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Trong đời sống hiện đại với những bận rộn của gia đình, việc làm và những tiện nghi văn

minh như internet, facebook, youtube, texting, smart phone, tablet, computer, … chúng ta rất
dể dàng bị lôi cuốn trong sự bận rộn và vô tình đánh mất đi sự quân bình của thân tâm trong
đời sống. Đạo Phật không chỉ là một con đường tu học mà là một cách sống tỉnh thức thực
tiển (practical) và ứng dụng (applyable) ngay trong đời sống hàng ngày của người cư sĩ có
gia đình và việc làm đem lại bình an và hạnh phúc thật sự. Mùa Xuân năm nay, kính mời
quý thân hữu về Trung Tâm Sinh Thức để chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ và thực tập
những phương pháp sống thiết thực và lành thiện phát triển hạnh phúc cho chính mình, gia
đình và xả hội.
Khóa thiền miễn phí.
Vì số phòng có hạn yêu cầu quý thân hữu ghi danh sớm để bảo đảm có chỗ.

Trung Tâm ThiŠn Quán Sinh ThÙc có phòng ngû ÇÀy Çû tiŒn nghi t†a låc trên 23 mÅu tåi vùng
rØng núi không gian yên tïnh, tÜÖi mát và cänh trí thiên nhiên hùng vÏ là môi trÜ©ng lš tÜªng cho
s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp. Trung Tâm cách quÆn Fairfax, Virginia khoäng 98 dÆm hay gÀn 2 gi©
láy xe. Trong 12 næm qua, Trung Tâm Sinh ThÙc Çã thÜ©ng xuyên có nh»ng khóa thiŠn trong
m¶t môi trÜ©ng thân mÆt cho tÃt cä th‰ hŒ trong gia Çình cùng nhau h†c hÕi và thiŠn tÆp.
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