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Chi Chern Fashi

Czcigodny Chi Chern Fashi — nauczyciel prowadzący Po przyjęciu święceń od Mistrza
Zhu Mo w Penangu (Malezja), Czcigodny Chi Chern Fashi studiował w Buddyjskiej Akademii
Fo Guang na Tajwanie. W roku 1980 wziął udział w dwóch siedmiodniowych odosobnieniach
pod kierunkiem Mistrza Szeng-jena oraz w praktyce postu w Instytucie Buddyjskiej Kultury
(Wen Hua Guan). Rezultatem tych praktyk było głębokie doświadczenie duchowe potwierdzone
przez Mistrza. Następnie Czcigodny Chi Chern powrócił do Malezji, gdzie nauczał medyta-
cji. W 1986 roku otrzymał przekaz Dharmy od Mistrza Szeng-jena, zostając jego pierwszym
spadkobiercą. Obecnie jest jednym z dyrektorów Malezyjskiego Instytutu Buddyzmu i jednym
z najbardziej poważanych nauczycieli medytacji w Malezji i w Singapurze; regularnie prowa-
dzi odosobnienia w krajach Azji Południowo-Wschodniej i w Stanach Zjednoczonych. W ciągu
ostatnich trzech lat Chi Chern Fashi prowadził odosobnienia w Chorwacji, Szwajcarii i w Polsce,
gdzie jego bezpośredni sposób bycia, precyzyjne instrukcje oraz łagodny charakter wzbudziły
wysokie uznanie.

Czcigodny Chang Wen Fashi — tłumacz Urodzony w Nowym Jorku, Czcigodny Chang
Wen Fashi jest uczniem Mistrza czan Szeng-jena i rezydentem w Ośrodku Odosobnień "Bęben
Dharmy"(ang. skrót DDRC) w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczy w wielu odosobnie-
niach prowadzonych przez Mistrza. Pełni także posługę w Ośrodku Medytacji Czan w Queens
(dzielnicy Nowego Jorku). Odbył trening i studia w Światowym Ośrodku Buddyjskiej Eduka-
cji na Tajwanie (będącym częścią organizacji "Góra Bębna Dharmy"), dzięki którym zdobył
monastyczne wykształcenie na tamtejszym Uniwersytecie Sangi. W trakcie studiów brał udział
w wielu odosobnieniach zarówno jako uczestnik, jak i asystent, oraz pełnił funkcję przewod-
niczącego Międzynarodowej Grupy Medytacyjnej w Taipei. Chang Wen Fashi posiada także

1



dyplom SUNY College of Environmental Science and Forestry. Mówi płynnie po angielsku i
mandaryńsku.

Czcigodny Chang Xiang Fashi — nauczyciel pomocniczy Czcigodny Chang Xiang
Fashi pochodzi z Tajwanu, z miasta Gaoxiong. W 2004 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie
Sangi “Góry Bębna Dharmy”, a dwa lata później otrzymał pełne święcenia. Od tego czasu wziął
udział w dwudziestu intensywnych odosobnieniach czan, odbył również odpowiedni trening,
któremu zawdzięcza znajomość i doświadczenie w prowadzeniu praktyki czan zgodnie z linią
przekazu “Bębna Dharmy”. Pełnił też funkcje kierownika uniwersyteckiej służby zdrowia i
kierownika departamentu planowania, był także studenckim doradcą. Mówi płynnie w dialekcie
mandaryńskim i tajwańskim, zna również angielski.

Chang Wen Fashi, Chang Xiang Fashi i Djordje Cvijic

Djordje Cvijic — nauczyciel pomocniczy Djordje Cvijic studiuje i praktykuje buddyzm
od ponad czterdziestu lat. Od 1999 roku praktykuje pod kierunkiem Mistrza Szeng-jena.
W 2000 roku wziął udział w 49-dniowym odosobnieniu czan w Ośrodku Odosobnień “Bęben
Dharmy”, podczas którego poprzez złożenie buddyjskich ślubowań został formalnie adeptem
czan. W następnych latach Djordje Cvijic brał udział w wielu intensywnych odosobnieniach
czan oraz w innych formach praktyki, zarówno jako uczestnik, jak i asystent. W sierpniu 2007
roku odbył intensywny trening medytacyjny w Sali Medytacyjnej organizacji “Góra Bębna
Dharmy” na Tajwanie. Jest jednym z kilku należących do tej organizacji ludzi Zachodu, po-
siadających wysokie kwalifikacje do asystowania w prowadzeniu odosobnień różnego rodzaju i
do sprawowania buddyjskiej liturgii. Djordje posługuje się językiem chorwackim i angielskim,
nieobce mu są także rosyjski i niemiecki.
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