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T elesna vadba v zrelih 
letih je primerna, 
v bistvu kar nujna, 
če želimo ohraniti 
dobro fizično in 

duhovno zdravje globoko v 
starost. Mnogi sicer občutijo 

željo in potrebo po gibanju in 
druženju, vendar ne vedo točno, 

kako in kje začeti. Vodenih skupinskih 
rekreacij, kjer zadovoljimo tudi potrebo po 
socialnem druženju, je seveda ničkoliko. A kako 
izbrati primerno zase?

Univerzalno gibanje in izražanje 
Ples kot oblika rekreacije je idealen v vseh 
življenjskih obdobjih, ne glede na to, katero 
zvrst izberemo. Je najbolj univerzalna forma 
človekovega gibanja in najbolj prvinsko sredstvo 
izražanja. Brez besed, le z govorico telesa, 
pospremljeno z glasbo. 

Pri plesu vsaj starejši najbrž najprej pomislijo na 
klasične družabne plese, kot so na primer valček, 
polka ali morda fokstrot, ki so seveda odlična 
oblika vadbe in druženja. A ples je mnogo več 
kot to, plešemo lahko sami ali v skupini, naučene 
korake in koreografije ali po lastnem vzgibu in 
občutju. Ples je gibanje, ki blagodejno vpliva na 
človekovo zdravje in s tem na dobro telesno in 
duševno počutje. 

»Tako kot druge oblike telesne vadbe, le da pri 
plesu lahko prebudimo svoja notranja občutenja 
in ustvarjalnost,« pravi plesna pedagoginja in 
specialistka plesne terapije Neva Kralj, ki je 
razvila posebno obliko gibalno-plesne rekreacije, 
prilagojene starejšim. 

»Več kot dvajset let vodim plesne delavnice za 
otroke, zdaj, ko sem že v srednjih letih, pa vse bolj 
spoznavam, kako je vsakodnevna raznovrstna 
fizična aktivnost pomembna za ohranjanje in 
krepitev telesnega in duševnega zdravja,« pravi 
gospa Neva, ki je program začela ustvarjati 
povsem spontano, »iz lastnih potreb in po 
potrebah in željah žensk, s katerimi se srečujem 
pri delu, med drugim so me spodbudile babice 
mojih malih plesalk.« In čeprav ples še vedno 
velja za bolj žensko zadevo, se je letos vadbi 
pridružil tudi mož ene od udeleženk. 

Umirjeno, kot letom pritiče 
»Naš ples za starejše je poseben program z 
metodami in tehnikami plesno-gibalne terapije, v 
katerem aktivno sodelujejo naše telo, um in duh. 
Poimenovala sem ga vrelec mladosti, saj vključuje 
tudi mnogim znane tibetanske vaje pomlajevanja, 
s katerimi krepimo telo in duha. Gre za nekakšno 
kombinacijo razgibavanja, joge, že omenjenih 
tibetanskih vaj, različnih individualnih in 
skupinskih gibalnih iger in svobodnega, izrazno-
ustvarjalnega plesnega gibanja brez kakršnih 
koli omejitev, zaplešemo pa tudi kakšen folklorni 
ali pa skupinski družabni ples,« je povedala 

Kraljeva, ki rekreacijo vodi v Plesnem Epicentru 
v Ljubljani, kamor sicer pridejo vse generacije, 
od malčkov, ki so komaj zlezli iz plenic, do zrelih 
dam, ki iščejo umiritev in sprostitev. 

Ker gre za ljudi, katerih fizične sposobnosti se 
precej razlikujejo od sposobnosti natreniranih 
dvajset- ali tridesetletnih plesalcev, je temu 
primeren izbor in ritem vaj, ki se izvajajo. 
»Vsako srečanje je razdeljeno na več sklopov. Po 
uvodnem uglaševanju skupine sledi razgibavanje, 
s katerim razvijamo telesno in psihično moč, 
koordinacijo, ravnotežje in skladnost celega 
telesa. Osredotočamo se na telo in poskušamo 
aktivirati vse njegove dele. Sledi kreativni del, 
ko se prepustimo lastnemu domišljijskemu 
plesu, vključujem pa tudi različne igre, s katerimi 
spodbujam sodelovanje, usklajevanje in pozitivne 
medsebojne odnose. Končamo z umirjanjem, 
sproščanjem in masažo.«

Ena od udeleženk, gospa pri šestdesetih, se je 
za plesno rekreacijo odločila predvsem zaradi 
težav s sklepi in hrbtenico: »Moje težave zahtevajo 
vadbo, ki ni agresivna in mi omogoča mehko, 
nežno razgibanje telesa. Ples je povsem upravičil 
moja pričakovanja, z vadbo je moja hrbtenica 
postala bolj gibljiva, sklepi pa manj boleči. Je pa 
še nekaj, česar sicer nisem pričakovala in me je 
zato toliko bolj prijetno presenetilo. Po vadbi sem 
sproščena, zadovoljna, s pozitivnimi mislimi se 
lažje spopadam z vsakdanjimi obremenitvami in 
stresom.« 

Po teh besedah lahko povzamemo, da tak način 
telesnega gibanja spodbudi pozitivna čustva, nas 
napolni z energijo, požene zadovoljstvo po žilah, 
nariše nasmeh na obraz, skratka, dvigne kakovost 
življenja.

Vsak lahko odpleše, kar nosi v sebi 
Ob obisku vadbe me je premagala radovednost 
in pridružila sem se skupini, tako da lahko, 
kot rekreativna športnica, naredim konkretno 
primerjavo. Ko tečem, telo občutim kot 
dobro delujoč stroj, ki v enakomernem ritmu 
premaguje razdaljo oziroma čas, ki sem si ju 
zadala. Delajo noge, roke, pospešita se srčni 
utrip in dihanje. Cilj je jasen, dobra telesna 
pripravljenost in vsakodnevna prevetritev 
glave. Neke hude duhovnosti v tem ni, čeprav 
se med telesnim naporom še kako soočaš s sabo 
in svojimi sposobnostmi. Ples pa poleg tega, da 
dobro razmiga telo, v resnici poboža tudi dušo. 
Utrujenost in sproščenost po teku sta bistveno 

Neva Kralj je razvila posebno obliko 
gibalno-plesne rekreacije, prilagojene 
starejšim. S plesom se prepustimo 
energiji, ki je v nas.

Spodbudile so me 
babice mojih malih 
plesalk.

Plešemo z dušo 
   in telesom

drugačni kot po plesu, ki me je manj obremenil, 
zato pa izdatno energetsko napolnil. 

Kako zelo lahko ples vpliva na naše telesno in 
duhovno življenje, me je prešinilo tudi po ogledu 
filma Charliejeva dežela nizozemsko-avstralskega 
režiserja Rolfa de Heera. Spremljamo zgodbo 
starajočega se aborigina, ki ga življenje kruto 
premetava po tanki črti med črno staroselsko in 
belo priseljensko skupnostjo. Po mnogo psihičnih 
in fizičnih padcih, med drugim spremljamo 
njegovo bolezen in pot v bolnišnico v mestu, zdrs 
v alkoholizem, celo životarjenje za zaporniškimi 
rešetkami, se Charlie povsem skrušen, 
telesno obnemogel in oropan človekovega 
dostojanstva vrne v svojo skupnost, kjer nadaljuje 
odmaknjeno, samotno življenje. 

In medtem ko ves čas dogajanja s tesnobo 
čakamo na tragični konec, film slednjič postreže 
z optimističnim, čeprav nič hollywoodskim 
obratom. Prijatelja, ki Charlieja občasno obiščeta v 
njegovi osami, ga v želji, da bi ga vrnila med ljudi, 
prepričujeta, naj začne otroke poučevati ples. 
Nekoč odlični plesalec tradicionalnih plesov, ki je, 
tako se sam nostalgično spominja ob opazovanju 
stare fotografije, ki jo vselej nosi s seboj, plesal 
celo pred kraljico Elizabeto na odprtju sydneyjske 
opere, nekaj trenutkov razmišlja, potem pa se mu 

Nadure

AlenkA kociper

Vadba ni agresivna, 
omogoča mehko, nežno 
razgibanje telesa.
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rešetkami, se Charlie povsem skrušen, 
telesno obnemogel in oropan človekovega 
dostojanstva vrne v svojo skupnost, kjer nadaljuje 
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In medtem ko ves čas dogajanja s tesnobo 
čakamo na tragični konec, film slednjič postreže 
z optimističnim, čeprav nič hollywoodskim 
obratom. Prijatelja, ki Charlieja občasno obiščeta v 
njegovi osami, ga v želji, da bi ga vrnila med ljudi, 
prepričujeta, naj začne otroke poučevati ples. 
Nekoč odlični plesalec tradicionalnih plesov, ki je, 
tako se sam nostalgično spominja ob opazovanju 
stare fotografije, ki jo vselej nosi s seboj, plesal 
celo pred kraljico Elizabeto na odprtju sydneyjske 
opere, nekaj trenutkov razmišlja, potem pa se mu 

sicer vedno nekoliko otožni obraz razvedri, rekoč: 
»Prav, učil bom otroke plesati.«

In čeprav ga telo ne uboga tako kot nekoč in 
fizično niti slučajno ni več sposoben odplesati 
vsega, kar nosi v sebi, ga ples in delo z otroki 
potegneta nazaj v življenje. 

In res je, kar pravi Neva Kralj, ples je stanje duha, 
kadar si dovolimo, da naše telo uživa, kadar se 
prepustimo energiji, ki teče po našem telesu.
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• zmanjša intenzivnost bolečine za 44 %

• izboljša zdravstveno stanje za 122 %

• izboljša kakovost življenja za 73 %
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• bolečine v
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- Neurotrope Nährstoffe fördern Genesung nach Bandscheiben-OP. Extracta ortho 2008;2:44-45
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