Srdečně vás zveme na tyto akce:

30. dubna — 1. května 2009
učitelé:
samaní Vajira (Marta Frýba)
samana Ákása (Lukáš Mezuliánek)
Tento seminář nabízí prostor pro setkání Samanů
a Samaní tradice Áyukusala a sympatizujících bytostí, které se zajímají o možnosti tréninku podle původního Buddhova učení. Seminář rovněž
poskytuje příležitost prožít jeden modelový den
jako samana/samaní:
 ranní púja, recitace, meditace a studium
Dhammy
V rámci seminárního programu účastníci poznají:
 význam rituálů v každodenním životě samana/
samaní,
 význam částí Áyukusala púji a vysvětlení k recitaci v jazyce Páli,
 regulace pro různé typy samanů a samaní,
 principy tréninku samana/samaní.
Účastníci budou mít dále možnost sdílet své
osobní zkušenosti se životem jako samana/samaní, a to v rámci konference a skupinové práce.
Kromě potravy (áhára) pro mysl je zajištěná
i vegetariánská strava pro tělo, podávaná třikrát
za den.
Bližší informace a přihlášky u organizátorky:
Eva Mezulianková, Hvozd 153, 798 55
mezule@seznam.cz, mobil: 604 663 160

1. — 3. května 2009
učitelé:
ctihodný Áyukusala Thera
Zdeněk Trávníček
Část setkání bude už tradičně patřit meditaci
(pátek večer, sobota dopoledne, neděle ráno)
a část společenskému setkání, přednesům
Dhammy a rituálům. Účastníci obdrží meditační
instrukci, akce se proto mohou zúčastnit i začátečníci.
Bližší informace a přihlášky u organizátora:
Pavel Dymáček, Mášova 5, 602 00 Brno,
pavel.dymacek@seznam.cz, telefon: 724 956 176
Minimální účastnický poplatek: Kč 1500,-

Minimální účastnický poplatek: Kč 500,-

Centrum Mosty v lukách, Loučka u Litovle
Nově zrekonstruovaná budova na okraji vesničky Loučka poskytuje komfortní ubytování ve většinou čtyřlůžkových pokojích. www.os-luka.cz
Přihlášku zašlete na e-mail nebo adresu organizátora do 20. 4. 2009. V přihlášce
uveďte své jméno, adresu vašeho bydliště, telefon, e-mail a variabilní symbol vaší
platby. Po obdržení přihlášky Vám zašleme podrobné informace o akci. Protože na
sebe obě akce navazují, je možné zúčastnit se obou zároveň. V tomto případě
stačí poslat přihlášku jen jednomu z organizátorů.
Poplatek zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu, ubytování a cestovné učitelů
a organizátora.Výuka Dhammy je darem učitelů. Doporučujeme proto účastníkům
obdarovat učitele nebo organizátora dle jejich možností. Platbu proveďte ve prospěch účtu Bodhi Brno do 20. dubna 2009. Číslo účtu: 200843790/0300, variabilní
symbol: vámi zvolených šest čísel.
www.dhammarama.eu

www.bodhibrno.cz

