
… a dala impulz, abychom vykročili. Sváděla, lákala, vábila a využila cokoliv, aby na sebe 

upozornila. Často jí stačilo málo, aby nás polapila – třeba maličký obrázek, pár veršů, 

náhodně zaslechnutý cinkot zvonku či růžové poupě. A co bylo za tím? Cokoliv, třeba sen 

o věčné lásce, o lepším životě, o pospolitosti a přátelství. 

Pohádky jsou plné touhy a naše životy také. Pojďme s ní chvíli pobýt. 

Co Vás čeká? Několik méně známých pohádkových příběhů, fi lmové ukázky a  úryvky 

z  literárních děl. Pohled hlubinné psychologie, fi lozofi e a  spirituality na  téma, které nás 

provází odnepaměti – téma touhy. A také trocha hudby, výtvarných experimentů a diskuse. 

Kdy: 31. 10. 2020 (od 9.00 do 17.00 hodin)
Kde: Centrum BeBalanced, Rybničná 18, Praha 6

Vystoupí:
 � Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, scénáristka 

 � Anna Hogenová, fi lozofk a, fenomenoložka 

 � Michal Vančura, klinický psycholog, psychoterapeut, zakladatel organizace Diabasis

 � Tomáš Hajzler, nakladatel a vydavatel, lektor, podporovatel decentralizovaných, 

soběstačných společenství

 � Jiří Lisý, Věra Šimonová a Michaela Černá – jungovsky orientovaní terapeuti

O hudební kouzla se postarají: 
Anna Neuwirthová, psychoterapeutka a muzikoterapeutka a Michael Hartman, psychoterapeut

Podrobné informace a dotazy:
Věra Šimonová, www.verasimonova.cz, simonova.vera@seznam.cz

Přihlášky, rezervace a platba: 
Centrum Be Balanced, www.bebalanced.cz. 
Místo  je rezervováno po přihlášení a úhradě účastnického poplatku, který zahrnuje celodenní účast 
na přednáškách a workshopech a občerstvení a činí 1 100 Kč při platbě do 30. 9. 2020 a 1 300 Kč při 
platbě od 1. 10. 2020

NA POČÁTKU BYLA TOUHA…

Pohádky jsou plné touhy a naše životy také.

Pojďme si o ní vyprávět.

31. 10 2020 | 9:00 - 17:00

Centrum BeBalanced

Rybničná 18/1, Praha 8 - Liboc, 162 00

KONTAKT: simonova.vera@seznam.cz
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Program

Když zacinká stříbrný zvonek

Malý japonský příběh na úvod

Moře touhy

Vášeň, kterou je třeba zkrotit, anebo síla, která nás pohání a běda tomu, kdo ji nezná? Ani 

fi lozofové se na tom neshodnou. Lidská touha může učinit zázraky i přivodit bídu, to když 

naše srdce i mysl najdou zálibu ve slovíčku víc. Proto se:

 � ponoříme do dvou příběhů – jednoho indiánského a druhého nám všem od dětství 

důvěrně známého, 

 � vydáme pátrat po tom, jak vidí touhu fi lozofové. 

Tramvaj ze stanice Touha

Parafráze titulu Williamsovy hry Tramvaj do stanice Touha nabídne zamyšlení nad otázkami:

 � Kam ta tramvaj jede? Kam doufáme, že nás naše touhy dovezou? Má tramvaj Touhy 

někde konečnou?

 � Jaká je role touhy v duchovních učeních Východu, zejména v buddhismu? 

 � Je možné žít bez touhy?

Řek v ráji a touha po přátelství

Nečekejte antickou tragédii, ale zemité pohádkové vyprávění, které:

 � refl ektuje touhu po přátelství, vřelé komunitě a pospolitosti,

 � ukazuje, že na ráje a pekla máme každý jiný pohled.

Lady Elaine ze Shallot, čarodějnice Ragnell a Brokátová tkadlena

Touha je rodu ženského, a  tak se vydáme se po  jejích stopách prostřednictvím několika 

ženských příběhů. Proč mnohdy váháme a otálíme se za ní vydat? Čeho se obáváme? 

Tvůrčí dílna – Jak komunikují malé mořské víly

Přijdou o  to nejcennější – o  svůj hlas, a  přece vyjádří vše, co chtějí – gesty, mimikou, 

pohybem. Neverbální komunikace je stejně výmluvná jako slova. Pokusme se zjistit: 

 � v čem spočívá tajemství úsměvu,

 � v čem kouzlo fl irtu a koketérie. 

Malý Princ a touha po věčném mládí 

Knižní klasika mezi nás přivede Puera aeterna, který: 

 � se zdráhá vzdát mladistvého pohledu na svět a 

 � přijmout závazek života se vším, co k němu patří. 

a vybídne k pátrání po otázce:

 � jaké místo v našem životě tato vnitřní postava dnes zaujímá?

Jonáš a velryba

Povídání o tom, jak se příběh o Jonášovi překlápí do současnosti a jak se projevuje v příbězích 

klientů Diabasis, kteří procházejí psychospirituální krizí. Co nám brání v naplnění touhy? 

Co nám brání v tom, abychom aktualizovali naše možnosti? Čím si sami bráníme v naplnění 

touhy po celistvosti? 
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