Анонс онлайн-вчень
Пакчока Рінпочє у грудні

Дорогі дгармічні друзі!
Сам’є радо анонсує дві сесії вчень Пакчока Рінпочє у грудні 2021:

Перше вчення: Сутра Мудрості у час вмирання
Шляхетна сутра Мудрості у час вмирання – це сутра Магаяни, що є вченням Будди
Шак’ямуні. Не зважаючи на назву, ця сутра містить сутнісні настанови щодо природи
серця-ума, корисні для всіх практиків шляху Магаяни.
Дата і час:
Субота, 18 грудня, 18: 45 за непальським часом (Київ — 15:00; перевірити час в інших
регіонах можна тут).

Рінпочє вчитиме англійською. У Zoom буде синхронний переклад українською,
в’єтнамською, індонезійською, іспанською, китайською і тайською (щодо перекладу
португальською ми ще очікуємо на підтвердження).

Натисніть тут, щоб зареєструватися на це вчення

Натисніть тут для перегляду прямої трансляції в YouTube
Це вчення — безкоштовне. Тим не менш, ми заохочуємо вас розглянути можливість
доброчинного внеску і встановити зв’язок із медитаційними центрами Пакчока
Рінпочє у Куперстауні (Нью-Йорк) і на Балі (Індонезія). Благодійні внески за ці вчення
буде розподілено порівну між цими двома центрами.
Ґомде Куперстаун – ритритний центр, розташований на пагорбах штату Нью-Йорк.
Ґомде функціонує круглий рік і пропонує щотижневі заняття з медитації і вивчення
Дгарми, а також влітку є можливість для більш тривалих практик. Наразі центр
планує будівництво житлових приміщень для шести співробітників. Також розпочато
інші важливі вдосконалення житлових умов.
В медитаційному центрі Пакчока Рінпочє на Балі (Індонезія) завершено будівництво
кількох бунґало для довготивалих ритритів. В майбутньому планується збудувати
набагато більше таких бунґало, а також приміщення для навчальних програм. Центр
підтримує традицію Чоклінґ терсару і отримає благословення 5-метрової статуї Ґуру
Сампа Лхюндруб, разом із 1000 статуй Ґуру Рінпочє у залі для практик.
Ваші доброчинні внески дуже посприяють розвитку цих центрів накопичення заслуги
і мудрості заради всіх істот!

Натисніть тут, щоб переказати благодійний внесок і підтримати
діяльність Рінпочє

Ґомде Куперстаун

Проект Ґомде Балі

Друге вчення: Звільнення слуханням
Це вчення — дарунок для всіх, хто зацікавлений вивчити те, як пережити шляхетну
смерть. Рінпочє навчатиме про шість бардо і торкнеться питань, які турбують всіх нас
— щодо підготовки до моменту смерті й того, що відбуватиметься далі.
Дата і час:
Неділя, 19 грудня 18: 45 за непальським часом (Київ — 15:00; перевірити час в інших
регіонах можна тут).
Рінпочє вчитиме англійською. У Zoom буде синхронний переклад українською,
в’єтнамською, індонезійською, іспанською, китайською і тайською (щодо перекладу
португальською ми ще очікуємо на підтвердження).

Натисніть тут, щоб зареєструватися на це вчення
ВАЖЛИВО: на обидва дні вчень кількість учасників є обмеженою. Зареєструйтеся
заздалегідь і приєднуйтеся до конференції раніше, особливо якщо вам необхідний
переклад. Якщо ви запізнитесь, місця може не вистачити. Якщо вам не потрібен
переклад (тобто, якщо ви розумієте англійську), просимо вас дивитися вчення
Рінпочє у YouTube, а не у Zoom).
Ці вчення транслюватимуться наживо у YouTube, де переклади іншими мовами не
будуть доступними. Запис другого вчення (“Звільнення слуханням”)
залишатиметься доступним для перегляду в YouTube впродовж 24 годин після
завершення прямої трансляції.

Натисніть тут, щоб дивитися пряму трансляцію в YouTube
Благодійні внески для Рінпочє за ці вчення будуть передані на підтримку діяльності
Інституту Сам’є. Інститут Сам’є організовує онлайн і наживо різноманітні вчення,
настанови, ритрити і події, що ґрунтуються на автентичнії традиції буддійської
мудрості. На цій онлайн-платформі всі, хто шукають відповіді щодо того, як жити
осмисленим життям, можуть вивчати способи опанування власного серця і ума.

Натисніть тут, щоб підтримати діяльність Рінпочє доброчинним
внеском для Інституту Сам’є
Якщо маєте запитання, будь ласка, напишіть нам: support@samyeinstitute.org
З нетерпінням чекаємо на зустріч із вами під час цих вчень!
Команда Інституту Сам’є

