
Szambala Polska oraz Shambhala Berlin 

zapraszajà na program 

24-26 czerwca 2005, Szczecin

Buddyzm tybetaƒski i buddyzm Szambali ∏àczà liczne zwiàzki. Buddyzm Szambali jest 

to bowiem Êcie˝ka, która ∏àczy trzy wielkie i wiekowe linie przekazu: Kagiu, Ningma 

i Szambali. Jest to po∏àczenie unikalne, owoc pracy jednego z nauczycieli buddyjskich 

– Czogiama Trungpy Rinpocze (1939-1987) – spadkobiercy linii tulku Trungpa (jednej 

z linii tradycji Kagiu), gruntownie wykszta∏conego tak˝e w tradycji Ningma, a˝ do 

ucieczki z Tybetu opata klasztorów Surmang we wschodnim Tybecie. W latach 1959-

1963 Czogiam Trungpa Rinpocze na proÊb´ J. Â. Dalajlamy by∏ doradcà w Szkole 

M∏odych Lamów w Dalhousie w Indiach. Lini´ buddyzmu Szambali kontynuuje syn 

i duchowy spadkobierca Trungpy – Sakiong Mipham Rinpocze.

Program „Budda i Król” omawia Êcie˝k´ buddyzmu Szambali oraz wyjaÊnia 

charakter jej zwiàzków z innymi liniami przekazu. Jest to program otwarty 

dla wszystkich. Trwa trzy dni. Poczàtkujàcy uczestnicy otrzymajà w tym czasie 

instrukcje do medytacji.

Program „Budda i Król” poprowadzi Aczaria Dawid Schneider, który od wielu lat 

praktykuje w tradycji soto zen a tak˝e pod kierunkiem obu g∏ów Szambali. W latach 

1996-2001 by∏ on naczelnym dyrektorem Shambhala Europe, organizacji jednoczàcej 

kilkadziesiàt oÊrodków Szambali na tym kontynencie. Otrzyma∏ od Sakionga Rinpocze 

tytu∏ Aczarii, przyznawany wy∏àcznie wybitnym nauczycielom. Tylko Aczaria mo˝e udzielaç 

schronienia w tradycji buddyzmu Szambali.

Program organizowany jest wspólnie z OÊrodkiem Szambali w Berlinie.

http://berlin.shambhala-europe.org/index1000.html

POCZÑTEK: 24 czerwca (piàtek), godz. 20.00.                                  KONIEC: 26 czerwca (niedziela), godz. 17.00.

MIEJSCE: OÊrodek Szambala Polska, ul. Somosierry 17 w Szczecinie. Program poprowadzony b´dzie w j´zyku angielskim i t∏umaczony na polski. 

UCZESTNICY: Program dla poczàtkujàcych i zaawansowanych. 

SUGEROWANA DAROWIZNA: 170 z∏.

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

Zg∏oszenie wa˝ne jedynie z przedp∏atà w wysokoÊci 100 z∏ do 10 czerwca 

na konto: OÊrodek Misyjny Szambala Polska, Bank PEKAO SA VII O. Szczecin 20124018641111001001751469. 
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