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Trening Szambali I °, II° oraz
5 –dniowe Odosobnienie
z Tomaszem Pietrzykowskim
 we wsi Gadom, 06 czerwca – 15 czerwca 2003



Co to jest trening Szambali?

Trening Szambali to ścieżka studiowania i praktyki czerpiąca z długiej tradycji ludzkiej odwagi, polegającej na nieustraszonym byciu sobą. W czasie tego treningu poznajemy sposoby, które pozwalają wykorzystać wyzwania codziennego życia jako okazje do prowadzenia praktyki kontemplacyjnej. Trening Szambali został zainspirowany starożytną legendą o królestwie Szambali, założonym przez oświecone społeczeństwo wojowników działających zawsze bez cienia strachu, ale z niezwykłą delikatnością. 
 
Trening prowadzi dr Tomasz Pietrzykowski z Francji.

Dr Tomasz Pietrzykowski, jest emerytowanym profesorem informatyki
Universytetu w Dalhousie. Urodził się w Polsce, gdzie po ukończeniu studiów
na Uniwersytecie Warszawskim jako członek Polskiej Akademii Nauk uzyskał
doktorat z matematyki. W roku 1967 wyemigrował do Kanady, gdzie mieszkał do
2000 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę i osiadł we Francji. W swojej
ponad czterdziestoletniej karierze zawodowej zajmował się badaniami i
prowadzeniem wykładów w dziedzinie informatyki.  W 1975 roku został uczniem
Chogyama Trungpy Rinpocze i rozpoczął swoje studia w zakresie buddyzmu
uczestnicząc regularnie w seminariach Vajradhatu. Jego doświadczenia w
nauczaniu buddyzmu rozpoczęły się w roku 1980, kiedy został zaproszony do
prowadzenia seminariów Vajradatu. Nieco później pod okiem Sakyonga Mipham
Rinpocze prowadził kilka kursów poświęconych Guru Jodze Padmasambhawy. W
roku 1978 został dyrektorem kursów Szambali i prowadził je intensywnie na
różnych poziomach. W latach 1982-84 był członkiem Komitetu Koordynującego
odpowiedzialnego za kursy Szambali w Kanadzie. Obecnie mieszka w
południowo-zachodniej Francji. Biegle posługuje się językiem polskim i
angielskim.

Trening I stopnia odbędzie się w dn. 06.06.03 – 08.06.03 (weekend, rozpoczynamy w piątek o godz. 20.00). 

Przez dwa dni przedstawiana będzie idea Szambali, będziemy aktywnie uczestniczyć w praktyce medytacji. 

Praktyka medytacji uważności i świadomości (śamatha-vipaśyana), która jest częścią Treningu Szambali, uczy nas precyzyjnej obserwacji stanu naszego umysłu bez prób zmieniania tego stanu. Taka praktyka umożliwia podtrzymywanie otwartości wobec siebie samych i wobec naszego otoczenia. Dzięki otwartości nasze życie staje się bardziej przebudzone i autentyczne. Nauki Szambali podkreślają, że mądrość ta ujawnia się jedynie wtedy, gdy zaborczość i pomieszanie ego są osłabione dzięki dyscyplinie kontemplacyjnej.

Opłata za Trening I °: 210 zł  z przedpłatą do dnia 31.05.03, bez przedpłaty 250  zł. 

5 – dniowe Odosobnienie – mini Dathun odbędzie się w dniach 09.06.03 do 13.06.03 (od poniedziałku do piątku).

Warunkiem uczestnictwa w mini Dathunie jest ukończenie treningu I stopnia. 

Oplata za 5-dniowe Odosobnienie: 350 zł z przedpłatą do dnia 31.05.03, bez przedpłaty 400 zł. 

Trening II stopnia odbędzie się w dn. 13.06.03 – 15.06.03 (weekend, rozpoczynamy w piątek o godz. 20.00).

Warunkiem uczestnictwa w Treningu II stopnia jest ukończenie trenigu I stopnia. 

Opłata za Trening II °: 210 zł  z przedpłatą do dnia 31.05.03, bez przedpłaty 250  zł.

Niskie opłaty za treningi i odosobnienie wynikają z życzliwości oraz hojności organizacji Shambhala Europe.

Przepominamy, iż potwierdzeniem uczestnictwa w treningu jest wpłacenie do dnia 31.05.03 przedpłaty w kwocie 100 zł na numer konta:

Edyta Wańkowicz, mBank 821140 2004 0000 3802 3063 6559, z zaznaczeniem, za ktòry trening jest przedpłata ( trening I st. lub odosobnienie lub trening II st.)

Miejsce Treningu: Treningi oraz odosobnienie odbędą się w pałacyku leżącym na skraju wsi Gadom  w urokliwym odosobnionym miejscu, pomiedzy lasami i polami. (ca. 85 km od Szczecina, a ok. 50 km od Świnoujścia. Zakwaterowanie w pokojach 2 - 5 osobowych. Zapeniamy całodzienne wyżywienie. Posiłki przyżądzamy wspòlnie. Istnieje możliwość rozbicia namiotu, po uzgodnieniu z organizatorami.

Dojazd do Gadomia: Istnieje możliwość dołączenia do osób jadących prywatnymi samochodami. Niemniej może ich być nie wystarczająca ilość, dlatego organizatorzy są gotowi wynająć mikrobusa u prywatnego przewoźnika. Cena biletu Szczecin-Gadom w jedną stronę ok. 15 zł. W sprawie dojazdu prosimy również kontaktować się z organizatorami.

Dodatkowe informacje w sieci internet: http://www.szambala.pl/
 
Kontakt:
Szczecińska Grupa Szambali
ul. Kadłubka  41/13
71-524 Szczecin/POLAND

Zgłoszenia przyjmuje: Edyta Wańkowicz, tel. +48 - 603 051 277,  091- 4 826 737 po godz. 20.00, E-mail : edyta@szambala.pl

