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MAITRI
Energie te sà zawsze obecne i przenikajà ka˝dy aspekt naszego ˝ycia. 
W swojej najczystszej formie manifestujà si´ jako wieloraka twórcza 
màdroÊç, gdy zaÊ ulegajà zmàceniu, przybierajà postaç niszczycielskich 
emocji. Wszystko czego doÊwiadczamy: ˝ywio∏y, kolory, kszta∏ty, pory 
roku, emocje sà wyrazem tych energii.

Program „Maitri – ÂwiadomoÊç Przestrzeni” ma na celu zapoznanie nas z tymi energiami, tymi wewn´trznymi i zewn´trznymi, 
zarówno w ich czystej, jak i zmàconej formie. DoÊwiadczanie tych energii b´dzie wzmocnione poprzez obcowanie z kolora-
mi w odpowiednio zaprojektowanych pokojach, przybieranie okreÊlonych póz, stykanie si´ z ˝ywio∏ami, jak równie˝ medy-
tacj´ i komunikacj´ mi´dzyludzkà. W trakcie programu b´dziemy mieç mo˝liwoÊç rozpoznaç prawdziwe êród∏o naszych emo-
cji oraz zrozumieç, ˝e zamiast byç ich niewolnikiem mo˝emy staç si´ ich panem. Najwa˝niejsze jest jednak, ˝e to, czego si´ 
nauczymy i doÊwiadczymy w trakcie programu – fundamentalnej màdroÊci ˝ycia – b´dziemy mogli zachowaç i wykorzystaç 
w naszej codziennym ˝yciu. Wiedza prezentowana w programie Maitri ma swoje êród∏o w jednym z najg∏´bszych aspek-
tów buddyzmu tybetaƒskiego – tantrycznym poglàdzie na energie i màdroÊç. 

Program Maitri zosta∏ stworzony przez jednego z najwybitniejszych nauczycieli buddyzmu w XX 
wieku, Czogiama Trungp´ Rinpocze, który by∏ znany tak˝e jako pisarz, poeta i artysta. Wyró˝nia∏ 
si´ równie˝ tym, ˝e doskonale zna∏ zachodnià psychologi´ i kultur´. Dzi´ki swojemu geniuszo-
wi Czogiam Trungpa Rinpocze w unikalny sposób po∏àczy∏ w programie Maitri wspó∏czesnà 
i wielowiekowà màdroÊç.  

Warsztat poprowadzà Hans-Peter Hulliger – psycholog i doÊwiadczony nauczyciel programów Maitri, wieloletni uczeƒ 
Sakionga Miphama Rinpocze i Khenpo Tsultrima Giamtso Rinpocze – oraz Tomasz Pietrzykowski, wysokiej rangi nauczyciel 
buddyzmu i treningu Szambali, emerytowany profesor informatyki na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaksie.

Uczestnicy programu stworzà spo∏ecznoÊç Maitri – b´dà mieszkaç i praktykowaç razem przez dziesi´ç dni. Program jest 
dost´pny dla wszystkich i obejmowaç b´dzie praktyk´ ÊwiadomoÊci przestrzeni, medytacj´ siamata, rozmowy indywidual-
ne, çwiczenia ekspresji i ÊwiadomoÊci, wyk∏ady, dyskusje oraz bankiet. 

MIEJSCE: XIX wieczny pa∏acyk po∏o˝ony malowniczo we wsi Gadom  (80 km od Szczecina). 

POCZÑTEK: 2 czerwca, godz. 19.00.                                KONIEC: 11 czerwca, godz. 13.00.

Program poprowadzony b´dzie w j´zyku angielskim i t∏umaczony na polski.

OPŁATA: 800 z∏ (koszt nauczania, zakwaterowanie + wy˝ywienie).

INFORMACJA I ZAPISY: Szambala Polska, e-mail: offi ce@szambala.pl, tel.: +91-487 9316; kom.: 0696 357 385.

Zgłoszenie wa˝ne jedynie z przedpłatà w wysokoÊci 300 zł do 22 maja na konto: OÊrodek Misyjny Szambala Polska, 

Nordea Bank Polska S.A. Oddzial Szczecin, 94 1440 1143 0000 0000 0467 8311, z dopiskiem MAITRI.  

PI¢å PODSTAWOWYCH ENERGII
2 – 11 czerwca GADOM


