
Šokio-judesio terapija – kas tai ir kokia to nauda psichikos sveikatai? 

Nors Lietuvoje prie šokio, judesio ir terapijos žodžių derinio mūsų ausys tik bando priprasti, 

pasaulyje šis terminas linksniuojamas jau nuo XX a. vidurio. Pirmuosius šios profesijos žingsnius 

dėliojo šokio atlikėja, choreografė ir pedagogė Marian Chace, belsdamasi pas potrauminio 

sindromo simptomus patiriančius karo veteranus (Duff, Zvicevičienė, 2021). Pastebėta šios veiklos 

nauda pacientams tapo pradžia tolimesnei šokio-judesio terapijos teorinei ir praktinei raidai. 

Šiandien jau turime visų keturių meno krypčių – dailės, muzikos, šokio-judesio ir dramos – terapijų 

programas universiteto magistro lygmenyje. Kiekviena menų terapijos kryptis turi ir ją 

atstovaujančią asociaciją (Lietuvos dailės terapijos asociacija, Lietuvos muzikos terapijos 

asociacija, Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija, Dramos terapijos asociacija). Taip pat 

specialistai, baigę mokslus Lietuvoje ar užsienyje, darbuojasi sveikatos, socialiniame, švietimo ir 

kultūros sektoriuose bei užsiima privačia praktika. Taigi, vis dažniau menų terapeutus pavyksta 

sutikti organizacijose, siekiančiose praplėsti verbalinių paslaugų repertuarą ir įtraukti kūrybinę 

prieigą siūlančius dailės, muzikos, šokio-judesio ir dramos terapeutus. 

Šokio-judesio terapija – tai terapinis judesio naudojimas siekiant vystyti emocinę, kognityvinę, 

fizinę, dvasinę ir socialinę asmens integraciją (Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija, 2021). 

Terapiniame santykyje dėmesys krypsta į procesą, ne į rezultatą. Šiame procese terapeutas mato ir 

palaiko kliento judėjimą, skatina naujų judesio modelių vystymą ir integraciją, padeda klientui 

atpažinti ir priimti emocines patirtis, lydinčias šiuos pokyčius (Lietuvos šokio-judesio terapijos 

asociacija, 2021). 

Vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatos stiprinimas per šokio-judesio terapiją 

Projekto Šeškinės poliklinikoje metu organizuojame grupes jaunimui poliklinikos patalpose bei 

keliaujame į mokyklas, kuriose vedame paskaitas ir terapines edukacijas emocijų ir santykių 

temomis įvairaus amžiaus moksleiviams.  

Šie susitikimai padeda vaikams ir jaunuoliams patirti, kad emocijos yra ne mistiška ir 

neapčiuopiama abstrakcija, bet kūne patiriamas fenomenas. Mes galime emocijas patirti per 

pojūčius bei jas išreikšti per judesį. Tai pažinę vaikai ir jaunuoliai tampa sąmoningesni savo kūno 

siunčiamiems signalams ir taip stiprina savireguliacijos gebėjimus. 

Dar vienas svarbus aspektas – santykių tyrinėjimas bei stiprinimas judančio kūno pagalba. Vaikai ir 

jaunuoliai atranda, kad gali komunikuoti ne tik verbaliai, bet ir judėdami. Jie stebi savo kūne 
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kylančius impulsus, kuria judesius arba seka kitų siūlomus judesius. Tokiu būdu, skatinami tiek 

lyderystės ir savęs atstovavimo įgūdžiai, tiek empatijos ir kito žmogaus išklausymo gebėjimai. 

Šios įkūnytos pamokos yra be galo svarbios jaunam žmogui, kuriančiam savo identitetą ir 

ieškančiam atramos ne tik aplinkoje, bet ir resursų kupiname kūne. Tai yra vienas iš būdų stiprinti 

savo psichikos sveikatą ir palaikyti save sudėtingų išgyvenimų ir nenuspėjamumo kupinoje 

kasdienybėje. 

 

 

Informaciją parengė šokio - judesio terapeutė Ugnę Sasnauskaitė pagal žemiau pateiktą 

literatūrą.  
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