Středa 1.6.2016
18:00 - 20:30
Městská knihovna v Praze
Korunní 68, Praha 10
Vstupné 100,- Kč
Entry 100,- Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Crossroad
Existuje místo, kde se setkává meditace a modlitba. Kde sdílejí hodnoty? Víme, že tyto dvě praxe si osvojila
většina duchovních tradic, a to od počátku historie až do dnešních dnů. Co se můžeme z tohoto setkání sdílených
hodnot naučit a co může toto „osvojení“ přinést do našeho každodenního života v moderním světě?
Is there a place where prayer and meditation meet and share values? Throughout history and up the
present time, it is common to find these two modalities embraced by most spiritual traditions. What can we learn
from this meeting-place of shared values, and how can this "embrace" inform our daily lives in a modern world.
Přednáška bude vedena v angličTně s českým překladem.
Přijďte, budeme se na Vás těšit!
We are looking forward to meeTng you!

Ho-e Ryan Brandenburg
Ho-e Ryan Brandenburg tyto otázky prozkoumával a učil se z nich po celý svůj dospělý
život. Byl zasvěcen do zen-budhisTcké linie Soto a do duchovních tradic
severoamerických indiánů. Do Čech přijíždí z domovské Kalifornie, aby sdílel své
zkušenosT a vhledy, k nimž dospěl za více než 45 let prakTkování obou těchto tradic.
Ho-e Ryan Brandenburg has been invesTgaTng and learning from these quesTons for
his enTre adult life and has been ordained in the Soto Zen Buddhist lineage, as well as
NaTve American spiritual tradiTons. VisiTng from his home in California, he will be
sharing experiences and insights developed through more than 45 years of pracTce in
both tradiTons.

Počet míst je omezený, doporučujeme zájemcům rezervovat si místo na info@processwork.cz.
Všechny nevyužité rezervace se 5 minut před začátkem přednášky ruší.
Dopravní spojení - Metro A - Jiřího z Poděbrad, nebo Tram 10, 16 - zastávka Vinohradská vodárna.

InsTtut procesově orientované práce (IPOP), www.processwork.cz.
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, www.mlp.cz.

