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»Zdaj, ko sem tukaj, sem v redu. Sicer pa je 
za mano katastrofalen teden. Vse se mi je 

nakopičilo, v službi in doma. Nisem več mirna. 
V službi nas je premalo, zato delam še enkrat 

več, kot sem prej. To je porušilo moj notranji mir. 
Za vikend je počilo tudi doma. Spet prihajajo 

na plan strahovi. Moje telo je v krču. Strah me 
je. Strah tega, da mi stvari uhajajo iz rok.« Tako 
je na vprašanje terapevtke Mojce Stonič, »kako 
sem jaz danes tukaj«, ki nam ga je zastavila na 
začetku skupinske terapije, odgovorila bodoča 

mamica Špela. 
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S toničeva je Špeli pojasnila, da je njeno telo 
v krču zato, ker se trudi zaščititi plod. »Telo 
ti ne bo pustilo, da bi škodovala plodu, pa 

tudi sebi. Tvoja naloga pa je, da si ustvariš priori
tete. Danes poskušaj skozi vaje najti mir v sebi.« 
Ker sem bila tudi sama tisti dan malce nemirna, po 
celodnevnem delu pa tudi že utrujena, sem komaj 
čakala, da začnemo z njimi. 

Če ne odstranimo blokad, zbolimo. Vpra
šanje iz uvoda Staničeva zastavi udeleženkam na 
začetku vsake skupinske vaje. Prva gospa je pred 
nami razgrnila celo paleto svojih občutij. Potem 
sva bili na vrsti midve s fotografinjo, ki sva pri
šli preverit, kako je skupinska psihoterapija sploh 
videti . Na hitro sva izustili, da sva O. K. Mateja 
je vzela v roke fotoaparat in začela pritiskati na 
sprožilec, sama sem pozornost usmerila na dikta
fon. Rešila naju je Aleksandra, povedala je, da se 
na delavnici, pa tudi sicer, počuti dobro. »V tem 
tednu se mi je zgodilo nekaj, kar sem mislila, da 
se mi nikoli ne bo. Postala sem mirnejša. Vedno 
sem občudovala Mojco, ki je nič ne vrže iz tira. 
Zdaj tudi jaz počasi začenjam to čutiti. Prav za
dovoljna sem sama s sabo. Čeprav sem pred tež
kimi odločitvami, sem nanje pripravljena. Odloč
nejša in samozavestnejša sem postala. Me pa še 
vedno kdaj popade strah, ali me bodo spet pre
plavili stari občutki.« Mojca ji je svetovala, naj se 
pri dihanju osredotoči na tisti del telesa, kjer čuti 
blokado. Nam pa razložila, da se strah, žalost, skr
bi pa tudi drugi občutki odražajo na telesu tako, 
da nas nekje tišči. »Če blokade ne odstranite, se 
bodo slej kot prej pojavile zdravstvene težave. Z 
vajami, ki sem jih oblikovala z leti , jih začnemo 
odpravljati, vaje pomagajo, da tudi sicer lažje de
lujemo, saj vzpostavimo pretočnost čaker. Kadar 
je telo energijsko pretočno, je v ravnovesju psihič
no in fizično.« 

Pa začnimo. Zaradi zaupnosti do udeleženk 
smo psihoterapijo tokrat izpustili. Sobo je prepla
vila nežna meditativna glasba. Postavile smo se v 
krog, z nogami v širini bokov, rahlo pokrčenimi 
koleni in rahlo posedeno medenico. Globok vdih 
skozi nos, globok izdih skozi usta, sproščanje mi
šic. Vdihi so se počasi poglabljali. Ob vsakem vdi
hu smo zadržale zrak za sekundo ali dve, ga globo
ko izdihnile skozi usta in pred ponovnim vdihom 
spet zadržale sekundo ali dve. Mojca je hodila od 
ene do druge in preverjala, kako nam gre. Meni se 
je menda malce ustavljalo na predelu srčne čakre. 
Potem smo na pomoč poklicale naše roke. Več ko 



smo lahko zajele zraka vase, višje smo lahko dvi
gnile roke. Enim je nazadnje uspelo, da so ob diha
nju stale na konicah prstov in hkrati roke dvigovale 
direktno nad sabo. »Ljudje so prepričani , da znajo 
pravilno dihati, pa ni res. Zato se na začetnih sku
pinah najprej naučimo dihati. Pravilno dihanje je 
hkrati masaža notranjih organov, odpirati se zač
nejo blokade. Ko postanemo pretočni, imamo tudi 
več energije.« In koliko časa traja, da se vidijo prvi 
učinki? »Od tri do šest mesecev.« 

Poženimo energijo po telesu. Po približno 
petih minutah smo končale z dihalnimi vajami 
in začele s tistimi, ki poženejo energijo po tele
su. »Poskusite izklopiti vse misli, samo dajte vse 
od sebe!« nam je naročila Mojca. Položaj telesa 

Mojca me razume 
Špela se že od otroštva sooča z izgorelostjo. „že 
v osnovni šoli sem imela toliko dejavnosti, da se 
mi je občasno zgodilo, da sem samo padla dol. 
Potem sem dva tedna spala, da sem spet prišla 
k sebi. Vendar nisem mogla nehati. Dobro sem 
se počutila samo takrat, ko sem veliko delala. V 
osnovni šoli je to še nekako šlo. Na fakulteti pa 
mi je začelo že pošteno zmanjkovati energije. 
To se je najprej začelo poznati na zdravju. 
Nenehne bolečine v hrbtenici, glavoboli, težave 
s prehranjevanjem, vse pogostejše poškodbe. 
Začela sem hoditi od zdravnika do zdravnika. 
Nihče ni odkril nič posebnega. Nazadnje je prišlo 
tako daleč, da sem izgubila voljo do vsega. To 
je vplivalo tako na mojo družino kot prijatelje in 
sodelavce. Potem sem prišla k Mojci. Naučila 
me je, da dobro počutje iščem v sebi, v tem, da 
poskrbim zase. Naučila sem se dihati, poslušati 
- sebe in druge. Lani decembra sem začutila, da 
sem pripravljena tudi na družino. Kmalu potem 
sem zanosila.« 

je bil še vedno enak, tudi na dihanje smo še ve
dno morale paziti, intenzivno pa delati z rokami. 
»Roke naprej, roke vstran, roke navzgor, navzdol, 
še bolj, dajmo, dajmo .. . Pazite na kolena, ne iz
tegujte jih, da ne boste prekinile energije.« Od 
navodil se mi je kar vrtelo v glavi. Počutila sem 
se kot nemočen ptič, ki ne more vzleteti. Ko smo 
nazadnje končale , smo bile vse pošteno zadihane. 
Noge smo še vedno imele rahlo pokrčene, sledi
lo je opazovanje reakcije naših teles. Sama nisem 
opazila nič posebnega. Tečajnicam pa se je doga
jalo marsikaj, ena je imela mrzel nos in so ji v oči 

Otrokom sem 
želela ponuditi varnost 
Aleksandra je od desetega leta imela 
hude težave s prebavo. „Takrat so mi prvič 
naredili gastroskopijo, potem so se pregledi 
kar vrstili , od kolonoskopije do posveta 
pri nutricistki. Nikoli niso našli vzroka za 
hude črevesne težave in bolečine. Tudi v 
nezavest sem padala. Imela sem tudi hude 
napade panike in luskavico. Končala sem na 
urgenci, tam so mi preverjali srčne encime, 
saj tudi roke nisem bila sposobna več 
dvigniti. Poglaviten razlog, da sem prišla 
k Mojci, je bilo spoznanje, da svojim trem 
otrokom ne morem več omogočiti varnega 
življenja. To je bilo oktobra 201 O. Dve leti 
in pol sem bila aktivno vključena v njene 
terapevtske metode. Zadnji dve leti nimam 
več črevesnih težav, luskavica je izginila, 
tudi napadov panike nimam več. Kadar 
začutim, da bi se lahko kaj zgodilo, se znam 
pomiriti. Mojco še vedno potrebujem, da 
preverim, ali sem na pravi poti.« 

prišle solze, drugo je žgalo v sapniku, ena je čutila 
bolečine v ramah, pa cmok v grlu. »Danes se mi 
je cmok premaknil malce više po grlu,« je razlo
žila Mojci. »Ko bo šel ven, ti zagotavljam, da ni
koli več ne boš zbolela za angino,« je komentirala 
Mojca, meni pa razložila, da je to, čemur sem bila 
priča , le delček vsega, kar se jim na delavnicah 
dogaja. »Danes smo izpustili tudi energijsko od
piranje čaker, ker se takšne skupinske vaje ne da 
načrtovati vnaprej. Gre za zelo pomembne pro
cese, zato ne more nekdo kar priti in se pridružiti 
skupini. Potrebuje postopno uvajanje.« 

V skupino šele po individualni terapiji. 
V skupini je največ šest ljudi, trenutno so sku
pine tri . Pogoj, da se nekdo pridruži skupini, 
je, da predhodno opravi približno deset indi
vidualnih terapij . »Če želimo prave rezultate, 
mora iti skozi proces in razumeti , kaj pome
ni čustvena blokada ter zakaj je do nje prišlo. 
Šele potem je pripravljen, da občuti dogajanje 
v telesu, kar v nadaljevanju prinese rezultate.« 
Kadar je treba, Stoničeva psihoterapiji doda še 
energijsko terapijo. »Če denimo nekdo pride k 
meni s hudim migrenskim glavobolom, ga po
ložim na mizo in se lotim energijske terapije. 
Znanje sem dobila pri Walidu P. Dawu, pri
znanem psihoterapevtu in ustanovitelju inšti
tuta Core energetics v Švici. Precej mi poma
ga, da vidim avro. Kjer je ta prekinjena, so blo
kade, ki jih je treba odpraviti.« 

Mojca Stonič tako uporablja psihoterapijo, ener
gijsko zdravljenje in energijske vaje. Core energe-

Mojca mi je pozdravila koleno 
N. N. je bila tik pred operacijo kolena, ko 

je na nekem sestanku srečala Mojčinega 
moža. Beseda je dala besedo, pa ji je 
predlagal, naj poskusi še pri Mojci. »Čeprav 
že vse življenje delam pri sebi, nisem 
vedela, kako bi rešila neke zadeve. Pri 
Mojci se je pokazalo, da moja težava ni 
samo koleno. Zdaj sem veliko mirnejša, 
lažje delujem v tem svetu. Po izobrazbi sem 
znanstvenica in lahko rečem, da to, kar dela 
Mojca, ni nobena magija.« 

tics je mešanica psihoterapije in bioenergije. »Po
membno se mi zdi, da povežem dušo, telo in čustva . 

Le tako lahko človeku pomagam celostno.« Kaj pa 
najtežje bolezni? »Ko so stvari že zelo daleč, se obi
čajno ne da narediti nič več. Zato hudo bolnih ne 
sprejemam. Moja želja je, da bi delala preventivno. 
Ravno zdaj zdravim gospoda, ki je dolga leta jemal 
po 23 tablet na dan. Zdaj jih jemlje samo še polovi
co.« Na koncu me je seveda zanimala še cena. »V 
naši državi psihoterapija na žalost ni na koncesijo. 
Morate vedeti, da v to zdravljenje dajem zelo veli
ko sebe. Kar dvakrat na dan se moram energijsko 
prenoviti. Vendar če vidim, da je nekdo pripravljen 
delati in da mu trenutna finančna situacija tega ne 
dopušča, mu pomagam tudi zastonj. Ne morem pa 
pomagati vsem.« Skupinska terapija, ki traja od ure 
in pol do dveh ur vsak teden, stane tako sto sedem
deset evrov in DDV na mesec, petdeset minut indi
vidualne terapije pa osemdeset evrov, za študente, 
upokojence in brezposelne trideset evrov manj. • 

Začela sem se ceniti 
Simona je k Mojci prišla pred dvema letoma zaradi 
zelo hudih ginekoloških težav. »Krvavela sem tudi po 
tri tedne skupaj. Zdravniki mi niso znali pomagati. Tu 
sem to uredila, pa tudi razčistila s spolnimi travmami · 
iz otroštva. Sem samohranilka, imam tri otroke in ves 
čas sem se posvečala samo njim. Zdaj sem se začela 
ceniti, vem, kaj me veseli, znam se pocrkljati, česar si 
prej nisem upala. V tem času sem zamenjala tudi vse 
prijatelje, saj so me prejšnji samo izkoriščali.« 

Zdaj verjamem vase 
Tjaša je k Mojci prišla kot študentka. Pri njej je opravila 
prakso s psihoterapijo. „začela sem prepoznavati 
vzorce, kaj mi brani, da se ne morem premakniti naprej 
Ko sem se začela osvobajati, se mi je odprl čisto nov 
svet. V kratkem času mi je uspelo, da sem š la na svoje i 
začela samostojno dejavnost. Terapije so mi pomagale 
stopiti iz čevljev mame in _žene, ki je vedno vsem na 
razpolago, zaradi česar sem izgorevala. Tiščalo me je~ 
prsih in v grlu. Zdaj tega ni več.« 

' 

Že v prodaji! 
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