Novoroční kurz
ctihodný Adžán Dhammanando
27. 12. 2017 – 1. 1. 2018
PadmaFarma Bělá u Jevíčka
V letošním roce k nám poprvé zavítá učitel Adžán
Dhammanando z thajské lesní tradice, žák Adžána
Sumedha a Adžána Sucitto. Adžán Dhammanando pochází
z Velké Británie, kde vystudoval angličtinu a historii na
Univerzitě v Staffordshire.
V roce 1985 a 1986 strávil v klášterech v Amaravati a
Chithurstu asi 20 měsíců jako anagarika. Během
následujících čtyřech a půl let mu začalo postupně svítat,
že to, co opravdu potřebuje udělat, je stát se mnichem, že
světské zájmy pro něj jsou méně důležité. V roce 1991 se
tedy vrátil do Amaravati a po dva roky byl anagārikou zde a
ve dvou jiných klášterech.
V červenci 1993 přijal upasampadā s Luang Por Sumedhem
v Chithurst a začal se učit pod vedením Adžána Sucitto,
jenž byl jeho acariya. V letech 1997 až 2006 hodně cestoval
a pobýval v různých klášterech nejen v Evropě, ale i zámoří.
Do Spojeného království se vrátil v roce 2007, aby byl blíže svým rodičům. A od té doby
pobývá v Amaravati, ale příležitostně jezdí učit i do Francie, Maďarska a Slovinska. V
současné době občas navštěvuje věznice a v Amaravati často vede odpolední sobotní
meditace.
Příspěvek na kurz: snížená cena 4.300 Kč při úhradě zálohy 1.100 Kč do 10. 12.
2017 (možno rovnou uhradit celou částku 4.300 Kč). Při pozdější platbě je standardní
cena kurzu 4.800 Kč. Tato částka nezahrnuje žádné finanční ocenění učiteli za
zprostředkování Dhammy. Podle staré buddhistické tradice se zprostředkování
Buddhova učení nedá zaplatit penězi, avšak žák svoji vděčnost za dar Dhammy vyjadřuje
finančním darem, jenž se nazývá Dána, a je kultivací žákovy štědrosti. Částka, kterou
učiteli darujete, záleží na vašem rozhodnutí a osobní finanční situaci. Při plánování
svého pobytu proto pamatujte i na důstojnou dánu pro učitele. (Pokud byste váhali nad
tím, kolik činí důstojná dána, pro vaši orientaci uvádíme, že to je velmi zhruba třetina
příspevku, který pokrývá jen přímé náklady na kurz). Dánu nám neposílejte na účet, ale
na konci kurzu ji dejte do dánové krabice.
Přihlášky: posílejte na adresu kurzy.buddha.mangala@gmail.com, do předmětu
uveďte „Novoročák 2017“. Po zaslání variabilního symbolu ze strany pořadatele
uhraďte příspěvek na účet č. 135 608 224/0300. Po zrušení přihlášky po 15. prosinci
2017 účtujeme storno poplatek 500 Kč.
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