj 

komplicirano. Ker je vsaka roka, noga, telo, dokler vse to skoordiniraš… imam probleme s 

koordinacijo. Dokler si zapomnim, kje je roka, kje je noga, sploh če ni v isto smer. Tako da 

všeč mi je ustvarjalni gib, všeč pa mi je tudi uno plesati. Orientalski plesi vsekakor mi tudi 

všeč.  

I. Ja, pa tam je tudi malo improvizacije.  
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D. Ne upam se gibati na vse sto, zaradi križa delam malo z rezervo.  

I. Ja, naše glavno pravilo je, da delamo po svojih močeh. In če mi zdaj se lotimo vprašanja 

nastopanja, ali ste kdaj nastopali s plesom ali ne?  

D. Edino takrat, ko smo za maškare plesale. Vsaj enkrat (smeh). Zdaj pa ne bom, ker tako 

slabo plešem (je mišljen bodoči nastop s skupino lady stile). Ko bo ta nastop, da ne bom 

pokvarila. Zaradi tega, da sem manjkala na zadnjih vajah.  

I. Ko pa ste imeli takrat to izkušnjo z nastopom, povejte kako vam je bilo? 

D. Fajn. 

I. Ste imeli dober občutek? 

D. Ja, sem imela dober občutek, ni bi mi ni nič bilo nelagodno nastopati. Ker najprej sem 

mislila, da mi bo malo nerodno. Prvič, ker ne obvladam čist. Pa še to da te gleda toliko ljudi. 

Mislim, da nisi perfekten pa vsak bo to videl. Potem pa v bistvu sem na to zamahnila z roko. 

Sem rekla, briga me, jaz zdaj plešem. Plešem to, kar vem pa znam (smeh). 

I. Torej, bolj pozitivno? 

D. Ja, bolj pozitivno.  

I. Vseeno ni tako, kot vsak dan, je bila kakšna vznemirjenost? Nekaj posebnega, posebni 

dogodek? 

D. Ja, ja.To je pa bilo. 

I. Torej, ta pozitiven adrenalin? 

D. Tako, tako to je res. To pa sem res čutila, tako da je fajn nastopati. 

I. Hvala, torej greva na naslednje vprašanje: navedite prosim vaše najljubše zvrsti 

strukturiranih plesov.  

D. Bi rekla, da orientalski.  

I. Hvala, potem pa še zadnje vprašanje: katere plesne zvrsti bi še radi plesali, ki jih zdaj ne 

plešete?  

D. Ja, nekoč sem si želela tango, pa sem se vpisala. Pa ni bilo soplesalca pa potem je to 

izumrlo.  

I. A mislite argentinski tango? 

D. Je tako, argentinski tango. To mi tako ležijo ene stvari, ki so tako bolj dinamični. Da so 

gibi tako staccato, oštri, emocionalni. To mi je všeč.  

I. Če smo že pri tangu, ker argentinski tango je ples v paru, in če tango plešeš sam brez para, 

kaj je za vas v tangu bolj pomembno? Ali vam je vseeno, ali bi ste ga plesali kot argentinski 

tango s soplesalcem, ali bi lahko tudi sama, kot skupinski ples? 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

138 

D. Ja, za spremembo bi pa tudi v paru, ker sem že toliko let sama. Da malo imaš ta občutek, 

da si ženska pride ven nasproti moškemu. Kjer se je lažje ženska si izrazi z moškim kot pa z 

žensko ali pa sama. Tako da ta način raziskovala bi bolj za dušo. Mi ni pomemben seks ali kaj 

drugega. Ampak duhovno, moška energija in ženska energija. Kako se prepletajo in 

dopolnjujejo, to me zanima. In zato bi raje plesala s partnerjem, ampak ga ni.  

I. Dobro, mogoče še bo. Samo treba probat, pogumno naprej.  

D. Ja malo časa še je.  

I. Potem pa čimprej. 

D. Čimprej (smeh).  

I. Ker je tudi argentinskega tanga zdaj veliko je v Sloveniji.  

D. Ja, ampak zaenkrat mi ni uspelo, morala bi si najti partnerja. To mi je všeč tudi pri teh 

milongah, ali kako že rečejo. Ker v bistvu nisi vezan, ampak plešeš tango. Plešeš z enim ali 

drugim in pride do izmenjave energije. In to je fajn.  

I. Odlično, hvala. In na koncu še tako vprašanje: ali bi še hoteli kaj dodati?  

D. Jaz mislim da sem vse povedala. Je bilo toliko pestrih vprašanj.  

I. Najlepša hvala za intervju in zdaj bomo ga zaključili.  
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Intervju 2.  

Udeleženka N.  

I. Lepo pozdravljeni. Bova začela naš intervju in prva vprašanja so bolj splošni. Koliko ste 

stari?  

N. 66 let.  

I. 66 let. Hvala, drugo vprašanje je kaj ste po poklicu? 

N. Jaz sem bila diplomirana ekonomistka.  

I. A je bila služba bolj sedeča?  

N. Sedeča ja, ampak treba je bilo hodit gor pa dol, ker so stopnice v drugo nadstropje, v 

četrto.  

I. Aha, tako da je bilo tudi malo razgibavanja?  

N. Ja, v glavnem pa seveda za računalnikom, pisarniško delo.  

I. Hvala, in tretje vprašanje je ali imate ovire v gibanju, oziroma zdravstvene težave? Če da, 

katere?  

N. Ja, prej jih nisem imela. Do marca meseca, ko sem dobila srčni napad. Sedaj pa moram... 

se mogoče bom prišla na zeleno vejo. Ampak trenutno moram se pazit. In moram regulirati 

pulz, da ni previsok. To mam prvo nalogo po končanem zdravljenju. Ker zdaj hodim na 

rehabilitacijo. Bodo pa povedali koliko lahko, kaj lahko, če lahko. Zato, ker ni bil to samo 

srčni infarkt, ampak imam atrijsko fibrilozo kar pa pomeni, da moram pulz pazit. Ker mene 

tako butne in ne bi meni strdek prišel v možgane.  

I. Ja, razumem. V Sloveniji je zelo dobra rehabilitacija, tako da se bo. Vse bo uspelo, samo 

malo časa pač je treba. Tako, da mi gremo na četrto vprašanje in vprašanje je: katere vrste 

fizične aktivnosti in koliko ur na teden ste imeli? Povejte prosim kako je bilo do marca.  

N. Do marca pa imela sem vsak dan. V ponedeljek in petek sem imela jaz ene vrste telovadbo 

po 45 minut. V torek sem hodila na vaš lady stile. Včasih sem šla tudi na trebušne plese. V 

sredo smo imeli tele plesi v parih pa formacijo še dve uri. V četrtek smo imeli plesi sveta. Pa 

step aerobiko. Pa sem še hodila na izrazni ples. Pa poleg tega sem še imela ob petkih ples v 

Boleru (plesna šola), sem hodila s Filipom. Ampak to je bilo do januarja.  

I. Dobro, hvala. Gremo potem na naslednje vprašanje. Iz vseh teh vrst aktivnosti kateri so vam 

najljubši? Kot vidim, telovadbo imate le dvakrat na teden, vse ostalo pa je ples?  

N. Ja, meni samo ples mi je všeč.  

I. Ali lahko poveste o svojih plesnih izkušnjah v mlajših letih? 

N. Ja, jaz sem si od nekdaj želela plesat samo nisem imela možnosti pa starši mi niso pustili. 

Čeprav sem si želela, včasih je bilo malo težje priti do Ljubljane, ker v Ljubljani vse se 

dogajalo. Kot otrok nisem imela te možnosti in takoj, ko sem se začela na fakulteto hodit, a 
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ne, sem se vpisala. V baletni šoli je bil izrazni ples pri profesorju Krajgerjevi. In tam sem 

imela najprej dvakrat na teden, potem pa smo imeli skoraj vsak dan nekaj časa. In sem bila že 

tik pred tem da smo nastopali, sem pa zanosila jaz. Pa se je moja kariera končala. To sem 

hodila tri ali štiri leta. Potem pa si želela še pa nisem imela možnosti. Ker moj mož mi je delal 

težave. Nisem mogla več hodit.  

I. In potem začeli ste spet kdaj? 

N. Pol sem začela šele... Potem sem hodila na razne stvari. Na telovadbo, potem še otroci 

malo izrasli, ko sem jih lahko pustila kakšnemu, potem sem hodila pa k Meti Zagorc. Ampak 

to je bilo v bistvu malo plesa, malo telovadbe. Potem pa v bistvu… čak da se spomnim.. Ja, 

nič, potem pa sem hodila k Evi (Stramšek, plesna učiteljica). Ja, stara sem že bila tam kar 50 

let, ko sem se jaz pa začela spet plesat. In sem hodila na trebušne plese crka ene 9 let. No, in 

potem, ko sem šla v penzion, ko sem bila stara 57 pa 58 sem začela na Fužinah plesat. Pri tebi 

pa pri Moniki pa pri Ani.  

I. Pri Ani. Super, kar bogate plesne izkušnje imate.  

N. Saj nisem kakšen talent, ampak rada plešem.  

I. Ali ste kdaj pomislili zakaj tako imate radi ples? 

N. Hm, nimam pojma. Ena stvar je, da se lahko družiš. Da se imaš lepo, ko plešeš v paru 

recimo ampak meni je čist všeč, če sama plešem. To se pravi, da se takrat tako sprostim, da 

meni to je ene vrste sprostitev, da sem takrat vse pozabila, službo, probleme za tisto urico, a 

ne. 

I. Torej predvsem sprostitev? 

N. Ja, sprostitev. Tudi včasih, ko sem bila slabe volje ali sem bila nesrečna, to da sem sama 

zaplesala ob glasbi kar neki iks ipsilon. Tako sem kaj poslušala in sem plesala doma.  

I. Hvala, in gremo na naslednje vprašanje. V naslednjem vprašanju gremo na naše ustvarjalno 

gibanje. Tudi upoštevamo te izkušnje, ki ste vi jih imeli pri Živi Krajger. Ali je obisk srečanj 

ustvarjalnega gibanja vplival na vaše zavedanje telesa v vsakdanjem življenju? Če da, kako?  

N. Ja, sploh ko sem začela h Krajgerjevi hodit, sem prvič dobila samozavest. Jaz nisem bila 

samozavestna. In sem pri njej prav pridobila samozavest tudi v drugih stvareh. Prvič to, 

drugič pa sem se zavedala svojega telesa, točno katera mišica je delala, pa to. Mogoče zdaj 

letos smo premalo to delali. Včasih smo dvakrat na teden ali vsak dan to delali in sem se bolj 

počutila. In točno sem vedla ali zdaj držim trebušne mišice ali diham, kako diham. Vse sem 

bolj premišljevala.  

I. Ja, očitno po eni uri na teden je zelo malo.  

N. Ja, je zelo malo. Čeprav mi je bilo super, saj veste. Rada sem hodila, samo malo je bilo 

tega. Pa še škoda, da nas ni bilo več.  

I. Da, razumem. Dobro, hvala in zdaj naslednje vprašanje. Ali je obisk srečanj ustvarjalnega 

gibanja vplival na vaše zavedanje čustev v vsakdanjem življenju in na emocionalno stanje na 

splošno? Če da, kako?  



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

141 

N. Ja, mislim da je, kjer včasih si moral izbrati eno glasbo, to sem za nazaj govorim in tista 

glasba je nekaj v tebi zbudila v tvojem telesu in nekaj si začutil, ali žalost, ali veselje, ali… ne 

vem, nekaj. Razne vrste občutkov so bile, a ne.  

I. To vi govorite o teh primerih, ko ste si sami izbrali glasbo? 

N. Ja, ko sem sama tudi ampak tudi, ko ste vi dali gor glasbo pa si si nekaj predstavljal. 

Mogoče sem se včasih jaz kaj drugega predstavljala kot ste vi, ampak je bilo zanimivo.  

I. Drugačna izkušnja.  

N. Ja, drugačna izkušnja. 

I. Kar se tiče takega kot recimo mi govorimo o zavedanju telesa, o zavedanju mišic in o tem, 

da sem jaz v svojem telesu, kako zdaj se v njemu počutim, če pa se navežemo preko telesa na 

čustva, to se pravi, kako se zdaj počutim, ali sem vesela ali sem živčna, znervirana, tako da ali 

ste kdaj opazili svoje razpoloženje? 

N. Ja, mogoče tudi ampak ni tako veliko. Tudi no, se težko rečem. Če mi bilo težko, pa sem 

premislila kaj je, ali me nekaj duši ali teži, tudi je bilo tega nekaj. In takrat si začutil v telesu 

ali težo ali bolečino. Ne vem, nekaj si čutil. Jaz sem pa na čutila to dala. Ne, da bi toliko 

mišice zavedala. Ne vem, ali sem ali nisem. To vprašanje je odprto.  

I. Da, to vprašanje je odprto. Dobro.  

N. Nisem toliko razmišljala o tem. Ali imam zdaj trebuh stisnen ali ne, ali me nekaj prizadelo 

ali mi kaj boli, to ne vem povedati.  

I. Dobro, potem pa midve greva naprej. Ali ste opazili tokom naših srečanj kakršne 

spremembe v svojem karakterju, ki bi jih povezali z obiskom naših vaj?  

N. Ja, seveda sem, zato ker sem čutila jaz… Jaz sem bolj tako…. ko se razburim, sem hitro 

razburim, ker sem kolerična.. a veste, jaz sem bolj tako… moji gibi so včasih taki… 

I. Odsekani? 

N. Da, odsekani. Čim recimo milino ali kaj takega jaz se moram še učit. 

I. Ja, torej bolj temperament... 

N. Ja, je moj temperament malo bolj ven udari, mogoče včasih ni glih primerno. Jaz sem 

toliko navdušim in potem pozabim in kar nekaj delam.  

I. Pa to je cilj. Ker nismo imeli takšnih pravil, da to je primerno in to ne. Naš cilj je bil izraziti 

sebe. In je bilo primerno to kar ste želele izraziti.  

N. Ja, učim se tako da je bolj mirno, da malo se umiriš. To se pa še učim, ne. In mi manjka to, 

a ne, da se umirim. Tega pa jaz ne znam dober še. Tudi jeza me ni izučila, da bi se mogla 

umirit. Da tako počasi, lepo.  

I. No, bomo še naprej se učile, ker celo življenje se učimo. Dobro, potem pa naslednje 

vprašanje: ali so izkušnje iz plesnih srečanj, katerikolih torej, se ne navezujemo samo na 
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ustvarjalno gibanje ampak na vse plese. Torej ali je obisk vseh teh plesov vplival na vašo 

komunikacijo z ljudmi? Da bi primerjali, če ne bi nikamor hodili plesat ali pa veliko hodite 

plesat? 

N. Ja, sigurno vpliva. A veste to kar sem že prej rekla, ti da eno samozavest, ti da eno 

družabnost, da se družiš skupaj. Ni mus da samo s partnerjem s katerim plešeš ampak navežeš 

stik tudi z drugimi. Ker ti, ko plešeš, pa tudi ko plešeš skupinsko, vsaj jaz gledam tako, da se 

navežeš na drugo osebo. Poskušam kontakt z njo vzpostaviti. Čeprav včasih druge osebe 

hodijo mimo, kot da te ne vidijo. Ampak se mi zdi lepo, da skušaš z drugimi stik vzpostaviti. 

I. Če plešemo v eni skupini.  

N. Ja, če smo v eni skupini. A sem sploh odgovorila?  

I. Ja, seveda. Potem pa gremo na naslednje vprašanje: ali so izkušnje iz naših plesnih delavnic 

na kakršenkoli način vplivale na vašo sposobnost soočenja s problemi? 

N. Ja, to pa ne bi znala prav odgovorit.  

I. Pa ste prej rekli, da postali bolj samozavestni. 

N- Ja, to pa res in tudi družabna. Če gledam malo nazaj v mladost, mi je to prav gotovo 

pomagalo. To sem že prej povedala, da tudi rada družim z ljudmi.  

I. Pri soočenju s problemi, mogoče vam je to pomagalo, da več družite?  

N. Ja seveda, ni samo da te probleme predelaš s plesom ampak bolj v družabnem smislu, tudi 

osebno pogovoriš in tako naprej. Se že malo pogrešam, na Fužinah se res z enimi zelo se 

ujamem. In tudi kaj poveš. Mogoče celo še premalo družimo, ker vedno hitimo naprej.  

I. Ja, tudi jaz z vami po plesu ne morem, ker imam še druge tečaje.  

B. Ja, ta problem je, ne glede na to, da smo v penzionu in naj bi imeli čas. Ampak očitno ga 

nimamo.  

I. Kot v tej pesmi. Ker nimam cajta, me vsak porajta, da v penziji sem že, ni časa starat se 

(smeh). Dobro in potem še nekaj vprašanj se je nam ostalo. Naštela bom nekaj tehnik, ki smo 

jih prakticirali v času delavnic. Izberite 3 od 10, ki so za vas najljubše. Če lahko, navedite 

zakaj. To so bili: aktivacija telesa preko tekočega gibanja, delo na delih telesa, potem talna 

tehnika, ples ravnotežja, ko smo na eni nogi izvajali vajo hobotnica in smo držali ravnotežje 

in si dajali različne izzive… 

N. Da, to je bilo kar težko.  

I. Potem smo probali različne načine gibanja: tekoče, staccato, tresenje, zamahovanje. Pa 

potiski… u bistvu različne načine gibanja.  

N. Ja, takrat je bilo super, ko smo celo uro, a se spomnite? Ko smo bili čist in. Ko je muzika 

bila zelo različna? 

I. Ko smo 5 ritmov probali?  
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N. Ja, 5 ritmov. 

I. Ja, to še bom tudi omenila, tam smo tudi uporabljale različne načine gibanja.  

N. Ja, različne načine gibanja.  

I. Potem smo probale plesne elemente kot so skoke, vrtenje, poskoki, preskoki. In tako smo 

premikali težo na različne načine. Pa majhne napol piruete, to pomeni vse kar lahko v plesu 

uporabiš. Potem igra z ritmom, to pomeni hitro, počasi, se pravi v katerih tempih se dogaja 

gibanje. In potem kombinirali: hitreje, počasneje, srednji tempo in z glasbo izvajale različne 

ritmične vzorce. Pa 5 ritmov, ki ste jih že omenili pa smo ustvarjale skupinske koreografije.  

N. Ja, se spomnim, en je naredil en gib, drugi - drugi in potem mi vse to skombinirali, to je 

bila ena varianta...  

I. Ja, kot skupina. 

N. Potem smo šli dva po dva kot ogledalo. Pa kot nasprotje, to smo delali.  

I. Ja, tako. In potem še delo v dvojicah. 

N. Ja, v dvojicah ja.  

I. To so bili elemente plesa in se ne spomnim, po moje, pri skupinskih koreografijah vas ni 

bilo? Pa še vodenje-sledenje, zrcaljenje in spontani ples.  

N. Delali smo tudi koreografijo pa celo ste rekli, da bomo nastopali pa potem nismo, ker nas 

je bilo premalo. To sem pa delala, to pa še lani bilo. 

I. Pol v tem letu smo tudi probali. No, iz vsega tega naštetega ali je vam kaj bolj leži na dušo 

in kaj manj? Ali pa je vam všeč ta raznolikost? V glavnem, povejte svoje mnenje o uporabi 

vseh teh tehnik.  

N. Jaz imam rada raznoliko. Pa tako kot ste rekli, lahko je tudi glasba, lahko pa ni glasbe. In 

sploh, da čim bolj razgibano. Od počasnega do hitrega do stika z drugimi ljudmi, drugimi 

plesalci. Ne vem, meni je vse fajn. Fajn mi je plesati v stoječem in v ležečem položaju. Ne 

razmišljam, da zdaj bi delala tisto pa tole. Ne vem, kaj mi spontano pride na misel.  

I. Torej, glavna prednost vsega je raznolikost? Odlično, hvala. Potem pa gremo na naslednje 

vprašanje. Če naštejemo fizične komponente: aerobna zmogljivost, moč, gibljivost, 

ravnotežje, koordinacija, propriocepcija (zavedanje svojega telesa v prostoru), kako bi ocenili 

vpliv delavnic na te komponente? 

N. Na vse, da, na vse..  

I. Mislite da na vse? Dobro, hvala Potem pa gremo na naslednje vprašanje. Če bi primerjali 

ustvarjalno gibanje in strukturirane plese (očitno pri Živi Krajger ste tudi imeli ustvarjalno 

gibanje in strukturirane plese?). 

N. Ja, za nastope smo se morali nekaj naučit. Ampak v glavnem pa tam bilo treba igrati. Ni 

bilo tega da bi ona zdaj rekla da boste tole delali. Je rekla tako: dajte zaigrajte tako, kot bi bili 

vi čarovnice. Potem vsak tako po svoje delal. In potem je ona pozvala in tisti kateri so bili 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

144 

boljši potem so pokazali drugim. ...In potem smo gledali kako to izgleda.  

I. Torej, če bi primerjali strukturirane plese in ustvarjalno gibanje ali bi ste izbrali enega od 

njih kot bolj pomembnega za sebe ali so vam enako blizu obadva?  

N. Meni je pomembno, ker na primer družabni plesi, latinskoameriški v paru, ko se tega učim, 

meni je lepo, pa v paru, pa to. Všeč mi je tudi ustvarjalni gib.  

I. V enaki meri, kot sem razumela? 

N. Ja. Jaz nikoli ne bi hodila na trebušni plesi, ker me ne nikoli trebušni plesi posebej 

zanimali. Ampak kot sem slišala, da je učila Eva izrazni ples, zaradi tega sem šla k njej. 

Potem se je ta stvar spremenila in več tega (trebušnega plesa) so tam izvajali.  

I. A tako? 

N. Ja, tako je bilo. Jaz ne bi šla na trebušni ples. Ne vem, takrat me ni tisto tako zanimalo. Ko 

pa sem poskusila, je bilo v redu. Skratka, oboje mi všeč.  

I. Oboje? Hvala, potem pa gremo na naslednje vprašanje. Kot jaz vem ste se udeležili že 

veliko nastopov. Povejte prosim svoje mnenje o nastopanju na splošno. Kaj vam daje 

nastopanje in kaj čutite pri tem? 

N. Po pravici povem, zdaj nič več ne rada grem nastopat. Če bi prav veliko nastopala, tega ne 

maram. Ker to me utesnjuje. In me obremenjuje in pol misliš, da moraš biti dober. In to me 

obremeni. In sem pod stresom. Recimo, ker bi rada, da bo lepo. In pol, če ne znam, nisem 

najbolj zadovoljna. Sem pa za kakšen enkrat na leto ali dvakrat na leto nastop.  

I. Tako kot mi imamo po navadi, a ne? 

N. Ja, ampak se spomnim, da je nekaj časa imela Monika kar veliko nastopanja. Za mene je 

bilo prehudo to. Ker je bilo tega preveč in ni fajn. Drugače, lepo je, da si drugim pokažeš kaj 

smo naredili. Pa tudi kako se imamo fino, da tudi drugi vidijo, da mogoče tudi oni se 

vključijo. Edino z ustvarjalnim gibom nikoli nismo nastopali. Pa tudi se mi zdi da malo ljudi 

to zastopi.  

N. Skratka, nastopanje je v redu, samo jaz imam pred nastopi eno tremo in se pravim, da sem 

pod stresom in sigurno jaz pol kaj zmotim. Jaz imam že nekaj v glavi, da se bom zmotila. In 

zaradi tega nič ne rada nastopam. Zelo rada pa vadim, pa da bi bilo lepo in potem, ko pride 

nastop. …A veste da se mi zdi da sem malo pod pritiskom, jaz sem tak tip.  

I. Razumem 

N. Namesto tega da bi rekla, da to je sprostitev, da bi se sprostila, nič se ne sekirati, da samo 

lepo se imamo.  

I. Tudi jaz spodbujam, da če kdo zmoti, da nič ne sekirati.  

N. Ja, pa ženske smo take, da ni samo jaz veste, da tudi druge včasih se sekirajo.  

I. Torej, tokom tega časa, ko smo že nekaj let nastopamo, nič na tem področju se ne 

izboljšalo? 
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N. No, malo že. Malo sem se poboljšala.  

I. Torej pri nastopanju je majhna stresna situacija. Telo izloča malo količino adrenalina. In 

potem telo se navadi in lahko zdrži večje adrenalinske napore. Torej to je neke vrste trening.  

N. Ja, sigurno je tak trening dober.  

I. Hvala, torej gremo na naslednje vprašanje. Povejte prosim kakšne vrste strukturiranih 

plesov so vam najljubše?  

N Vse jih imam rada, ki jih obiskujem. Pa tudi zumbo, ker je bolj dinamična. Tam sem čist 

pozabim na mojo hrbtenico, da me nekaj boli. Mene, ko jaz plešem, nič ne boli. Sem imela 

enkrat zlomljeno rebro, pa mi niso verjeli. Ker še le potem sem šla k zdravniku in mi noben ni 

verjel, da imam zlomljeno rebro pri smučanju. Jaz sem plesala, meni ni nič bolelo. Po tistem, 

ko sem nehala (smeh)… Veste kaj sem plesala? Ko sem jaz rebro zlomila, sem orientalski ples 

zvečer zaplesala. In mi ni noben verjel. Potem sem šla v klinični center, pa so mi tam 

povedali, da imam zlomljeno rebro.  

I. Pri zlomu rebra očitno malo drugače čutiš bolečino, a ne?  

N. Ne, veste kaj je? Pri plesu, ko si ti ogret te ne boli. Potem, ko se ohladiš, te začne boleti.  

I. Ste rekli za hrbtenico.. 

N. Ja, hrbtenica mi zelo boli. In veste kaj, pri trebušnem plesu rečejo, da je dober za 

hrbtenico, meni pa boli.  

I. Treba paziti, ker so probleme v hrbtenici zelo različne. Pri enih problemih orientalski ples 

pomaga, pri drugih pa škodi. In, če so problemi, mora povedati zdravnik ali je to gibanje 

primerno. 

N. Jaz imam probleme s križem včasih pri kakšnih gibih, a ne. Tako da drugače meni več ali 

manj vse všeč. In klasični plesi, tudi angleški valček, dunajski valček mi je všeč. Pa plesi 

sveta, pa lady style.  

I. Ali obstaja kakšna plesna zvrst, ki bi jo želeli obiskovati ampak ne obiskujete iz 

kakršnihkoli razlogov: ali ni v dosegu, ali nimate več časa.  

N. Ja, časovno mi ne znese.  

I. Če pa bi bilo v dnevu 48 ur? 

N. Ja, vse kaj delam mi je dovoli, če pa bi imela več časa, bi šla še na jogo. Bi šla zaradi tega, 

da se umirim. Ker pravijo, da to dihanje sproži umiritev.  

I. Kaj pa tai chi? 

N. Ja, tudi tai či. Ja, to pa ja, to sem enkrat videla in probala in to je bilo super. To je tako kot 

da bi plesala. Da, absolutno tai chi.  

I. Dobro, zdaj smo šli čez vsa vprašanja razen, če bi ste želeia dodati še kaj od sebe? 

N. Mislim, da sem vse povedala. Jaz sem presenečena, ker prej, če sem bila v kakršni 
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depresiji, sem plesala, da bi pozabila na svoje probleme. Zdaj pa, ko sem v krizi, zdaj pa se mi 

ne ljubi več. In jaz rabim strukturirano gibanje, da bi me nekdo vodil. Da bi pa sama bila tako 

disciplinirana, da bi sama kaj zaplesala… Prej sama tudi koreografijo sem naredila. To se mi 

zdaj vse več ne ljubi. Ker se mi ne da, nisem več, a veste… Sem drugače človek, ki zelo hitro 

se razburi. Če bi se znala umirit… Tega še vedno nisem dosegla. Da bi bila tako 

disciplinirana, da se umirim. To mi manjka.  

I. Probajte uporabiti vaje tekočega gibanja in dihanja, mogoče vam to bo pomagalo.  

N. To že malo naredim pa prediham, pa še vedno mi je premalo. Jaz vem, da ples pomaga pri 

različnih zdravstvenih problemih. Se mi zdi, da pomaga.  

I. Ne morete zdaj primeriti to, ker ne veste, kakšna bi vi bila zdaj, če ne bi plesala.  

N. Ampak mislim, da imam veliko več kondicije, kot kakšne mlajše od mene kot vidim, ki so 

tako trde. In tudi recimo tiste, ki hodijo na telovadbo, ki imajo na primer body pump pa te 

stvari ampak so trde za ples. Če je preveč tega, samo mišice, mišice, da jih okrepiš, nimaš pa 

fluidnosti. Mehkobe majnika. To je važno, da ne delaš samo na mišični moči kot recimo 

dvigovanje uteži ampak da se giblješ tako kot ste rekli..  

I. Dobro, najlepša hvala vam na intervju, bomo ga zdaj zaključili.  
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Intervju 3.  

Udeleženka M.  

I. Lep pozdrav, začenjamo naš intervju. Najprej bi Vas vprašala kakšna je vaša starost.  

M. 67 let, 52 -ga leta rojstva.  

I. Drugo vprašanje je kaj ste po poklicu?  

M. Sem najprej poučevala športno vzgojo in nato sem več let bila ravnateljica šole.  

I. Hvala. Tretje vprašanje: ali imate ovire v gibanju, zdravstvene težave? Če da, katere? 

M. Ne, nimam ovir, tudi zdravstvenih težav nimam.  

I. Odlično, naslednje vprašanje je tako: koliko ur na teden ste fizično aktivni? S katerimi 

aktivnostmi se ukvarjate? Vključno s telovadbo, plesom, karkoli. Lahko naštejete, če je vam 

je tako boljše, po dnevih.  

M. Bom naštela po dnevih, kjer mi tako bo lažje. Ob ponedeljkih imam sprehod z vnukom. 

Kar ni zelo aktivno vendar je vstajenje, počepanje, dviganje, ker je še majhen. Torek imam. 

lady solo (plesna rekreacija za ženske), pilates, ... 

I. Ali laho še omenite časovno, koliko je to.  

M. Lady style je 60 minut, pilates je 45 minut. V sredo imam uro pa pol joge. eno uro bobne, 

45 minut zumbo in eno uro družabnega plesa. V četrtek imam pilates 45 minut, eno uro ritmi 

planeta, to so plesi sveta, step aerobike eno uro. Izraznega plesa ni več (smo zaključili s 

srečanji na čas intervjuja). V petek nimam nič, imam pa do 3 ure sprehoda. V soboto hodim 

na družabni ples, črka tri ure. Plešemo v 4 urah, ker je malo pavze. V nedeljo grem hodit.  

I. Odlično, hvala. To je kar veliko. Iz teh vrst fizične aktivnosti kateri so za vas najljubši in 

zakaj?  

M. Najljubši so mi plesi zaradi glasbe. Ker se lahko izrazim. Najraje bi v bistvu plesala v 

paru, ampak nimam primernega plesalca. Zato sem vključila vse solo variante, kar so možne.  

I. Dobro. Gremo potem k naslednjemu vprašanju. Šesto vprašanje: kaj je za vas osebno ples 

na splošno, kaj vas v njemu privlači? Zakaj z njim ukvarjate, recimo v primerjavi z drugimi 

gibalnimi tehnikami, športnimi, telovadnimi? 

M. Pri plesu začutim celo telo, odvisno od počutja, usklajujem gib z glasbo. Izberem si lahko 

razpoloženjsko glasbo glede na moje osebno počutje: melanholično, bolj hitro, dinamično. 

Odvisno kako se počutim. Sploh te solo variante (skupinske zvrsti plesa), ki so zdaj tukaj (v 

Centru aktivnosti Fužine). Ni mi potrebno iskat partnerja. Jaz sem sama sebi zadosti.  

I. Torej kot sem razumela v primerjavi s telovadbo je najprej vpliv glasbe, vpliv na 

razpoloženje in na čustva.  

M. Tako je, telovadba sploh.... Jaz sem trenirala športno gimnastiko. Ko sem nehala trenirati 

in tekmovati, sem nehala vadit. Po 47 letih se je nemogoče praktično se spravit na orodje, na 
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visoko gred, delat preskok. Ples s katerim se nisem prej ukvarjala, samo zadnji 7-8 let, ker 

rada plešem, lahko se u bistvu ukvarjaš celo življenje. Si na parketu, prirediš gibanje, 

amplitude svojim sposobnostim. Ne bi šla več na to orodje, niti ne bi poskusila. Na gredi 

imeli smo razne poskoke, obrate, kolesa, premete. Ampak jaz to nehala pri 20 letih delat. Od 

takrat na gredi več nisem bila. Ne bi šla več nanjo.  

I. Najlepša hvala. In mi gremo torej na sedmo vprašanje. Ali je obisk srečanj ustvarjalnega 

gibanja vplival na vaše zavedanje telesa v vsakdanjem življenju? Če da, kako? To pomeni ali 

ste izkušnje iz teh srečanj prenesli v svoje vsakdanje življenje, da tudi v vsakdanjem življenju 

bi ustavili pozornost na svojem telesu, začutili svoje telo? 

M. Ja, vpliv je bil sigurno. Pri izraznem plesu smo začeli z minimalnim začutenjem 

posameznega dela telesa in smo dodajali. In če drugega ne, že pri vstajanju sem drugače 

vstajala kot prej. Ponavadi sem skočila iz postelje. Zdaj sem začela pretegovati, začutit sama 

sebe, si vzeti 2, 3, 5 minut in se mogoč, na bolj eleganten način gibat pa brez bolečin.  

I. Torej kot sem prav razumela, prej ste skočili iz postelje in začutili bolečino med 

vstajanjem?  

M. Ja, ker enostavno sem bila prehitra, leta so tukaj. In dejansko je fajn se pretegniti, začutiti 

telo, začutit posamezne mišice in tudi pravilno se obrnit ne nazadnje, tudi v postelji. Se obrniti 

na bok, spodvit noge, spustit noge s postelje in vstat.  

I. In pri tem vstajanju ni več vas preganjale bolečine? 

M. Ja ni več bolečin.  

I. Aha, odlično. Evo, že pozitivni učinek. To pomeni, da talna tehnika, ki smo jo imeli na 

delavnicah, vam pri tem pomaga. Hvala, potem pa gremo k osmemu vprašanju. Ali je obisk 

srečanj ustvarjalnega gibanja vplival na vaše zavedanje čustev? Če da, kako? V tem smislu, da 

če vas preplavijo kakšna čustva v vsakdanjem življenju ali vi bolj pogosto jih opazite, se 

povežete s sabo in se potrudite jih obvladati, če so nezaželjeni. Če pa so zaželjeni, uživate v 

njih na polno in tega zavedate? 

M. To izražanje je bilo občutno ob teh različnih glasbah. Glasba ob kateri smo delali je bila 

fantastična. Tudi jaz sem se naučila svoja čustva izražati. V bistvu težko opišem kako ampak 

bolj sproščena sem bila po tej uri plesa, bolj vesela nekako, tudi če so bile težave. Kdo pa jih 

kdaj pa kdaj nima? Pa jih odmisliš. Po tej uri sem bila srečna. Pa tudi srečna sem šla domov. 

Tako, da vpliva.  

I. Se pravi prov v teh dnevih, ko smo imeli ustvarjalni gib, ste se počutili boljše po teh urah? 

M. Ja, pa vaje oziroma plesanje na ustvarjalnem gibanju je mene spodbudilo k temu, da imam 

konstantno prežgan radio, različne postaje ali pa CD si dam. Pri tem, ko delam opažam, da 

tudi migam, uživam. Težko bi rekla, da je to nestrukturiran ples ampak redko kdaj sem pa na 

mestu. Ko kuham, ko pospravljam, še kaj zraven vključim.  

I. In potem prosto plešete, kot razumem? Kaj pa preden ste začeli obiskovati ustvarjalni gib, 

niste tega izvajali? 

M. Ne, prej nisem.  
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I. Torej to je tak učinek našega ustvarjalnega plesa? Hvala in gremo na naslednje vprašanje. 

Ali ste opazili v času tega obdobja, ko obiskujete naša plesna srečanja, spremembe v svojem 

karakterju, ki bi jih povezali z obiskom naših plesnih srečanj? 

M. Ne vem, če samo ustvarjalni gib vplival. Ker hodim na več plesnih aktivnosti. Dejansko 

sem pa bolj umirjena, zadovoljna, sproščena. In opažam, če mi kaj ni prav enostavno se 

umaknem in me ne vznemirja, ne pustim se vznemiriti. In v situacijah kjer bi se lahko 

vznemirjala, če imam možnost, poslušam glasbo. Tudi če moram sedeti je vsaj glasba, ki jo 

lahko poslušam.  

I. To pomeni, da ste se bolj povezali s sabo in s svojimi čustvi? In, če ste opazili, da ste se 

vznemirili (to najprej opazite, ker če ne opazite, lahko še naprej se vznemirjate). V vezi s tem 

bi vas vprašala ali obiskujete kakršne tečaje osebnostne rasti ali psihološke ali 

psihoterapevtska srečanja? 

M. Ne, v zadnjih devetih letih ne. Prej, ko sem bila zaposlena sem obiskovala seminarje. 

Samo nisem plesala. Zdaj pa teh seminarjev, teh srečanj ne obiskujem mislim, da jih ne rabim.  

I. To pomeni, da s pomočjo plesa, gibanja.... 

M. Ja, izrazim svoje veselje, svojo žalost in se umirim in uživam.  

I. Hvala. Torej to je tak zelo pomemben učinek plesa?  

M. Ja, meni je.  

I. Naslednje deseto vprašanje. Ali so izkušnje z naših plesnih delavnic na kakršenkoli način 

vplivale na vaše odnose z ljudmi, na komunikacijo? 

M. Ja mislim, da so vplivale. Jaz sebe smatram za dost odprto, imam veliko dobrih znancev, 

da smo dost razumemo med seboj. Ženske smo dost pri družabnih plesih rivalske, ker je več 

žensk kot moških. Ampak pri teh skupinah kjer imamo individualne plese kot so ritmi planeta 

ali izrazni ples, ženske med sabo fantastično razumemo. Tam ni rivalstva.  

I. Hvala, gremo na enajsto vprašanje. Ali so izkušnje iz naših plesnih delavnic na kakršenkoli 

način vplivale na vašo sposobnost soočenja s problemi? 

M. Ja, če si sproščen pri plesu in tudi po plesu lažje prenašaš raznorazne težave. Pa tudi zdaj 

nimam težav.  

I. Ok, hvala. Potem pa naslednje vprašanje, trinajsto. Jaz bom naštela zdaj nekaj tehnik. ki 

smo jih prakticirali na naših srečanjih ustvarjalnega gibanja. Ali lahko prosim izberete 3 od 10 

teh tehnik, ki so vam najljubši in povejte prosim zakaj. Imeli smo take tehnike: aktivacija 

telesa na tekočem gibanju, skupaj s tem zavedanje delov telesa in delov trupa, talna tehnika. 

Tretja tehnika je gibanje na ravnotežje, četrta tehnika - preizkušanje različnih načinov gibanja 

kot so tekoče, staccato, zamahovanja. Peta tehnika so plesni elementi: skoki, preskoki, vrtenje 

in igra z ritmom, šesta tehnika - spoznavanje s plesom petih ritmov, sedma tehnika - 

ustvarjanje skupinske koreografije, osma tehnika - delo v parih in dvojicah: ustvarjanje kipov, 

vodenje , sledenje, zrcaljenje, (mogoče kaj konkretnega od tega), deveta tehnika je gibanje v 

tišini pri opazovalcu, imeli smo jo samo enkrat, deseta je spontani ples, ko si plešeš brez 

razmišljanja.  
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M. Spontani ples mi je izredno blizu, ker me je glasba potegnila in ni mi bilo treba opazovat 

kaj drugi dela. Je bilo za mene najboljše. Potem sem izredno uživala v gibanju na tleh. V 

bistvu ne vem zakaj ampak začutila sem celo telo in to vrtenje na tleh, dvigovanje, 

menjahanje različnih položajev je bil za mene super, hkrati tudi masaža dejansko.  

I. To pa res.  

M. In še menjavanje ritma.  

I. Aha, gibanje v spreminjajočem se ritmu, igra z ritmom.  

M. Ja, igra z ritmom.  

I. Hvala in gremo na štirinajsto vprašanje. Če naštejem zdaj fizične komponente človeške 

pripravljenosti telesa, to so aerobna zmogljivost, moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacija in 

šesto – propriocepcija, to je zavedanje svojega telesa v prostoru in prostora okoli sebe, kako bi 

ste ocenili vpliv naših srečanj na te fizične komponente?  

M. Največ na propriocepcijo. Zelo visoko - na koordinacijo. Izredno tudi na gibljivost. In 

mogoče najmanjši učinek na aerobni del. Pa verjetno zaradi tega, da imam dovoli kondicije in 

nisem bila utrujena. Ne, da smo imeli to premalo ampak na vseh ostalih tudi tvojih srečanjih 

smo tako aktivni, da nam ena ura plesanja ne povzroča težav v primerjavi z nekom, ki bi 

mogoče bil samo eno uro na teden aktiven. To je razlika in zato takega vpliva nisem čutila na 

aerobno zmogljivost. Na vseh ostalih bistveno več. Vem, da smo delali tudi na aerobnih gibih 

ampak po domače rečeno, če bi delala samo to si po eni uri crknem. Tukaj pa 6o minut sem 

samo uživala in nisem čutila napora 

I. Torej učinek je bil bolj na sprostitvi?  

M. Da. 

I. Hvala in mi gremo na naslednje vprašanje. Če primerjate ustvarjalno gibanje in strukturiran 

ples, ali bi izbrali enega od njih kot bolj pomembnega za vas? Zakaj?  

M. Težko bi izbrala, ker izrazni ples mi je dal eno komponento, strukturiran ples - spet 

drugače uživam. Tako da odlično se je seznanit z obema vrstama. Oziroma z večimi vrstami 

plesa in si poiskat tisto v kateri uživaš. V izraznem plesu lahko uživaš sam s sabo, brez 

soplesalca, že si sam sebi dovolj. Pri strukturiranem rabiš vsaj nekaj soplesalcev. Ni pa nujno, 

da jih imaš vedno. Tako da težko bi rekla sigurno. Ima vsak svojo prednost. Ampak odlično pa 

eno in drugo probat.  

I. Hala, gremo na naslednje vprašanje. Ali se udeležujete nastopov pri drugih vrstah plesa? Če 

da, kaj po vašem mnenju vam daje nastopanje? Ali je pomembno za vas in kaj pri tem čutite?  

M. V začetku mi je nastopanje ni bilo pomembno, ampak sem nastopala zaradi skupine, da 

pač ne bi bila tisti član v skupini, ki bi onemogočil sodelovanje. Sčasoma pa smo začeli tudi 

na nastopih zabavati in uživati, ker v bistvu to druženje, zabava, spontanost je tisto kar je 

pripeljalo do nastopov. Tudi jaz hodim na te druge vaje kjer nastopamo ne zaradi samega 

nastopa ampak zaradi plesa, zaradi gibanja, pa tudi zaradi druženja.  

I. Kaj pa soočenje s publiko ali vam povzroča kakšne probleme? Kaj vi čutite ko ste 

izpostavljeni energiji množice ljudi kar je drugače kot na vaji?  
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M. Če sem sigurna vase, da znam, ker pri strukturiranem plesu moraš pač gibe poznat in jih 

znati, potem uživam v samem nastopu. Če pa ne znam, trema svoje naredi in pripelje do 

napak.  

I. Kaj pa pri napakah ali imate zaradi tega kakšne slabe občutke ali sprejemate to kot del 

procesa?  

M. Nas je več in se potolažimo in začnemo razlagati po nastopu kdaj se je katera zmotila. 

Zelo hitro pozabimo na to. Je pa res, da če imamo trenerja pred sabo, ki pleše in vemo kar bo 

in posnemamo, je teh napak manj. To je to z moje strani.  

I. Hvala. In zdaj še zadnje vprašanje. Ali obstajajo kakšne plesne zvrsti, ki bi se jih radi 

obiskovali ampak ne obiskujete zaradi kakršnihkoli razlogov, kar bi ste želeli dodati v svoj 

plesni repertoar? 

M. Mislim da težko še karkoli dodam. Imam osem do deset ur plesa na teden.  

I. To kar vi želite plesati, že to imate v svojem dosegu? Super.  

M. Vem da obstaja hip hop, tega si ne bi želela. Akrobatski roknrol - tudi ne.  

I. Kaj pa jazz balet recimo? 

M. Tudi ne, za moja leta imam dovolj.  

I. Hvala najlepša. Na tem bomo zaključili naš intervju.  

M. Hvala vam. 
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Intervju 4.  

Udeleženec R.  

I. Lep pozdrav. Najprej bi vas vprašala, koliko ste stari.  

R. Letos bom 58. Julija bom 58.  

I. Imate morda kakšne zdravstvene probleme, zdravstvene težave?  

R. Imam Parkinsonovo bolezen.  

I. Če lahko vprašam, katera stopnja?  

R. Začetna, ki traja že 10 let. 10 let pomeni, da sem z vadbo in s plesom dosegel to, da ni 

napredovala.  

I. Potem pa, kar se tiče fizične aktivnosti na splošno, ker jaz vem, da se ukvarjate s plesom in 

še z drugimi fizičnimi aktivnostmi, kolikokrat na teden skupaj? Če bi lahko bolj podrobno 

opisali.  

R. Najmanj enkrat do dvakrat na teden. Tek 2x na teden, a prvo je bilo plavanje, enkrat do 

dvakrat na teden. Balet uro do ¾ v ponedeljek. V torek pilates, dve ure pilatesa. Potem še dve 

uri plesnih vaj. Pa potem še eno uro plavanja, v sredo ena ura pilatesa, ena ura teka. V četrtek 

3 ure plesnih vaj, dve uri pilatesa. V petek štiri ure plesnih vaj. Pa še v bistvu v petek 6 ur 

plesnih vaj. Ja, zato ker je še Vrtnica. In še Trepetlika (to sta društva). V soboto zvečer 4 ure 

plesa. Pa v nedelo na 14 dni še 4 ure plesa. Drugače pa dopoldne sem službeno najmanj štiri 

ure na terenu hoja. Po raznih terenih. Aktiven. Tako da sem vseskozi aktiven.  

I. Torej ste po poklicu. .. 

R. Gozdarski inženir, inženir gozdarstva. Diplomiran inženir gozdarstva.  

I. Torej, tudi služba je zelo razgibana?  

R. Zelo. Že dopoldne hodim od 4 do 5 ur. Navzdol pa navzgor. Ja, kar ogromno, kar 

ogromno.  

I. No zdaj pa gremo na naslednje vprašanje. Katere vrste fizične aktivnosti so vam najljubše in 

zakaj?  

R. Najljubše mi je ples... in balet.  

I. Ja, no, balet je tudi ena od zvrsti plesa. 

R. Ja, vse ostale aktivnosti, kot so plavanje, tek, predvsem pa pilates so pa kot pripomoček, 

kot orodje, oziroma trening za ples, za izboljšanje učinka plesa, za kretnje, raztegljivost in za 

zmogljivost. Oziroma, za različne težavnostne stopnje plesnih figur.  

I. Torej, očitno napredek v plesu je za vas zelo pomemben? 

I. Ja, ker brez pilatesa in plesnih vaj ni napredka v plesu.  
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I. Aha, torej pristop precej tak, skorajda tak, kot profesionalni pristop k plesu?  

R. Tako je.  

I. Ok, hvala, potem pa gremo na naslednje vprašanje. Kaj je za vas osebno ples na splošno in 

kaj vas v njem privlači in zakaj se z njim ukvarjate? Recimo, v primerjavi z drugimi gibalnimi 

tehnikami? Lahko izberete med odgovori: zato, ker je ples koristen za zdravje, mogoče ste o 

tem slišali, ali estetski vidik, ali socialni vidik, da je komunikacija, ali na splošno veselje do 

plesa, pač brez razmišljanja. Ker vam je enostavno všeč, brez razmišljanja.  

R. Meni na prvem mestu je enostavno všeč. Všeč mi je kot glasba, kot gib. Naslednji vidik pa 

je kot terapija za Parkinsonovo bolezen, ker v bistvu pri plesu imaš dve vrste treninga, in sicer 

trening možganov in spomina. In drugič pa fizični trening telesa. Dve strani istočasno oboje 

opravljaš. Zato je to zame pomembno. Ostale zvrsti aktivnosti so pa kot pripomoček za 

splošno fizično kondicijo.  

I. Torej zaradi plesa, pa če smem vprašat, preden ste zboleli za Parkinsonovo boleznjo, ste se 

ukvarjali s plesom ali ne?  

R. Tudi, samo v manjši meri.  

I. Torej enostavno ljubezen do plesa je bila... 

R. Že prej. 

I. Že prej? Ampak tako aktivno ste začeli ukvarjat... 

R. Pred kakimi petimi leti. 

I. Da, in potem bolj intenzivno ste začeli ukvarjati zaradi tega, da ste izvedli, da to .. 

R. ..pomaga, tako, ja... 

I. Pomaga pri zdravljenju Parkinsonove bolezni, o raziskavah? Od kod ste to izvedli? Kdo 

vam je povedal takrat?  

R. Pradvsem delno od zdravstvenega osebja, oziroma v društvu Trepetlika.  

I. V društvu Trepetlika? Kdo je bil tisti, ki vam je o tem povedal? Zdravnik, ali... 

R. V bistvu istočasno sem o tem izvedel, kjer imamo vsako leto dvakrat taborenje na Debelem 

rtiču in tam so različna predavanja. Torej tam na Debelem rtiču imamo predavanja in 

delavnice iz joge. Imamo delavnico iz delovne terapije, oziroma.... 

I. Iz fizioterapije? 

R. Iz fizioterapije. Potem tudi tai chi in tudi delavnice iz glasbene terapije. In tudi telovadbo. 

V bistvu iz vseh teh delavnic sem izvedel za to. 

I. Da je to koristno? 

R. Da to je koristno, delno iz literature. V manjšem delu in delno od zdravnika, ampak to je pa 

v manjši meri. 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

154 

I. O koristih plesa ste od zdravnika izvedli?  

R. Ne, ne od zdravnika.  

I. Se mogoče konkretno spomnite, kdo je bila ta oseba? Se pravi, ali ste prebrali na internetu o 

raziskavah, ali ste slišali na radiu, televiziji o tem, ali od tistih učiteljev, recimo, tai chi, joga, 

ki ste jih našteli več.  

R. Ja, tisti učitelji pa delno tudi iz literature. Sicer, to je bilo enkrat po radiu, se govorilo o 

knjigi Umovadba, in so na koncu avtorja vprašali, kakšna je tista aktivnost, ki poleg 

umovadbe, da je istočasno tudi za telo, in tisti avtor, ki je napisal knjigo Umovadba, je izjavil, 

da so to standardni in latinskoameriški plesi.  

I. A res?  

R. Naslov knjige pa je Umovadba. 

I. Sem videla to knjigo ampak nisem je še prebrala. Ampak zdaj bom prebrala točno, ker sem 

mislila, da v tej knjigi gre za samo take prav umske stvari.  

R. V bistvu gre v tej knjigi samo za umske zadeve, in to je bilo samo dodatno vprašanje 

avtorju.  

I. Aha, zanimivo, odlično. Gremo zdaj na naslednje vprašanje. Ali je obisk plesnih srečanj 

vplival na vaše zavedanje predvsem telesa, zdaj se osredotočimo samo na telo, in če da, kako?  

R. Ja, seveda gre za polno zavedanje telesa. K temu te prisili trening različnih gibov, 

predvsem pa na začetku, je najpomembnejše ravnotežje. Pri parkinsonovih bolnikih predvsem 

gre za motnje ravnotežja, in pri tem s treningom predvsem trebušnih mišic, in z drugimi 

metodami v bistvu dobiš kontrolo nad telesom, oziroma nad ravnotežjem. In s tem plesom si 

prisiljen, da dobiš kontrolo nad telesom. Predvsem pa pri pilatesu dobiš kontrolo nad vsako 

mišico posebej, da točno veš, dobiš občutek, kako določeno mišico premakneš ločeno od 

drugih.  

I. Torej, če bi primerjali ustvarjalni gib, ker so naša srečanja tako stukturirana, da je neki del 

ustvarjalnega gibanja in del strukturiranega plesa, kateri iz teh dveh delov naših plesnih vaj 

(ker zdaj ste omenili pilates, če mi se ustavimo prav na naših plesnih vajah), se pravi 

ustvarjalni del, to pomeni metode: vodenje, čutenja dotika, ogledalo, improvizacija ali 

spontani ples, ali strukturiran, kjer učimo določene plesne korake. Če govorimo o tem 

ustvarjalnem delu, ali vam je kaj doprineslo v zavedanju vašega telesa v primerjavi s 

strukturiranim delom? Kateri je več prispeval k zavedanju telesa? Torej bolj vpliva na vaše 

čutenje telesa? 

R. Oba dela sta med seboj povezana. To pomeni, da pri strukturiranem plesu, če se naučiš 

določenih gibov, to ti potem pomaga pri ustvarjalnem plesu, ker uporabljaš te gibe, poleg tega 

pa ti je to kot osnova, da sam razviješ neke druge gibe. Obadva sta med cabo povezana en z 

drugim. 

I. Torej uporabljate tiste gibe, naučene iz strukturiranega plesa, … 

R. In potem tudi sam, na osnovi tega imaš večjo izbiro in gradiš ustvarjalni ples.  
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I. Aha, razvijete... 

R. Razviješ, ker če ti nobene figure ne veš, potem zelo težko izvajaš ustvarjalni ples. Kot 

pesnik, kot slikarstvo, če poznaš tehnike slikarstva, potem lažje ustvarjaš, bolj ustvarjalen si.  

I. Hvala. Če mi še pri tem ostanemo, recimo pri tehnikah ustvarjalnega plesa, ko mi 

usmerjamo ponavadi pozornost prav na svoje telo, ali, mogoče tekom dneva, ko niste na 

plesnih vajah, ali vi lahko tako preskenirate svoje telo pa sebe vprašate: kako se moje telo zdaj 

počuti? Ali: kako sem v svojem telesu? Se pravi, ali prenesete te izkušnje v svoje vsakdanje 

življenje?  

R. Seveda, pač, na osnovi počutja. En dan se tako počutiš, drug dan.... ali je odvisno od 

vremena, ali od zdravil, ali od česa drugega, ne.... Drugače popoldne pri svojih vsakodnevnih 

opravilih mam vedno prežgan radio, ali pa youtube si vrtim, imam prižgano glasbo in tudi 

med delom, med pomivanjem posode, med kuhanjem izvedem kakšen ustvarjalni gib.  

I. Torej plešete tudi izven vseh delavnic? 

R. Glasba ti to povzroči, da ti spontano se začneš gibat.  

I. Hvala. Gremo potem na naslednje vprašanje. Ali je ustvarjalni del plesnih vaj vplival na 

vaše zavedanje čustev? Zdaj smo pri čustvih. Če da, kako? Recimo, ali opažate kakšno 

čustveno razpoloženje tekom vsakdanjega življenja?  

R. Že sama glasba ti potem povzroči določena čustva in posredno tip ustvarjalnega giba.  

I. Aha, torej govorite o teh trenutkih, ko slišite glasbo. Kaj pa če glasbe recimo ni, in vas, 

recimo nekdo znerviral, ali kaj takega. In takrat, v bistvu, ali vi opazite to svoje stanje? Se 

pravi se povežete s sabo? Ali vprašate sebe recimo: zdaj sem znerviran? Ali: kako sem zdaj? 

Zakaj? Ali poskusite z gibanjem vplivati na svoje stanje? 

R. Ustvarjalni gib je zelo, če ni glasbe, je zelo odvisen od trenutnega razpoloženja. Vendar pri 

plesu po navadi se telo in čustva umirijo, in v bistvu pozabiš na tiste stvari, motnje, ki te 

težijo. V bistvu te motnje, stres ni toliko povezane z ustvarjalnim gibom. Vsaj na začetku. 

I. Ko ste slabe volje, ali znebite se lahko te slabe volje preko gibanja? 

R. Gre ravno za to, da na začetku par minut, a ne, traja, da v bistvu zginejo iz zavedanja tiste 

motnje. In potem gre ustvarjalni gib svojo pot.  

I. Torej začnete gibati in na tak način uravnotežite svoje stanje?  

R. Psihično in fizično. In v bistvu ravno to ti pri teh motnjah, to gibanje in ta ples ti potem 

trenutno in tudi dolgoročno odpravi te motnje.  

I. Motnje - to vi mislite vzroke slabega razpoloženja? 

R. Tako, ja. Podobno temu kot nekomu pomaga tudi sprehod v naravi, ali sprehod skozi gozd. 

In ko potem prideš nazaj iz narave ali iz gozda, si v bistvu drugačnega razpoloženja. Si že v 

bistvu odmislil delno te stvari, te motnje, ki te težijo.  

I. Torej, ko ste zaradi vašega poklica pogosto v naravi....  
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R. Vsaka fizična aktivnost sprošča hormon, kako že,... serotonin, in to je hormon sreče. To 

pomeni, vsako gibanje sprošča ta hormon sreče, kar vpliva na boljše razpoloženje. Tudi v 

bistvu na boljše razpoloženje. Na osnovi tega delno odmisliš tudi stvari, ki te težijo.  

I. Torej, kot sem razumela, ste tisto teorijo, ki je dokazana preko raziskav, vi potrjujete na 

svoji lastni izkušnji? 

R. Tako je, ja.  

I. Hvala, potem pa lahko gremo na naslednje vprašanje. Ali ste opazili tekom zadnjega leta 

spremembe v svojem karakterju, ki bi jih povezali z obiskom vaj, in še posebej s tem delom 

ustvarjalnega gibanja, oziroma, ker vem, da v vašem primeru ima velik pomen strukturiran 

ples, tako da vprašanje se nanaša na ples na splošno. Torej, ali ste opazili tekom zadnjega leta 

spremembe v svojem karakterju. Oziroma, v vašem primeru tekom celega obdobja, kolikor vi 

plešete.  

R. Vidim precej velike spremembe, predvsem pa v tem smislu, da vse stvari v življenju 

jemlješ bolj pozitivno. Človek je bolj sproščen, bolj komunikativen. Predvsem pa je zanimivo 

to, da te... 

I. Torej, govorite o sebi zdaj, da ste postali bolj sproščeni...  

R. Ja, bolj komunikativen, dobre volje, predvsem pa vse te težave in te motnje se te manj 

dotaknejo, imajo manjši vpliv na tebe. In te motnje potem hitreje minejo.  

I. Hvala. In gremo naprej. Spet smo pri teh izkušnjah iz plesnih srečanj, iz plesa. Ali so te 

izkušnje na kakršenkoli način vplivale na vaše odnose z drugimi ljudmi? Če primerjate to 

obdobje, ko še niste plesali, in po tem, ko ste začeli aktivno plesati, kako bi opisali vaše 

odnose z ljudmi?  

R. Ja, imam veliko več teh odnosov... Zaradi teh družabnih srečanj in dogodkov imam veliko 

več prijateljev. Tako da v bistvu se veliko več družim. Sem več v družbi in imam tudi več 

poznanstev. In posredno torej več prijateljev. Stalno se nekaj dogaja. 

I. In to vas veseli? 

R. In to potem v bistvu posredno vpliva na zdravje, razpoloženje. Kar je v bistvu, če si zaprt 

vase, potem tudi velikokrat se zgodi tako, da težave in vse te motnje pustiš notri v sebi in ne 

grejo ven iz tebe, in to ima potem posledice, razne depresije, razne psihične bolezni.  

I. Torej na tak način se temu izogibate? Ali ste kdaj doživeli to?  

R. Ne, ne, nisem doživel, ampak je to kot preventiva. Ker pravijo, da Parkinsonova bolezen 

povzroča v velikih primerih depresijo. Ampak meni depresija... Nikoli je nisem imel. In nikoli 

ne bom imel (smeh).  

I. Hvala. No zdaj je naslednje vprašanje tako, na katero ste že odgovorili. Vprašanje: ali so 

izkušnje iz plesnih srečanj na kakršen koli način vplivale na vašo sposobnost soočenja s 

problemi? Sklepam, da ste že prej odgovorili na to vprašanje. Zdaj pa bom naštela nekaj 

tehnik, ki smo jih prakticirali tekom srečanj, večinoma iz ustvarjalnega giba. In izberite 

prosim iz teh tri, katere so vam najljubše, in povejte prosim, zakaj. Prvo, kar smo uporabljali, 

je aktivacija telesa v tekočem gibanju, zavedanje delov telesa in delov trupa, se spomnite te 
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tehnike? Tehnika ravnotežja, torej, vse te vaje, ki smo jih izvajali na eni nogi. In potem 

naprej, različne načine gibanja, se pravi, tekoče gibanje, ostro gibanje staccato, ko smo se 

gibali na bolj oster način, zamahovanja, to, kar smo imeli z rutami; potem, ko smo v prostoru, 

ko smo uporabljali skoke, preskoke, vrtenje, malo smo se igrali z ritmom, to pomeni hitre, 

počasne korake, pa smo jih mešali, improvizirali. Potem delo v dvojicah, ko smo take vaje 

delali: ustvarjanje kipov, vodenje preko dotika, sledenje, ko smo se gibali en za drugim kot 

senca, zrcaljenje?  

R. Prvo, tekoče gibanje.  

I. Torej, bi to označili kot najljubše?  

R. Ja. Potem pa zrcaljenje in pa v paru sledenje.  

I. Ok, tiste tri? Hvala. Mogoče, bi povedali zakaj? 

R. Ker to tekoče gibanje v bistvu najprej povzroči, v bistvu pripomore k sprostitvi. In po tem, 

ko si sproščen, boljše izvajaš ustvarjalni ples in sledenje in vse ostale tehnike.  

I. Aha ok. Potem tiste dve druge še? 

R. Ja, to je pa v bistvu, v paru je vedno prijetno plesati.  

I. Aha, očitno, zaradi komunikacije? 

R. Tudi zaradi komunikacije. In zaradi dotika. Ker v bistvu dotik pripomore k sproščanju. 

Lahko tudi hudomušni, nagajiv. Vse to bolj po tem povzroči boljše razpoloženje. In v bistvu 

povzroči, da te motnje grejo, nasvidenje (smeh). 

I. Dobro. Gremo potem na naslednje vprašanje. Če naštejemo fizične komponente gibanja, to 

so aerobna zmogljivost, potem moč mišic, potem gibljivost mišic in sklepov, ravnotežje, 

koordinacija in propriocepcija, to je zavedanje svojega telesa v prostoru in na splošno 

zavedanje prostora. Kako bi ocenili vpliv srečanj na te fizične komponente? Torej, na čem ste 

pridobili največ iz vsega tega naštetega, vi osebno?  

R. Najprej gibljivost, potem propriocepcija, torej zavedanje telesa v prostoru, in ravnotežje. 

I. Hvala. Torej naslednje vprašanje. Če primerjamo ustvarjalno gibanje in strukturiran ples, ali 

bi izbrali enega od njih kot bolj pomembnega za vas in zakaj? Ali menite, da sta oba 

pomembna za vas?  

R. To sem že prej omenil, da sta oba povezana, in ne bi mogel se odločiti niti za enega, niti za 

drugega. Eden je osnova za drugega in drugi je osnova za prvega.  

I. Ok, hvala, potem pa naslednje vprašanje. Pri drugih plesih, ker pri naših plesih nismo še 

nastopali, pri drugih plesnih aktivnostih, ki jih obiskujete, ali ste se že udeležili nastopov? 

R. Ja, sem se že udeležil, ja.  

I. Torej v vezi s tem najprej vprašanje: kaj po vašem mnenju vam daje nastopanje in kaj čutite 

pri nastopanju? Ali je vam všeč nastopati in če da, zakaj? Kaj vam daje proces nastopanja? 
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R. Predvsem proces nastopanja v bistvu pomeni to, da ti ni vseeno, kako boš nastopil, in zato 

se v bistvu na določen način tudi bolj potrudiš. To pomeni da izpolniš svoje gibe tako, da 

predvsem na začetku je malce treme, v sredini in na koncu je trema vbistvu izpuhti, ker te 

vbistvu ta nastop, ta ples tako potegne vase, da odmisliš celo občinstvo.  

I. Ja, razumem.  

R. Tako da vbistvu si sam... določena kooncentracija... Torej, pomagajo ti tiste vaje, kot 

ogledalo, ki smo jih delali v paru. Da se moraš uskladiti z ostalimi v skupini, če je skupina, z 

ostalimi plesalci v skupini. Na osnovi teh vaj imaš trening koreografije.  

I. Torej, na začetku kot sem razumela, to je mobilizacija, da se potrudiš na najboljši način.  

R. Ja, tako. 

I. Potem pa motivacija.  

R. Ja, na primer nastop v bistvu ti poveča motivacijo. Ker ti v bistvu ni vseeno, kako boš se 

predstavil. Potem pa odmisliš vse ostalo fizično okolje in samo uživaš v plesu, se prepustiš 

plesu in nastopu.  

I. In kot ste omenili, vaje zrcaljenja, ko moraš biti usklajen, vam pomagajo se uskladiti s 

skupino pri nastopanju? 

R. Ja, tako je.  

I. Ok, hvala, in še par vprašanj. Kar se tiče strukturiranega plesa, iz vseh teh plesnih zvrsti, s 

katerimi se ukvarjate, ki ste jih omenili prej, kateri so vam najljubši?  

R. Standardni in latinskoameriški plesi. Mogoče v manjši meri balet. Balet je v bistvu kot 

osnova, orodje za standardne in latinskoameriške plese. In zelo dober trening za ravnotežje. 

I. In očitno za držo? 

R. In za držo, in za ravnotežje.  

I. Dobro, hvala, pa še zadnje vprašanje. Katere plesne zvrsti vi bi radi še obiskovali, če bi bila 

možnost? Iz teh, katere poznate, ampak niso v vašem dosegu, s katerimi se ne ukvarjate 

trenutno?  

R. Jazz balet pa hip hop.  

I. Kakšen je vzrok, da se tega še niste lotili? 

R. Očitno pomanjkanje časa. 

I. To edino, pomanjkanje časa? Razumem. Najlepša hvala, to je konec intervjuja.  
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Intervju 5.  

Udeleženka L. 

I. Lepo pozdravljeni, najprej bi vas vprašala koliko ste stari?  

L. 69 let.  

I. 69 let, hvala. Drugo vprašanje je tako: ali imate zdravstvene težave? 

L. Ja, imam parkinsona. In poleg tega še težave s hrbtenico. Sem imela tudi že dve operacije. 

Ena enkrat stenoza, zoženje hrbteničnega kanala. Enkrat pa tudi hernija, so hernijo operirali. 

Inkontinenca spada zraven. To je pa vse v glavnem. Poleg tega pa se mi tudi pojavljajo 

raznorazne težave, povezane s parkinsonom.  

I. Kako dolgo imate Parkinsonovo bolezen? 

L. 15 let. 15 let, odkar so mi ugotovili, ko so mi postavili diagnozo. Ampak počasna sem bila 

tudi že prej, par let prej. Pa utrujena brez vzroka. Nihče ni mogel ugotoviti, zakaj sem 

utrujena. 

I. Hvala. Potem pa naslednje vprašanje: Kako pogosto se ukvarjate s kakršnokolimi fizičnimi 

aktivnostmi? Če lahko naštejte, koliko časa in s katerimi.  

L. Sem vajena delati po cel dan. Počivati jaz ne morem. Ker pravijo da je dobro počivat po 

kosilu. Jaz pa ne. Nisem tega vajena. Delam takoj naprej, samo me je ta bolezen začela 

ovirati. Očitno ni dovolj. Ker imam črpalko, duodopa, ni dovolj, da mi ta črpalka daje 

določeno količino zdravila. Ko to porabim, če sem aktivna, porabim, moram počivati. Potem 

se pojavijo še bolečine v križu (te so takrat, ko duodopa deluje, takrat mirujejo). Po tem, ko 

preneha delovat, se pojavijo bolečine v križu, tudi hodit ne morem.  

I. Kaj pa kakšne organizirane aktivnosti, recimo plesne ali telovadne?  

L. V glavnem delam doma še vse... 

I. Domača opravila?  

L. Domača opravila, ja. Recimo, likam, to delam še lahko. Kjer zraven še sedim. Medtem, ko 

pripravljam kosilo, moram zraven že počivati. Ne morem stoje pripravljati. Potem, bolj 

počasna sem. Delam še na vrtu, še zmeraj. Samo sklanjati se ne morem. Grabim, recimo, 

listje, ker smo pri gozdu, in tam je veliko tega, porabiš dosti časa. Rada sem v gozdu. Najbolj 

značilne so borovnice zame.  

I. Tam pa se je treba sklanjati, a ne?  

L. Ja, se je treba sklanjati. Tega pa ne morem. Tako da klečim. Tudi pa ležim. Enkrat me je 

napadel parkinson v gozdu. Sem nabirala borovnice. In sama sem bila. Sem vzela tableto ker 

sem bila čisto trda. Nisem se mogla premikati. In sem čakala. kdaj bo tista tableta prijela. 

Ampak to traja 5 minut, recimo. Ali pa 10. In tisti čas sem ležala na tleh. Pogledala sem tako 

na šopek zraven krasnih borovnic. Ampak takrat niso bile važne zame. Takrat sem čakala 

samo da mene bo tableta prijela. To je tak grozen občutek, ko si čisto nemočen, in samo eno ti 

kroži po glavi, da vsaj mine.  
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I. In hvala bogu, da mineva. 

L. Da, hvala bogu. Da, to pa res, mislim da vsaj to. Da včasih sem zdržala v gozdu po šest ur. 

Zdaj pa samo dve, ne gre več.  

I. A gozd je hribovit ali ravnina? 

L. Ja, je hribovit. Grički so.  

I. O, jaz še sama po takem ne morem hodit. Kaj pa aktivnosti, taki, kot mi imamo plesne vaje, 

ali kakšen pilates?  

L. Prej sem hodila na fizioterapijo. Zdaj pa ne hodim več.  

I. A to po napotnici mislite fizioterapija?  

L. Ne, sem le. Kot so tle organizirali. V društvu organizirajo. Nordijsko hojo sem hodila. Na 

tele tabore grem ponavadi. Na te občne zbore, ki pa so na Debelem rtiču. Včasih so bili tukaj 

en dan. Zdaj ni več. Tako da še združim z drugimi dejavnostmi. V hribe ne morem več, ne. 

Čeprav na Pokljuko sem zelo rada hodila. Ampak ne gre.  

I. Takih organiziranih rekreativnih dejavnosti koliko ur na teden imate? 

L. Organiziranih imam samo ples, ampak sem dosti aktivna.  

I. Mislite fizično doma? Hvala, razumem. In zdaj gremo še na naslednje vprašanje: Katere 

vrste iz teh fizičnih aktivnosti so vam najljubše?  

L. Ples. to že od malih nog, bi rada bila baletka, ampak nikoli ni bilo možnosti. Absolutno ne. 

Potem še tudi mož ni bil plesalec. In mislim do zdaj, do starosti nisem plesala nikjer.  

I. Ne glede na to, da neobstajajo samo parni plesi, niste šli?  

L. Ne, ker ni bilo tega.  

I. Aha, ni bilo. Bili samo parni plesi, družabni? 

L. Samo to, ja. Družabni plesi. V času Jugoslavije niso bile take stvari, kot recimo zdaj na 

televiziji, revijski plesi, kot se recimo zdaj pojavljajo na Pop tv. Tale tekmovanja v plesnih 

parih, razkošne obleke. Tega pa ni bilo. Ni bilo možnosti.  

I. Folklora pa je bila? 

L. Samo folklora.  

I. Vam ni pasala? 

L. Ne, tudi je ni bilo povsod. Tudi še zdaj samo upokojenci jo imajo, pa še tisto ne. V Kranju, 

mogoče več, po vaseh je tu še slabše.  

I. Razumem.  

L. In ni možnosti bilo pravzaprav. Pa še tako je: ko si že enkrat v zakonu...  
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I. Potem če bi bili kakšni skupinski plesi, ne bi šli brez partnerja? Razumem.  

L. Nisem nikoli bila tako vezana, da ne bi imela svobode. So pa druge obveznosti, pa služba 

je bila, potem je to odpadlo.  

I. Hvala. Torej smo ugotovili, da je ples vaša najljubša aktivnost. Če lahko poveste, zakaj?  

L. Ja, kako naj to rečem? Mislim, od nekdaj sem si želela plesati, gibati se, je to zame 

enkratno. Včasih sem opazovala... v majhnem kraju smo živeli na Jezerskem. In gor je bila 

kazina. To je kot hotel danes. Tja gor so hodili različni ljudje. Ker je gor bila očesna klinika. 

In v dvorani so se plesali različni plesi. Jaz sem stala tu pri vratih, ko sem bila majhna, in sem 

jih neskončno opazovala, tiste, ki so plesali. In sem si želela, da tudi jaz bi bila taka. No, pa 

mi ni bilo dano. Ampak....kaj jaz vem?...Tudi gibljivost je bila včasih drugačna, kot je zdaj.  

I. Če pa pomislimo na kakšne športne dejavnosti... 

L. Sem igrala v šoli odbojko recimo, a ne. Kot za klub. Ampak tako, ljubiteljsko, a ne. Potem 

smo še šli med dvema ognjema, včasih, poznate a ne?  

I. Aha, med dvema ognjema, taka gibalna igra? 

L. Ja, take stvari. Pa plezali smo po gričih okrog, smo bili v gozdu praktično vsak dan.  

I. Torej, v mladosti ste bili aktivni, kar se tiče športa. Vseeno pa vas je bolj privlačil ples. Ko 

pomislite, kaj je to, in, če zdaj prav pomislite, zakaj ples v primerjavi s športom? Kaj je v 

njem takega, kar vas je tako privlačilo v primerjavi s športom? 

L. Najprej živahnost, gibanje. Z gibanjem izraziš sto stvari, a ne?  

I. Možnost izražanja?  

L. Ja, možnost izražanja. No, vam povem tole. Na Pašmanu sem bila. Tam, kjer je danes 

skupina, kjer se zdravijo z gongi.  

I. Očitno, Harmony program (poletni program duhovne pasti na otoku Pašman, Hrvaška)? 

L. Ja, to. Je bilo leta 2007. Tam sem šla v tisti tečaj. Dva Američana sta vodila, mož pa žena. 

Vodila skupino, in sta skušala nam povedati, naj z gibi pokažemo, kaj čutimo. Smo tako delali 

poskusno, in potem nekateri so povedali že z besedami, kaj čutijo, nekateri pa ne. Veliko nas 

je bilo zaprtih, takih, ki se nismo mogli enostavno izpovedati. In, ko sem jaz začela (sem 

takrat imela težko obdobje), ko sem jaz začela tam se premikati, so vsi jokali. To, se pravi, da 

nekaj je bilo, so vsi čutili, da se je nekaj dogajalo. In tista ena ženska, ki je bila tudi sama, 

lepa, mislim, taka vredu ženska, je s temi gibi pokazala, da ji manjka erotičnosti. To je bilo 

tako da se ne bi besedno norčeval iz tega, čutil si, kaj čuti tisti, ki je to pokazal.  

I. Vi, ko ste to izražali, kaj ste pa vi čutili? 

L. Sproščanje.  

I. Sproščanje, olajšanje očitno? Da ste izrazili to, kar ste čutili? 

L. Ja. 
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I. Razumem, ja. Hvala. In gremo na naslednje vprašanje. Ali je obisk naših plesov vplival na 

vaše zavedanje telesa? Imamo v sklopu naših plesov ne samo strukturirane plese, kjer so 

določeni koraki. Tudi imamo del ustvarjalnega gibanja, kot recimo smo danes imeli vodenje, 

sledenje, čutenje dotika, tudi prosto gibanje, ko smo na začetku se povežemo s svojim 

telesom. Ali ste opazili, da tiste vaje vplivajo na kakršenkoli način, da bi vi se povezali s 

svojim telesom tudi izven plesnih vaj, tekom vsakdanjega življenja?  

L. Na vsak način. Na vsak način, že sama drža... Jaz vem, da se krivo držim, tudi zaradi 

bolezni. Ampak pri vajah, to sem pa videla, tudi na slikah, da se preveč krivo držim. Tako da 

poskušam. Poskušam kljub temu, da je težko se držat pokonci, a ne? Nekaj me jezi. Jezi me 

to, da zaradi tega, da nisem toliko gibljiva več, ne morem biti, zaradi tega ne morem vsega 

tistega narediti, kar bi rada, recimo, tiste gibe, a ne? Tiste mehke gibe, pa to. Enostavno ne 

gre. To je grozljivo, ne? Včasih bi to lahko naredila. Ampak zdaj se trudim. Se trudim, ker bi 

rada, da se mi še zmeraj da. Včasih mi rata. 

I. Ampak, ko delate to, ali vi čutite da greste do svojega predela? Se pravi, da izkoristite vso 

svojo kapaciteto gibanja? 

L. Ja izkoristim, samo je ni več cele. Ni več cele kapacitete, samo delna še. 

I. Ampak mi imamo pravilo, da v vsakem gibanju izkoristimo to kapaciteto, ki jo imamo zdaj, 

da jo še vedno obdržimo, to kapaciteto, tako da to še vedno velja. Torej, najlepša hvala za ta 

odgovor in gremo naprej. Ali ste opazili tekom tega obdobja, ko obiskujete naša plesna 

srečanja, spremembe v svojem karakterju, ki bi jih povezali z obiskom le-teh? 

L. Ne vem, ali je vplival ples, ali kaj drugega... Recimo, prej mi je bilo kar nerodno, da bi 

sama šla plesat. Ker naše stare navade so bile, da si moral iti s spremljevalcem. Zdaj pa tega 

ni treba pravzaprav. Ker mož ne pleše, a ne, pač nikamor nisem šla. Zdaj pa. No, odkar sem 

zbolela, sem čisto druga (smeh). Mene mož ne ovira pri tem, da bi šla kamor hočem, kamor 

želim. Prej pa. Vedno sem pomislila najprej, kaj bodo rekli doma. Potem pa sem šla, če pa so 

bili za to. Če pa ne, pa ne. Se pravi v tem smislu že, da sem bolj samozavestna. Pa dobila sem 

občutek. da nekaj znam, a ne? Da se lahko naučim, tako hočem reči. Da nisem en tak... ne 

vem... da poskusim, da nič ni.  

I. Aha, ok. Torej, v bistvu, če zdaj greste samozavestno sama, ali imate več prijateljev, več 

poznanstev? 

L. To pa ne. Ker bolezen ovira. Mam pa tiste stalne, ki vedo, kakšna sem. Včasih so tudi oni 

presenečeni, tudi sama sem presenečena, kaj lahko naredim. Že s temi slikami če se spomnite 

(gospa se ukvarja z izdelavo slik iz suhega cvetja, je imela svojo razstavo. Ukvaraj se tudi z 

idrijsko čipko).  

I. Da.  

L. Jaz, nikoli jih nisem delala. Zdaj pa kar naenkrat, a ne.  

I. Hvala. Še naslednje vprašanje: ali so obiski naših plesnih vaj vplivali na vašo sposobnost 

soočenja s problemi?  

L. To pa ne morem zdaj ocenit. Vsaka stvar lahko vpliva na to, tudi to. Ko se nekaj učiš pa 

nekaj hočeš pokazati, drugim dokazati, da ti zmoreš,.. 
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I. Samo drugim, ali mogoče tudi sebi? 

L. Tudi sebi.  

I. Če pomislite, mogoče najprej sebi?  

L. Ja, najprej sebi, in potem drugim, a ne. Če pa ne bi bilo drugih, potem ne bi bilo takega 

učinka. 

I. Smo ljudje socialna bitja, a ne? 

L. Tako je. Bi boljše bilo, da nas bi bilo še več (je mišljeno, v naši plesni skupini). 

I. Ja, naša skupinca ni velika. Drugače, se v skupini lepo počutite? 

L. Ja, dobro, v redu. Če je bolezen, potem pa težave, potem pa ne morem (je mišljeno, da se 

zaradi slabega počutja gospa včasih ne more udeležiti srečanja).  

I. Torej tekom naših srečanj imamo nekaj tehnik ustvarjalnega gibanja. Recimo, danes smo 

imeli sledenje v krogu, potem pa še drug za drugim smo vodili in sledili (je mišljena metoda 

vodenja in sledenja, jo izvajamo v krogu in v vrsti). In lahko naštejem, kaj mi še uporabljamo. 

Vedno vsako vajo začnemo z ogrevanjem telesa na bolj improvizacijski način, tako da 

začutimo telo na lahkem tekočem gibanju. Tako da tudi po prostoru se premikamo, se 

spomnite? 

L. Ja, da tudi sam pokažeš, kaj zmoreš.  

I. Torej, da sam ustvariš gibanje. Vsak ima možnost da sam vodi. Za vas nekaj pomeni očitno?  

L. Ja, seveda pomeni. Zato, ker vidiš, da tudi sam nekaj pokažeš, ne samo posnemaš.  

I. Torej, v taki aktivni vlogi se vi lepo počutite?  

L. Ja. Mešano naj bo.  

I. No, potem še mi imamo, če se spomnite, vodenje preko dotika, če se spomnite te tehnike. 

Potem zrcaljenje, ko mi nasproti drug drugega zrcalimo... 

L. Pa pozoren moraš biti, oziroma, razvijanje pozornosti, a ne, da ne gledaš tako površno, kaj 

se dogaja, ampak si natančen.  

I.Tukaj mi imamo v paru, torej, vodenje, zrcaljenije, povečevalno steklo, in imamo še 

ritmične vzorce korakov, mi jih variiramo. Se pravi hitri, počasni. Pa še imamo ritmično 

masažo, se pravi, ko se udarjamo po telesu ritmično. In še imamo strukturirane plese, ko 

plešemo bodisi v paru, bodisi posamezno plesne sekvence z določeno koreografijo. Iz tega 

vsega, mogoče, bi našteli, kaj vam je najbolj všeč?  

L. Ja. Najprej tisto, da pokažeš drugim, in da poskušaš najbolj slediti njegovim gibom.  

I. Torej, sledenje? 

L. Ja, sledenje. Sicer pa tudi druge stvare, vsaka po svoje.  
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I. Še kaj, mogoče, bi našteli? Mogoče, tri stvari? Še enkrat naštejem: aktivacija telesa....  

L. No, to sploh.  

I. To je vam všeč? 

L. Ja, ja.  

I. Potem še vodenje preko dotika, ko en drugega vodi....  

L. Tudi to, no te 3 stvari.  

I. V redu. Hvala, pa gremo še naprej. Zdaj bom naštela komponente fizičnega zdravja, 

oziroma, fizične zmogljivosti telesa, splošne, ki se uporabljajo tudi v športu, in plesu. Najprej 

aerobna zmogljivost. Veste, kaj je to? Da se gibljemo tako, da aktiviramo krvni pretok. Drugo 

je gibljivost telesa. Tretje - moč mišic. Četrto – koordinacia, usklajevanje gibanja rok, nog. In 

peto je propriocepcija. To je tak znanstveni izraz za to, kako se mi zavedamo svojega telesa v 

prostoru. In prostor okoli sebe, se pravi, v katero smer moramo iti, kam se obrniti, kje je moja 

roka, moja noga. To se se imenuje propriocepcija. Je malo drugače kot koordinacija. Sem 

naštela te komponente, in vprašanje je, na kateri od teh komponent vi čutite največji vpliv od 

naših plesnih srečanj? 

L. Najprej na gibljivosti. Potem pa na koordinaciji, pa tudi na to zadnjo stvar.  

I. Na propriocepcijo? 

L. Ja na propriocepcijo. 

I. Aha sem še pozabila ravnotežje.  

L. Ja, to je tako. Ne vem, zakaj, ampak meni počasi se slabša ravnotežje. Sicer, drugače, če se 

potrudim, gre. Ampak, če čepim, se tudi doma dogaja, če čepim na prstih, mene nazaj vrže, 

padem, obvezno, sploh se ne morem pobrati. In tudi stoje. Zadnjič se mi je tudi zgodilo v 

kuhinji doma, se mi je zvrtelo in sem padla. No, sem se ujela, da nisem se ulegla po tleh. 

Ampak nisem izgubila zavesti. Samo ravnotežje mi nagaja.  

I. To pomeni, da je zelo cenjeno to, da, kot ste zdaj rekli, da ko ste izgubili ravnotežje, da niste 

čisto padli na tla, ampak ste se ujeli. Torej, vaše telo je še vedno odreagiralo tako, da ste ujeli 

ravnotežje.  

L. Jaz recimo imam črpalko in nikoli se še ni zgodilo, da bi padla na črpalko. Zmeraj se tako 

obrnem, da jo zavarujem, a ne. Čeprav nepričakovano, ampak v sekundi se sproži 

propriocepcija (smeh). Kjer črpalka, tam ne smem past, a ne?  

I. Dobro, gremo še na naslednje vprašanje. Spet naj omenim dva glavna dela v naših plesnih 

srečanjih, ustvarjalni ples in strukturirani ples. Kateri vam je bližje izmed teh dveh? 

L. Ja, težko rečem, kateri mi je bližje. Ampak prepletata naj se oba. Naj bo nekaj tega, nekaj 

tega.  

I. To je najboljša varianta za vas, da bi se prepletala? 
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L. Ja.  

I. Ok, hvala. Torej, v kolikor jaz vem, plesnih nastopov se vi še niste udeleževali? Ampak, če 

bi bila priložnost nastopov, bi se vi udeležili nastopanja? 

L. Ja, če bi imela takega soplesalca, da bi z njim se naučila.  

I. Kaj pa če bi šlo za kakšen neparni ples? Recimo, skupinski? 

L. Tistih pa nimam preveč rada.  

I. Imate radi bolj parne plese?  

L. Ja, ja.  

I. Aha, v bistvu to naj bi bilo naslednje vprašanje. Iz strukturiranih plesnih zvrsti kakšne 

najbolj imate radi? Razumem že počasi, tako kot ste odgovorili prej, očitno parni plesi?  

L. Je, boljše da je v paru.  

I. Torej družabni parni plesi? 

L. Ja, ja.  

I. Dobro, ok. In potem še zadnje vprašanje. Tudi, po moje, ste že na njega odgovorili. 

Vprašanje zveni tako: ali bi se vi želeli ukvarjati še s katero zvrstjo plesa, katerih mi nimamo 

zdaj, v naših plesnih srečanjih?  

L. Latinskoameriške.  

I. Latinskoameriške? 

L. Ja. Ne vem, jaz imam rada divje.  

I. Ta hitre, divje plese? To bom jaz naprej upoštevala.  

L. Nisem sposobna, verjetno?  

I. Zakaj? Jaz jih nisem vključevala, ker se orientiram na celo skupino. Tako sem pomislila, da, 

mogoče, za koga to bi bilo pretežko. Ampak v počasnem tempu, po moje, vse se da. Tako da 

zdaj vem, da vi imate radi največ parne latinskoameriške plese.  

L. Ja.  

I. Odlično. Hvala. Mogoče bi še želeli dodati kaj iz tega, kar, recimo ni bilo v vprašanjih? 

L. Da, jaz bi rekla, da je v poznem življenjskem obdobju se mi ponudila priložnost, da se 

učim plesati. Da uživam v tem. To je moja želja že od nekdaj. Zdaj pa se je uresničila.  

I. Hvala najlepša. In bomo zaključili naš intervju. 
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Intervju 6.  

Udeleženka Iv. 

I. Lepo pozdravljeni. Začenjamo naš intervju v sklopu naše raziskave, in prvih nekaj vprašanj 

je splošnih. In prvo vprašanje je: koliko ste stari? 

Iv. Stara sem 75 let.  

I. Hvala. Drugo vprašanje je: kaj ste po poklicu?  

Iv. Končala sem srednjo šolo. Sicer sem še več stvari zraven delala, od tujih jezikov do... kako 

se je včasih reklo... Ker sem delala v uvozu in izvozu, je bila nujna ta zunanje trgovinska 

registracija. In takrat je več jezikov bilo treba.  

I . Ali lahko naštejete, katere jezike? 

Iv. Italijanščina, nemščina, pa smo si malo tako podali, ko je bilo treba. Če ena ni znala, lahko 

je tudi druga vskočila. Bila sem tudi vodja obračuna in to je kar bilo veliko sobot treba, da si 

imel delo, razporejeno za te dni naprej.  

I. A je vam bilo všeč?  

Iv. Ja, všeč mi je bilo, uživala sem v tem. Sploh sem pa delala z živino.  

I. Z živino? Ampak, kot sem razumela, delo je bilo ne v pisarni, ali v pisarni?  

Iv. V pisarni, tudi na terenu. 

I. Aha, torej, niste sedeli 8 ur na dan?  

Iv. Ne, ni bilo potrebe.  

I. No, hvala bogu, torej, niste bili priklenjeni osem ur na dan pri računalniku, takrat še 

računalnikov tudi ni bilo? 

Iv. Ne, vse se je delalo ročno.  

I. No, to je plus. Še tretje vprašanje: ali vi imate kakšne zdravstvene težave?  

Iv. No, Parkinsonova bolezen me je doletela nepripravljeno, ampak če zdaj gledam po osmih 

letih nazaj, čeprav to je trajalo več kot deset let, te bolečine, noge, nespečnost...  

I. Torej, do postavitve diagnoze to je trajalo deset let? 

Iv. Ja. Sicer sama nisem šla nikamor. 

I. To pomeni, postavljeno diagnozo imate osem let pa plus še deset let prej?  

Iv. Ja. 

I. In zdaj katero imate stopnjo? 
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Iv. Sploh ne vem. Se sploh ne zanimam. V glavnem vem po zdravilih, da je ena.... malo 

nadaljevalne, seveda, gre. Zadnja leta opažam, da se razvija tako kot pri lahko rečem kolegih. 

Pri prijateljicah, pri tistih, ki se zbiramo. Vidim, da gre v tej smeri. Kar pa se niti ne upiram, 

naredim maksimalno, kar moram, ker vem, da mi koristi. Dosti gibanja, dost hoje, dosti ne se 

obremenjevati pretirano. Včasih pa dobiš, ne. Nikoli pa se ne vprašam, zakaj pa jaz. Vem, da 

je bilo, da sem imela v življenju kar veliko enih stisk in da je malo psihično pogojeno.  

I. Pravkar ste začeli odgovarjati tudi na naslednjo vprašanje. Koliko ur fizične aktivnosti na 

teden vi imate? 

iv. Bom kar povedala na dan, ker sem tudi aktivna ponoči in ni bilo noči, da ne bi bila aktivna 

dve do tri ure.  

I. To zaradi nespečnosti? 

Iv. Ja, pa nemirnih nog. Imam poleg Parkinsonove tudi nemirne noge.  

I. In kaj takrat delate, ko začutite?  

Iv. Če ne vstanem pravočasno in začnem biti aktivna, od vrtenja kolesa, ali samo gležnjev, od 

hoje. Bilo je dve leti nazaj, da sem zunaj hodila do Podrečja tudi 3 kilometre.  

I. Torej doma imate domače kolo? 

Iv. Ne ne, tako vrtim leže. V dnevni sobi si pogrnem blazino in sem aktivna, tako, raznorazne 

vaje. Toliko časa moram fizično aktivna biti, da niti ne pomislim ne na te nemirne noge. Da se 

mi počasi umirijo.  

I. V bistvu, da vi pozabite na to? 

Iv. Ja ja, čeprav tukaj so prisotni še krči. Ja, preživeti moram noč, jaz rečem. Iva, saj bo, pa 

božam noge, pa masiram. Ve ste moje, imam vas rada, najboljše ste.  

I. Kaj pa po dnevu, če je ponoči taka nespečnost, ali postanete kaj zaspani? 

Iv. Ja, po dnevu sem tako utrujena. 

I. Pa si privoščite da se spočijete? 

Iv. Ja, si, si. Mož ne more sprejeti Parkinsonove bolezni. To mi je kar eno težo povzročalo. 

Ampak vem, da, ko bo treba, da bo. Vskoči mi, pomaga mi. Ne zadostuje da rečem enkrat, 

dvakrat, desetkrat, ampak moram večkrat povedati, večkrat. Jaz pa zelo težko govorim o sebi, 

o svoji stiski. Zelo težko. Ne samo o Parkinsonovi sicer.  

I. Potem mogoče on niti ne ve, kako je to? 

Iv. Velikokrat ni vedel.  

I. Mogoče je bilo treba njemu velikokrat povedati, da bi začel razumeti? 

Iv. Ja, ampak bolj molčim o svoji stiski, tako je.  

I. Kaj pa kar se tiče organiziranih aktivnosti, razen naših plesov ob petkih? Vem, da imate še 



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

168 

telovadbo.  

Iv. Ja, imamo vsaki drugi torek. Imamo preko tega društva našega Trepetlika, sicer jaz imam 

še ob ponedeljkih telovadbo.  

I. Še eno svojo? 

Iv. Ja, še eno svojo, pa tudi ob četrtkih se gibamo.  

I. Torej, razen plesa še trikrat na teden, pa še ples. To pomeni, štirikrat na teden? Dovolj 

aktivno, pa to je po uro ali po uro in pol?  

Iv. Ja, tako nekako. Pa hodim vsak dan, hodim po podeželju. Imam lepo okolico v naravi.  

I. A uživate pri hoji? 

Iv. Joj, kako! Si rečem: tole moram še, pa to še, pa grem.  

I. Ples pa imate samo tukaj z nami, ali še imate kje ples?  

Iv. Samo tukaj, pa bi še imela.  

I. Potem naslednje vprašanje na to se navezuje: iz vseh teh vrst fizične aktivnosti, to pomeni 

telovadba sprehode, ples, katero imate vi najbolj radi? 

Iv. Sprehodi, ples, telovadba.  

I. Torej, telovadba, fizične vaje za to, da je to treba, ples pa za dušo? Ali telovadba vam tudi 

prinaša užitek?  

Iv. Tudi mi prinaša veliko sprostitev in rada telovadim. Sem začela že po drugem porodu. 

Potem pa dvaindevetdesetega leta imela z možem še prometno nesrečo. Imela sem poškodbo 

hrbtenice. 

I. Pa še to.. 

Iv. Tako da sem malo razširila. In brez tega ne bi bila jaz.  

I. In kako je zdaj hrbtenica? 

Iv. V redu. Moja je, v redu je.  

I. No, hvala bogu. 

Iv. (Smeh).  

I. Gremo mi na naslednje vprašanje. Ali ste kdaj pomislili, zakaj vi imate radi ples? 

Iv. O, sem, sem. Všeč mi je to skladno gibanje, glasba mi je všeč. V moji mladosti ni bilo 

možnosti, da bi v tej smeri se kaj izobraževala. Ampak vedno sem rada plesala, sem uživala v 

plesu. In sem bila tako presenečena, ko sem preko vas ugotovila, skozi vaše plesne vaje, da 

sem čisto izgubila takt.  



Stanković, I. (2019). Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

169 

I. Aha, občutek ritma? 

Iv. Ja, občutek ritma. Ampak mi to se pojavlja ponovno, nazaj dobivam.  

I. O bravo. 

Iv. (smeh).  

I. Drugače ste omenili, da ste v mladosti plesali. Ali ste hodili na kakšne tečaje?  

Iv. Samo na en tečaj sem hodila. Ampak ne vem, če sem enkrat glasbo zaslišala, je šlo samo 

po sebi. Pa dobrega plesalca. 

I . A ste imeli dobrega plesalca? 

Iv. Sem. 

I. Aha, odlično. Drugače, ko ste zboleli, kdaj ste se vi začeli tako aktivno ukvarjati z gibalnimi 

aktivnostmi, s telovadbo, plesom?  

Iv. Saj nisem se začela nič aktivno ukvarjati, samo nisem popustila. Sem samo razsirila.  

I. Torej, do bolezni ste telovadili, zdaj pa plus... Kdaj ste začeli plesati? Mi že dve leti 

plešemo.  

Iv. Ja, tri leta.  

I. Ja, ste še z Ano začeli plesati.  

Iv. 3 do 4 leta, sigurno.  

I. Dobro, torej ples vam je enostavno všeč in... 

Iv. Razbremeni me. Tudi druženje.  

I. Če primerjamo ples in telovadbo, kaj od tega po vašem mnenju bolj vpliva na vaše 

zavedanje telesa? Ne samo takrat, ko nekaj boli....  

Iv. V sproščujočem položaju, ko si sproščen? 

I. Da, ko začutite, ko se vprašate, kako sem v svojem telesu, ali sem v redu? Da zadihate. Ali 

pomislite kdaj na to?  

Iv. Tudi na to pomislim. Tudi na to pomislim in takrat res začutim, kaj mi ples pomeni. Koliko 

mi pomeni ta sprostitev, koliko mi pomeni glasba, koliko mi pomeni veselje, razbremenim se. 

I. Aha. Tudi v telesu čutite? 

Iv. Tudi v telesu. Sprva sem bila tako trda, okorela. Zdaj pa vidim tudi pri teh vaših plesih, da 

včasih samo od sebe potegne (ponazori mehak, valovit gib).  

I. Torej ste začutili, da neka mehkoba se pojavila, kot ste zdaj pokazali? 
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Iv. Tako, tako.  

I. Hvala, gremo potem na naslednje vprašanje: ali je obisk naših plesnih srečanj vplival na 

vaše zavedanje čustev v vsakdanjem življenju, na vaše emocionalno stanje na splošno in če 

da, kako? Ste že prej omenili da na vas deluje sproščujoče, razbremeni vas... 

Iv. Ja, sproščujoče, razbremeni, in tudi če sem kdaj zategnjena, ali mi neka stvar leži na duši, 

med plesom pozabim in sploh ne vem, da je že bila.  

I. Ja, se spomnim, nekajkrat, ko sva se slišala pred plesom, pa ste rekli da ne veste, ali boste 

prišla, ker se počutite tako... nezmožno. 

Iv. Težko.  

I. Težko, in potem, ko ste prišli, potem ste se bolje počutili?  

Iv. Pa prijateljici večkrat rečem, pridi, če ne boš mogla plesati, boš samo sedela. Pa ko bomo 

skupaj, ti bo že lažje.  

I. Torej, to je učinek plesa in vi ga nesete s seboj v vsakdanje življenje? 

Iv. Tako, tako.  

I. Potem pa naslednje vprašanje: ali ste vi opazili v tem obdobju, ko imamo plesna srečanja, 

kakšne spremembe v svojem karakterju, ki bi jih povezali z obiskom naših plesnih srečanj?  

Iv. Ja, lahko rečem veselje. Jaz sem sicer po naravi zelo vesel človek. In včasih veliko več 

veselja je bilo v meni kot zdaj. Ampak še vedno mi se to dogaja po vsakem plesu. Pridem 

drugačna. Ko zapremo vrata tukaj, včasih čutim prav radost.  

I. Torej, ples vrača radost v vaše življenje? 

Iv. Zelo pozitivno deluje name.  

I. Torej, to je ta sprememba v karakterju? 

Iv. In tako malo je potrebno, tako malo. Samo dovoliti moram sama, da mene ples prevzame.  

I. Hvala, potem pa gremo na naslednje vprašanje. Ali so obiski naših plesnih srečanj po vašem 

mnenju vplivali na vašo komunikacijo z drugimi ljudmi?  

Iv. Ja, lahko rečem da ja. Lažje navežem stik, kontakt, lažje spregovorim. Lažje iskreno 

povem, kaj čutim oziroma lažje se posvetim vprašanju, ki mi ga nekdo zastavi. Ali želja po 

nekem drugačnem gibanju, komunikaciji, da sem sproščena, da nisem zakrčena. To se mi je 

kar dogajalo, sploh na začetku, pred leti. Ja, to sem težko prenesla te spremembe, v mojem 

značaju, ko sem jih sama opažala. So mene kar obremenjevale. 

I. Torej, spremembe, po čem so se zgodile spremembe?  

Iv. Nisem mogla spregovoriti, torej, samica. Nekje sem obstala na mestu. Nekje nisem našla 

izraza, to je bil pri meni kar velik problem. Mislim da ni še to demenca, nisem z nobenim 

zdravnikom se o tem pogovarjala. Ampak enostavno mi na sredi stavka, na sredi besedila, na 

sredi ene misli, ki jo hočem izrazit, zmanjka besede. Čisto preproste besede.  
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I. Razumem, in se je to izboljšalo? 

Iv. V zadnjih časih. Ker vidim, da je za tem zakrčenost. Če sem sproščena, se mi to bolj redko 

dogaja. Isto tudi se znam nasmejati na svoj račun. To me nekje sprosti. In to ko plešeš 

zakrčen, ne moraš plesat. Delaš sicer ene gibe, ni pa to ples. Ob glasbi, če si pa sproščen, 

tekoče steče.  

I. Torej, vas ples sprosti in ta sproščenost prispeva potem k bolj sproščeni komunikaciji?  

Iv. In tudi k hoji, in tudi k gibanju. In tudi... ne vem.  

I. Hvala, gremo na naslednje vprašanje. Ali lahko povežete to sproščenost in obiske plesnih 

srečanj in vašo sposobnost soočenja s problemi v vsakdanjem življenju? Ali ste opazili kakšne 

spremembe v vaši sposobnosti soočenja s problemi?  

Iv. Ja, lahko rečem, da sem. Dejansko mogoče nisem niti o tem razmišljala. Ampak glih ko ste 

meni vprašanje zastavili, ker včasih pridem na ples zakrčena brez vzroka mogoče. Pa, ko 

zaslišim glasbo, moram reči, ko zaslišim vaš smeh, vaš glas, naenkrat tisti oklep odpade. In 

domov gremo lahka. Ko tisti oklep odpade, ko se sprostiš, je vse lažje in res si želim, da bi se 

to v Kranju nadaljevalo. Vidim, da se težko vozim, do tukaj da pa ni toliko daleč. Če bi pa v 

Ljubljano hodila, sicer mene ni mesta strah, sem v Ljubljano v službo hodila, meni ni problem 

promet.  

I. Se bo nadaljevalo, pa bomo vas po poti pobirali.  

Iv. (Smeh). 

I. Dobro. Hvala, in še nekaj vprašanj. Gremo mi na naslednje. Zdaj naštejem tehnike, ki smo 

jih uporabljali v naših plesnih srečanjih. To je aktivacija telesa na tekočem gibanju, tako kot 

smo počasi se ogrevali s počasno glasbo, aktivirali po vrsti telo, lahko sem jaz to vodila, lahko 

pa vsak od nas to vodi. Potem pa ples ravnotežja, ko delamo gibe na eni nogi ali na polprstih. 

Potem različne načine gibanja, ko smo plesali mehko pa potem oštro, stakato, ali pa z rutami, 

ko smo zamahovali. Ali ko smo vodili drug drugega z dotikom, ko se samo dotakneš koga. 

Potem plesni elementi ko smo izvajali koraki hitrejši, počasnejši. 3 koraki, korak-pika, korak-

kik, to so koračni elementi plesa, pa še igrali z ritmom: hitreje, počasneje. Potem delo v 

dvojicah: zrcaljenje, vodenje, sledenje. In spontani ples mi včasih zaplešemo, tudi v dvojicah 

ali v paru. Ali bi lahko izbrali iz vsega tega tri tehnike, ki so vam najbolj všeč?  

Iv. A tehnike same, mislite? Moram najprej reči, da vse so mi blizu. Vse pomagajo k 

sproščanju, k zadovoljstvu. Kajti jaz radost čutim med plesom v sebi, ko zaključimo, jaz 

čutim lahkost, eno radost, eno veselje. Bi kar zaplesala še po hodniku, bi zaplesala.  

I. Lahko, žal pa v naši družbi, če kdo to naredi, izgleda malo čudno. Lahko pa bi vsi tako 

delali. Hvala, in gremo mi na naslednje vprašanje. Naštejem fizične komponente telesne 

zmogljivosti. To so: aerobna zmogljivost, ko včasih se zadihamo na plesu. 

Iv. Pa tudi se prepotimo. 

I. Ja tako, da srce zaženemo. Na fizični moči nismo kar dosti delali. Gibljivost sklepov, 

ravnotežje, ko roke in noge premikajo se skladno. In še zadnja kapaciteta, tako imenovana 

propriocepcija. To pomeni zavedanje telesa v prostoru, to urimo tudi pri vaji ogledalo, ko 

moraš čim bolj točno ponoviti gibanje svojega nasprotnika. In tudi zavedanje prostora okoli 
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sebe, ko se premikamo lahko po krogu ali po diagonali ali po ravni liniji, ali po vijugasti, to je 

propriocepcija. Torej, vprašanje je tako. V kolikšni meri so po vašem mnenju naša plesna 

srečanja vplivala na vse te kapacitete telesa?  

Iv. Zelo, zelo, zelo vplivajo. Jaz sicer redno telovadim, od poroda naprej pa tudi po prometni 

nesreči. Tako rada kaj novega vključim, novega vnesem. In se mi zdi, da to je ene vrste 

fizična aktivnost, da to moramo negovati, moramo delati. Ker če ne bi, ne bi tolko posvečala 

temu časa, vraslo mi je v dušo, tudi v telo. Bi mi že Parkinsonova bolezen povzročila veliko 

več težav. Iz svojih izkušenj govorim, tako čutim in tako doživljam. Bi šlo veliko težje tudi pri 

Parkinsonovi bolezni, če ne bi bila tako aktivna. In hoja, in karkoli, no.  

I. Vse to, kar ste tudi prej naštevali. Hvala, in še par vprašanj. Torej, gremo k naslednjemu 

vprašanju. Mi v naših vajah uporabljamo ustvarjalno gibanje in strukturirane plese. Če bi jih 

primerjali, ali vi mislite, da je eden od njih bolj pomemben, ali mogoče, da obadva enako 

pomembna in povejte, zakaj.  

Iv. Ja, mislim, da oba dva sta pomembna in vse, kar plešemo, je zelo dopolnjujoče. Ker vsak 

gib, vse, kar plešemo, razgibava določeno skupino mišic, aktiven si v določenem delu telesa. 

Da se to zelo dopolnjuje. Ne morem reči, da je en boljši in drugi slabši. Se mi zdi, da se to 

prepleta.  

I. Kar pa se tiče možganov: vi razmišljate v strukturiranem plesu, da skupaj z vsemi točno 

naredite korake. V ustvarjalnem delu pa sami se predate gibanju. Morate pa paziti na drugo 

stvar, da vam lahko sledi vaš soplesalec.  

Iv, Ja, to sicer včasih malo pozabim. Ampak saj nas opozorite.  

I. Padete noter v spontani ples. Ali ste kdaj nastopali s plesom?  

Iv. Ne, nikoli. 

I. Dobro, potem pa naslednje vprašanje preskočimo. Pa če bi bila priložnost, ali bi nastopili?  

Iv. Pa bi.  

I. Odlično, izkušnjo pa bomo točno imeli, ker približuje se 30. obletnica društva in bomo 

izvedli en nastop. Dobro, povejte še najljubše plesne zvrsti za vas.  

Iv. Joj, balet, balet, ooo! Kaj sem si jaz želela v tej smeri, ampak včasih ni bilo možnosti. Zelo 

redko si dobil možnost, da bi šel ven v gledališče, opero. 

I. Radi tudi gledate balet ? 

Iv. Ooo, zelo rada.  

I. Če bi vključevali baletne gibe v naš ples, bi vi bili vesela? Tudi vključujemo, a ne? 

Iv. Tudi, zato sem vam danes na koncu rekla da to je balet.  

I. Ko mi z rokami te gibe izvajali. Dobro, hvala. Potem ste že odgovorili na naslednje 

vprašanje. Torej, če bi bil tečaj baleta, prilagojen vašemu nivoju, bi vi ga obiskovali?  
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Iv. Ja, bi obiskovala in bi tudi sicer te družabne plese. Zelo so mi blizu. Včasih ni bilo 

možnosti, pa mi je bila želja že od nekdaj.  

I. Drugače, kar se tiče parnega plesa, ko vi plešete v paru ali pa sama solo, ko vodite skupino 

recimo, ali plešete spontani ples sama, ali vam je od tega kaj bolj všeč?  

Iv. Ja, všeč mi je že, mpak jaz nisem na tem nivoju, da bi sama znala te gibe odplesat, ampak 

srkamo vaše gibe.  

I. Ampak vi sami tudi vodite, sami plešete, ko vodite skupino.  

Iv. Ja, ampak to bolj okorelo, ni tako lahkotno, kot vi delate.  

I. No, pa če pomislimo na sam proces, ko vi vodite ali pa sledite drugim, kaj je za vas lažje?  

Iv. Lažje mi je, ko mene kdo vodi.  

I. Dobro, hvala, pa samo še zadnje vprašanje: ali bi vi želeli še kaj dodati k temu vsemu, kar 

ste že povedali? 

Iv. Ja, bi želela. In samo povem da zelo sem srečna in vesela, da ste se tukaj v Kranju 

aktivirali, da prihajate vsak teden iz Ljubljane, pa se nam posvečate, da sploh, ko ni za 

pohvalit, nas pohvalite.  

I. Je, je za kaj, če jaz hvalim, to ni kar tako, brez veze.  

Iv. No, sem pa povedala tako, kot čutim.  

I. Ok, bomo delali na tem. Torej, za naslednje leto naša naloga je, da se naučimo čutiti, da smo 

res dobri. Ker smo res. Dobro, hvala najlepša za intervju in bomo ga zaključili. 
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Povzetek iz intervjuja s Katjo Krivec, direktorico mreže DCA, Ljubljana.  

 

30.5.2019.  

 

Starejši zelo radi plešejo. 

Celo če marsikateri aktivnosti so za nekatere pretežke, plešejo še vedno lahko. 

Najraje plešejo družabne plese.  

Mentorjev je težko dobiti na prostovoljni osnovi. 

Se dobivajo sami, delijo znanje drug z drugim, preplesujejo, kar znajo, uživajo v tem.  

Imajo tudi aktivnosti skupinskih plesov: plesi v vrsti, v krogu, ki so jih večinoma obiskujejo 

ženske. 

Radi nastopajo in gledalci jih toplo sprejemajo.  

DCA je pred leti poskusil organizirati aktivnost izraznega plesa, vendar ni bilo odziva.  
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12.2 Priloga 2: Pravilnik dela plesne rekreacije pevskega društva Rožmarin Dravlje 
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