
16 – 19 Ιανουαρίου 2020 

 

Συνεχίζουμε με τα retreat διαλογισμού με τον αγαπημένο μας Hyon Gak Sunim! 

 

Ο Sunim έχει πλέον γίνει μέλος της οικογένειας του Synthesis, με τη συχνή του παρουσία και τον 

ενθουσιασμό με τον οποίο έχουν εγκάρδια δεχθεί αυτή τη διδασκαλία και πρακτική τα μέλη και οι 

φίλοι του κέντρου. 

Συνεχίζοντας και εξελίσσοντας τα retreat, έχουμε πλέον προσθέσει ένα Dharma Talk (ομιλία) 

εμπνευσμένο από κάποια διδασκαλία του Ζεν, ακολουθούμενο από συζήτηση πάνω στην πρακτική 

στη ζωή.  

Επίσης, σε αυτό το retreat προσθέτουμε περισσότερες ώρες διαλογισμού – μετά από δική σας 

παρότρυνση – και έτσι ξεκινάμε τα καθίσματα από Παρασκευή απόγευμα και προσθέτουμε και 

κάποια το Σάββατο. Οι εξτρά ώρες είναι προαιρετικές, μπορείτε να συμμετέχετε μόνο στο 2ήμερο 

retreat που είναι Σάββατο και Κυριακή. 

Ο Sunim διδάσκει σε retreat και δίνει διαλέξεις σε πολλές χώρες, τόσο σε μικρές κοινότητες όσο και 

σε μεγάλα πανεπιστήμια (λίγα λόγια για την εμπειρία του παρακάτω στα Αγγλικά). Έχει έναν άμεσο 

και καθαρό τρόπο να παρουσιάζει και να μοιράζεται αυτή την απέριττη μέθοδο και είναι πραγματικά 

μεγάλη τιμή να τον έχουμε κοντά μας. 

Από τις ιδιαιτερότητες του Sunim είναι ότι είναι και ασκούμενος στην Ashtanga Yoga, οπότε έχει 

μια οπτική που συνδυάζει βιώματα και από τις δύο παραδόσεις. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα 

γίνουν δύο πρωινές πρακτικές το Σάββατο και την Κυριακή πριν το διαλογισμό. Οι θέσεις για αυτά 

τα μαθήματα είναι περιορισμένες, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως!  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπτη 16/01 

20:00 – 21:30 Dharma Talk (Ομιλία) με θέμα: “The Ten Oxherding Pictures and Me”. 

(Η ομιλία και συζήτηση είναι ανοιχτή σε όλους, άσχετα με την συμμετοχή τους ή όχι στο υπόλοιπο 

retreat, και είναι με Προαιρετική Συνεισφορά) 

 

Παρασκευή 17/01 (Προαιρετικό) 

19:30 - 21:30 Chanting, Διαλογισμός  

 

Σάββατο 18/01 & Κυριακή 19/01 

08:30 - 10:30 Ashtanga Mysore Class  

11:00 - 12:15 Καθιστός/Περιπατητικός Διαλογισμός 

12:30 - 13:30 Μεσημεριανό  

13:30 - 15:30 Καθιστός/Περιπατητικός Διαλογισμός  

15:30 - 16:30 Ερωτήσεις / Συζήτηση  

(Σάββατο απόγευμα - προαιρετικό) 

16:30 – 17:00 Διάλλειμα 

17:00 – 18:30 Καθιστός/Περιπατητικός Διαλογισμός  

 

 



Ο διαλογισμός Zen είναι μια τεχνική μέσω της οποίας μπορούμε να ηρεμούμε τον νου και να 

δίνουμε χώρο για να παρατηρούμε το παρόν με καθαρό βλέμμα. Ενώ έχει ρίζες στο Βουδισμό, δεν 

σχετίζεται με τη θρησκεία ή άλλη θεϊστική παράδοση. 

 

ΚΟΣΤΟΣ* 

Πέμπτη απόγευμα - Ελεύθερη Συνεισφορά 

 

Κόστος Retreat για μέλη του synthesis center και μαθητές του Sunim: 

(Συμπεριλαμβάνονται σνακς και γεύμα) 

 

Σάββατο & Κυριακή για  μέλη του Synthesis: 

(Στις παρακάτω τιμές +10€ για όλες τις προαιρετικές ώρες) 

 

Συμμετοχή σε Yoga & Zen: 

Early Bird μέχρι 10/01 - €60 

Μετά τις 10/01 - €70 

 

Συμμετοχή μόνο στο Zen: 

Early Bird μέχρι 10/01 - €40 

Μετά τις 10/01 - €50 

 

Συμμετοχή μόνο μια μέρα (μόνο Zen): €25 

 

Σάββατο & Κυριακή για μη-μέλη του synthesis center: 

(Στις παρακάτω τιμές +10€ για όλες τις προαιρετικές ώρες) 

 

Συμμετοχή σε Yoga & Zen: 

Early Bird μέχρι 10/01 - €70 

Μετά τις 10/01 - €80 

Συμμετοχή μόνο στοZen: 

Early Bird μέχρι 10/01 - €55 

Μετά τις 10/01 - €65 

 

Συμμετοχή μόνο μια μέρα (μόνο Zen): €35 

 

*Οι τιμές είναι χωρίς τον ΦΠΑ 

 

----- ABOUT SUNIM ----- 

 

Hyon Gak Sunim (“Sunim”) was born Paul J. Muenzen in 1964 to a family of devout Roman 

Catholics in New Jersey, U.S.A. Educated in literature and literary theory at Yale University (BA, 

1987) and comparative religions at Harvard Divinity School (Master of Theological Studies, ’92), 

Sunim was ordained in 1992 in China: He was the first Westerner to be ordained in the People’s 

Republic of China since the Communist Revolution. He has been doing Zen training in various 

remote mountain places, including 3 intensive 100-day solo meditation retreats and some forty 3-

month intensive meditation retreats (ango) in the ancient Zen temples of South Korea. 

Sunim received formal public certification of his enlightenment and authorization to teach (inka) 

from Zen Master Seung Sahn, at a public ceremony in Hwa Gye Sah Temple, Seoul, Korea, in 

August 2001. He was later appointed by Zen Master Seung Sahn to be the Guiding Teacher of the 

Seoul International Zen Center at Hwa Gye Sah – his Teacher's 500 year-old home temple in 

Korea. He served as the Zen Master's personal secretary from 2003 until his death, in 2004. 

He has compiled and edited several of Zen Master Seung Sahn's books, including The Whole 

World is a Single Flower, The Compass of Zen, Only Don't Know, and Wanting Enlightenment is a 



Big Mistake. He also translated into English the 500 year-old classic of Zen Master So Sahn, The 

Mirror of Zen. 

The former Buddhist co-Chaplain at Harvard University (1996-97), Sunim has given public talks at 

Harvard, Yale, Stanford, UC-Berkeley, Oxford, Columbia, NYU, Union Theological Seminary, 

Brown, SUNY, Université de Paris, University of London, Charles University (Prague), University of 

Latvia, Vilnius University, and University of Oslo, among many others, in addition to colleges, 

divinity schools, and countless temples throughout Korea, and other temples in Hong Kong, 

Singapore, and Japan. He was invited to teach meditation at Facebook HQ in Silicon Valley. 

 

Sunim has founded a small temple-community (Zen Center Regensburg e.V) in the Bavarian 

UNESCO-listed city of Regensburg, Germany, where he leads the traditional 90-day intensive 

Winter KyolChe, as well as monthly 3-day intensive retreats. He sits on the Advisory Board for 

OCCURSO, the Institute for Interreligious and Intercultural Dialogue, based at the Ludwig-

Maximilian University in Munich, supported by the Roman Catholic Archdiocese of Munich. 

More on Sunim at www.mirrorofzen.com. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mirrorofzen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1A3naGDVbLGWelJV2Se3hi5iYscyhvM-KBvxHazWveRlVxtY5jCL2zHOE&h=AT0ge4uUMioFi-rnoQJW7mmHpwWXAy35YfKp0Qp1Ztj8blWS3mjzudfR7aPbd43Yjd8Kiwyt8Pkxhxl0z_FLlRQ3mTMafSWE0IAeHHKFuJlwPljl8CvXp32ymPZwMPTxLQ

