
 

Przekaz do termy 
Buddy Mądrości 

i wspólna praktyka  
z J.Ś. Tang Rinpoche 

W dniach 18 - 21 czerwca 2020 odbędzie się w Darkowie inicjacja i przekaz do termy 
Jampelyang Dzogpachenpo, których udzieli J.Ś. Tang Rinpoche z Bhutanu. W trakcie 
kolejnych dni odbędzie się intensywna praktyka sadhany Buddy Mądrości.  

W 1987 roku, w miejscowości Wu Tai Shan znajdującej się chińskiej prowincji Shaanxi, Jego 
Świątobliwość Khenchen Jigme Phuntshok okrył termę Jampelyang Dzogpachenpo. Ten 
szczególny przekaz zawiera liczne sadhany: praktyki wstępne, medytacje na formę 
Manjushri (kye-rim i dzog-rim), wyższe praktyki jogi tantrycznej zwane Tsa-Lung-Tummo 
Trulkhor oraz praktyki dzogczen, które mają prowadzić do wyzwolenia z samsary w czasie 
jednego życia. Wed ług tego przekazu, 
szczególnie uzdolnieni praktykujący mogą 
osiągnąć dzięki wykonywaniu tych praktyk 
t ę c z o w e c i a ł o . W 1 9 9 9 r o k u , J e g o 
Świątobliwość poprosił Tang Rinpocze o 
przekazywanie tej termy praktykującym w 
Bhutanie i innych częściach świata. Jego 
Świątobliwość spisał także przepowiednię 
według której nauki te powędrują w pozostałe 
rejony świata i przyniosą niezliczone korzyści 
wszystkim, którzy się z nimi zetkną.  

Inicjacja do Buddy Mądrości i ustny przekaz rozpocznie się                
w czwartek około godziny 15:00, a po przerwie Rinpoche udzieli 
wyjaśnień do praktyki. W kolejne dni, będziemy intensywnie 
praktykować  w kilku sesjach. Dokładny rozkład godzin podamy 
wkrótce. 

Miejsce: Związek Buddyjski KHORDONG, Darnków 18. PL – 
57-343 Lewin Klodzki https://www.khordong.pl/  

Zapisy: Udział w odosobnieniu, skorzystanie z noclegu i posiłków wymaga wypełnienia 
formularza rejestracyjnego. Zarejestrowanie swojego udziału do 11 czerwca 2020 pozwali 
nam przewidzieć liczbę uczestników i zaplanować wydarzenie tak, aby wszyscy się czuli 
komfortowo.  
 
Rejestracja online do 11 czerwca 2020: https://app.e-psyche.eu/education/jampelyang 

https://www.khordong.pl/
https://app.e-psyche.eu/education/jampelyang


Darowizna dla Rinpocze: Aby pokryć koszty przyjazdu nauczyciela, sugerujemy darowiznę 
w wysokości 350 zł za całe odosobnienie (lub 90 zł za pojedynczy dzień) oraz dodatkową 
ofiarę jako wyraz wdzięczności za inicjację i ustny przekaz do tej wyjątkowej termy. 
Darowiznę można złożyć w kopercie w trakcie podchodzenia po błogosławieństwo po 
inicjacji lub na zakończenie sesji. W okolicy nie ma bankomatów, więc prosimy o 
zaopatrzenie się w gotówkę. 

Opłata za nocleg i wyżywienie: Osoby, które chciałyby skorzystać z noclegu i posiłków 
prosimy o dokonanie rejestracji i wpłatę pieniędzy na konto: Santander Bank Polska S.A. al. 
Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, nr. konta 78 1090 2213 0000 0001 4202 9967 (z 
dopiskiem: JAMPELYANG, Imię i nazwisko uczestnika) 

Ceny noclegu wynoszą: w budynku GOMPY 40 PLN za dobę, w DORMITORIUM 30 PLN za 
dobę, we własnym NAMIOCIE lub PRZYCZEPIE 20 PLN zł dobę. 

Ceny posiłków: OBIAD 20 zł za dzień, CAŁODZIENNE 40 zł za dzień 

Uwaga: 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Osoby korzystające z 
noclegów w ośrodku proszone są o zabranie śpiwora lub własnej kołdry i poduszki. 

Więcej informacji na temat wizyty Rinpoche i planowanych w Katowicach praktykach, 
wykładach, inicjacjach oraz przekazie: Igor (Jigme Pema Wangyal), tel. 602 648 713 

 

Jego Świątobliwość Tang Rinpoche 
Jego Świątobliwość Zheetrul Chonai Rangshar Rinpocze, nazywany często Tang Rinpocze, 
urodził się w 1963 w Tybecie. Został rozpoznany przez wielu mistrzów jako emanacja 
Kharchen Pelgi Wangchuk - jednego z 25 uczniów Padmasambhawy, emanacja Jangsey 
Ela Thokgyur - wielkiego świętego, żyjącego w czasach Króla Gyeser Gyelpo, emanacja 
mahasidhy Pawo Lerab Tsal i bezpośrednia reinkarnacja Zheechen Khenchen Yarphel 
Rinpoche. Od swoich młodzieńczych lat, Rinpocze szkolił się pod okiem ponad 70-ciu 
nauczycieli reprezentujących ścieżki hinayany, mahayany i wadżrayany, a w szególności u 



swojego rdzennego lamy Jego Świątobliwości Khenchen Jigme Phunsho Jungney Rinpocze 
- założyciela Klasztoru Lharung Serta, uważanego za największy instytut studiów 
buddyjskich na świecie. Tang Rinpocze otrzymał także ustny przekaz tradycji Ati jogi 
(dzogczen) od wielkiego mistrza Khenpo Munsela, liczne instrukcje od tertona Khamthang 
Terchena, Khenchen Serab Salijaya i innych himalajskich mistrzów pochodzących                    
z Bhutanu, Nepalu oraz Tybetu. 

W 2012 roku, Jego Świątobliwość Zheetrul Choni Rangshar Rinpocze założył w Chumey 
(miejscowości znajdującej się w bhutańskiej prowincji Bumthang), klasztor Choedhey Pung 
Dongak Shedrub Gatshel Choeling Choetshog. Obecnie przebywa ponad stu mnichów. 
Początki tego przedsięwzięcia zostały zainicjowane przez wielkiego mistrza Lama Yeshey         
w 1966 roku, zgodnie z przepowiednią Jego Świątobliwości Dudjom Jigdrel Yeshi Dorj i Polo 
Khen Rinpoche. Kiedy Yogi Lama Yeshi osiągnął parinirwanę, ludzie z tego rejonu oficjalnie 
przekazali Tang Rinpocze prawa do gruntu, a powstały tam klasztor stał się główną siedzibą 
Jego Świątobliwości. Rinpocze założył też w Bhutanie oddział tego klasztoru (Gawadrong 
Jangchup Gatshel w Samtse), ośrodki odosobnienia (Gongkhar Gonpa Lharung Kusum 
Padma Choling w Bumthang, Yamalung Gonpa w Lhuntse) oraz zimową rezydencję dla 
mnichów (Lharung Kurizam Padma Yoedling Monastery). Rinpocze utworzył też w Bhutanie 
różne fundacje wspierające: Jampel Dzogpachenpo Foundation, Sayinyingpo Foundation, 
Dewachen Foundation, Ling Gesar Gyelpo Foundation, Kurukuli Foundation, Dolma 
Foundation i Tsalung Foundation.  

Jego Świątobliwość Tang Rinpocze jest uznawany w Bhutanie za jednego                                 
z najwspanialszych buddyjskich mistrzów duchowych, który posiada w rejonie Himalajów 
tysiące uczniów, a wśród nich wiele inkarnacji wysokich lamów (Trulku), uczonych 
buddyjskich (Khenpo), praktyków tantry, joginów i świeckich praktykujących. Jako skromna, 
pełna ciepła i życzliwości osoba, Rinpocze czyni starania, aby jego praca przynosiła korzyści 
wszystkim.  


