Prednášky
Filmy a dokumenty

Pondelok, 5. máj

Utorok, 6. máj

Streda, 7. máj

18:00, Radek Růžička (CZ)

18:00, Axel Waltl (A)

18:00, Zoltán Ujj (HU)

Koleso života

Línia odkazu

Buddhizmus dnes

V roku 1984 dokončil lekársku fakultu
a od tej doby pracuje ako praktický lekár.
Buddhistické útočisko prijal v roku 1996.
Po niekoľkých rokoch učenia a praktizovania bol
lámom Olem požiadaný, aby sám odovzdával
Buddhove učenia.

Buddhistické útočisko prijal v roku 1996. Od roku
2003, každoročne, približne pol roka, trávi na cestách
s lámom Olem Nydahlom. Podieľa sa na príprave
rôznych buddhistických projektov. Buddhove učenia
odovzdáva od roku 2006. Pracuje ako manažér
v disko klube vo Viedni.

Buddhistické útočisko prijal v roku 1997 a Buddhove
učenia odovzdáva dva roky. V Budapešti v Centre
buddhizmu diamantovej cesty, pomáha pri
prekladoch článkov z anglického jazykového
vydania Buddhism Today do maďarského časopisu
Buddhizmus dnes. Je bubeníkom skupiny Másfél.

19:15

19:15

19:15

Jar, leto, jeseň, zima... a jar

Priehľadný láma

Jogíni v súčasnom Tibete

(Film, Južná Kórea/Nemecko,
2003, 103 min.)

(Dokument, Rusko,
2006, 65 min.)

(Dokument, Nemecko,
2008, 108 min.)

Kolobeh prírody ako metafora nekonečného sledu
ľudských životov. Človek ako hračka vlastných túžob,
slabostí i bolesti. Ale aj človek ako bytosť, ktorá má
schopnosť porozumieť a silu meniť.

Vstúpte do silového poľa jedného z najvýznamnejších
učiteľov buddhizmu diamantovej cesty. Spoznajte
neobyčajný život a skvelé aktivity lámu Lobpöna Ceču
Rinpočheho, na ktoré spomína láma Ole Nydahl a jeho
žena Hannah, ktorá takisto ako Rinpočhe, už nie je
medzi nami.

Premiéra cestopisu o nedávnej návšteve Tibetu očami
buddhistov. Unikátny autentický dokument o živote
divokých jogínov v Tibete. Film priblíži aj majstrov
žijúcich v ústraní, ktorí meditujú
cez deň aj v noci.

Vstupné na večer
je dobrovoľné

SLOVENSKÁ PREMIÉRA

SLOVENSKÁ PREMIÉRA

Vstupné na večer je 90,- SKK,
permanentka na všetky akcie 400,- SKK

Vstupné na
večer je 90,- SKK

Loď - Divadlo v podpalubí
Tyršovo nábrežie - Petržalka
7. máj, 20:00
Karpatskí Pastieri (SK)

Vstupné na party je 200,- Sk

Másfél (HU)

Akciu podporili

DJ Struna a Faun, TLIS.SK
Vstupné na párty je 200,- SKK
www.adylod.sk
www.akademia-obchodu.sk
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Prednášky
Filmy a dokumenty

Štvrtok, 8. máj

Piatok, 9. máj

18:00, Petra Jarošová (CZ)

18:00, Wolfgang Url (A)

Láska a partnerstvo

Buddhizmus a politika

Buddhistické útočisko prijala v roku 1998.
Od roku 2004 žije v brnenskom Centre buddhizmu
diamantovej cesty. Vyštudovala chémiu a pracuje
ako obchodná manažérka amerického chemického
koncernu. Má deti Andreu a Ondreja. Na jeseň 2006
láma Ole ju požiadal, aby odovzdávala Buddhove učenia.

Po rokoch hľadania v roku 1989 prijal
buddhistické útočisko. Odvtedy je šťastný,
že má fantastický cieľ, efektívne metódy
a vynikajúcich priateľov na nádhernej ceste
radostným a zmysluplným životom.
Buddhove učenia odovzdáva od roku 1993.

19:15

19:15

Kundun - Život Dalajlámu

Tibet: Plač snežného leva

(Film, USA,
1997, 129 min.)

(Dokument, USA,
2003, 104 min.)

Veľkofilm Martina Scorseseho je zaujímavý najmä
pokusom o psychologickú sondu do mysle
J. S. 14. Dalajlámu – duchovného a politického vodcu
Tibetu. Americký režisér nemá za cieľ rozbíjať legendu
o Kundunovi, vníma ho však ako človeka, ktorému nie
sú cudzie pochybnosti ani obavy.

Snežný lev, zviera z legiend na tibetskej vlajke, je dnes
v Tibete zakázaný. Slovenská premiéra jedinečného
dokumentu o histórii i súčasnosti okupácie krajiny.
Pohľad Tibeťanov, zahraničných turistov,
ale i argumenty čínskej strany.

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Vstupné na večer je 90,- SKK,
permanentka na všetky akcie 400,- SKK

Organizátor akcie: Občianske združenie
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü
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