Meditační léto v Josefově Dole
(chata Dakota)
Nick Carroll, 7.-14. července 2018

Meditační léto v Josefově Dole
(chata Dakota)
Adžán Čandasiri, 14.-21. července 2018

Nick Carroll studuje a praktikuje
buddhismus více než 40 let v celé řadě
tradic a přes 20 let je úzce spojen
s buddhistickým klášterem v Amaravati. Na základě mnohaleté praxe
zenové
a
vipassanové
meditace
integroval do své práce, učení a vedení
bdělou pozornost a uvědomování si
těla. Zajímá ho rozhraní mezi západní
psychologií a buddhistickou filosofií a
učením. „Buddhismus nabízí jasný a
ucelený plán těm, kteří opravdově hledají s otevřenou myslí".
Přednáší, vede pracovní dílny a také meditační kurzy v Anglii i
v zahraničí. Pracuje v Londýně jako terapeut pro jednotlivce i
páry a také jako psychosexuální terapeut, specializovaný na
trauma. Pod jeho vedením jsou součástí každého meditačního
dne jednak tělesná cvičení z tradice chi-kong.

Adžán Čandasiri patří mezi
nejznámější učitelky meditace
v tradici terávádového buddhismu. Je rodilou Britkou, dětství
a mládí strávila v Edinburghu.
Praktikovala meditaci v rámci
různých duchovních tradic, ale
přelomové pro ni bylo setkání
s Adžánem Sumedho, zakladatelem
britského
kláštera
Amaravati.
Od
té
doby
následuje cestu Thajské lesní tradice, v jejímž duchu funguje
další anglický klášter Chithurst, na jehož založení se Sestra
Čandasiri aktivně podílela. Adžán Čandasiri jezdí do České
republiky mnoho let. Její kurzy jsou vždy hojně obsazené,
zejména díky jejímu empatickému vedení.

Finanční příspěvek: 4.900 Kč, při platbě zálohy 1.000 Kč do
15. 5. SLEVA 500 Kč, čili celkem 4.400 Kč (!). Nezahrnuje
žádný finanční příspěvek pro učitele. Storno poplatek za
odhlášení po 7. 6. činí 500 Kč.

Finanční příspěvek: 4.900 Kč, při platbě zálohy 1.000 Kč do
15. 5. SLEVA 500 Kč, čili celkem 4.400 Kč (!). Nezahrnuje
žádný finanční příspěvek pro učitele. Storno poplatek za
odhlášení po 14. 6. činí 500 Kč.

Přihlášky: posílejte na adresu
kurzy.buddha.mangala@gmail.com, do předmětu uveďte „Nick
Carroll“.

Přihlášky: posílejte na adresu
kurzy.buddha.mangala@gmail.com, do předmětu uveďte
„Adžán Čandasiri“.

Je možné přihlásit se na oba týdny 7.-21. 7. 2018 za finanční příspěvek 9.300 Kč. Při platbě do 15. 5. 2018 činí
příspěvek za oba týdny pouze 8.800 Kč. Částky nezahrnují dánu (finanční dar) pro učitele.

