Více informací o Škole a Parcích studií a reflexe lze získat i na
nejbližších setkáních, na které jsou zvaní všichni zájemci:
Čtvrtek 5.8. v 19:00, Vyšehrad (u sochy Libuše)
- mírová meditace u příležitosti výročí atomových
útoků na Hirošimu a Nagasaki, lucerny přání
Neděle 8.8. v 18:00, centrum Tyršova 1, Praha 2
- prezentace Školy, disciplín a projektu Parků studií
a reflexe - video, prezentace, diskuse...

Park studií a reflexe
v České republice

Parky studií a reflexe jsou místem pro všechny, kteří se

chtějí zamýšlet a hledat odpovědi na otázky týkající se
smyslu života, překonání bolesti a utrpení, budoucnosti…
Jsou to místa setkávání a kontaktu s tím nejlepším v nás
a s tím nejlepším v ostatních. Jsou místy setkání
a vyzařování nové spirituality, která odmítá každou formu
násilí a diskriminace a která apeluje na posvátnou dimenzi
lidského vědomí pro nalezení svobody a smyslu.
V současné době existuje ve světě již 23 takových parků.
Rádi bychom se k projektu Parků studií a reflexe připojili
realizací takového prostoru v ČR.

www.parkstudii.cz
www.silo.net

Park studií a reflexe v České republice

Již od nepaměti existují místa k rozjímání

nad zkušenostmi přesahujícími rámec každodenního života, která mají co do činění se
smyslem života.
Ani celosvětová vzrůstající krize nemůže
umlčet tyto hluboké otázky. “...Každá lidská
bytost má právo ptát se po smyslu života,
po lásce, po přátelství, …po všem, co utváří
poezii a velikost lidské existence. Existence,
kterou se dnešní povrchní a lhostejná materialistická kultura snaží degradovat - vlečíc vše
ve směru zvrácených hodnot a rozpadu.”
Takže i dnes, možná více, než kdykoliv jindy,
potřebujeme tato zvláštní místa, tyto speciální prostory.
V současné době se
mnoho lidí zabývá
kulturními, společenskými i humanitárními aktivitami ve snaze přispět k vytvoření
nenásilné a spravedlivé společnosti.
K opravdu hluboké
společenské změně
je ale nezbytná i hluboká změna osobní. Potřebujeme nastoupit
cestu sebepoznání a duchovního rozvoje.
Nesmíme zapomínat na ty nejhlubší aspirace, na všechno co dává smysl naší existenci.
“Hledáme zkušenost, která nás dokáže nezávisle na naší víře dovést k hlubokému vnitřnímu míru, bezmezné životní síle a radosti,
která dokáže odolat všem nevyhnutelným
životním překážkám. Takovou zkušenost,
která nás zbaví strachu, která nás zbaví
našich úzkostí, která nás zbaví naší uzavřené
budoucnosti. Zkušenost, která otevře naše
obzory.”
Stavíme Parky studíí a reflexe, abychom
vytvořili místo pro setkávání, semináře a pro

studium člověka a jeho vývoje. Tyto Parky
jsou otevřené všem, jsou místem setkání
různých kultur, bodem, kde se nové generace mohou přiblížit nové kultuře - kultuře
nenásilí, solidarity, vzájemnosti a respektu
různorodosti.
V Čile, Argentině, Brazílii, Kolumbii, USA, Indii,
Itálii a Španělsku byly tyto parky postaveny
a fungují výhradně díky individuálním darům
a dobrovolné práci. Naším celosvětovým
projektem je postavit v blízké budoucnosti 20 dalších parků tak, aby se tato místa na
různých kontinentech a s různým kulturním
pozadím propojená jedno s druhým, stala
zdrojovým bodem nové nenásilné lidské kultury. Stanou se místy
poutních cest, které
duchovně inspirují
všechny, kdo projdou
jejich branou s otevřeným srdcem.
V České republice bychom se rádi připojili
k tomuto projektu
Parků studií a reflexe.
Přáli bychom si, aby
se náš Park stal centrem pozitivní energie a rodící se nové kultury
pro střední a východní Evropu.
Proto jsme se začali organizovat – hledáme vhodný pozemek se stavbou, která by
sloužila jako Centrum práce a Centrum studií a především jsme zahájili finanční sbírku,
abychom co nejdříve měli potřebné peníze.
I velmi malý příspěvek, který poskytne mnoho lidí, dá dohromady velkou částku. Hledáme také dobrovolníky, kteří chtějí s projektem českého Parku aktivně pomoci.
Zdá se to nemožné, vytvořit něco z ničeho,
ale může se to povést stejně, jako se to už
povedlo jinde.
Pomozte nám uskutečnit tento sen!

Materiální
disciplína

Škola

Škola rozvíjí své aktivity v Parcích stu-

dia a reflexe. Práce a studia Školy spočívají v porozumění sobě samým a cvičení vlastní mysli. Cílem je osvobození
se, duchovní rozvoj, nalezení vnitřního
míru a radosti. Jde o strukturovanou
práci pomocí reflexe, meditace a studia, která nám umožňuje spojit se s tím
nehlubším v nás a najít odpovědi na
nejdůležitější otázky týkající se smyslu
života.
Každý zájemce absolvuje nejprve
krátkou přípravu spočívající ve studiu
a seznámení se s technikami sebepoznání a osobního rozvoje. Potom má
možnost si vybrat jednu ze čtyř disciplín Školy, které směřují k hlubokým
zkušenostem a zážitkům přesahující
rámec každodenního vnímání času
a prostoru. Disciplíny umožňují přístup k prožívání kontaktu se skrytými
vnitřními dimenzemi. Škola je otevřena
všem bez ohledu na víru, přesvědčení,
národnost, kulturu...

Zájemci se mohou do Školy
zapsat do 14. srpna 2010
v některém z existujících Parků studií
a reflexe. V současné době jsou nejbližší Parky v Maďarsku u Budapešti
(www.MikebudaPark.org) a v Německu
u Berlína.
Více informací lze získat na setkáních (viz další strana), nebo také na

www.parkstudii.cz

Disciplína materiální je založena na práci taoistů a čínských budhistů, stejně jako Babyloňanů,
Alexandrijců, Byzantinců, Arabů a západních myslitelů. Celek těchto prací byl ve své stálé proměně
znám jako „alchymie”. Po jejím úpadku mnohé
z jejích objevů, postupů a nástrojů převzala rodící se chemie. V disciplíně se pracuje s vnějšími
objekty a s hmotou vlastního těla ve snaze je
destabilizovat.

Energetická
disciplína
Disciplína energetická nalézá své kořeny v Malé
Asii, odkud se orfismus a dyonismus rozšířil na
Krétu a do Řecka. Fragmenty mimořádně bohatých zkušeností najdeme i v některých směrech
šivajtských a v tantrismu. V disciplíně se pracuje
s generováním, přesouváním a transformací psychofyzické energie.

Mentální
disciplína
Disciplína mentální svůj největší zdroj poznání
nachází v budhismu. V disciplíně se pracuje s různými mentálními akty, které se odkazují k mentálním objektům.

Morfologická
disciplína
Disciplína morfologická nachází své významné
předchůdce v některých myšlenkových směrech pre-atického myšlení, které vykvetly pod
“orientálním” vlivem Egypta, Malé Asie a Mezopotamie, jako v případě pythagorejské školy.
V disciplíně se pracuje s mentálními formami,
jejich formováním a přeměnami.

