
Bližší informace a přihlášky na www.kristalovacesta.cz v sekci Hiah Park

e-mail: hiahparkpraha@seznam.cz
tel.: +420 603 460 887 /Vanda Prchalová/  •  +420 602 188 163 /Hana Cielová/

WORKSHOP 
/OSVÍCENÍ S VÁŠNÍ: VÁŠEŇ A BOŽSKÁ EXTÁZE/

27. 5. 2017 /10.00 – cca 17.00 hodin/

28. 5. 2017 /10.00 – cca 17.00 hodin/

Taneční studio CONTEMPORARY, 
Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 9, Praha 2

www.contemporary.cz

cena: 270 €  

Překlad z angličtiny do češtiny zajištěný.

INDIVIDUÁLNÍ  
KONZULTACE 

/cca 60 min./
24., 25. a 26. 5. 2017

cena: 180 €
Místo bude upřesněno.

Nutné objednat se předem!

Překlad z angličtiny do češtiny v případě potřeby  
po domluvě (cena 250 Kč).

HI-AH  
PARK

na setkání s korejskou  
šamankou a tanečnicí

v Praze /24. – 28. 5. 2017/

Vanda Prchalová  a Pražská kinematéka Vás zvou



OSVÍCENÍ S VÁŠNÍ: VÁŠEŇ A BOŽSKÁ EXTÁZE

Mnozí z  nás si představujeme, že k  osvícení se lze dostat 
pouze skrze tisíce hodin meditací v  nehybném sedu, vyčiš-
tění a prázdnotu mysle, půsty, odepírání si tělesných požitků 
a vůbec normálního života – a že něco takového není v sou-
časném světě, přinejmenším pro nás, vůbec možné. K tomu, 
co se z nedostatku jiných slov nazývá osvícením, však vedou 
i jiné cesty. Nemusí to být pouze cesta mysle a askeze, ale také 
cesta srdce, lásky, extáze a vášně. Náhlý okamžik, ve kterém 
se dotkneme toho, čemu se z nedostatku jiných slov říká Bůh. 
Nemusíme být celoživotními poustevníky, odtrženými od 
života a  od ostatních, nemusíme se mučit složitými opako-
vanými cvičeními těla a mysle. Můžeme to zkusit i jinak. Mož-

ná stačí, když se otevřeme a dovolíme Bohu, Duchu, Universu, prostě něčemu Vyššímu 
vstoupit do našeho nitra, do našeho srdce  – on si nás už najde. Nebo ho najdeme my ve 
svém srdci…  Jak říká perský básník a mystik Rúmí: To, co hledáte, hledá vás. A radí nám: 
Odpověz na každé volání, které osloví tvoji duši. Protože: Ve tvém srdci je svíčka připrave-
na k zapálení. V tvé duši je prázdno připravené k naplnění. Cítíš to, že? …. Pokud vás volá 
touha, nebojte se vykročit. Rúmí sám tvrdí: Nepatřím k žádnému náboženství. Mojí vírou 

je láska a každé srdce je mým chrámem.

Hi-ah Park v Praze /24.–28. 5. 2017/

HI-AH PARK
je korejská šamanka (mudang), která se specializu-
je na umění rituálního tance. Věnovala se tradičnímu 
korejskému dvornímu tanci a hudbě, které vystudova-
la a pak je učila – podobně jako etnologii a zvukovou 
a pohybovou improvizaci – na univerzitách v cizině. Od 
své šamanské iniciace v roce 1981 cestuje Hiah Park po 
světě, předvádí šamanský rituální tanec, tranzovní ta-
nec a také tradiční korejský tanec, a to jak v USA, Evropě 
i v Koreji. Zároveň pořádá přednášky a vede semináře 
zabývající se duchovním léčením a technikami extáze. 

Její mezinárodní práce vzbudila oživení zájmu o dávné korejské duchovní techniky 
a zároveň napomáhá duchovnímu léčení a umožňuje osobní transformaci. 


