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ážení,
Na sestavení podzimního Okružníku jsem
měl tentokrát málo časového prostoru a tak
mě napadlo, že bychom mohli zkusit vytvořit zvukový Okružník – prostě udělat zvukovou nahrávku a nechat to vypálit na CD.
Tu představu jsme zrealizovali – nicméně na
CD přistál nikoliv Okružník, ale spíš Dhammatalk. Takže přiložit pár psaných doprovodných řádek bude přece jenom potřebné.
Na konci roku by se slušelo udělat alespoň krátkou revizi činnosti skupiny. Tomuto roku jednoznačně dominovaly kurzy letní
Bodhipály – byl to sled neobvykle vydařených intenzivních meditačních kurzů. Kromě hladké organizace ze strany Bodhipály
mají na tom zásluhu i čtyři přizvaní zahraniční učitelé – v chronologickém pořadí minulého léta: Vadžrajanový tantrický učitel
Lilavajra, žák Sajadó U Pandity Hannes Huber, Asistent Sajadó U Janaky Bhante U
Vansa a v Čechách i Evropě dobře známý
učitel Khum Nye Matthias Steurich. Všech

těchto kurzů jsem se účastnil a spolupůsobil na nich. Co mi z toho dodnes zůstalo je
pocit dobře vykonané práce.
Lilavajrův kurz byl českou a pravděpodobně i světovou premiérou direktní spolupráce Tantry a Vipassany. O kurz byl zájem
i ze strany maďarských meditujících takže
nakonec se muselo zavést výběrové řízení
účastníků aby to Bodhipála vůbec pobrala.
Tento kurs bude mít pokračování i v příštím
létě – z mé strany chci ale příští rok spojit
Tantru s meditací Mettá (meditací všepojímající lásky). Mám dojem, že Mettá se bude
s charakterem Lilavajrových přednášek a
očistné praxe ještě víc vzájemně doplňovat
a podporovat.
Když Hannes Huber dorazil na Bodhipálu, spletl jsem si ho s účastníkem kurzu a
začal ho poučovat, aby se zabydlel podle
rozpisu pokojů a nainstaloval si sezení v
meditační místnosti. Jeho neměnný úsměv
po celou dobu mého vysvětlování mi nakonec prozradil, že vůbec nic nerozuměl.
Hannesovo vystupování je zcela nenápadné
a jemné – a snad právě to si rychle získalo
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srdce všech přítomných. Bhikkhu U Vansa
zcela na druhou stranu – velmi výrazný Kanaďan s překrásně artikulovanou, srozumitelnou angličtinou, se zdravým smyslem pro
humor, milou otevřeností a se zájmem o
českou kulturu. Dojemné bylo, s jakou zvědavostí si prohlížel kdejaké budovy v Liberci
- některé z nich asi že starší než celá Kanada... Profesionální kompetence všech přizvaných učitelů dala průběhu kurzů uvolněnou relaxovanost. Letní Bodhipálu pak
zakulatil Matthias se svým naprosto odzbrojujícím vystupováním mistra, který o
sobě rád říká, že vůbec nic neumí, nic neví a
nikdy ničeho nedosáhl. To byla jahoda (borůvka) Bodhipálských Duchovních prázdnin.
Když už jsme u těch borůvek – to byl
nápad Míši (anebo Jirky?), že prázdninová
společnost vyrazila k vodopádu na borůvky.
Z tohoto výletu jsou zde zařazeny dva momenty, jak je zachytil Jirkův digiťáček. Bohužel na černobílé reprodukci není vidět
modré zbarvení vyplazených jazyků.
dyž už jsme u programu Bodhipály, podívejme se i směrem dopředu. První výraznou událostí bude Tradiční Novoroční
Kurz 04-05. V prosinci sice letím do Barmy,
kde jsem pozván ke spolupůsobení na
"World Buddhist Summitu", konaného v
Mahá Pasana Cave v Rangúnu. V principu
všechny oficiální konference a sympozia
nespadají do repertoáru událostí, kterým se

rád věnuji, ale tento summit, konaný v prostorách slovutného šestého Buddhistického
koncilu, ve kterém v padesátých letech 20.
století Ctihodný Mahasi Sajadó měl centrální roli – tuto účast jsem odmítnout nechtěl.
Ale nezdržím se v Barmě dlouho a v druhé
polovině prosince bych již měl zase být v
Praze. Jitka toho využila a pozvala mne před
vánocemi na pondělní schůzku Buddha
Mangaly do Lotusu (20.12. -18:30).
Kurzy příštího roku zatím vypadají následovně: Mangala opět organizuje osvědčený Velikonoční kurz s Christophem.
Po kurzu v Berlíně přijedu začátkem
května do CZ a v Nesměni budeme mít tří
až pětidenní kurz Mettá-Vipassaná pořádaný Lídou Chrášťanskou (5.-8. května nebo
5.-10.května 2005).
Koncem května – začátkem června Jitka
se mnou domluvila "Dhammu v denním životě" – tentokrát i úvodní víkend se bude
konat v Praze v Krči (27.5. – 3.6.2005).
V červnu budu asi opět pozván na jeden
víkend Mettá-Vipassaná do Budapešti. Kdyby měl někdo zájem mne doprovodit, bylo
by mi potěšením.
Jitka domluvila napevno kurz s Adžán
Candasiri – učitelka-mniška "lesní tradice"
Adžána Čá, která ponejvíce žije a učí v anglickém klášteře Amaravati. Tento kurz se sice bude konat v Meditačním Centru Bodhipála, organizačně ho ale v plném rozsahu
pořádá Buddha Mangala (2.7. do 9.7.2005).
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Další program Meditačního centra Bodhipála bude podobný roku 04: týden
Vadžrajány a Mettá s učitelem Lilavajrou a
Ashinem Ottamou (9.-16.7.2005).
Na následující týden (16.-23.7.2005)
pozvání přijal anglický mnich Bhikkhu Bodhidhamma, kterého znám z kurzu se Sajadó
U Panditou, který se tehdá konal v Americe.
Připomněl a doporučil mi ho Adam Doleží,
který s ním absolvoval kurz v Irsku. Adam
pak přeložil jednu jeho knížku a balíček výtisků nám v létě poslal na Bodhipálu. Těším
se na shledání se starým přítelem, který podobně jako já vychází z meditační methody
Ct. Mahasi a U Pandity Sajadó, zároveň ale

přizpůsobuje výuku kurzu potřebám soudobých Evropanů.
Následovat pak bude dvakrát 14 dní s
Bhante U Vansou (23.7-6.8.2005) a Hannesem Huberem (6.8.-20.8.2005), kteří se tak
dobře osvědčili minulé léto.
"Duchovní prázdniny" se nám příští rok z
časových důvodů do programu Bodhipály
nevejdou a tak se mi ani nedaří upřesnit datum pro cvičení Khum Nye s Matthiasem
Steurichem. Dál na tom pracuji - bylo by
moc škoda, kdyby se nám nepodařilo najít
nějaký jiný termín, který by nám oběma vyhovoval.
Mějte se hezky a vydatně
Ashin Ottama

Y 26. prosince 04 – 1. ledna 2005

G VELKÝ NOVOROČNÍ KURZ
meditace Přízně, Míru a Poznání v Hotelu "Na Kalvárii", Jaroměřice u
Jevíčka na Moravě. Zahájení kurzu bude v neděli 26. prosince v 18:30
(večeře v 17:30 – to ale jen první příjezdový den; ostatní dny kurzu po
obědě bude nabídnuto už jenom ovoce).
Novoroční kurz mívá jistou slavnostní atmosféru (na konci kurzu 31.12.
probíhá i jemná meditativní oslava Nového roku) - v podstatě se ale
jedná o normální intenzivní kurz meditace
Mettá-Vipassaná. Kurz
povede Bhante Ashin
Ottama. Kontakt a přihlášky přijímá Naďa
Frélichová, tel. (nejlépe
mezi 19:00-21:00 /jinak
často záznamník)
257 761 566; e-mail:
bodhipala@volny.cz ;
příspěvek 3200,-
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A zde ještě zpráva Buddha Mangaly:
Vážení přátelé,
rádi bychom vás seznámili s předběžným programem kurzů na příští rok. Jsme již domluveni s učiteli, ale ještě hledáme organizátory, kteří budou pomáhat s přípravou kurzů. Definitivní oznámení bude v pravidelném Okružníku na začátku příštího roku.
Můžete se těšit na Velikonoce s Christophem Köckem (25.3. – 28.3.2005) na Cholíně. Se
ctihodným Ashinem Ottamou se nám podařilo uspořádat kurs „Dhamma v denním životě“
ve dnech 27.5. – 3.6.2005 v Praze. Naše pozvání přijala Sestra Adžán Candasiri (čti Čandasiri) z kláštera Amaravati. Meditační kurs s ní bude na Bodhipále od 2.7. do 9.7.2005.
Opět se setkáme se Sestrou Samanerí Agganyani na víkendu 14.10. – 16.10.2005 na Cholíně. Na podzim pořádáme na Cholíně ještě jeden víkend s Christophem ve dnech 11.11. –
13.11.2005.
Těšíme se na setkání
Mettá a vše dobré - Jitka Hašková a Tomáš Sivok
pozornění
Banka ČSOB–Poštovní spořitelna vydala nové formuláře, nové složenky a vkladovky. Ty
staré, které jsme občas přikládali k Okružníkům a přihláškám, jsou již neplatné. Jak za Bodhipálu tak i za Mangalu přikládáme nyní nové vkladovky. Můžete je použít na placení Novoročního kurzu - ale i jiných kurzů, můžete je použít pro finanční dar naším organizacím a
pod. Rozlišujte při tom důrazně komu platíte. Občanské sdružení Buddha Mangala má dvě
organizační i účetní skupiny: Buddha Mangala a Bodhipála. Použijete-li pro platbu vkladovku s označením "Buddha Mangala", obnos bude připsán na konto Mangaly (aktivity organizuje hlavně Jitka Hašková); použijete-li vkladovku s označením "Buddha Mangala BP", obnos bude připsán Bodhipále (organizuje povětšině Naďa a částečně i Ashin Ottama). Tak to
prosíme nepopleťte.
Ohledně finančních a ostatních darů: opět vyjadřujeme velké ocenění všem, kteří do "dánové" krabice nechali spadnout víc, než bylo minimálně doporučeno; velké ocenění patří také
všem, kteří poslali finanční pozdrav naší skupině. Bez darů bychom nemohli zvát zahraniční
učitele, kteří našemu programu dávají šířku, osvěžení i hloubku. Sádhú – sádhú – sádhú.
Obrazově tentokrát přispěli: titulní foto Irene Monti,
digifota z "Duchovních prázdnin" Jirka Vondrák.
K tomuto Okružníku přiložené Audio-CD
"Povídání Ashina Ottamy"
je možné přiobjednat na adrese:
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