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TANEC  ŘEKY
60. DEN

“Nic neodhaluje víc než pohyb.“ 
Mar8ha Graham - americká tanečnice, choreogBaCa a taneční pedagožka (1894 - 1991)

~ Z výzvy č. 59 máš vy8Pořenou kresbu řeky emocí. Vezmi si jí k sobě, dívej se na 
ní a vnímej jí nehodnotícím přístUpem. 

1.  vezmi si k sobě svou kresbu řeky emocí

~ Udělej si meditaci z výzvy č. 59, která tě provede cestou k tPé řece a pomůže ti 
se znovu napojit na svou řeku všemi svýYi smysly.

2.  cesta k řece - meditace + imaginace a představivost
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ŘEKA  EMOCÍ
60. DEN

Jakmile budeš v meditaci cítit, že jsi v kontaktU se svou 
řekou dovol svému tělu ztPár]it pohyb řeky. Nemusí to bý8 
tanec, prostě jen pohyb. Můžeš to udělat v sedě nebo i ve 
stoje, je to na tobě. Následuj své pocit^ a vnit_]í hlas. Dovol 
si dělat se svýY tělem pohyby, které ztPáraují tPou řeku. 
Jakoby tPé tělo bylo řekou. Nech ho, aby se rozpohybovalo 
dle tPé kresby. Možná to budou stálé a klidné pohyby a 
jemné vlnění tPého těla. Možná ho pak vyst_ídají větší 
pohyby tPého těla, jako vlny vody, které se t_íští o kameny ve 
vodě.  

Dej si ten prostor, dovol si vše. Dovol si uvolnit své tělo do 
řeky tPých emocí a prožívání. Uvolni se, teď a tady. 

SetBPej v pohybu tak dlouho, dokud nebude tPoje tělo 
vnímat, že je to dost a že už mu pohyb stačí. Svůj tanec 
ukonči až budeš mít pocit vnit_]ího klidu a uvolnění. Až 
budeš mít pocit, že se pohybem odehrálo vše, co bylo t_eba. 

Na závěr chvíli poseď se svojí řekou a poděkuj jí vnit_]ím 
hlasem za vše, co v ní je. Poděkuj jí, že je tPou učitelkou. 
Poděkuj jí, že díky ní si můžeš uvědomovat svou živost.

3.  tanec řeky 4. reflexe na aktivitU

Po ukončení aktivit^ - pohybu je zde prostBo pro vše, co 
pot_ebuješ zapsat, ztPár]it.
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Tex8 písně 
Ibeyi - RIVER
Ibeyi	 je	pařížské	hudební	duo	dvojčat	Lisa-Kaindé	a	Naomi	
Diaz,	které	spojuje	prvky	afro-kubánské	kořenové	hudby	a	
electro	 duom	 duše.	 Jejich	 jméno	 pochází	 z	 jorubského	
jazyka	a	překládá	se	jako	"dvojčata".	Narodili	se	na	Kubě.		

60. DEN

Come	to	your	river	
I	will	come	to	your	river	
I	will	come	to	your	river	

Come	to	your	river	(Wash	my	soul)	
I	will	come	to	your	river	(Wash	my	soul)	

I	will	come	to	your	river	
Wash	my	soul	again	

Carry	away	my	dead	leaves	
Let	me	bapPze	my	soul	with	the	help	of	your	waters	

Sink	my	pains	and	complains	
Let	the	river	take	them,	river	drown	them	

My	ego	and	my	blame	
Let	me	bapPze	my	soul	with	the	help	of	your	waters	

Those	all	means	are	so	ashamed	
Let	the	river	take	them,	river	drown	them	

Come	to	your	river	
I	will	come	to	your	river	
I	will	come	to	your	river	

Come	to	your	river	(Wash	my	soul)	
I	will	come	to	your	river	(Wash	my	soul)	

I	will	come	to	your	river	
Wash	my	soul	again	

Carry	away	my	old	leaves	
Let	me	bapPze	my	soul	with	the	help	of	your	waters	

Sink	my	pains	and	complains	
Let	the	river	take	them,	river	drown	them	

My	ego	and	my	blame	
Let	me	bapPze	my	soul	with	the	help	of	your	waters	

Those	all	means	so	ashamed	
Let	the	river	take	them,	river	drown	them	

Come	to	your	river	
I	will	come	to	your	river	
I	will	come	to	your	river	

Come	to	your	river	(Wash	my	soul)	
I	will	come	to	your	river	(Wash	my	soul)	

I	will	come	to	your	river	
Wash	my	soul	again.

Pojď	ke	své	řece	
Přijdu	ke	své	řece	
Přijdu	ke	své	řece	
Přijď	k	řece	(Umyjte	mou	duši)	
Přijdu	ke	své	řece	(Umyjte	mou	duši)	
Přijdu	ke	své	řece	
Umyjte	mou	duši	znovu	

Odnáš	své	mrtvé	listy	
Dovolte	mi	křXt	svou	duši	s	pomocí	svých	vod	
Potápím	mé	bolesP	a	stěžují	si	
Nechť	je	řeka	uchopí,	řeka	je	utopí	
Moje	ego	a	moje	vina	
Dovolte	mi	křXt	svou	duši	s	pomocí	svých	vod	
Všechny	tyto	prostředky	jsou	tak	hanebné	
Nechť	je	řeka	uchopí,	řeka	je	utopí	

Pojď	ke	své	řece	
Přijdu	ke	své	řece	
Přijdu	ke	své	řece	
Přijď	k	řece	(Umyjte	mou	duši)	
Přijdu	ke	své	řece	(Umyjte	mou	duši)	
Přijdu	ke	své	řece	
Umyjte	mou	duši	znovu	

Odveďte	mé	staré	listy	
Dovolte	mi	křXt	svou	duši	s	pomocí	svých	vod	
PoXchejte	mé	bolesP	a	stěžují	si	
Nechť	je	řeka	uchopí,	řeka	je	utopí	
Moje	ego	a	moje	vina	
Dovolte	mi	křXt	svou	duši	s	pomocí	svých	vod	
To	všechno	znamená,	že	se	to	stydí	
Nechť	je	řeka	uchopí,	řeka	je	utopí	

Pojď	ke	své	řece	
Přijdu	ke	své	řece	
Přijdu	ke	své	řece	
Přijď	k	řece	(Umyjte	mou	duši)	
Přijdu	ke	své	řece	(Umyjte	mou	duši)	
Přijdu	ke	své	řece	
Umyjte	mou	duši	znovu.

https://www.youtube.com/channel/UCb2aHfBtRBC3Hra6jt0EbYQ
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