Witajcie
Przede wszystkim, chcemy Was poinformować, że Gangteng Tulku Rinpocze odwiedzi Polskę
między 30.08 – 13.09.2016. W tym czasie udzieli przekazu i instrukcji togal. Przypominamy, że
uczestnictwo w kursie jest związane z odbyciem wcześniejszych nauk (ruszen i trekczie).
Kurs odbędzie się w Zieleńcu (Hotel Zieleniec). Aby otrzymać formularz zgłoszeniowy, piszcie na adres:
aaanielka@gmail.com (Ania Andrzejewska). .Prosimy o wysyłanie formularzy do 30.04.2016
Podstawowe informacje: opłata za nauki wynosi 840zł. Do tego dochodzą koszty pobytu w ośrodku
Mieszko lub w Hotelu Zieleniec. Koszty obejmują 14 noclegów i wyżywienie rozpoczynające się kolacją
30.08 i kończące się obiadem 13.09. (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja). Przedpłata w wysokości
400zł w terminie do 31.05.2016 i potwierdzenie wpłaty zaliczki mailem aaanielka@gmail.com/ pozostałą
sumę prosimy wpłacać do 10.08.2016/ Przy wpłacie prosimy dopisać: Thogal i swoje nazwisko
Konto do wpłat: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w RP
Adres: 04-633 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 43
Nr konta 49 1750 0012 0000 0000 2603 5961

Ogólne informacje o praktyce (szczegółowe materiały na kursie):
Longczen Rabdziam (patron szedry zainicjowanej przez Gangtenga Tulku) opisuje nauki togal w
ten sposób: .. cztery wizje togalu są naturalnie pojawiającymi się wizjami kręgów i promieni
światła, oraz wizjami bóstw i krain buddy. Te wizje są niejako w gotowości do pojawienia się
wewnątrz kanału centralnego, który łączy serce z oczami. Jest to stopniowy proces. Wizje togalu
występują w rosnącym porządu - od punktów światła aż do pełnego przejawienia krain
sambhogakaji - podobnie jak rosnący Księżyc, który manifestuje się od pierwszego do piętnastego
dnia miesiąca. Tak ukazują się nam i osiągają punkt kulminacyjny przestrzeń oraz świadomość.
Nauki Pema Lingpy w Europie:
W 2016 nauki Pema Lingpy będą przekazane w Europie w sposób jak dotąd najpełniejszy. Poza
naukami od Gangtenga Tulku Rinpocze (który przekazuje dharmę z linii Peling na Zachodzie już od
trzydziestu lat) uczniowie mają możliwość otrzymania nauk, inicjacji, oraz schronienia i ślubowań
bodhisattwy od Khenpo Karmy Łongjala, Sungtrula Rinpocze, oraz baza Guru Rinpocze.
Oto program Gangtenga Tulku:
Blye, Francja - 5 sierpień inicjacja Łangjelmy, 6 – 8 sierpień Namgjel Tongczie, 9 – 21 sierpień
przekaz i nauki trekczie / 25 sierpień w Monachium inicjacja Wadżrasattwy, 26 – 27 sierpień
nauki dzogczen, 31 sierpień – 13 wrzesień nauki togal w Polsce
Ponadto: 12 - 13 marzec w Strasburgu - Khenpo Karma Łongjal udzieli drugiej części nauk
Bardo Thodol. 19 - 24 kwiecień Sungtrul Rinpocze w Blye: 19. 04 przekaz Kunzang Gongdy,
20.04 Leudynma, 22.- 23. 04 Wadżrapani, 24.04 schronienie, ślubowania bodhisattwy, praktyka
Khandro Gedziang Czod
03. - 12. 06 w Blye nauki i praktyka tsalung z Baza Guru Rinpocze (uczeń Gangtenga Tulku) z
Bhutanu.

