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celični ravni in se združi z našim ritmom, bitjem srca, mišični 
tonus se spremeni, v našem živčevju se zgodijo nežne spre-
membe. Sega v vsa obdobja glasbenega ustvarjanja, od klasič-
nih melodij do južnoameriških ritmov, etno glasbe, roka itd. 
Razdalja med glasbo in našim dojemanjem sebe se zmanjša, 
postanemo glasba. Doživljamo enotnost telesa in čustev, živi 
smo. Ta občutek nas povrne v prvotno dojemanje svojega te-
lesa kot vira ugodja. In ko vstopamo v stik z drugimi, krepi 
predstavo, da smo drugačni in edinstveni. 

Za koga je biodanza primerna? Kakšni so njeni učinki?
Prav za vse ljudi, ne glede na starost in spol. Razvite so različne 
oblike biodanze – za otroke, najstnike, starostnike, pare, zapo-
slene v podjetjih, klinična biodanza za bivanjsko rehabilitacijo, 
za posebne skupine (zapornike, nosečnice itd.) in prav vsak-
do lahko najde v njej tisti kamenček mozaika, ki ga pogreša, 
podporo in učinke, ki so merljivi in trajajo. Gibanje ob glasbi 
prinaša učinke na celotni bivanjski ravni kot sozvočje živčnega, 
hormonskega in imunskega sistema. Najprej bi omenila po-
večano voljo do življenja, izboljšano samopodobo, okrepitev 
identitete. Zavedamo se, kaj podpira naše življenje in kaj ne, 
zavedamo se toksičnih odnosov in laže najdemo moč, da jih 
razrešimo ali včasih opustimo, bolj smo odprti in pripravljeni 
na sodelovanje, zavedamo se lastne moči in tudi odgovornosti 

za svoje življenje, razvijamo empatijo. Naše telo postane bolj 
gibljivo, drža se harmonizira, motorika se izboljša, krvni tlak 
se uravna, naš imunski sistem se okrepi.

Biodanzo vodite že kar nekaj let. Kakšne so izkušnje 
vaših udeležencev?
Moji udeleženci, v glavnem ženske, pravijo, da jim redna 
tedenska srečanja prinašajo veliko zadovoljstva, odmik od 
dnevnih rutin, v svoje okolje se vrnejo oživljene, močne in 
lažje premagujejo težave. Večinoma se bolj zavedajo svo-
jega telesa in se učijo, kako mu prisluhniti, laže komunici-
rajo v skupini, niso več tako plahe in znajo povedati svoje 
mnenje. Občutek povezanosti z ostalimi ljudmi je močno 
prisoten, pravijo tudi, da so manj kritične do drugih.

Udeležili ste se tudi seminarjev in srečanj biodanze 
v tujini. Kakšne so bile vaše izkušnje? Smo Slovenci 
odprti za biodanzo?
Po mojih izkušnjah se srečanj v tujini, še zlasti v Italiji in v 
Veliki Britaniji, kjer sem bila večkrat, udeležuje več moških 
kot pri nas. Skupine so številnejše in želim si, da bi bilo tako 
tudi v Sloveniji. Zdaj, ko nas je več certificiranih vaditeljic po 

vsej državi, so izpolnjeni pogoji, da 
se vrata biodanze na široko odpro. 
Če si lahko dovolim primerjavo 
z jogo: pred 20 in več leti je bila 
bolj kot ne redka in rezervirana za 
določen sloj ljudi, danes pa joga 
studii rastejo na vsakem koraku. 
Verjamem, da bo tudi biodanza 
pri nas našla več privržencev, saj 
gredo njene vrednote s tokom za-
vesti našega časa.
Naj zaključim, da je sistem bi-
odanze celosten, učinkovit in 
enostaven. Ni niti predstava niti 
virtuoznost, pač pa je iskreno 
izražanje tega, kar čutimo. Toplo 
vabljeni v raziskovanje vseh vidi-
kov sebe in življenja okrog vas. 
Za več informacij o srečanjih, 
ki jih vodim, mi lahko pišete na 
zena.skerjanec@gmail.com. 
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