Анонсуємо вчення Пакчока Рінпочє в Нью-Йорку
у вересні 2022

Дорогі дгармічні друзі!
Інститут Сам’є з невимовною радістю анонсує, що у вересні 2022 Пакчок Рінпочє
відвідає Нью-Йорк, де даруватиме вчення і дорогоцінні посвячення. Це будуть перші
публічні вчення, які Рінпочє даруватиме по завершенню свого ритриту.
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Плекання гідності — 7 вересня
The Aligned Center, Irvington, NY
Коли вступаємо на шлях бодгісаттви, то беремо на себе чималу відповідальність.
Спершу, ми стаємо відповідальними за самих себе — бути реалістами на рівні
світогляду, бути щирими на рівні серця, і бути лагідними на рівні підходу. По-друге,
ми беремо відповідальність за інших — за всіх, кого зустрічаємо — у такий самий
спосіб. В цьому процесі стаємо гідними людьми. Навіть якщо наші повсякденні
справи можуть видаватися незначними, тим не менш, плекаючи в такий спосіб нашу
базову людську гідність, можемо відіграти значущу роль у творенні миру по всьому
світові.
Натисніть тут, щоб зареєструватися для відвідання вчень особисто
Натисніть тут, щоб зареєструватися на перегляд онлайн-трансляції цих вчень
Натисніть тут, щоб підтримати цю подію доброчинним внеском
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Вчення Мага-йоґи “Єше занґ тхал” і посвята Ваджрасаттви, 9-13 вересня
Дгарма-хаус Нью-Йорк Сіті — Dharma House NYC, Queens, NY
Янґтіґ єше занґ тхал (“Квінтесенція відкритості одвічної Мудрості”) — це четвертий
розділ Желдам ньїнґджянґ (“Коментаря до сутності усних настанов”), що є корінною
тантрою Тхуґдруб барчє кюнсел (“Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”) — головного циклу практик, віднайденого
Великим Тертӧном Чокґ’юром Дечєном Лінґпою. Тож це безпосередні сутні
настанови самого Ґуру Падмасамбгави, що є унікальними й напрочуд актуальними
для наших часів.
Цей четвертий розділ містить детальні поради з практики Мага-йоґи, включно із
покроковими настановами щодо належного розвитку візуалізації божества на
основі трьох самадгі, щодо належного начитування мантр на основі чотирьох
життєдайностей, а також щодо вдосконалення практики у спосіб осягнення
власного серця-ума як божества — Ґуру Падмасамбгави.
Дати й час:
9 вересня — 14:00 EDT (Київ: 9 вересня, 21:00)
11, 12, 13 вересня — 19:30 — 21:30 EDT (Київ: 12, 13, 14 вересня 2:30 — 4:30 ранку)
Натисніть тут, щоб зареєструватися для відвідання вчень особисто
Натисніть тут, щоб зарєеструватися на перегляд вчень “Єше занґ тхал” онлайн
Натисніть тут, щоб підтримати організацію вчень у Дгарма-хаус Нью-Йорк
доброчинним внеском
Натисніть тут, щоб надіслати офіру Пакчокові Рінпочє
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Ритрит з “Самадгіраджа Сутри”, 16-20 вересня
Ритритний центр Сам’є Нью-Йорк (Samye Hermitage New York, раніше відомий як
Ґомде Куперстаун), Cooperstown, NY
Раді знову вітати Пакчока Рінпочє у ритритному центрі Сам’є Нью-Йорк (раніше
відомий як Ґомде Куперстаун). Тут Рінпочє дарує вчення з Самадгіраджа Сутри (“Цар
медитації”). Рінпочє також освятить новий сад Ступ у цьому ритритному центрі.
Пропонуємо два варіанти участі у цих вченннях: вікенд-опція та 4-денна опція.
Якщо збираєтеся відвідати ці вчення особисто в Нью-Йорку, натисніть тут, щоб
зареєструватися
Натисніть тут, щоб зареєструватися на перегляд онлайн-трансляції цих вчень
Натисніть тут, щоб надіслати офіру Пакчокові Рінпочє
Бажаємо неперервної і радісної практики!
Команда Інституту Сам’є

©

Copyright samyeinstitute.org

