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Анонсуємо нову підписку від Інституту Сам’є 

 

Дорогі дгармічні друзі! 

Інститут Сам’є із радістю оголошує нову програму місячної підписки. Приєднавшися 
до підписки Інституту Сам’є “Ваджраяна” ви щомісяця отримуватимете унікальні 
записи вчень Пакчока Рінпочє, Тулку Міґмара Церінґа та досвідчених Лам, Кхенпо й 
інших наставників з Ваджраяни з команди Інституту Сам’є. 
 
Ці вчення висвітлюють важливі теми Ваджраяни, такі як чисте сприйняття, три 
самадгі, чотири цвяхи, що утримують життєдайну силу тощо. З огляду на самаї 
Ваджраяни, ці відео не викладаються у публічний доступ, і чимало з них ніколи не 
публікувалися раніше. 
 
ВАЖЛИВО: хоча ми прагнемо перекласти ці матеріали різними мовами для нашої 
міжнародної санґги, наразі ця підписка доступна лише англійською мовою. 
 

 

Підписка включає: 
 

https://samyeinstitute.org/
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• Відеозаписи вчень Пакчока Рінпочє по таких текстах як, наприклад, Sangye 
Shechik Seed Tantra (Корінна тантра “Єдине дитя всіх будд”, перекладена 
українською мовою) 

• Аудіозаписи вчень для ознайомлення з практиками візуалізації у Ваджраяні. 
• Докладні вчення у текстовій формі з ритритів, де наші вчителі пояснюють 

належне використання об’єктів самаї, відданість до Ґуру, отримання 
посвячень тощо. 

• Повні записи ритритів, покладаючись на які ви можете виконувати ритрит 
вдома, або використовувати ті записи для поступового самостійного 
вивчення та інтеграції у повсякденне життя. 

• Посібники з практики — детальні практичні настанови для підтримки вашої 
практики, що включають візуальні опори, коментарі та інструкції щодо 
мелодій, медитацій та мудр ключових практик Чоклінґ Терсару, таких як 
Concise Daily Practice (українською: “Коротка щоденна практика 
Падмасамбгави”) і Trinlé Nyingpo (“Трінлє ньїнґпо — йоґа сутнісних діянь”). 

• Товариші, які допоможуть вам автентичним чином практикувати пуджі 
дарування учти (тиб. цоґ) разом із санґгою Сам’є. 

• Аудіозаписи основних практик і молитов традиції Чоклінґ терсар, у виконанні 
Пакчока Рінпочє. 

 

Приєднуйтеся вже зараз, щоб отримати доступ до більше ніж тридцяти восьми 
годин матеріалів з Ваджраяни! Більше матеріалів викладатимуться у доступ 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
https://gomdeua.org/wp-content/uploads/2022/02/Sangye-Se-Chig-Ukrainian.pdf
https://gomdeua.org/wp-content/uploads/2022/02/Sangye-Se-Chig-Ukrainian.pdf
https://lhaseylotsawa.org/library/concise-manual-for-daily-practice
https://gomdeua.org/wp-content/uploads/2022/07/Sang-Practice-Set-Ukrainian.pdf
https://gomdeua.org/wp-content/uploads/2022/07/Sang-Practice-Set-Ukrainian.pdf
https://samyeinstitute.org/student-reflections/student-reflections-on-gomde-cooperstowns-virtual-retreats-may-23-to-june-1-2020/
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щомісяця, і слугуватимуть дорогоцінною підтримкою для кожного учня, який прагне 
глибшого розуміння практики Ваджраяни. 
 

Натисніть тут, щоб оформити підписку вже сьогодні  
(матеріали англійською мовою) 

Вимоги для оформлення підписки “Ваджраяна”: ви мали прийняти обітниці 
прихистку й обітниці бодгісаттви, а також отримати посвячення Ваджраяни від 
автентичного майстра. Також, вам має бути притаманне щире прагнення розпочати 
ньондро — чотири підготовчі практики, або ж ви їх вже практикуєте чи завершили 
ньондро. 

Натисніть тут, щоб прослухати вчення Пакчока Рінпочє  

про вступ на шлях Ваджраяни. 

 
Якщо у вас виникли питання щодо підписки “Ваджраяна”, будь ласка, ознайомтеся 
з нашою сторінкою відповідей на часті запитання, або зверніться до нашої привітної 
команди підтримки:  support@samyeinstitute.org 

 

Команда Інституту Сам’є 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/plans/vajrayana-membership/
https://samyeinstitute.org/plans/vajrayana-membership/
https://samyeinstitute.org/guru-rinpoche-day/the-qualities-of-taking-refuge/
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chatral-rinpoche/bodhisattva-vow-patrul-tradition
https://samyeinstitute.org/courses/tukdrub-barche-kunsel-ngondro/
https://samyeinstitute.org/pathways/vajrayana/
https://samyeinstitute.org/pathways/vajrayana/
mailto:support@samyeinstitute.org

