
Tělo je naprostý základ naší zemské existence. A také velká  
jistota a útočiště proti nástrahám vlastní mysli. Je nám tím jediným 
partnerem a prostředím, které nás jisto jistě neopustí až do smrti...
Žel, v dnešní době s naším fyzickým základem až zoufale 
ztrácíme spojení. A tím také ztrácíme hlubší kontakt s přirodou a 
se základními toky energie, které probíhají mezi námi, okolním 
prostorem a ostatními lidmi. A jsou to právě tyto toky energie, které 
mají obrovský potenciál říci nám nejvíce o nás samých. 
Pojďme se vrátit k tělu. Pojďme se vrátit na zem. 
A porozumějme více sobě samým.

Náplní workshopu jsou cvičení jógy a Zazenu, umožňující 
ztišit vlastní mysl a objevit hranice svého psychofyzického 
prostoru, následovaná skupinovými fyzickými cvičeními, 
zejména z dílny japonského tanečníka Mina Tanaky 
(koncept body-weather), která pomáhají nalézt vlastní 
přesahy a hlubší roviny komunikace s prostorem a s druhými 
lidmi (více na www: Min Tanaka a japonská cesta těla)

Seminář začíná v pátek večer a končí v neděli večer. Zahajuje ho 
úvodní přednáška, kde se účastníci seznamují s několika 
základními typy lidských aktivit a praktik, které člověka vedou k 
jeho bytostnému základu. A mimo jiné je pojednáno o tom, jak 
forma a způsob těchto praktik souvisí s přirozenými přírodními 
cykly a se specifikami různých kultur i jednotlivých lidských 
charakterů a pohlaví.

Provází etnograf, umělec a 
zen-jógový praktikující 
Ondřej Landa 
www.ondrejlanda.cz 

Cena: 1500 Kč na osobu 
(1200 Kč studenti) pro lektora 
+ pronájem a poplatek 
pořadateli 
Prostor semináře a případné 
společné ubytování a stravování 
zajišťuje pořadatel

Víkendový seminář  
jógy, Zazenu a fyzické komunikace 

http://www.apple.com
http://www.ondrejlanda.cz
http://www.ondrejlanda.cz


Základní harmonogram 
(sobota a neděle)

8 - 10                Zazen a jóga
10-10:30           Pauza
10:30-12:30      Několik cvičení fyzické 
komunikace
12:30-13:30      Obědová pauza
13:30-15:30      Cvičení
15:30-16           Pauza
16-18                Cvičení
18-19 (19:30)   Zazen a závěrečná diskuse

Časy jsou pouze orientační a mohou se mírně 
měnit v závislosti na momentálních podmínkách.

Během celého dne i v rámci jednotlivých 
cvičení je podávána podrobná instruktáž k 
práci a je otevřený prostor k otázkám a 
diskuzím.

Nebude-li řečeno jinak, žádáme účastníky, 
aby si přinesli vlastní občerstvení včetně 
obědového balíčku (případně si předem 
zajistili jídlo v některém ze stravovacích 
zařízení v bezprostřední blízkosti prostoru, 
v němž workshop probíhá). Nocování je 
obvykle možné na místě (po nahlášení).

O detailech a aktuálních informacích se 
prosím informujte na 

landa.ondrej@gmail.com


