A bevezető tanfolyamról

Időpontok, helyszín, beiratkozás

Ez a kurzus azokhoz szól, akik szeretnék kitágítani saját világukat,
gondolkodásukat és az önmagukról alkotott képet.

Tízhetes tanfolyamok hetente egy alkalommal
a hét azonos napján 18 órától 21 óráig, frissítő szünettel

Lehetőséget kínál arra, hogy vizsgálat tárgyává tegyünk olyan filozófiai elméleteket és kérdéseket, amik valóban fontosak az életünkre nézve, valamint hogy olyan típusú beszélgetéseket
folytassunk, amilyenekre mindig is vágyunk, csak a sok elfoglaltságunk közepette ritkán gyakorlunk.

A tanfolyamok indulnak:
Őszi trimeszter:
2012. szeptember 17.
Téli trimeszter:
2013. január 14.
Tavaszi trimeszter: 2013. április 15.

Vizsgálódásaink nagy filozófiai eszmék, spirituális tanítások és a
világ vallásainak gondolatai segítségével folytatjuk, úgymint
Szókratész, Platón, Konfuciusz, a Biblia és az Upanishadok.

Tanfolyami díj:
16 000 Ft, nyugdíjasok, diákok és kismamák számára 12 000 Ft
Helyszín:
1095 Budapest, Boráros tér 6. I. em. 2.

Beszélgetéseink alapját az egység filozófiája, az advaita képezi,
ahogy azt korunk tanítója, Srí Sántánanda Szaraszvatí javasolta.
Ez egy univerzális, nem felekezeti tanítás, ami szó szerint azt jelenti, „nem kettő”. A tanítás Keletről származik, de teljes mértékben egyetemesen alkalmazható azon jellemzője alapján, hogy
az egyég minden dolog alapja.
A kurzus szemléletmódja inkább gyakorlati mint akadémikus.
Nincsenek vizsgák, amiket le kellene tenni, nincsenek bizonyítványok sem, van azonban valami, ami sokkal fontosabb – valódi
értékkel bíró élő filozófia, ami a mindennapok kihívásaival foglalkozik és fejleszti a képességeinket, amennyire csak lehetséges.

Gondolkodj
másképp,
tágítsd
a világodat!
Tanfolyamok
az élet nagy kérdéseiről

Beiratkozás:
Online a www.filozofia.hu oldalon
Telefonon a +36 1 316 3292 telefonszámon
E-mailben az admin@filozofia.hu címen
www.filozofia.hu

n

www.facebook.com/filozofia.hu

FILOzóFIA GyAKOrLATI ISKOLájA

Az Iskoláról

Egyéb foglalkozások az Iskolán belül

Iskolánk a londoni székhelyű The School of Economic Science
(Közgazdaságtudományi Iskola) egyik önállóan működő oktatóközpontja.
Tizenhét országban, majd ötven városban az iskolák spirituális
és gyakorlati központként működnek azzal a szándékkal, hogy
segítségére legyenek az egyes embereknek igazi természetükhöz
közelebb kerülniük. Célunk valódi érték közvetítése a társadalom
és az emberiség javára.

Szülőség iskolája
Szülőnek lenni azt jelenti, hogy segítjük a gyermeket fizikai, mentális és spirituális fejlődése során. A gyermek nevelésével járó feladatok óriási kihívás elé állítják a szülőket.
A tanfolyam olyan alapelvekkel szolgál, amivel a gyermeket minden életszakaszában a megfelelő módon támogathatjuk.

A bevezető tanfolyam önálló egység, de az Iskola további rendszeres tanfolyamokat kínál azok számára, aki szeretnék folytatni
a felfedező tanulást. Egy bizonyos idő után mindez magában foglalja a meditációt és azt az egymással megosztott örömet, hogy
részei vagyunk egy jól megalapozott, nyitott, önkéntesekből álló
közösségnek, akiknek életét a filozófia iránti érdeklődés hatja át.
Minden jelentkezőt szeretettel látunk. reméljük, hogy mindenki,
legyen hallgatónk akár rövidebb, vagy hosszabb ideig, találni fog
valódi értéket önmaga számára!

Igazságos közgazdaságtan
A tanfolyamon teljesen új szemszögből közelítjük meg a modern
közgazdaságtant. Abból indulunk ki, hogy a közgazdaságtan
egyik alapvető kérdése az igazságosság, és az igazságosság azt
jelenti, hogy mindenki számára biztosított a megfelelő mértékű
tudás, boldogság, egészség, szabadság és bőség. Olyan hasznos
ismeretanyagot sajátítunk el, ami a világ nagy gazdasági történéseinek alapvető megértését biztosítja.
Védikus asztrológia
A védikus asztrológia már az emberiség legrégebbi szentírásainak, a Védáknak is részét képezte. Szanszkrit neve jyotish Shastra,
a fény tudománya. rendeltetése pedig az, hogy fényt vessen
mindarra, ami egyébként nem látható. A védikus asztrológia utat
mutat a magasabb tudatosság felé.

A Filozófia Gyakorlati Iskolájáról

A budapesti Iskola 2003 szeptemberében nyitotta meg kapuit.
Iskolánk – ahogy a testvér iskolák a világ számos pontján – non
profit, önkéntes alapon működő közhasznú alapítvány.
Bevételeink a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %nak felajánlásából és a tanfolyami díjakból származnak. Bevételeinket teljes egészében a működési költségekre fordítjuk.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek nevelésében elkötelezett oktatók továbbképzését is. Amikor a tanárok összhangban vannak saját igaz természetükkel, akkor természetes módon
találják meg a kapcsolatot a gyermekekkel és tudják elérni a céljukat. Tanfolyamunk a filozófiát az élet és a tanítói munka gyakorlati és hatékony eszközévé teszi. A tanárok, a gyermekek és a
társadalom javára.
A 40 órás pedagógus továbbképzési tanfolyamot az Oktatási és
Kulturális Minisztérium OKM – 3/36/2008 számon akkreditálta.
Filozófia Gyakorlati Iskolája Közhasznú Alapítvány
adószámunk: 18111514-1-43

