
BUDDHISTIČTÍ MNIŠI Z NEPÁLU
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Unikátní výstava

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE

RITUÁL ČÖD – starý tantrický obřad
Jogíni Himálaje jej praktikují na posvátných místech, při tajných tantrických setkáních 
a  v  klášterech. Podmanivý rituál umocňují zvonky, bubny damaru i  magický zvuk 
kangling, trumpeta z lidské kosti.
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE

Unikátní výstava

Hlavním motivem fi lmu je pouť kolem nejposvátnější hory Kailás, uctívané buddhisty, 
hinduisty, džinisty i bönisty. Kailás je považován za střed světa a osu vesmíru. Hora 
má magický tvar pyramidy, na každou světovou stranu pod ní pramení velká asijská 
řeka. Cesta kolem symbolu západního Tibetu představuje náročnou i zajímavou 
náboženskou pouť. Okruh symbolizuje etapy života, smrti, přechodný stav bardo 
i nový život. Poznáme život Tibeťanů a jejich duchovní pojímání světa. 
Přejí si spokojenost všech lidí. Tedy štěstí i Vaše... Ruda Švaříček
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Nejbohatší nabídka opravdové exotiky
Zajímavou akci uskutečníme i pro vás!

Jeho Svatost dalajlama ve fi lmu provádí po nejposvátnějších místech buddhismu, která 
jsou spjata s životními předěly velkého učitele. Lumbiní, kde se Buddha narodil. Bódhgaja, 
kde dosáhl osvícení. Sárnáth, kde poprvé promluvil o svém poznání. Kušinagara, kde 
prožil své poslední chvíle. Dalajlama přibližuje esenci buddhismu a zdůrazňuje význam 
vnitřních hodnot, lidskosti, péče o druhé. Uvidíme i zvláštní obřady, unikátní buddhistické 
památky i největší klášter světa.
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Promítání a beseda o natáčení s dalajlamou i nejzajímavější místa buddhismu

Unikátní návštěva lámů z nepálského kláštera Benčen 

PÍSKOVÁ MANDALA je duchovní symbol 
a  rituální objekt východních duchovních 
směrů. V  tantrickém buddhismu je 2D 
zobrazením Buddhy nebo meditačního 
božstva. Prvky symbolizují osvícenou aktivitu, 
moudrost i  aspekt učení Dharmy. Mistři 
tibetského buddhismu mandalu používají pro 
zasvěcení. Rituál trvá několik dní. První 
mandalu u  nás nechal vytvořit Jeho Svatost 
dalajlama v Praze roku 1990.
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METROPOL
malá scéna

Akci předchází zakončení pískové mandaly v 18.00 v ŠANGRI-LA a její vysypání do řeky. 
19. 1.–24. 1. Lámové Dondrub a  Karma vysypávají pískovou mandalu v ŠANGRI-LA.  
Rituál se zde odehraje poprvé!
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