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Clemens Kuby v Praze

20.—23. dubna 2017
Čtvrtek 20. 4. • 19:00

Žijící Buddha
Přednášku na téma právě vydané knihy o nejstarší doložené reinkarnační
tibetské linii karmapů a o autorově dobrodružném putování za současným
vtělením doprovázejí ukázky z filmu Žijící Buddha.

Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1 • Vstupné 150 Kč
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Městské knihovny

Pátek 21. 4. • 10:00—12:00 a 16:00—20:00

Setkání s přáteli 17. karmapy
Kniha Žijící Buddha (Living Buddha) je věnována současnému
převtělenci v nejdelší reinkarnační linii Tibetu — karmapovi.
V žádné jiné kultuře nic obdobného neexistuje. I když je víra ve
znovuzrození rozšířená v mnoha
náboženstvích, chybí v nich
ekvivalent historické tradice
i buddhistického pojetí principu
reinkarnace a dharmy — zákona
skutečnosti.
Napínavý příběh vypovídá nejen
o vzniku slavného filmu, ale především o tom, co obrazový dokument nemůže zprostředkovat.
Autor vypráví téměř neuvěřitelný
souběh všech okolností a epizod,
které ho provázely. Ukazuje také
historické, politické, náboženské
a spirituální pozadí, jež ozřejmuje
mnohovrstvý význam sedmnácté
inkarnace karmapy — „toho, který vykonává Buddhovu činnost“.

Kniha vychází při příležitosti
letošní autorovy návštěvy
v Praze a její slavnostní
křest se uskuteční během
čtvrtečního večera
v Městské knihovně.

10:00 —12:00

Setkání s Clemensem Kubym a Zuzanou Ondomišiovou, autorkou doslovu
k českému vydání knihy Žijící Buddha, nad proměnami Tibetu a situací tibetského exilu za poslední čtvrt století.

Centrum Potala – Himálajské centrum, Horovo nám. 3, Praha 8

Zdraví z vlastní síly

16:00 —20:00

Úvod do metody Mental Healing, kterou se Clemens Kuby vyléčil z příčného
ochrnutí a s jejíž pomocí se mnoho dalších lidí zbavilo svých nemocí a problémů. Seminář je určen pro širší veřejnost.

Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 • Cena 490 Kč

Sobota 22. 4. • 10:00 —18:00 (s přestávkou na oběd)

Základní seminář Mental Healing
Máte přání sami se uzdravit, získat zdraví vlastními silami a svoje problémy
vědomě vyřešit? Tento seminář vás naučí poznávat a používat přirozený
a obraz světa silně rozšiřující nástroj pro sebeléčebné a rozvojové procesy. Metodou duševního psaní se dozvíte, jak můžete kdykoli a se zpětnou
platností vytvořit a zažít obšt’astňující skutečnost, která působí až do úrovně
tělesných buněk i na vaše okolí a zajistí vaši duševní rovnováhu.

Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 • Cena 1990 Kč

Neděle 23. 4. • 10:00 —18:00 (s přestávkou na oběd)

Mental Healing Plus
Plus znamená zvláštní privilegium vůči běžnému semináři, protože zkušenost
s léčením může být ověřena právě během tohoto dne.

Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 • Cena 1890 Kč
Vše je simultánně překládáno do češtiny. Vstupné na akce konané v Klubu Lávka lze
uhradit v redakci REGENERACE v době hodin pro veřejnost (viz tiráž). Info na e-mailové
adrese regenerace@regenerace.cz, kde dostanete přihlášku, ve které budete mít
všechny potřebné údaje, potvrzení vaší registrace a informace o způsobu placení.

