
Program	  wizyty	  Czcigodnego	  Lopona	  P.Ogyana	  Tanzina	  Rinpocze	  
w	  Poznaniu	  w	  lipcu	  2017	  

Rinpocze	   podczas	   dwóch	   wizyt	   w	   Poznaniu	   udzieli	   transmisji	   przekazu	   cyklu	  
Khandro	  Tuktik.	  

Khandro	   Tuktik	   (wyl.	  mkha'	   'gro'i	   thugs	   thig)	   -‐	   	   „Esencja	   serca	   dakini“	   lub	   „Skarbiec	  
urzeczywistnienia:	   Praktyka	   głębokiej	   ścieżki	   dakini	   (Yeshe	  Tsogyal)”	   to	   terma	  Dudjoma	  
Rinpocze,	  odkryta	  jako	  skarb	  umysłu	  w	  1928	  roku.	  Jest	  to	  główna	  praktyka	  dakini	  w	  linii	  
Dudjom	  Tersar	  i	  jeden	  z	  czterech	  głównych	  cykli	  term	  Dudjoma	  Rinpocze.	  

Khandro	  Tuktik	   to	   praktyka	   skupiona	   na	   Yeshe	  Tsogyal.	   Zewnętrzną	   formą	  dakini	   jest	  
Yeshe	   Tsogyal,	   wewnętrzną	   formą	   jest	   Kurukulle,	   sekretną	   Simhamukha,	   a	  
najbardziej	   tajemną	   -‐	   Troma	   Nakmo	   (Tib.	   !ོ་མ་ནག་མོ་,	   Wyl.	   khro	   ma	   nag	   mo,	   	   „Czarna	  
gniewna	  matka“)	  –	  żeńskie	  ucieleśnienie	  mądrości.	  	  

Program	  nauk:	  
Cześć	  I	  wizyty	  w	  Poznaniu:	  

30	  czerwca	  (piątek),	  godz.	  18.00	  –	  wykład	  otwarty	  pt.	  „Tysiąc	  imion	  matki	  –	  żeńska	  
zasada	  w	  buddyzmie	  tybetańskim“	  

1	  lipca	  (sobota)–	  inicjacja	  Khandro	  Tuktik	  	  	  
2	  lipca	  (niedziela)	  –	  nauki	  o	  praktyce	  	  Khandro	  Tuktik	  (2	  sesje)	  

3	  lipca	  (poniedziałek)	  –	  nauki	  o	  praktyce	  Khandro	  Tuktik	  (1	  sesja)	  
4	  lipca	  (wtorek)	  -‐	  nauki	  o	  praktyce	  Khandro	  Tuktik	  (1	  sesja)	  
5	  lipca	  (środa)	  -‐	  nauki	  o	  praktyce	  Khandro	  Tuktik	  (1	  sesja)	  
6	  lipca	  (czwartek)	  -‐	  nauki	  o	  praktyce	  Khandro	  Tuktik	  (1	  sesja)	  

7	  lipca	  (piątek)	  -‐	  wykład	  otwarty	  pt.	  „Nagkpowie	  –	  linia	  świeckich	  praktykujących	  w	  
tradycji	  ningma	  buddyzmu	  tybetańskiego“	  

8	  lipca	  (sobota)–	  inicjacja	  Troma	  Nakmo	  	  	  
9	  lipca	  (niedziela)	  –	  nauki	  o	  praktyce	  	  Troma	  Nakmo	  (2	  sesje)	  

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Wyl.


Sugerowane	  darowizny:	  
Wykład	  otwarty	  (piątek)	  –	  30	  zł	  
Udział	  w	  inicjacji	  (sobota)	  –	  100	  zł	  
Nauki	  po	  inicjacji	  (niedziela)	  –	  60	  zł	  
Nauki	  (pn.,	  wt.,	  śr.,	  czw.)	  –	  40	  zł	  za	  dzień	  

Cześć	  II	  wizyty	  w	  Poznaniu:	  

21.07.2017	  Piątek	  	  
O`icjalny	  początek	  kursu	  -‐	  godz.	  18:00	  	  
Wielka	  Inicjacja	  Karma	  Simhamuki	  (Zielonej	  Lwiogłowej	  Dakini)	  	  

22.07.2017	  Sobota	  DZIEŃ	  STRAŻNIKÓW	  	  
od	  11:00	  z	  przerwami	  -‐	  Wspólna	  Praktyka	  Sengdongmy	  i	  praktyki	  Strażników	  ok.	  18	  -‐	  
Inicjacja	  12	  Bogiń	  Tenmy	  	  

23.07.2017	  Niedziela	  NÓW	  	  
od	  11:00	  z	  przerwami	  Praktyka	  Sengdongmy	  z	  naukami	  Rinpoczego	  (2	  sesje)	  	  

24.07.2017	  Poniedziałek	  	  
od	  18:00	  Praktyka	  Sengdongmy	  z	  naukami	  Rinpoczego	  	  

25.07.2017	  Wtorek	  	  	  
od	  11:00	  lub	  	  
Jeśli	  Rinpocze	  uzna	  za	  właściwe:	  	  
-‐	  ok.	  4:00	  krótka	  sesja	  praktyki	  z	  uzyskaniem	  siddhi	  	  
-‐	  11:00	  łagodna	  pudża	  ognia	  dla	  oczyszczenia	  błędów	  praktyki.	  	  

17:00	  Wspólny	  tsog	  i	  błogosławieństwo	  Rinpoczego	  dla	  sangi.	  Końcowa	  sesja	  praktyki	  
Sengdongmy	  

Karma	  Sengedongma	  -‐	  Zielona	  Lwiogłowa	  Dakini	  -‐	  to	  potężna,	  bardzo	  gniewna	  forma	  
dakini,	  szczególnie	  efektywna	  w	  usuwaniu	  i	  odwracaniu	  przeszkód	  w	  duchowej	  
praktyce,	  nieszczęść	  i	  magicznych	  ataków.	  Na	  ostatecznym	  poziomie	  reprezentuje	  aspekt	  
mądrości	  wszystkich	  Buddów.	  	  Rozbudowana	  sadhana	  Karma	  Sengedongmy	  zawiera	  w	  
rozległe	  nauki	  i	  praktyki	  związane	  z	  aktywnością	  Dakiń	  i	  jest	  jednym	  z	  unikalnych	  	  
skarbów	  Dudziom	  Tersar.	  	  	  

Sugerowane	  składki	  na	  organizację	  kursu:	  
Całość	  (rekomendowane)	  –	  250	  zł	  
Udział	  w	  inicjacji	  (sobota)	  –	  100	  zł	  



Program	  of	  the	  visit	  of	  Venerable	  Lopon	  P.	  Ogyan	  Tanzin	  Rinpoche	  
in	  Poznań	  in	  July	  2017	  

During	  the	  two	  visits	  in	  Poznan	  Rinpoche	  will	  bestow	  the	  transmission	  of	  precious	  
Khandro	  Tuktik	  cycle.	  	  

Khandro	  Tuktik	  (wyl.	  mkha'	  'gro'i	  thugs	  thig)	  -‐	  	  
The	  Dakini	  Heart	  Essence’,	  aka	  ‘Treasury	  of	  Accomplishments:	  The	  Practice	  of	  the	  
Profound	  Path	  of	  the	  Dakini	  [Yeshe	  Tsogyal]’	  is	  a	  terma	  of	  Dudjom	  Rinpoche,	  revealed	  as	  
a	  gongter	  in	  1928.	  It	  is	  the	  main	  dakini	  practice	  of	  the	  Dudjom	  Tersar	  lineage,	  and	  one	  of	  
the	  four	  main	  terma	  cycles	  of	  Dudjom	  Rinpoche[1].	  
The	  Khandro	  Tuktik	  is	  a	  dakini	  practice	  focused	  on	  Yeshe	  Tsogyal.	  The	  outer	  form	  of	  the	  
dakini	  is	  Yeshe	  Tsogyal,	  the	  inner	  form	  is	  Kurukulle,	  the	  secret	  form	  is	  Simhamukha	  	  and	  
the	  innermost	  form	  is	  Tröma	  Nakmo	  

Tröma	  Nakmo	  (Tib.	  !ོ་མ་ནག་མོ་,	  Wyl.	  khro	  ma	  nag	  mo,	  Eng.	  'The	  Black	  Wrathful	  Mother')	  —	  
a	  feminine	  embodiment	  of	  wisdom.	  Tröma	  Nakmo	  is	  the	  innermost	  secret	  aspect	  of	  
the	  khandro	  practice	  in	  the	  Dudjom	  Tersar	  lineage.	  The	  chö	  practice	  of	  Tröma	  Nakmo	  
provides	  us	  with	  an	  extremely	  powerful	  means	  to	  cut	  through	  the	  dualistic	  clinging	  of	  
mind,	  the	  root	  of	  suffering	  thus	  revealing	  our	  inherent	  wisdom	  nature.	  

Schedule	  of	  the	  teachings:	  

First	  part	  of	  the	  visit	  in	  Poznań:	  

June	  30th	  –	  open	  lecture:	  „Thousand	  names	  of	  the	  mother	  –	  the	  female	  principle	  in	  
Tibetan	  Buddhism“	  

July	  1st	  –	  Khandro	  Tuktik	  	  empowerment	  
July	  2nd	  –Khandro	  Tuktik	  	  teachings	  (2	  sessions)	  

July	  3nd	  –Khandro	  Tuktik	  teachings	  (1	  session)	  
July	  4th	  	  -‐	  Khandro	  Tuktik	  teachings	  (1	  session)	  
July	  5th	  -‐	  Khandro	  Tuktik	  teachings	  (1	  session)	  
July	  6th	  	  -‐	  Khandro	  Tuktik	  teachings	  (1	  session)	  

July	  7th	  	  -‐	  open	  lecture:	  „Nagkpas	  –	  the	  lineage	  of	  lay	  practitioners	  in	  the	  ningma	  
tradition	  of	  Tibetan	  Buddhism“	  	  

July	  8th	  	  -‐	  Troma	  Nakmo	  	  empowerment	  
July	  9th	  –Troma	  Nakmo	  teachings	  (2	  sessions)	  

Suggested	  donations:	  
Open	  lecture	  –	  30	  pln	  
Empowerment	  –	  100	  pln	  
Teachings	  after	  initiation	  (sunday)	  –	  60	  pln	  
Teachings	  during	  a	  week	  	  –	  40	  pln	  per	  day	  



 

Second	  part	  of	  the	  visit	  in	  Poznań	  :	  
Warning!	  Program	  totally	  depend	  on	  Rinpoche.	  Can	  be	  partially	  removed	  or	  changed.	  

21.07.2017	  Friday	  	  
Preparations	  fo	  the	  Karma	  Simhamukha	  Empowerment	  &	  practices	  	  
18:00	  starting	  the	  Great	  Empowerment	  of	  Karma	  Simhamukha	  	  

22.07.2017	  Saturday	  PROTECTORS	  DAY	  	  
Start	  at	  11:00	  with	  breaks	  
Protectors	  Prayers	  Practices.	  Simhamukha	  Practice	  together.	  	  
about	  18:00	  -‐	  12	  Tenma	  Empowerment.	  

23.07.2017	  Sunday.	  New	  Moon.	  	  
Start	  at	  11:00	  with	  break.	  Long	  Simhamukha	  Practice	  with	  sadhana	  teachings	  1	  or	  2	  
sessions.	  Special	  new	  moon	  activities	  if	  necessary.	  	  

24.07.2017	  Monday	  	  
Start	  at	  18:00	  Long	  Practice	  of	  Simhamukha	  wih	  sadhana	  teachings.	  	  

25.07.2017	  	  
If	  necessary	  4:00-‐	  early	  morning.	  Receiving	  the	  siddhi.	  	  
If	  necessary	  11:00-‐	  concluding	  `ire	  puja.	  
17:00	  Concluding	  	  Tsog.	  Practice	  and	  blessing	  for	  the	  sanga.	  Ending	  of	  the	  course.	  

The	   Lion-‐Face	   Senge	  Dongma	   is	   a	   powerful	   dakini	   particularly	   effective	   in	   repelling	  
obstacles	  to	  one’s	  spiritual	  practice,	   including	  curses	  and	  other	  such	  calamities.	  On	  the	  
ultimate	   level,	   she	   represents	   the	   wisdom	   nature	   of	   mind.	   Padmasambhava	   […]	  
manifested	  in	  the	  wrathful	  guise	  of	  Senge	  Dongma	  when	  he	  accomplished	  this	  practice.”	  

Suggested	  donations:	  
Full	  program	  (suggested)	  –	  250	  pln	  
Empowerment	  only	  –	  100	  pln


