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ZA DUŠO IN TELOZA DUŠO IN TELO

M orda prav zato, ker se 
tudi sama uči skozi svo
jo bolezen: »Takoj ko 
pretiravam z delom, se 
mi oglasi ščitnica. Po 

vseh zdravstvenih težavah sem ji danes hva
ležna, da se tako hitro oglasi, saj mi preprosto 
ne dovoli, da bi šla čez svoje meje. Učim se 
delati, ne pa garati. Kar je bilo sprva zelo tež
ko, saj sem odrasla v družini, kjer je delavnost 
visoko cenjena vrednota.« Tudi zato, ker svo
je delo ljubi, je večkrat prestopila svoje meje. 
Potem je prišel otrok, mož je izgubil službo. 
Zbolel. Ona je pregorela, zdravstvene težave 
so jo polagale kot domine. Dokler ni rekla 
stop in se dala na prvo mesto. Danes, ko sva 
delali intervju, je bila drugačna. Že prej sem 
jo spoštovala, vedno se je bilo lepo pogo
varjati z njo, zdaj, ko sem v Tanji 
zaznala globok mir, kakršnega 
ne srečam pri veliko ljudeh, 
pa je v meni vzplamtel nov 
plamen upanja: 'Da se! 
Na lastne oči vidim, da je 
mogoče najti mir v sebi. 
'Na moje vprašanje, od 
kod takšen mir, mi Tanja 
odgovori: »Prav to. Ne 
preveč dela. Čas, ki ga vza
mem zase. Čeprav obožu
jem svoje delo in sem zelo rada 
tu, v telovadnici, sem se naučila, da 
je še pomembneje, da končam, preden me 
utrudi. Potem je tu še čuječnost. Zelo sem si 
hvaležna, da sem lani naredila tečaj, in čeprav 
sem bila včasih proti meditaciji, saj se mi je 
zdela izguba časa, zdaj meditiram vsaj dvakrat 
na teden. Vzbuja mi povsem nova občutenja 
telesa. Res sem hvaležna za to.« 
Moje poslanstvo je premakniti človeka z neke 
točke

Vaša zgodba Tanergija® – septembra boste 
praznovali 15. leto njenega obstoja – je 
vznik nila kdaj in kje?
»Želela sem samo delati z ljudmi. Najprej so 

bili otroci, nato odrasli. Želela sem jim po
magati bolje hoditi, teči, živeti brez bolečin. 
Spomnim se začetkov, kako zbegana sem 
bila. Brez izkušenj. A leta so tekla in izkuš
nje so se nabirale. Danes tudi slučajno ne 
vem vsega. Vem pa veliko več, kot sem. Kot 
ambasadorko zdravega načina življenja, gi
banja in razmišljanja so me prej videli drugi. 
In danes se tudi sama čedalje bolje počutim 
s to nalepko, ker vem, da delam dobro, in ker 
vem, da lahko ljudem gibalno pomagam, če 
se odločijo za mojo pomoč. Pot se še gradi, 
čutim, da sem šele dobro začela.«

Torej je vaše poslanstvo pomagati ljudem, da 
bodo živeli bolj zdravo, brez bolečin …
»Kot poslanstvo vidim in čutim to, da pre

maknem človeka z neke točke. Da ga 
motiviram in pripeljem do tre

nutka, ko v vsaki celici svojega 
telesa začuti, da mora (po)

skrbeti najprej zase, in to 
čisto vsak dan. Tega se 
sproti ves čas učim tudi 
sama. Zagovarjam tezo, 
da mora biti človek, ki 
dela z ljudmi, čustve

no in psihično stabilen, 
zdrav, vitalen, pozitivno 

naravnan. Ljudi na tej poti 
sprva seveda vodim skozi gi

banje, to je osnova. In seveda mo
rajo vse korake delati sami. To je dejstvo. 

Jaz dam samo možno smer in napotke. Ven
dar je za tem še mnogo drugega, kot samo fi
zično telo, da se spremembe na bolje zgodijo 
ali da se izognemo večjim telesnim težavam. 
Premiki ljudem niso vedno všeč. Motiva
cija ni vedno visoka. Ampak jaz vztrajam, 
da ljudje delajo na sebi – fizično, psihično, 
čustveno – in to vsak dan! Močno namreč 
verjamem, da je delo na sebi na vseh nivojih 
pot do boljše družbe.«

Pravite, da premiki ljudem niso vedno všeč.
»So všeč vam?« me z vprašanjem namesto 
odgovorom preseneti Tanja in me zraven 
gleda v oči. Premišljujem, ona pa me odreši 
odgovarjanja: »Za premike na bolje je po
trebna odločitev. Odločitev pa ni nič dru
gega kakor ločitev od starih navad, in ko se 
ločimo od starih navad, naredimo prostor za 
nove stvari v življenju. Korake moramo de
lati sami, vendar lahko nekaj 'navodil' zanje 
dobite tudi, če se ustavite pri nas.

Boljša družba bo, ko bomo sebe postavili na 
prvo mesto
»Slovenci smo narod, ki rad skrbi za druge. 

Učim se delati, 
NE GARATI

TANJA ŽELJ, AMBASADORKA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Tanjo občudujem že 15 let. Ker je med prvimi, ki je v Sloveniji 
začela širiti miselnost zdravega življenjskega sloga,  

ker je med prvimi začela obračati miselnost ljudi v smer, da smo  
za zdravje odgovorni sami. In nas nežno opominjala, kako veliko 

za zdravje lahko naredimo prav sami.
BESEDILO: PETRA ARULA  //  FOTOGRAFIJE: IVANA KREŠIĆ, TONI KONRAD

Pridite po košček časa zase
Pripravljate Tanergija® dan. Zakaj in kaj želite ljudem z njimi sporočiti? »2. septembra 
praznujem 15 let svojega osebnega dela, Tanergija® kot center praznuje 9. rojstni dan 
in sama osebno praznujem. Celoten program, ki ga pripravljamo, bo za vse obiskovalce 
in obiskovalke brezplačen, ker želimo kar se da široko razdeliti košček znanja in energi-
je, ki se sicer odvija v Tanergiji®. Glavno sporočilo je – vzemite si čas zase, gibajte se, 
ukvarjajte se s sabo. Ker več kot se nas počuti dobro, v boljši družbi živimo. Pridite tudi 
vi po košček časa zase. Prijavite se lahko na www.tanergija.si.

««»»
Slovenci smo 

trmasti. Vztrajamo 
tudi, če nas nekaj boli. 

A če med vajo boli,  
ta ni dobra za nas ali pa 
jo nepravilno izvajamo 

(kar tudi ni dobro  
za nas).
««»»

Tanja Želj v akciji
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Tudi sama sem bila tako vzgojena. Vendar 
menim, da je mene povečana skrb za dru
ge in drastično premalo skrbi zase peljala v 
nezdravje. Vloge, ki jih imam, so zahtevne. 
Zahtevajo celo mene. Ampak če sem do sebe 

poslušna in skrbna, gredo stvari bolj tekoče, 
ne pritiskam toliko sama nase. Imeti sebe 
najbolj rad, biti prvi na vrsti zase, zase naj
bolje poskrbeti je ena najtežjih nalog, ki jim 
sledim v zadnjem času. In se ob vsem tem 

počutiti dobro, in ne slabo. Pa naspana mo
ram biti. Spanje je najmočnejše superživilo. 
Priporočam dovolj spanja v kosu, miru, temi 
in pred polnočjo.«

»Veliko eksperimentiram na svojem telesu.«
Tanji se po toliko letih dela, ki ga še vedno 
opravlja s strastjo, same od sebe ponujajo 
nove in nove vaje, ki jih ni zasledila še ni
kjer. »Veliko eksperimentiram na svojem 
telesu. Kaj mu paše. Kaj mu ne. Potem pa 
pridejo na papir vaje, ki jih nikjer še nisem 
ne videla ne delala. Ko kreiram programe, se 
prepustim. Zdaj za programe v septembru in 
oktobru že nekaj časa kapljajo ideje, ki si jih 
zapisujem, in ko začutim, da imam materi
ala dovolj, se usedem in vedno nastane zelo 
zanimiv program vadb. Do zdaj smo posa
mezne elemente dodajali v redne pilates ure, 
letošnjo sezono pa smo zgodbo nadgradili 
in jo poimenovali Tanergija® morePilates, 
pripravljamo pa antistresni pilates, mobilni 
pilates, shaping pilates, pilates po postajah, 
zdravi pilates ter moj najljubši program: štir
je letni časi, za piko na i pa razvijamo ino
vativno vadbo GroundZone, ki predstavlja 
evolucijo gibanja in nas vrača k osnovam – 
hoji po vseh štirih, primarnim oblikam gi
banja, ki smo jih zaradi načina življenja in 
dela izgubili. Naš največji cilj je, da najmanj 
50.000 Slovencem in Slovenkam pomagamo 
izboljšati življenje skozi Tanergija® gibanje 
in razmišljanje. Delamo za ljudi, in to nam 
je pomembno. To izžarevamo in to ljudje 
čutijo. In če je ljudem to pomembno, radi 
pridejo, še raje ostanejo. Včasih kdo poišče 
drugačno energijo drugje, veliko se jih vrača. 
Mi smo tukaj, da vas podpiramo, vi se odlo
čite, ali vam ustrezamo.< B
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Se spomnite venčkov, ki so jih naše ba-
bice, mame, tete pletle za nas in nas s 
tem, morda vede, morda nevede, polnile 
z občutki veselja, sreče, radosti, kajti vse 
to je domena tako ljubke in obenem pre-
proste rožice, kot je marjetica. 

Blagostanje
Opominja nas na našo nedolžnost, či-
stost, obnovi naše pozitivno gledanje in 
doživljanje življenja, nas prečisti, osveži 
in ohranja naše zdravje. V svojem bistvu 
nas resnično prestavi v prostor in čas, 
kjer je vse v najlepšem redu, kjer biva-
mo in živimo blagostanje. Njena moč je 
tudi v tem, da iz nas sprosti stres in vso 
kompleksnost vsakdana, dviguje imun-
ski sistem in pomaga telesu pri procesu 
samozdravljenja. Njena energija je tako 
močna, da izredno hitro spremeni naše 
avrično, magnetno polje, nas ohrabri in 

daje občutek, da je vse v redu. Zato jo je 
priporočljivo gledati in se umirjati, napa-
jati s srečo in radostjo; posadite jo v svoj 
vrt, da vam bo pomagala krepčati druge 
rastline, v vašem domu pa bo nevidno 
govorila in delila ljubezen. Tudi bolnikom 
pomaga, da hitreje ozdravijo, zato je do-
brodošla energetska negovalka v bolni-
ški sobi.   

Venerina cvetlica
Močno je povezana z Venero, planetar-
no in tudi z boginjo, tako da ne prese-
neča, da jo zasledimo v najrazličnejšem 
čaranju za ljubezen. Njena esenca je 
ženska, elementarno pa je predstavnica 
vode, zato zelo mogočno deluje na naša 
čustva. Pravijo, da bo tisti, ki utrga prvo 
marjetico v letu (cveteti začnejo že aprila 
in vse do septembra), neobvladljivo 'ob-
seden' z duhom spogledovanja. Kadar 

spite, imejte pod blazino marjetico in 
morda se vam vrne izgubljena ljubezen. 
Nasploh velja, da če marjetico nosite, 
privabljate ljubezen. 

Eliksir za čistost in čiščenje
Potrebujete:
•10 cvetkov marjetice
•10 brinovih jagod
•1 kristal kamene strele

Vse skupaj daste v steklenico z izvirsko 
vodo, dobro pretresete in pustite na son-
cu približno 3 ure. Nato precedite in pije-
te po požirkih. Krasno okrepčilo in čistil-
no sredstvo za dušo, um in telo. (cvetke 
in brinove jagode pa lahko uporabite v 
potpuriju, da se energijsko čiščenje va-
šega doma nadaljuje). 

Le kdo ne pozna marjetice, tiste male, drobne cvetke, ki nahrani metulja, čebelo 
in poboža našo dušo. Z nami je močno povezana že iz zgodnjega otroštva. 

MAGIČNA SKRINJA
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MARJETICA
(BELLIS PERENNIS)

Vse več težav s hrbtenico
»Po končani fakulteti za šport sem nekaj let delala tudi na osnovni šoli. Že takrat so 
imeli otroci težave z držo telesa. To spremlja tudi veliko večino odraslih, saj ima večino 
delovnih mest sedeče delo in neprijetna negativna posledica je zagotovo slaba drža 
telesa in pripadajoče druge težave, kot so bolečine v križu, vratu in tudi slabo delova-
nje mišic medeničnega dna, ki se kažejo v uhajanju urina. Opažam sicer izrazit porast 
zanimanja za gibanje v času nosečnosti in tudi po porodu, čeprav imamo tukaj še precej 
manevrskega prostora. Vendar če se spomnim letošnjega dopusta in plaže ljudi v ko-
palkah, menim, da imamo kot družba resen problem. Večina ljudi ima preveliko telesno 
težo in na moje razočaranje je med temi veliko več žensk kot moških.«

Tanja s svojo ekipo, v kateri 
vre od dobre energije.

S čuječnostjo je Tanja spoznala 
dobrobit meditacije.


