
 
 

 Meditační léto 
Tuněchodský mlýn (u Stříbra) 

 Adžán Čandasiri, 2.-9. července 2022 

Adžán Čandasiri patří mezi 
nejznámější učitelky meditace 
v tradici terávádového buddhis-
mu. Je rodilou Britkou, dětství a 
mládí strávila v Edinburghu.   

Praktikovala meditaci v rámci 
různých duchovních tradic, ale 

přelomové pro ni bylo setkání 
s Adžánem Sumedho, zaklada-

telem britského kláštera 
Amaravati.  Od té doby následuje cestu Thajské lesní tradice, 
v jejímž duchu funguje další anglický klášter Chithurst, na 

jehož založení se Sestra Čandasiri aktivně podílela. Adžán 
Čandasiri jezdí do České republiky mnoho let. Její kurzy jsou 
vždy hojně obsazené, zejména díky jejímu empatickému vedení. 

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím formuláře 
na webové stránce www.buddha.cz/kurzy-meditace/.  
Do předmětu uveďte „Adžán Čandasiri“.  

Finanční příspěvek: 5.800 Kč, přihláška je považována za 
závaznou až po uhrazení zálohy 500 Kč. Informace 
k uhrazení zálohy obdržíte po odeslání přihlášky. Cena za kurz 

nezahrnuje žádný finanční dar pro učitele (tzv. dánu).   

 

 
 

Meditační léto  
Tuněchodský mlýn (u Stříbra) 

Jeff Oliver, 9.-16. července 2022  

Jeff Oliver pochází z Austrálie a jako 
mnich praktikoval meditaci vhledu devět 
let v rámci barmské tradice. V roli 
učitele působil v mnoha zemích světa a 
do České republiky je zván opakovaně 
mnoho let.  

Na ústraní se Jeff věnuje pozorné 
všímavosti těla ve všech pozicích a 
během denních aktivit, což zvyšuje 

uvědomění našich mentálních procesů 
a umožňuje vhledy do přirozenosti 
existence. A to je účelem vipassany. 

Společně s meditací vhledu budeme 
rozvíjet a praktikovat přijetí a trpělivost, odpuštění, 

nepodmíněnou lásku, soucit a moudrost.   

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím formuláře 
na webové stránce www.buddha.cz/kurzy-meditace/. 
Do předmětu uveďte „Jeff Oliver“.  

Finanční příspěvek: 5.800 Kč, přihláška je považována za 
závaznou až po uhrazení zálohy 500 Kč. Informace 
k uhrazení zálohy obdržíte po odeslání přihlášky. Cena za kurz 

nezahrnuje žádný finanční dar pro učitele (tzv. dánu).  

Je možné přihlásit se na oba týdny 2.-16. 7. 2022 za finanční příspěvek 10.000 Kč.   
Částka nezahrnuje dánu (finanční dar) pro učitele.  
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