
 

 

 

Вчення про бардо, частина 2. 
Підготовка до смерті:  

сутнісні аспекти для себе й інших 

22 серпня, 2021 @ 15:00 —  17:00 (за київським часом)  

 

 

Сам’є радо повідомляє, що Пакчок Рінпочє дарує вчення про бардо 

(частина 2) у наступний день повного місяця — в неділю, 22 серпня, о 17:45 

за непальським часом (о 15:00 за київським часом). У вченні “Підготовка до 

смерті: сутнісні аспекти для себе й інших” Пакчок Рінпочє поділиться 

настановами Ґуру Рінпочє, сповненими надзвичайної доброти. Рінпочє 



 

 

також пояснить ключові аспекти того, що слід знати і практикувати, щоб ми 

могли застосувати це наприкінці життя — для самих себе й інших. 

Натисніть тут, щоб зареєструватися для участі у цих вченнях. 

НИЖЧЕ НАВОДИМО ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ВЧЕНЬ  

Дата: 22 серпня 

Час: 17:45 (Непал),  15:00 (Київ). 

Перевірити час в інших регіонах можна тут.  

В Zoom буде синхронний переклад українською, в’єтнамською, 

індонезійською, іспанською, китайською, португальською, тайською, 

французькою і японською мовами.  

Вчення даруватиметься англійською мовою і буде також транслюватися в 
прямому ефірі у YouTube. Оскільки Zoom-конференція має обмеження по 
кількості учасників, якщо ви слухатимете вчення англійською, просимо вас 
приєднатися у YouTube. Навіть якщо дивитиметесь вчення у YouTube, 

просимо вас пройти Zoom-реєстрацію і за допомогою реєстраційної 
анкети надіслати запитання Рінпочє. 

Запис вчення залишатиметься доступним для перегляду в YouTube 

впродовж 24 годин після завершення вчення. Запис буде тільки 
англійською, переклади іншими мовами — лише онлайн в Zoom. 

ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВИ  

Якщо бажаєте зробити добровільну пожертву, будь ласка, натисніть тут. 

Якщо маєте запитання, будь ласка, напишіть нам: 
support@samyeinstitute.org. 

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUpdu2rrD4pGNLPv9fxRfomBk9mkHlgKVhx
http://www.timebie.com/timelocal/kathmandu.php
https://youtu.be/TULmoyGecCw
https://samyeinstitute.org/make-an-offering/
mailto:support@samyeinstitute.org


 

 

 

Запрошуємо вас ознайомитися з матеріалами на сайті Інституту Сам’є на 
тему Шляхетне життя, шляхетна турбота, шляхетне вмирання. Тут 
знайдете вчення про бардо і про допомогу собі та іншим у проходженні 
процесу вмирання. 

Інститут Сам’є пропонує різноманітні онлайн-курси, які ви можете 
проходити вдома, щоб осягнути буддову мудрість і милосердя, які ведуть 
до звільнення. Учням ніколи не буде відмовлено в доступі до матеріалів 
через нестачу коштів, онлайн-курси передбачають довільні суми пожертв. 
Якщо маєте запитання чи пропозиції для Сам’є, будь ласка, зв’яжіться з 
нами: support@samyeinstitute.org. 

 

https://samyeinstitute.org/noble-dying/
https://samyeinstitute.org/all-courses/
mailto:support@samyeinstitute.org

