20.březen-30.září 2022
podpora projektu adabrakan

Program: červen 2022

3. červen, pátek 18h - Záměr dobrého Života, zahrada Lánských, Lazsko 24
Zveme vás na setkání společenství přátel “Cesty krajinou” nad konkrétními projekty v Lazsku a Dobré Vodě.
Půjde o tvořivě pracovní setkání, které ponese univerzální obsah, přenesitelný všude tam,
kde chtějí lidé dobře žít.
Téma setkání je voda a její správa, respektive voda jako univerzální východisko k harmonickému životu.
Setkání povedou Jan Tajboš, Eva a Josef Lánský
10. červen, pátek 17h - Klára Mamulová: Uspořádání obytného prostoru dle principů Feng Ren Shui
Zveme vás do prostor drážního domku (vechtr) u obce Lazsko na praktické představení principů,
které pomáhají optimálně uspořádat prostor pro Život. Klára vás, na příkladě rekonstrukce drážního domku,
seznámí se základy metody, která je využitelná jak v interiéru tak i exteriéru obytných staveb a pozemků.
Klára bude vašim průvodcem i hostitelem.
Vstup volný, smysluplné příspěvky vítané.
18. červen, sobota 10 - 17h - Ohniska tvořivé síly krajiny, Praha
Touto návštěvou pražské krajiny uzavřeme triptych poznávacích ochutnávek moudrosti pražské krajiny.
Tématem bude seznámení se s energií, která člověku umožní zužitkovat vhledy získané z předešlých dvou cest
(Troja/Děvín, Strahovský klášter a Parukářka), jako aspekty souladného spojení srdce a hlavy s korunou).
Navštívíme Paví vrch a Vyšehrad a seznámíme se s jejich skrytou podstatou i současnou kvalitou.
Sejdeme se v 10h v hale Smíchovského vlakového nádraží u výstupu metra

B.

Budeme se po Praze přesunovat pěšky, případně MHD.
Doprava a strava jsou individuální. Parkovat lze u viaduktu nedaleko parku Smíchovského nádraží.
Akce se uskuteční pokud se přihlásí nejméně 5 lidí.
Příspěvek: 600 czk, úhrada na místě.
24. červen, pátek 17- 24h - Oslava letního slunce zvratu, výstavní prostor obce Ostrov u Tochovic
Pozýváme vás na oslavu slunovratu i svátku Jana.
Jan vás neopakovatelným způsobem provede výstavou a seznámí s doposud nevyřčenými
skutečnostmi vzniku svých děl. Uvidíte oživení “ohniváka!... budou zmíněné podstatné
události Janovy životní cesty, které ho k tvorbě přivedly.
Zlatým hřebem večera, bude rozpomenutí se na doby výherních tombol a vesnických zábav.
Bude pro vás připravena zcela výjimečná příležitost poškádlit Štěstenu!
Ve třech tazích tomboly bude možno, oproti zanedbatelnému vkladu 500 kč,
vyhrát splátkový kalendář na libovolné dílo z výstavy,
l i b o v o l n é
d í l o
o d
J a n a
a jedno dílo z výstavy zdarma od Jana!!!!... považte, nejít tam, by byla osudem nepřijatelná rána!
... a tak n e v á h e j t e !
Na rozčilené nervové sítě bude lahodně působit Zuza a její celo.
Těšíme

se

na

svatojánské

setkání,

které

se

bude

pamatovat!

Přijďte a podpořte ADABRAKAN!
Jan Tajboš, Eva a Josef Lánský
info: lanska@volny.cz, tel 602 866 434
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