VRAVNOVESJU

Praznujmo
z biodanzo!

življenje
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Biodanza je poezija človeških srečanj – ko se združita bios
(življenje) in danzare (plesati), življenje zapleše, zaneti
iskrice, vitalnost in radost, pravi ustanovitelj biodanze
Rolando Toro. Srečanje biodanze je pravzaprav obred
praznovanja življenja.

B

iodanza nas z glasbo, ki izzove naša čustva,
plesom in neverbalno komunikacijo spodbuja
k izražanju naše edinstvenosti, naše identi
tete in nas obenem poveže z drugimi.Njen
glavni namen je zmanjšati prepad med glavo
kot centrom razuma ter srcem kot centrom občutkov.
Ljudje želimo biti zdravi, imeti vitalno energijo, dobro
spolno življenje, ljubezen, ustvarjalno izražanje, prijatelje in
stik z naravo. Biodanza prek teh vsebinskih sklopov omo
goča udeležencem spoznati nov, bolj ustvarjalen in čustven
koncept življenja. Skupina nudi udeležencem varno zavetje
in tako smo po mnenju Rolanda Tora lahko res to, kar smo
v danem trenutku, naši oklepi pa se počasi rahljajo.

Kaj je biodanza?
Uradna razlaga pravi, da gre za proces organske prenove,
čustvene prevzgoje in ponovne vzpostavitve izvornih funk
cij življenja. Ko izražamo svoje genetske potenciale, ko se
povezujemo z drugimi in ko se povezujemo z naravo/ve
soljem, lahko rečemo, da smo povezani z življenjem. Posa
mično srečanje je sestavljeno iz teoretičnega uvoda in do
življajskega dela. Avtor biodanze, Ronaldo Toro Araneda,
antropolog in psiholog, je opazoval človeka in več kot 50
let razvijal ta sistem z željo, da bi nam spremenil življenje
na bolje.
Kaj je največji problem sodobnega človeka, ki ga biodanza lahko omili ali razreši?
Po avtorju smo vsi mi bolniki civilizacije, ki smo izgubili
stik z življenjem v sebi in okoli sebe ter smo preobremenje
ni z materialnimi, neživimi stvarmi, hkrati pa razcepljeni
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med tistim, kar bi želeli nare
diti, in med tistim, kar potem
naredimo, med tistim, kar mi
slimo in čutimo.

Zena Škerjanec, certficirana
vaditeljica biodanze po
sistemu Rolanda Tora

Kaj v biodanzi pomeni doživljanje?
Doživljanje ima prednost pred razmišljanjem. Živimo v pre
pričanju, da je razmišljanje pomembnejše od čutenja, prevlada
delovanja nad bivanjem nas je oddaljila od čustvenega in in
stinktivnega odzivanja. Biodanza nas nagovarja, da izražamo
svoja čustva. Naše telo se odziva na vsako informacijo, na vsako
besedo, ta odziv je pred razumom, je vrojen v našo bit. Karkoli
doživljamo, je naraven izraz življenja. Ljudje smo bitja odnosov.
Veseliti se bivanja z drugimi pomeni sobivati, razvijati sposob
nosti čustvene povezave, doživljanje sebe se rojeva iz sobivanja.
Plesi v skupini, ko počasi odkrivamo rituale približevanja, omo
gočajo integracijo identitete. Na doživljanje občutka biti živ ne
nehno vplivajo telesna stanja in zunanji dražljaji, izvor občutka
pa je v notranjosti telesa. Pri zdravi identiteti vedno jasno za
znavamo meje svojega telesa in čutimo težnjo po harmoniji. Ko
predstavim vajo in jo pokažem, se odzovejo zrcalni nevroni – o
tem govori nevroznanost in to je že uvod v doživljanje.

Kakšno vlogo ima v biodanzi glasba?
Glasba ustvarja doživljanja. Skrbno je izbrana, da vzbuja
občutek celovitosti; pravimo, da je organska. Ima biološke
značilnosti in sposobnost, da izzove naša čustva, ki jih lahko
odplešemo, ali taka, ki nas enostavno prevzamejo. Vsebuje,
ritem, fluidnost, harmonijo, dotakne se nas in stimulira gi
banje. Lahko je evforična, dinamična, vesela, melodična, od
visno od tega, kaj želimo z njo prebuditi. Dotakne se nas na

