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„Nang-jang”,czyli „Stan Buddy bez Medytacji” to terma Dudjoma Lingpy, a w tym cykl najwyższych nauk 
ezoterycznych studiujących esencję natury i najwyższy stan naszego umysłu - Stan Buddy. To nauki 
wykraczające poza konceptualny stan dualistycznego postrzegania świata, prowadzące do bezpośredniego 
zrozumienia Naturalenego Stanu - Stanu Buddy, który jest naturą każdej żywej istoty. Nauki poza czasem i 
kulturą nie należące do jakiegoś konkretnego systemu, a jedynie przekazywane przez wielkich mędrców i 
joginów, którzy posiedli doświadczenie tego doskonałego stanu. To nauki idealnie wpasowujące się w obecną 
jakże szaloną i zabieganą rzeczywistość. W dzisiejszych czasach pochłonięci jesteśmy wieloma aktywnościami, 
ale dzięki doskonałemu wglądowi Padmasambhawy i jego uczniów nauki takie, jak te zostały przekazane i 
udostępnione obecnie - są dopasowane do inteligencji i możliwości ludzi  końca XX i XXI wieku. To nauki dla 
osób biednych i bogatych, młodych i starych, o każdym kolorze skóry. To nauki o naszej doskonałej naturze. 

W dniach 28-.09 -1.10 Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche udzieli nauk w oparciu o ten wspaniały tekst. 
W dniach 2-5.10 Rinpocze udzieli równiez tantrycznych przekazów Wadżrakilaji (kontynuacja nauk Putri 
Regpung) oraz Dorje Drolo (gniewny aspakt Buddy Padmasabhawy odcinający przeszkody na ścieżce i w 
codziennym życiu).

Dzogczen i Tantra Ningmapy z 
Tradycji Dudjoma Lingpy

Sugerowana dana za 4 dni nauk Ngang- Jang (Dzogczen) to 350zł (lub więcej wedle uznania).
Sugerowana dana za 4 dni nauk i inicjacji Tantrycznych to 250zł (lub więcej wedle uznania).
Sugerowana dana za uczestnictwo w całości odosobnienia -  500zł.
Dla osób o trudnej sytuacji finansowej koszty beda ustalane indywidualnie i prosimy o kontakt na podany niżej 
mail lub numer telefonu. 
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w naukach prosimy wysyłać na info@kuntuzangpo.net  lub   tel 504 953 149 
lub 501 395 978  
Nauki odbedą się w świątyni Zen Samboin przy ul. Bogusława X-go 3 w Szczecinie.
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