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e-mail: acala88@wp.pl;  tel. 0-788-176-990

ma zaszczyt zaprosić
w dniach 16-30 listopada 2010 r. 
na ceremonie, spotkania i wykłady

Ngakpy Tsheringa Dhendupa Rinpocze

PROGRAM:

codziennie:
od godz. 8-10 – spotkania indywidualne – uzdrawianie (adres 

podany zostanie telefonicznie)
od godz. 19 – modlitwy Chod – otwarte błogosławieństwa 

uzdrawiające 

Warszawa, Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Freta 5
17 listopada, godz. 18.oo – Kim byłby Guru Rinpoche, gdyby 

urodził się współcześnie  

Warszawa, Społeczne Gimnazjum nr 20, ul. Raszyńska 22, s.  
22.

16 listopada, godz. 18.oo – Zdrowie i choroba z punktu widzenia 
buddyzmu tybetańskiego

18 listopada, godz. 18.oo –– Buddyjskie sposoby radzenia sobie z 
depresją
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19 listopada, godz. 11-19 – Wprowadzenie  do praktyk wstępnych (ngondro) 
według Nowych Skarbów Dudjoma 

20 listopada, godz. 11-13 – Abisheka Dżniana Dakini 
godz. 15-17- instrukcje do praktyki
godz. 18-19 – indywidualne spotkania w sprawie 

praktyk
21 listopada, godz. 11-13 – Rola mantr i ich dogłębne znaczenie - 

przekazy do praktykowania mantr: Guru Rinpoche, Czenrezika, 
Wajrakilaji, 

godz. 15-17 – Wprowadzenie do praktyki lung-ta 
godz. 18.oo – Siła medytacji – przekaz podstaw 

medytacji   
22 listopada, godz. 18.oo – Kosmologia buddyjska – buddyjski 

panteon, 
23 listopada, godz. 18.oo – Symbolika buddyjska 
24 listopada, godz. 18.oo – Świat myśli jak wpływają na karmę – 

co by się stało gdyby nasze myśli można było zobaczyc. 
25 listopada, godz. 18.oo – Stan umysłu a egzorcyzmy z 

buddyjskiego punktu widzenia,

RZESZOW 26-28 listopada 2010 r. – program zostanie podany w 
późniejszym terminie

29 listopada – dzień wolny Rinpoche
30 listopada, godz. 18.oo – Rinpoche wylatuje z Polski

Ngakpa Tshering Dhendup Rinpocze będzie również 
przeprowadzał egzorcyzmy, oczyszczał mieszkania, biura, prowadził  
indywidualne modlitwy w intencji zdrowia a także umarłych. Osoby 
zainteresowane spotkaniem indywidualnym prosimy o zapisywanie się 
pod numerem tel. 0609612508 lub mailowo: bhutan  -lama  @wp.pl  

Ngakpa Tshering Dhendup Rinpocze
Urodził się w 1953 r. w regionie Tashigang we wschodnim 

Bhutanie. Jego ojcem był Ngakpa Tshewang Tashi a matką Dechen 
Tshomo. Pierwsze nauki otrzymał w wieku 3 lat od swojego dziadka Dorji 
Penjor. Od 5 do 13 roku życia uczył się wykonywania pudż, rzeźby, 
malarstwa i tańców klasztornych. 

Gdy miał 16 lat udał się do Kalimpongu w Indiach aby praktykować 
linię Nowych Skarbów Dudjoma u Jego Świątobliwości Dudjoma Jigdrel 
Yeshe Dorje Rinpocze. Otrzymal wiele przekazów, m.in. od: JŚ Dudjoma 
Rinpocze - Dzogczen Nangjang, od JŚ Dilgo Khyentse Rinpocze - linii 
Longchen, JŚ Do Drupchena – Nyingthig a przekaz  Minling otrzymał od JŚ 
Minling Trichen Rinpocze, natomiast w Rumteku otrzymał przekaz Linii 
Kagyu od XVI Gyalwa Karmapy. 

Po ukończeniu studiów buddyjskich rozpoczął pracę dla dobra 
mieszkańców wschodniego Bhutanu. Zbudował cztery klasztory: męski, 
żeński oraz dwa dla joginów. 

Od 16 lat Ngakpa Rinpocze naucza Nowych Skarbów Dudjoma 
poza granicami Bhutanu. Do tej pory odwiedził Indonezję, Singapur, 
Malezję, Tajwan, Tajlandię, Chiny, Filipiny, Hongkong, Nepal i Indie.

Tshering Dhendup Rinpoche udziela przekazu i inicjacji do praktyki 
Linii Nowych Skarbów Dudjoma
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Sugerowana darowizna przeznaczona na pokrycie biletu 
Rinpoche: wykład: 20 zł, oczyszczanie i egzorcyzmy – 100 zl, 
abisheka - 50 zł, modlitwy o uzdrawianie – w zależności od 
indywidualnych możliwości. 


