
Warsztat Instytutu Nitartha

Umys³ i jego Œwiat

Warszawa, Polska – 16-19 paŸdziernika 2008 r.

Profesor D. Phillip Stanley jest Dziekanem 
ds. Akademickich Instytutu Nitartha odpowiedzialnym za 
program szkolenia i kszta³cenie nauczycieli maj¹cych 
krzewiæ na Zachodzie pod kierownictwem Dzogczena 
Ponlopa Rinpocze monastyczny styl edukacji szko³y 
Kagju buddyzmu tybetañskiego. By³ zaanga¿owany 
w prace instytutu od chwili jego za³o¿enia w roku 1996. 
W roku 2000 zosta³ nominowany na stanowisko wspó³-
dyrektora instytutu. Jest wieloletnim uczniem Czogiama 
Trungpy Rinpocze, który za³o¿y³ Uniwersytet Naropy. 
Phil jest przewodnicz¹cym Departamentu Studiów 

Religioznawczych Naropy, gdzie naucza zaawansowanych i pocz¹tkuj¹cych 
kursów jêzyka tybetañskiego i buddyzmu, w tym zaawansowanych kursów 
opartych na materia³ach Instytutu Nitartha. Pracê doktorsk¹ napisa³ na 
Uniwersytecie Virginia. Jest równie¿ stypendyst¹ Fulbright-Hays Fellowship. 
Œrodki uzyskane w ramach stypendium przeznaczy³ na badanie systemu 
dziewiêciu pojazdów w szkole njingma buddyzmu tybetañskiego. Stworzy³ 
bazê danych kataloguj¹c¹ zbiory tybetañskich zbiorów pism kanonicznych 
KandŸuru i TendŸu u, któr¹ obecnie we wspó³pracy z Tibetan and Himalayan 
Digital Library (University of Virginia), Bibliotek¹ Kongresu i Bibliotek¹ 
Brytyjsk¹ umieszcza w internecie dziêki grantowi National Endowment for the 
Humanities. Jest cz³onkiem Rady Zarz¹dzaj¹cej przy Miêdzynarodowym 
Stowarzyszeniu Uniwersytetów Buddyjskich. Pisze ksi¹¿kê na temat kanonu 
buddyzmu tybetañskiego i podrêcznik literackiego jêzyka tybetañskiego dla r
pocz¹tkuj¹cych.

Op³ata za udzia³ w 3-dniowym programie:

 lub 
Studenci i emeryci –   

Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto Instytutu Marpy:

PL 06 1500 1722 1217 2008 4559 000
       

SWIFT: KRDBPLPW
             

61 1500 1722 1217 2008 4546 0000
      

z dopiskiem „Umys³ i jego œwiat”
            
Cena nie zawiera zakwaterowania i posi³ków. 

250 PLN 80 EURO
50 % zni¿ki

EURO

           

PLN

           

Tomasz Szczygielski
tomasz@marpa.pl
+48 601 70 70 55

Roman Skrzypczak
roman@crossmedia.pl
+48 609 62 62 07

Koordynatorzy programu:

Czwartek, 16 paŸdziernika 2008 r.

Pi¹tek, 17 paŸdziernika 2008 r.

Sobota, 18 paŸdziernika 2008 r.

Niedziela, 19 paŸdziernika 2008 r.

   

 

 

 

19:00-21:30                       Zajêcia 1
                                          * Recytacje i krótka medytacja
                                          * Omówienie programu weekendowego i stylu nauczania obranego 
                                             w Instytucie Nitartha - Phil Stanley
                                          * Wyk³ad - Aczaria Kelsang Wangdi
                                          * Wprowadzenie do pramâna (prawdziwe poznanie)
                                          * Definicje umys³u

19:00-21:00                      Zajêcia 2 (Phil Stanley)
                                         * Recytacje i krótka medytacja
                                         * Prawdziwe poznanie
                                         * Bezpoœrednie prawdziwe poznanie
                                         * Poœrednie prawdziwe poznanie
                                         * Zjawiska o specyficznej charakterystyce i zjawiska o ogólnej charakterystyce

21:00-21:30                      Grupy dyskusyjne

9:00-10:20                        Medytacja analityczna - Jirka Hladis 
                                         * Wprowadzenie do medytacji analitycznej
                                         * Badanie zjawisk o specyficznej charakterystyce i zjawisk o ogólnej charakterystyce 

10:20-10:30                      Przerwa

10:30-12:30                      Zajêcia 3 - Aczaria Kelsang Wangdi
                                         * Przegl¹d definicji - t³umacz
                                         * Zmys³owe bezpoœrednie prawdziwe poznanie 

12:30-14:00                      Przerwa na lunch

14:00-15:00                       Medytacja analityczna - Phil Stanley
                                         * Zmys³owe bezpoœrednie prawdziwe poznanie: zmys³owe postrzeganie dŸwiêków
                                            i smaków oraz epizodyczna nietrwa³oœæ

15:00-15:20                      Przerwa

15:20-17:00                      Zajêcia 4 - Phil Stanley
                                         * Teorie vaibâsiki i sautrântiki na temat percepcji

17:00-17:30                      Grupy dyskusyjne

17:30-19:00                      Przerwa na kolacjê

19:00-21:00                      Zajêcia 5 - Jirka Hladis
                                         * Przegl¹d definicji - t³umacz
                                         * Mentalne bezpoœrednie prawdziwe poznanie
                                         * Samoœwiadome bezpoœrednie prawdziwe poznanie 

9:00-10:00                        Medytacja analityczna - Phil Stanley
                                         * Samoœwiadome prawdziwe poznanie

10:00-10:10                      Przerwa

10:10-11:40                      Zajêcia 6 - Aczaria Kelsang Wangdi
                                         * Przegl¹d definicji - t³umacz
                                         * Jogiczne bezpoœrednie prawdziwe poznanie
                                         * Poœrednie prawdziwe poznanie

11:40-12:30                      Grupa dyskusyjne 

12:30-14:00                      Przerwa na lunch

14:00-16:00                      Wyk³ad 8 i medytacja analityczna - Jirka Hladis
                                         * Pozorne prawdziwe poznanie 
                                         * Nieprawdziwe poznanie
                                         * Integracja pogl¹du omówionego przez weekend z praktyk¹ medytacyjn¹

16:00-16:20                      Przerwa

16:20-17:30                      Podsumowanie - Aczaria Kesang Wandgi i Jirka Hladis
                                         * Jak w³¹czyæ zdobyt¹ wiedzê we w³asne ¿ycie
                                         * Jak kontynuowaæ naukê?
                                         * Transkrypty Instytutu Nitartha
                                         * Stopnie medytacji pustki
                                         * Materia³y szkoleniowe Nalandabodhi

Miejsce spotkañ podczas programu:

Zakwaterowanie:

35 z³
40 z³

Transport:

 
CHAMA LING – THE LAND OF LOVING MOTHER
Europejskie Centrum Yungdrung Bon
adres: 08-470 Wilga (ko³o Warszawy), al. Huberta 4
tel: + 48 25-685 30 31
http://a.bongaruda.pl/local/cziama_ling/

Ca³oroczne domki dla 4-5 osób (³ó¿ka z kompletem poœcielowym,
ogrzewanie, prysznic, toaleta) – /dzieñ/osoba
Jedzenie: œniadanie, obiad i kolacja –  /dzieñ/osoba

Jak dostaæ siê do Centrum Warszawy z Wilgi? 
Autobusem z przystanku STADION 
(dzielnica: Warszawa – Praga blisko „Stadionu 10-lecia”). 
Autobusem z Wilgi (w kierunku na Pu³awy) w dni robocze kursuj¹ o: 7:30, 8:15,
10:45, 11:45, 12:30, 14:40, 15:15, 16:20; we wszystkie dni z wy³¹czeniem sobót:
16:45, 17:45. Podró¿ trwa oko³o 1,5 godziny. Przystankiem docelowym jest 

„Wilga – Oœrodki Wczasowe”. Nastêpnie, po wyjœciu z autobusu nale¿y skrêciæ 
w prawo i iœæ wzd³u¿ Alei Huberta, a¿ ujrzy siê Centrum (15 minut spacerkiem). 

Aczarja Lama Kelzang Wangdi urodzi³ siê 
we wschodnim Butanie w roku 1970. Studiowa³ przez 9 lat 
na uniwersytecie Karma Œri Nalanda w Rumteku (Sikkim), 
na którym uzyska³ tytu³ Aczarji i Ka Rabdziam. Potwierdza 
to, i¿ jest on w pe³ni wykwalifikowanym nauczycielem 
nauk i filozofii buddyjskiej. Przed przyjazdem do Europy 
naucza³ przez kilka lat w Nalanda Szedra w Rumteku. 
Obecnie jest jednym z dwóch nauczycieli w Instytucie 
Kamalasila w Niemczech i naucza filozofii buddyjskiej, 
rytua³ów i medytacji. 

Dzogczen Ponlop Rinpocze zaprosi³ Jirkê Hladiša 
do wspó³pracy w roku 1996, gdy Jirka studiowa³ buddyzm 
na Uniwersytecie Naropa. Od tej chwili Jirka studiuje pod 
kierownictwem Rinpoczego. Jirka uzyska³ tytu³ naukowy 
zarówno w naukach politechnicznych jak i studiach 
buddyjskich z jêzykiem tybetañskim i sanskrytem jako 
przedmiotami kierunkowymi. Jest dyrektorem 
Departamentu Studiów Online i prowadzi zaawansowane 
kursy w na wydziale Studiów Religioznawczych 

Uniwersytetu Naropa w oparciu o materia³y Instytutu Nitartha. Jirka pomaga³ 
w stworzeniu i wprowadzeniu w ¿ycie programu studiów dla Nalandabodhi, 
wspólnoty praktykuj¹cych pod kierownictwem Ponlopa Rinpocze. Przy³¹czy³ 
siê do Instytutu Nitartha w roku 2002 i prowadzi³ trzonowe kursy od r. 2005. 
Posiada autoryzacjê nauczyciela Nitarthy. Pasjonuje go medytacja analityczna 
i debata.


