INFORMACJE DLA SĄSIEDNICH SANGH
SYMPOZJUM
Sympozjum „Peace Now! Szerzenie pokoju w trudnych okolicznościach” ma na celu
zachęcić nas, byśmy nie tracili nadziei i nie dawali się zwodzić ciągłej niepewności,
lękom czy manipulacjom naszego własnego myślenia i uczuć. Jeśli nie chcemy
angażować się w te destrukcyjne i dzielące społecznie działania, wówczas pozostaje
kwestią każdego z nas, by pamiętać o naszych prawdziwych dobrych ludzkich
sercach i działaniu płynącemu właśnie z tego gruntu.
Wiele kobiet i mężczyzn podjęło inicjatywy w obrębie rożnych obszarów
społeczeństwa i rozpoczęło kształtowanie dobrej przyszłości dla nas wszystkich.
Jedynie kilku z nich mogliśmy zaprosić na to sympozjum, jednak mówcy i prowadzący
warsztaty zaproponują nam szeroki wachlarz wglądów odnośnie tego co jest możliwe
i w jaki sposób można efektywnie uczestniczyć.
Mimo, że sympozjum organizowane jest przez buddyjską wspólnotę, nie chodzi tu o
kwestie wiary czy religijnego nastawienia. Chodzi raczej o uchwycenie podstaw
każdego dobrego działania przynoszącego korzyść społeczeństwu, działania, które
jest w nas. Przy głębszym zastanowieniu zdajemy sobie sprawę, iż nie można pomóc
inaczej niż poprzez kultywowanie i odżywianie tego rdzenia w naszych sercach po to,
by móc wspierać siebie nawzajem i móc kroczyć naprzód we wspólnym tworzeniu
dobrej przyszłości.
„ My ludzie dotarliśmy w swojej historii do rozstaju dróg: możemy albo zniszczyć ten świat, albo
zbudować dobrą przyszłość. Ekosystem znajduje się w niepewnym i kruchym stanie i przyszłość zależy
od naszych działań jako gatunku. W obecnych czasach wiele osób czuje się przytłoczonymi przez sprawy
codzienne. Nie mamy czasu ani energii, by kontemplować osobiste czy społeczne pryncypia i możemy
czuć bezradność w kwestiach tworzenia lepszej przyszłości. To jak poruszamy się naprzód nie może
zależeć od konkretnej duchowej tradycji, ekonomii czy systemu politycznego. Powinno to wynikać raczej
z tego kim w swoim odczuciu jesteśmy, zarówno na gruncie osobistym jak społecznym. W tym świetle,
ludzka natura stanowi najważniejszą ogólnoświatową kwestię.”
(cytat z: Sakyong Mipham, „Pryncypium Shambhali”)

BILETY, SPRZEDAŻ EARLY-BIRD ORAZ STOPNIOWY SYSTEM CENOWY
By umożliwić udział w sympozjum wszystkim zainteresowanym pochodzącym z
różnych krajów i z różnym tłem osobistym, ceny za Bilet Wstępu na Sympozjum
(obejmującego wszystkie wykłady i warsztaty od 15 do 17 września 2017) zostały
pogrupowane zgodnie z miesięcznymi dochodami (patrz Kup bilet). Jeśli mieszkasz w
kraju, gdzie występuje waluta inna niż euro, będziesz poproszony o przeliczenie
swojego przychodu na euro, w celu wybrania odpowiedniego biletu.
Twoja uczciwość dotycząca wyboru ceny biletu stanowi mały ale znaczący wkład w
pomoc w tworzeniu pokoju w naszym społeczeństwie. Ufamy, że to otwarte
podejście będzie pomocne w umożliwieniu udziału wielu ludziom o różnej sytuacji
finansowej.
Dostępne są bilety Early Bird od teraz do 30 czerwca 2017, po tym czasie cena
wzrośnie o około 20% dla każdego biletu.
Twój e-bilet zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, jaki podasz przy
zakupie. Prosimy o wydrukowanie go i przywiezienie ze sobą na sympozjum!
W czasie rejestracji będzie również możliwość podarowania dowolnej kwoty lub
nabycia biletu patrona.
Płatności będą dokonywane przez europejski system płatniczy Stripe, który działa
podobnie do amerykańskiego systemu PayPal i gwarantuje bezpieczne i chronione
transakcje.
Jeśli nie możesz uczestniczyć w całym sympozjum, możliwe jest nabycie biletu
jedynie na wybrane dni.

NEWSLETTER
Na stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się na newsletter dotyczący
sympozjum.
Proszę, zaloguj się, by na bieżąco otrzymywać informacje i zawiadomienia o
ewentualnych zmianach. Po zakończeniu wydarzenia będziesz mógł zdecydować
czy chcesz w dalszym ciągu otrzymywać informacje od Shambhali. Jeśli nie - Twoje
dane zostaną usunięte z naszej listy mailingowej.

PLAN PROGRAMU
Bardziej szczegółowy program wraz z listą warsztatów zostanie umieszczony na
stronie internetowej, a także wysyłany mailowo, od początku maja.
Piątek, 15 września 2017
18:00 - 21:00

Rejestracja / Powitanie / główny mówca J.Ś. Sakyong Mipham
Rinpocze, głowa linii Shambhali w buddyzmie tybetańskim*

Sobota, 16 września 2017
09:30 - 19:30

Wykłady i Warsztaty

Niedziela, 17 września, 2017
09:30 - 17:30

Wykłady i Warsztaty / Końcowy Wykład J.Ś. Sakyonga Miphama
Rinpocze, głowy linii Shambhali buddyzmu tybetańskiego*

*wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim i będzie symultanicznie tłumaczony
na język niemiecki

FAQs
Czy mogę kupić więcej niż jeden bilet naraz?
Tak, ale system poprosi Cię o wymienienie wszystkich uczestników oddzielnie.
Oddzielny bilet zostanie wygenerowany dla każdej osoby.
Czy są bilety ze zniżką?
By umożliwić udział w sympozjum wszystkim zainteresowanym z różnych krajów, ceny
za bilet (zawierający wszystkie wykłady i warsztaty od 15 do 17 września 2017) zostały
pogrupowane zgodnie z indywidualnym miesięcznym przychodem (patrz Kup bilet).
W ten sposób, wszyscy zainteresowani powinni otrzymać możliwość udziału w
sympozjum, bez względu na sytuację materialną. W związku z tym nie istnieją zniżki
jako takie.
Zniżka z tytułu wczesnego zakupu (Early Bird) będzie obowiązywać do 30 czerwca
2017 i zawiera redukcję ceny równą około 20% ceny biletów po 1 czerwca.
Internetowa sprzedaż biletów zakończy się 10 września 2017.

Twoja uczciwość przy wybieraniu biletu będzie stanowiła mały lecz istotny wkład w
pokój w naszym społeczeństwie. Ufamy, że to otwarte podejście będzie pomocne w
umożliwieniu wielu ludziom uczestnictwa.
Czy możliwy jest zakup biletu również bezpośrednio przed wejściem na Sympozjum?
Tak, oczywiście. Jednak, jeśli jest to możliwe, prosimy o wcześniejszą rezerwację, co
pomoże zapewnić sprawną obsługę uczestników w czasie rejestracji przed wejściem
na sympozjum.
Jakie będą opcje posiłków i napojów w czasie trwania Sympozjum?
Cena biletu zawiera prosty obiad w sobotę i niedzielę jak również przerwę kawową w
niedzielę. Dodatkowo, będzie możliwość samodzielnego zakupu drinków w barze.
Niestety, w okolicy Austria Center jest jedynie kilka restauracji i barów.
Gdzie znajduje się Austria Center Vienna i jak najlepiej się tam dostać?
Wiedeń oferuje jeden z najlepszych transportów miejskich na świecie. Najprostszy
sposób dostania się do Austria Center Vienna - linia metro U1 (stacja KaisermühlenVienna International Center). Dla podróżujących autem będzie zapewniony parking.
Przeczytaj więcej na stronie internetowej (Info/Getting there)
Czy będzie zapewniona opieka nad dziećmi?
Ponieważ doświadczenie z minionych wydarzeń tego typu pokazało, że
zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi jest minimalne, tej usługi nie zapewniamy.
W jaki sposób Sympozjum jest finansowane?
Organizacja opiera się na wolontaryjnej pracy członków i przyjaciół Shambhali i
zależna jest od wsparcia i aktywnego uczestnictwa. Sympozjum finansowane jest
głównie ze sprzedaży biletów oraz darowizn.

www.peacenow.at

www.friedenschaffen.at

