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W dniach        k. Szczecina  
odbêdzie siê kurs weekendowy z Jimem Scottem

Tematem nauk bêdzie jeden z kanonicznych tekstów bodhisatwy Maitrei: 

7 - 9 grudnia 2007 w Buku

Odró¿nianie Œrodka od Skrajnoœci

Pocz¹tek programu: 7 grudnia (pi¹tek) o godzinie 10.00
Zakoñczenie programu:  9 grudnia (niedziela) o godzinie 19.00

Op³ata za nocleg: 
Sk³adka na bilety nauczyciela: 

Wy¿ywienie: wspólnie z w³asnych produktów. 

25 z³ os./doba
100 z³/os

Celem programu jest zarysowanie istoty nauk buddyjskich oraz jasne i wszechstronne wprowadzenie 
do ostatecznej rzeczywistoœci. Przedstawione bêdzie w sposób umo¿liwiaj¹cy przeciêcie siê przez pomieszanie, 
którego Ÿród³em jest wzglêdna rzeczywistoœæ. Jest to wiêc dobre przygotowywanie do nauk i praktyk 
Mahamudry. 

Wyk³ady przygotowane s¹ dla ludzi nale¿¹cych do wspó³czesnego spo³eczeñstwa i dlatego nie bêd¹ 
zawiera³y zestawu dogmatów, w które trzeba wierzyæ ale metody rozumowania, analizy logiczne, 
umo¿liwiaj¹ce uczestnikom prowadzenie badañ we w³asnym zakresie.

Tematyka wyk³adów i praktyki prowadzi do spotkania siê z prawdziw¹ rzeczywistoœci¹ naszego 
umys³u. Wskazuje te¿ rolê jak¹ odgrywa medytacj¹ w tym procesie. Wymaga to zrozumienia 
i rozwa¿enia czynników przeszkadzaj¹cych w postrzeganiu prawdziwej rzeczywistoœci. Przyjrzymy siê w jaki 
sposób czynniki te s¹ wytwarzane w umyœle, jaki problemy wywo³uj¹ i jak pracowaæ z nimi w celu ich 
usuniêcia.    

Wyk³ady bêd¹ zawiera³y nauki udzielane publicznie przez Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze i s¹ 
otwarte dla wszystkich, równie¿ dla tych którzy nigdy przedtem nie s³uchali nauk buddyjskich.

Jim Scott  praktykuje nauki Buddy, g³ównie pod 
kierunkiem Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze, ponad 
30 lat. Jest uznanym t³umaczem z j. tybetañskiego zarówno 
nauczycieli tybetañskich jak i oryginalnych tekstów 
buddyjskich. Szczególnie znane s¹ jego t³umaczenia 
i aran¿acje pieœni Milarepy. Jest zapraszany przez oœrodki 
buddyjskie na ca³ym œwiecie i udziela nauk na wszystkich 
poziomach nauczania. Khenpo Tsultrim Gyamtso 
Rinpocze wskaza³ Go jako nauczyciela dla Polski.

Proszê wzi¹æ ze sob¹ pieœni Milarepy, które by³y powielane i rozdawane na poprzednich programach.
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