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Informace pro návštěvníky
Kamenná japonská zahrada v Poběžovicích
vznikla jako připomínka pobytu slavné Japonky
Mitsuko Aoyama Coudenhove-Kalergi a její
rodiny, kteří jako poslední majitelé žili na
poběžovickém panství do roku 1945. Zahradu
vytvořil tým japonských architektů a umělců,
kteří v Japonsku patří k těm nejlepším.
Vybudovali památník, který mimo jiné
symbolizuje mír po obou stranách hranice, mír
mezi kontinenty a návrat k hodnotám. Energie,
která byla do kamenů vtisknuta vyjadřuje úctu
a náležitost k rodině, k bližnímu svému.

Je na každém z návštěvníků, aby se zastavil
a posadil se svými myšlenkami. Každý kámen žije
svým vlastním životem toho, kdo se na něj dívá.
Každý kámen může představovat kohokoliv z
rodiny. Záleží jen na Vás, koho si najdete a jaký
kámen si oblíbíte. V zahradě má své místo i
kamenná lucerna, která symbolizuje věčné světlo.
Budiž tato zahrada světlem Vašich dní, místem
odpočinku, přemýšlení. Zahrada je budována
s největší pokorou k životu ale bez myšlenkových
omezení. Nemá proto žádná pravidla, tedy ta
psaná.

Kamenná zenová zahrada nese jméno slavného rodu, který vlastnil zámek
v Poběžovicích mezi léty 1891-1945. Zahradu vytvořili lidé tří národů.
Češi, Japonci a Němci. Je zosobněním míru a přátelství mezi národy a symbolem
rodiny. Je to místo stvořené pro relaxaci, volnost myšlenek a odpočinek.
Slavnostně otevřena byla 11. září 2015.
Místo, které bylo zvoleno pro vznik zahrady
koresponduje s harmonií domova, kde rodina
Coudenhove-Kalergi prožívala společné chvíle
a toto místo doplňuje celkový ráz poselství
zahrady. Na místě se snoubí atmosféra

Věříme, že spolu s námi budete respektovat kruh rodiny
Coudenhove-Kalergi, do něhož nebudete vstupovat a
nebudete do něj pouštět Vaše čtyřnohé přátele nebo děti do
"vnitřku" zahrady. Užívejte si zahradu z jejího nejbližšího

okolí, po postranních "hraničních" kamenech se můžete
soudržnosti, pevného rodinného pouta, hlubokých pohybovat, usednout na ně, lehnout si do trávy kolem
myšlenkových pochodů i uvolněného rozjímání
zahrady.
a meditace. Jednotlivé kameny byly vybírány
pečlivě s ohledem na šetrnost k přírodě, s
odkazem na genia loci a samozřejmě dle toho,
jakou energii a uměleckou výpovědní hodnotu
vyzařovaly. Kameny představují členy rodiny
Coudenhove-Kalergi, ale jednotlivá pojmenování
záměrně nemají.

Chraňte naši společnou zahradu a spoluutvářejte
její výjimečnou atmosféru a poselství.

