
Setkání těla, srdce, rozumu a duše 
Zážitkový seminář s Pesso – Boyden terapií:  
ochutnávka teorie, cvičení a terapeutické práce 

 

Pesso-Boyden psychomotorický systém byl 
vyvinut jako originální psychoterapeutická 
metoda, která pracuje s tělovou, emoční  
i vědomou složkou osobnosti - a s jejich 
propojováním. 

Je to krásná, tvořivá práce, která vznikla  
z tance. Umí být jemná i hluboká a zároveň 
bezpečná. Hledá, co dobrého konkrétní člověk 
potřebuje v určité situaci a umožňuje mu to symbolicky zakusit. 

Z této práce mohou mít užitek lidé, kteří: 

 chtějí lépe poznat sebe sama, objevit a rozvinout své možnosti 

 se cítí zatíženi svou osobní historií 

 chtějí na svém rozvoji a chápání světa pracovat nejen verbálně 

 necítí se plně propojeni se životem 

 zpracovávají zraňující  zážitky a zkušenosti z minulosti 

 chtějí porozumět vývojovým potřebám dětí  

 chtějí rozvinout své rodičovství - být dětem  láskyplnými průvodci  

a zároveň vědět, jak dobře dávat hranice 

 chtějí porozumět svým partnerstvím a vztahům a léčit je 

 jsou zvědaví, mají chuť experimentovat a učit se cestou zážitků 

 
Kde: Hradec Králové, Studio Kopretina, Nezvalova 920/10 

Pro koho: Pro rodiče a budoucí rodiče, partnery a ty, kteří chtějí mít vliv na své 

štěstí – jednoduše a vědomě 

Kdy: v neděli 20. října, od 9 – 19 hodin 

Za kolik: 880,-  Kč 
S kým: Hanka Havlová - terapeutka a specialistka na emoční 
inteligenci a osobnostní rozvoj 
 

 
Informace a přihlášky: hanyzek@seznam.cz , mobil: 777 844 509 

mailto:hanyzek@seznam.cz


O metodě PBSP: 
 
Člověk je stvořen tak, aby mohl žít šťastný a naplněný život, i ve světě, který není dokonalý.“ 

(Albert Pesso) 

PBSP je jedna z původních psychoterapeutických metod určených  

k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu a radosti  

v životě.  

Jejím autorem je americký manželský pár Albert Pesso a Diana 

Boyden. Odtud zkratka PBSP (Pesso Boyden System Psycho-motor). 

Oba autoři (dnes asi osmdesátiletí), prošli karierou špičkových 

výrazových tanečníků. V PBSP zúročili letité zkušenosti s uměleckým 

řemeslem. Nachází zde uplatnění jejich profesionální erudice  

v choreografií a scénografii, stejně jako hluboké porozumění pro 

výraz lidského prožívání v subtilních projevech těla. Předpoklady metody jsou taktéž  

v souladu s moderní vývojovou psychologií a aktuálními neurofyziologickými výzkumy. 

 

PBSP je určena těm, kteří: 

- se cítí v životě nespokojeni a nemají pro svou "nespokojenost uspokojivé" východisko 
- se v životě marně hledají, kteří se cítí nenaplnění, slabí, bezmocní či osamělí, těm 

kterým se dlouhodobě opakují stejné problémy ve vztazích... atd.  
- se cítí v životě dobře a přejí si přesto prožívat život hlouběji a smysluplněji nebo chtějí 

jít prostě cestou poznání sebe sama. 
 

Jak PBSP pracuje? 

PBSP používá několika terapeutických prostředků: zejména zpočátku proniká adept do 

terapeutické práce prostřednictvím speciálních cvičení. Jde o cvičení v zásadě neverbální, 

použití slov je omezené a přesně cílené. V PBSP se klade důraz na přímou zkušenost, na 

zážitek, nikoli na pouhou informaci, proto jsou cvičení nutná . 

Centrálním terapeutickým prostředkem PBSP je "struktura". Jde o soustředěný proces 

trvající asi hodinu, věnovaný pouze jednomu adeptovi . Ve struktuře jde o zkoumání citlivých 

míst prožívání a o zkoumání rezonancí těchto citlivých míst v paměti. Na rozdíl od cvičení je 

strukura delší a hlubší. Pracuje se v ní většinou scénicky - ostatní členové skupiny jsou  

k dispozici v tom smyslu, že vstupují do rolí důležitých postav a aspektů adeptova prožívání. 

Terapeut pomáhá adeptovi stavět a tvarovat scénu tak, aby co nejvíce odpovídala jeho 

vnitřní "mapě". Terapeutickým cílem struktury je, aby adept mohl v jejím průběhu objevit, 

vstřebat a odnést si do dalšího života zážitek ideálního uspokojení jedné či výše bytostných 

potřeb. 



Pesso-Boyden psychomotorický systém pracuje s pěti základními vývojovými potřebami, 

které mají být naplněny „ve správném čase správnou osobou“. Když k tomu nedojde, 

neseme si „díry“ po nenaplněné potřebě ve své tělové a emoční paměti a to nás vede 

k touze po jejich naplnění. Albert Pesso, tvůrce PBSP, s nadsázkou říká: „Naplňování 

základních vývojových potřeb v nesprávném čase nesprávnou osobou se nejčastěji říká 

manželství“. 

Do minulosti se nelze vrátit. Je ale možné osvobodit se z jejích vazeb a žít tak, jako by naše 

potřeby byly kdysi naplněné dokonale. Stát se vyrovnanými a šťastnými a nést tuto kvalitu do 

svých vztahů, partnerství i rodičovství. 

PBSP nabízí formu terapeutické práce, ale také jednoduchá cvičení pro dospělé i děti, která 

vedou k sebe-uvědomění a léčení starých zranění.  

Zraněný člověk vytváří zraňující vztahy. Šťastný člověk nese do svých vztahů štěstí. 

Tématické okruhy: 

 Vývojové potřeby – co je ideálním naplněním, dopad  nenaplněných potřeb na 
samostatnost, sebedůvěru, vědomí odpovědnosti. Jak základní vývojové potřeby 
souvisí s principy dozrávání osobnosti, s vnitřním pocitem štěstí a životního naplnění. 
 

 Potřeba Místa. Co jsme potřebovali v dětství. Jak se potřeba místa symbolicky 
promítá v dalším vývoji. Cvičení zaměřená na objevení schopnosti rozpoznost, jaké 
místo je pro nás dobré, a co potřebujeme k tomu, abychom si v životě ho vytvářeli. 
Dovednost komunikovat své potřeby. Jak můžeme tvořit dobré místo pro druhé. Jak 
můžeme děti učit těmto schopnostem. Téma vlivu na svůj život. 

 

 Potřeba Výživy. Význam výživy doslovně a symbolicky. Co nás sytí? Důsledky 
nanaplnění potřeby sycení v ranném dětství na schopnost samostatně si hledat dobré 
podněty (jídlo, energii, pozornost, informace, učení, hobby…), které nás vyživují. Co 
potřebujeme sami pro sebe? Hledání souvislostí mezi osobní zkušeností a způsoby, 
jak vést děti k vnímavosti, zájmu a uvědomování si této potřeby. 

 

 Potřeba Podpory. Význam podpory doslovně a symbolicky. Jak se potřeba podpory 
symbolicky promítá v dalším vývoji. Kde se cítíme podporovaní? Kteří lidé byli a jsou 
našimi podporovateli? Co potřebujeme, abychom byli dobrou podporou pro druhé? 
Jak lze vést děti k sebepodpoře a ke schopnosti adekvátním způsobem si říct o 
podporu. 

 

 Potřeba Bezpečí. Co jsme potřebovali v dětství? Jak se potřeba bezpečí symbolicky 
promítá v dalším vývoji. Téma rizik, asertivity, týrání. Tělový zážitek bezpečí a 
nebezpečí. Před čím se potřebujeme ochránit. Jak pracovat se strachem svým a dětí. 
Principy emoční inteligence pro zvládání strachu. 

 

 Potřeba Limitů. Téma hranic, dohod, vyvážení laskavosti a pevnosti. Rozdíl mezi 
represí a limitem. Téma zvládnutí dvou atomických energií – síly agresivity a síly 
sexuality. Jak rozpoznat dobrou hranici, jak ji nastavit, komunikovat a udržet. Období 
1. vzdoru a období dospívání – krizové momenty. 
Teorie sociální dělohy jako východisko pro porozumění nastavování limitů. 



Zisk pro dospělé I jejich děti: nárůst sebeuvědomění, empatie a respektu, dovednosti 

komunikovat a naslouchat, zvládat emoce,  vědomí toho, kde jsou mé hranice a za co jsem 

odpovědný. 

 

Hanka Havlová, 

terapeutka, lektorka emočních a sociálních kompetencí, publicistka, kouč a rodič  

Praxe:  

Lektorka a metodička řady kurzů a dlouhodobých vzdělávacích programů pro firmy i 

veřejnost od roku 2005. Zaměření především na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj, 

komunikaci, výchovu, vedení lidí. 

 Terapeutická praxe – individuální + vedení terapeutických skupin. 

 Vedení školních komunikačních klubů pro prvo i druho stupňové děti, přednášky pro 
rodiče 

 Pravidelné kurzy pro veřejnost – Šťastné dítě (pro rodiče) + Dětský seminář (pro 
rodiče s dětmi), Emoční inteligence 

 Zahraniční praxe - Metodické a osobní vedení programu OUTDOOR PARENT 
EDUCATON – pro rodiče, pedagogy a psychology (project within the international 
European programme GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS 2011-2013). 

 Lektorka celorepublikových projektů vzdělávání emoční inteligence pro pedagogy a 
vedení škol, moderní meody učení) 

 Koučovací a poradenská ve firmách i osobní 

 Přednášková, publikační, propagační a redakční činnost. 
 

 

 


