
Запрошуємо приєднатися 
до трьох прийдешніх практик із міжнародною санґгою

Дорогі дгармічні брати і сестри, 

У  цей  день  місяця  молодика  Пакчок  Рінпочє  і  команда  Інституту  Сам’є  радо
запрошує вас приєднатися до трьох практик із міжнародною санґгою: бумцоґ
Трьох Коренів  (“Цасум”),  пуджа “Лама норлха” і  офіра очисного диму “Ріво
санґчо2”. Ці практики будуть напрочуд сприятливими, адже всі три відбудуться у
рік  Залізного Бика за тибетським календарем,  під час місяця чудес (Бумґ’юр
Дава),  коли все благо і  заслуга примножуються  незмірно. Детальніше —  тут.
Якщо бажаєте зробити офіри для цих трьох подій, будь ласка, натисніть тут.
Детальніше  про  місяць  Бумґ’юр  Дава  —  тут (внизу  сторінки  є  український
переклад).

Тексти практик: Будь ласка відвідайте сторінку події на сайті Інституту Сам’є,
де опубліковано посилання на всі три тексти практик. Якщо наразі ви не бачите
там посилання на український переклад, це означає, що текст ще готується, тож,
будь ласка, завітайте на відповідну сторінку ще раз ближче до дати події.

Основна інформація і Zoom-реєстрація на кожну з трьох подій:

(1) Бумцоґ Трьох Коренів (“Цасум”): Це буде наш восьмий і завершальний бумцоґ
із циклу щомісячних бумцоґів, який Пакчок Рінпочє розпочав у липні 2020 р. Усі
разом, як міжнародна санґга, ми накопичуватимемо сто тисяч офір учти у Zoom
в  день  Ґуру  Рінпочє.  А  в  ритритному  центрі  “Печера  Асура”  цей  особливий
бумцоґ “Цасум” триватиме ще п’ять днів.  

Дата: 22 лютого 2021 (21 лютого в Америках)
Час: з 8:00 до 11:00 ранку за непальським часом 
(4:15 — 7:15 ранку за київським часом)
Аби перевірити час події в інших часових поясах — натисніть тут. 
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Zoom-реєстрація  є  обов’язковою для  всіх,  незалежно  від  того,  чи  будете ви
приєднуватися до зустрічі в Zoom.

Реєстрація:  будь  ласка,  натисніть  тут,  аби  зареєструватися і  повідомити,  яку
кількість вервиць повторень офір учти ви збираєтеся накопичити.
 

Приєднатися в   YouTube  :  

Якщо ви не маєте змоги приєднатися у Zoom, ви можете приєднатися у YouTube
за цим посиланням.

Якщо ви не маєте змоги приєднатися у прямому ефірі в Zoom чи YouTube, ви
можете  виконати  практику  самостійно  пізніше  того  ж  дня,  використовуючи
відеозапис  зустрічі,  який  буде  невдовзі  опубліковано  на  фейсбук-сторінці
Інституту Сам’є.

(2) Пуджа “Лама норлха”:  “Лама норлха” — це практика одного з 12-ти проявів
Ґуру  Рінпочє,  яка  об’єднує  всіх  просвітлих  божеств  багатства.  Ця  практика
примножує зовнішні, внутрішні й таємні багатства і щедроти.

Дата: 26 лютого 2021 (25 лютого в Америках)
Час: з 8:00 до 11:00 ранку за непальським часом 
(4:15 — 7:15 ранку за київським часом)
Аби перевірити час події в інших часових поясах — натисніть тут. 

Ця практика не передбачає накопичення повторень, втім, аби приєднатися до
цієї пуджі онлайн, слід пройти Zoom-реєстрацію. 
 
Реєстрація: будь ласка, натисніть тут, аби зареєструватися.  

Приєднатися в YouTube:
Якщо ви не маєте змоги приєднатися у Zoom, ви можете приєднатися у YouTube
за цим посиланням.

(3) “Ріво санґчо2”:  у день  Чо2тру2л Дючєну ми виконаємо глибоку практику очисної
офіри диму — “Ріво санґчо2”. На цьому весь цикл міжнародних онлайн-практик,
які розпочалися з першого бумцоґу у липні 2020 року, буде завершено.

Дата: 27 лютого 2021 (26 лютого в Америках)
Час: з 8:00 до 11:00 ранку за непальським часом 
(4:15 — 7:15 ранку за київським часом)
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Аби перевірити час події в інших часових поясах — натисніть тут. 

Zoom-реєстрація  є  обов’язковою для  всіх,  незалежно  від  того,  чи  будете ви
приєднуватися до зустрічі в Zoom.
 
Реєстрація:  будь  ласка,  натисніть  тут,  аби  зареєструватися і  повідомити  яку
кількість вервиць повторень мантри ви збираєтеся накопичити.

Приєднатися в   YouTube  :   
Якщо ви не маєте змоги приєднатися у Zoom, ви можете приєднатися у YouTube
за цим посиланням.

Якщо ви не маєте змоги приєднатися у прямому ефірі в Zoom чи YouTube, ви
можете  виконати  практику  самостійно  пізніше  того  ж  дня,  використовуючи
відеозапис  зустрічі,  який  буде  невдовзі  опубліковано  на  фейсбук-сторінці
Інституту Сам’є.

Переклад у Zoom

Ми  забезпечимо  синхронний  переклад  українською  для  вступних  вчень,  які
Пакчок Рінпочє дарує на початку кожної події.

Аби  дізнатися  більше  про  реєстрацію  в  Zoom,  інформацію  щодо  входу  в
конференцію і  вибір мови  синхронного  перекладу,  будь ласка,  відвідайте цю
сторінку: https://samyeinstitute.org/faq/zoom/ 

Якщо маєте запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами: 
support@samyeinstitute.org. 

З нетерпінням чекаємо на практику разом із вами!

Команда Інституту Сам’є
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	У цей день місяця молодика Пакчок Рінпочє і команда Інституту Сам’є радо запрошує вас приєднатися до трьох практик із міжнародною санґгою: бумцоґ Трьох Коренів (“Цасум”), пуджа “Лама норлха” і офіра очисного диму “Ріво санґчӧ”. Ці практики будуть напрочуд сприятливими, адже всі три відбудуться у рік Залізного Бика за тибетським календарем, під час місяця чудес (Бумґ’юр Дава), коли все благо і заслуга примножуються незмірно. Детальніше — тут. Якщо бажаєте зробити офіри для цих трьох подій, будь ласка, натисніть тут.

