SYMPOZIUM
Sympozium “Mír TEĎ! Vytváření míru v těžkých časech” by nás mělo povzbudit,
abychom se nevzdávali naděje a abychom se nenechali smést stálou nejistotou,
sílícími strachy a narůstající manipulací našeho myšlení a cítění. Pokud už
nechceme být součástí těchto zničujících a společnost rozdělujících aktivit, pak je na
každém z nás vzpomenout si na své opravdu dobré lidské srdce a na jeho základě
jednat.
Mnoho žen a mužů vytvořilo iniciativy v různých oblastech společnosti a začalo
tvořit dobrou budoucnost pro nás všechny. Jenom několik z nich mohlo být pozváno
na toto sympozium, ale řečníci a lidé, co povedou workshopy, nabídnou širokou
škálu vhledů do toho, co je možné a jak můžeme aktivně a efektivně přispět.
I když je sympozium organizované buddhistickou komunitou, jeho tématem nebude
víra ani náboženské postoje. Půjde spíše o uchopení naší vnitřní báze, základu pro
všechna možná přispění k dobré společnosti. Při bližším prozkoumání si nemůžeme
neuvědomit, že nejprve musíme kultivovat a vyživovat toto jádro v našich srdcích,
abychom mohli jakkoliv smysluplně přispět. Jde o vzájemné propojování a podporu
takovým způsobem, abychom mohli dobrou společnost vytvářet společně.
(Citát z knihy Sakyonga Miphama, Princip Shambhaly)
„My, lidé, jsme došli na křižovatku ve své historii: můžeme svět buď
zničit nebo vytvořit dobrou budoucnost. Náš ekosystém je v povážlivém,
křehkém stavu a naše budoucnost závisí na činech našeho druhu. V této
době se mnozí z nás cítí každodenně přetíženi. Nemáme čas nebo energii
rozjímat nad osobními nebo společenskými principy a může se cítit
bezmocní, pokud jde o změnu budoucnosti. Způsob, jakým se budeme
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pohybovat kupředu nemůže záviset na jedné duchovní tradici, ekonomii
nebo politickém systému, ale spíše by měl záviset na tom, kdo cítíme, že
jsme - jak na osobní, tak na společenské úrovni. Z tohoto pohledu je
lidská přirozenost nejdůležitější globální téma.”

LÍSTKY, SLEVA PŘI VČASNÉM ZAKOUPENÍ A ODSTUPŇOVANÉ CENY
Abychom umožnili účast pro všechny zájemce z různých zemí a v různých životních
situacích, ceny vstupenky na celé sympozium (zahrnuje všechny přednášky a
workshopy od 15. do 17. září 2017) byly odstupňovány podle vašeho měsíčního
příjmu (více v části Zakoupit vstupenky). Při přepočtu na české koruny je škála
přibližně takováto:
●
●
●
●
●

5.000,- při čistém měsíčním příjmu věším než 48.000,3.900,- při čistém měsíčním příjmu mezi 32.000,- a 48.000,2.000,- při čistém měsíčním příjmu mezi 16.000,- a 32.000,800,- při čistém měsíčním příjmu menším než 16.000,9.300,- patronská cena

Vaše poctivost při výběru ceny vstupenky je malým, ale efektivním příspěvkem k
vytváření míru v naší společnosti. Věříme, že tento otevřený přístup pomůže, aby se
akce mohlo zúčastnit mnoho lidí s různým příjmem.
Uvedené ceny jsou platné do 30. června 2017, poté se ceny zvýší přibližně o 20 %.
Elektronická vstupenka Vám bude zaslána na email, který zadáte. Vytiskněte si ji,
prosím, a přivezte na sympozium. Během registrace také můžete darovat libovolnou
částku na podporu sympozia.
Platba je možná přes evropský platební systém Stripe, který funguje podobně jako
americký PayPal a zaručuje bezpečnou platbu. Pokud se nemůžete zúčastni celého
sympozia, je možné si zakoupit lístky na jednotlivé dny.
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NEWSLETTER
Na webu sympozia najdete možnost přihlásit se k odběru newsletteru. Prosím
přihlaste se, abyste byli informováni o novinkách a případných změnách programu.
Po skončení symposia budete mít na výběr, zda budete chtít dále dostávat informace
ze Shambhaly, nebo se ze zasílání odhlásit.
Více informací je také k dispozici na Facebooku akce.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jaké jsou možnosti jídla a pití během sympozia?
Vstupenka zahrnuje jednoduchý oběd v sobotu a v neděli a také občerstvení během
přestávky v sobotu. Dále je možnost zakoupit další jídlo a pití na baru. Naneštěstí je
v okolí Rakouského centra pouze několik restaurací a míst k zakoupení jídla.
Kde je Rakouské centrum ve Vídni a jak se tam lze dostat?
Vídeň má jeden z nejlepších systémů hromadné dopravy na světě. Nejsnadněji se na
místo dostanete linkou metra U1 (stanice Kaisermühlen-Vienna International
Center).
Bude na místě možnost hlídání dětí (child care)?
Vzhledem ke zkušenostem z podobných akcí, kdy byla minimální potřeba child
care, nebudeme hlídání dětí nabízet.
Jak je sympozium financováno?
Organizace je založena na dobrovolné práci členů a přátel Shambhaly a závisí na
široké podpoře a hlavně na aktivním zapojení. Sympozium je financováno hlavně
prodejem vstupenek a dary.
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