
 

 

Apríl 2014 

Sorry, zasa neskoré vydanie, hádam uţ sa nabudúce polepším... 

 

Aprílové novinky 

 

V apríli sa vo Wangdenlingu nanovo rozbehol stavebný ruch a naši robotníci zbúrali starý kurník a na jeho mieste 

postavili hygienické zázemie s dvomi splachovacími záchodmi, dvomi sprchami a s umývadlami. K záchodu urobili 

pekné betónové schody. 

 

 
 

Nové schody urobili aj na povalu, kde časť priestoru pretvorili na priestor,  ktorý je moţné v období okrem zimných 

mesiacov vyuţívať na prespatie.  Tento mesiac sa začnú aj stavebné práce na gompe. Karmajogíni vyklčovali kus 

lesa za gompou, čím sa uvoľnil priestor čerešniam, ktoré tam rastú a tieţ sa tak zväčší plocha lúky. Karmajogy je na 

Lingu samozrejme stále viac neţ dosť, preto prosím príďte pomôcť, ohľadom detailov (čo a kde treba urobiť sa 

prosím obráťte na červeného gakyila red@dzogchen.sk). 
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Učenie Thödgalu na Tenerife – Kanárske Ostrovy 

Od Karolíny Georges z Francúzska – publikované v Mirrore - časopise medzinárodnej dzogčenovej komunity 

Učenie Thödgalu na Tenerife sa konalo 4.aţ 10. apríla roku 2014. Na toto vzácne učenie odovzdávané Čögjal 

Namkhai Norbuom sa zaregistrovalo okolo 1000 ľudí a zúčastnilo sa ho presne 967 osôb. Miestom konania bolo 

Šport Centrum Tijocho Bacho na juhu ostrova. Taktieţ sa tu konala aj spoločná Ganapúdţa, Lotéria na podporu 

Garu a aukcia. Kaţdé popoludnie sa v Dzamlingare spievali tibetské piesne a tancovali tibetské tance.  

 

 
 

Ako hovoriť bez odhalenia niečo o tomto vzácnom a tajnom učení? Keďţe nemám riešenie k tomuto hlavolamu 

poprosím o spoluprácu ostatných praktikujúcich. Pri početnej návšteve tohto učenia je výber jednoduchý. Prosím 

podelili by ste sa svoju skúsenosť ohľadom tohto učenia? Niektorí váhali, pretoţe vedeli, ţe by mali oslobodiť 

vlastné emócie namiesto toho, aby ich zdieľali s Mirrorom. Taktieţ vedia, ţe by nemali posudzovať ľudí alebo 

organizáciu a je lepšie ostať v duchovnej rovnováhe. Zároveň rozumejú, ţe tento článok je pre naše relatívne 

podmienky, takţe súhlasia prispôsobiť sa týmto ţurnalistickým okolnostiam a zdieľať ich skúsenosť. Ďakujem Vám 

za súcit a spoluprácu. 

Nie je to také jednoduché udrţať pozornosť medzi toľkými ľuďmi z celého sveta. Na krásnom ostrove, kde je 

mnoţstvo rozptýlení (oceán, krásne ţeny, muţi, slnko, Delek Bar). Ale aj pri pive praktikujúci nezabúdajú, prečo 

sem prišli. Máme veľa priateľov. V komunite stretávame nových muţov a ţeny, ale hlavný bod je učenie. Téma 

učenia je taká pokročilá. Niekedy sú Majstrove vysvetlenia také priame a esenciálne, ţe o nich diskutujeme s 

druhými, aby sme počuli ich náhľady. “Aj keď všetci vieme, ţe to nie je o intelektuálnom pochopení”: hovorí Peter 

zo Slovenska. Medhi z Paríţa hovorí: “ Ţe nie je rozptýlený prostredím. Samozrejme je to veľmi inšpirujúce so 

sopkou a oceánom, ale pre mňa je hlavne dôleţitý obsah učenia. Išiel by som pravdepodobne kamkoľvek, aby som 

toto učenie dostal. Ale aj keď vieme, ţe všade je nirvána, niektoré jej časti môţu byť viac atraktívne ako tie druhé. 

Napríklad Dzamling Gar, ktorý je srdcom všetkého.” 

Je to prvá moţnosť, aby sa toto učenie konalo v Dzamling Gare. Je to veľmi priaznivé. Ak porovnám dve učenia 

Thödgalu (predchádzajúce sa konalo na severe ostrova Tenerife v roku 2011), tu je to väčší pocit rodinného 

prostredia. Začiatok zjednotenia Vadţra rodiny znovu. “Máme miesto, spoluprácu, dobrú energiu, všetko sa uberá 

pozitívnym smerom” : hovorí Wes Guo z Číny.  
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Dzamling Gar ako rodinný dom? Je to pocit zdieľaný niektorými praktikujúcimi. Je tu jadro medzinárodnej 

komunity. Pár stovák praktikujúcich, ktorí vţdy prídu z celého sveta na takéto dôleţité učenie a praktikujú spolu. 

Všetci sa poznáme a to je veľmi pekné. “Na takomto učení sa cítime ako jedna veľká rodina,”  hovorí Rus Saša 

Pubants. Tu je pocit, ktorý sa snaţí vysvetliť Dirk z Barcelony: “Prostredie, je iné ako to na učení Thödgalu z roku 

2011, pretoţe teraz je tu Gar. Predošlé miesto bolo tieţ fantastické. Gar je centrum aktivít. Je tu dom Rinpočheho. Je 

tu. Na severe som sa viac cítil ako hosť. Tu sa cítim viac ako doma.” 
 

 
 

Aj keď učenie neprebiehalo priamo v Dzamling Gare, ale 15 minút autobusom odtiaľ, všetci boli spokojní. Kaţdé 

ráno nás odváţalo mnoho autobusov k veľkej hale z Dzamling Garu a iných dedín. Autobusy potom čakali na náš 

návrat. Na ceste zo Šport Centra Tijocho Bacho sme mohli kontemplovať nad oceánom a črtami ostatných 

Kanárskych Ostrovov. “Bola úţasná práca zorganizovať takúto udalosť. Môţeme vidieť, ako ľudia spolupracovali a 

urobili všetko, čo môţu, aby pomohli poskytnúť čo najlepšiu organizáciu,” poznamenala Lesya z Moskvy. “Tisíc 

ľudí na jednom mieste nevyzerá byť problémom. Bola som prekvapená, ţe aj v takomto hojnom počte to bola veľmi 

pekná a silná skúsenosť”: hovorí Kristína z Dánska. Tracy Ni z Číny vyjadruje podobné pocity: “ Jedného 

odpoludnia sa vybralo do domu Rinpočheho okolo 50 Číňanov a bol pre nás zorganizovaný špeciálny autobus.”  

“Je to uvoľnené, plynulé a zároveň aj efektívne. Aj keď necítime štruktúru, vţdy nás vítajú s otvoreným srdcom” : 

hovorí Hélén z Nice, Francúzska. 

Prebiehali aj Tibetské Piesne a Tance v programe. Kaţdé poobedie od zhruba piatej do cca ôsmej. “ Po učeniach, 

ktoré sú veľmi hlboké - intenzívne a musíme byť veľmi skoncentrovaní, je tanec ako také otvorenie sa. Cez radosť a 

hru praktikujeme prítomnosť,” hovorí Anna Diogéne z Barcelony, Španielska. Saša Pubants súhlasí: “Tibetské tance 

sú v programe s takým veľkým učením, ako je Thödgal. Tance sú taktieţ súčasťou učenia Majstra, ktorý nie je 

závislý na konkrétnej forme alebo pravidle, aby učenia dával. Pretoţe je učiteľom Dzogčenu, dáva učenie 24hodín 

denne v kaţdej situácii. Rinpočhe pouţíva okolnosti veľmi kreatívnym a presným spôsobom. Aby vyšiel ponad 

konkrétne limitácie formy a spôsobu, čo je vlastne prax. Prax by mala byť ţivotom. Ak sme si vedomí a zvaţujeme 

to, môţeme mať neustály prúd a vedenie skrz učenie. Tancujeme, radujeme sa, naša myseľ je zrelaxovaná, šťastná a 

to je najlepší spôsob ako aplikovať rady učenia Dzogčenu.”  
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Jedného dňa okolo 18 tanečníkov bez geografických obmedzení urobilo na hlavnom námestí susedného mestečka 

Adeche predstavenie. Je to krásne miesto obkolesené horami. Bolo tam veľa ľudí z komunity, ale aj pár ľudí 

z Adeche. Nie je to prekvapením, pretoţe takáto udalosť sa tu organizovala pár dní pred tým. Potom Rinpočhe 

pozval všetkých do tanca. „ Videla som svetlo v jeho tvári. Usmieval sa a pozeral na všetkých tancujúcich ľudí. Bolo 

to veľmi dojemné vidieť toľkých ľudí tancovať alebo aspoň to skúšať,“ hovorí Anna Diogéne. 

Tentokrát neboli Jantra Jóga a Tanec Vadţry oficiálne v programe. Moţno, aby ľudia relaxovali namiesto 

akumulovania aktivít. Ale ten, kto je skutočne zaujatý, sa môţe učiť slovami z úst inštruktorov vedúcich praxe Jantra 

Jógy v Šport Centre kaţdé ráno o ôsmej. Príprava, rytmické dýchanie, jantry... „Je to neformálne stretnutie 

entuziastov praktikujúcich Jantra Jógu a inštruktorov ako je Míša. Ideme prvým autobusom 7.45. O ôsmej začíname 

aţ do 9.30. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, pretoţe od kaţdého inštruktora zistím nové chyby v mojej praxi,“ hovorí 

Verena Bolzano z Talianska. Kaţdé poludnie sa v Dzamling Gare tancuje pieseň Vadţry. „Je dobré sa stretnúť 

s praktikujúcimi z celého sveta a zdieľať s nimi tieto praxe spoločne,“ hovorí Šandor Dani z Francúzska. Preto si 

niektorí praktikujúci priali, aby to bolo zahrnuté v programe. „Nie kaţdý vedel, ţe sa tu tanec Vadţry praktikuje, 

preto neprišli. Nejaký rozvrh by pomohol,“ poznamenáva Olesja z Ruska. 
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Jedno odpoludnie traja Číňania a dvaja Francúzi prišli tancovať pred Rinpočheho. Títo piati noví inštruktori dostali 

diplomy priamo z jeho rúk. Aký je ich dojem? „Je to príliš osobné,“ poznamenáva Šandor Dani. „Je to obrovská 

príleţitosť byť pred Rinpočhem počas tohto učenia Thödgalu a taktieţ tancovať v Dzamling Gare, pretoţe je to 

priaznivé miesto.”  

“Keď ľudia neprídu na tanec, tak si uţívajú pláţe, bazény a slnko. Pred tým neţ sme sem prišli, mali sme s 

manţelom veľa práce. Potrebovali sme len relaxovať, radovať sa z dovolenky spoločne, sedieť na slnku a veľa si 

čítať,” hovorí Kristína z Dánska. Niektorí išli na výlet objavujúci krásne obrazy údolia Masky alebo nádhernú pláţ s 

čiernym pieskom v Playa De La Arena. Kaţdý deň sa mohli ľudia stretnúť v Deleku rovno pred Dzamling Garom od 

rána do polnoci. Veľmi príjemná kaviareň, kde sa môţete dobre a lacno najesť a dať si nejaké nápoje s priateľmi. 

Vďaka bezdrôtovému internetovému pripojeniu tu mali niektorí ľudia moţnosť aj pracovať. Ako napríklad jeden 

taliansky výskumník, ktorý poţiadal svojho šéfa, či môţe prísť na Tenerife. Ráno chodil na náuku a poobede 

pracoval na počítači.  

Ako obvykle počas takéhoto veľkého učenia je jedno odpoludnie venovane Ganapúdţi, lotérii a aukcii. Na tento 

priaznivý a špeciálny deň Guru Padmasambhavu sa na oblohe zjavilo veľké a jasné thigle okolo mesiaca. Pre ruskú 

praktikujúcu Natáliu je to ako symbol náuk Dzogčhenu a taktieţ nádherná realizácia tohto učenia, pretoţe všetko je 

dokonalé. 

 

 
 

Tu je ešte krátky pohľad navec od Seana Reada – jedného z hlavných organizátorov: 

Organizácia tohto učenia bola veľmi ostrým kontrastom oproti pokojnému naolejovanému stroju zobrazenému 

vyššie. Pravdepodobne len pár ľudí vie, ţe dva týţdne pred učením nebolo stále rozhodnuté miesto konania. Zároveň 

bola podpísaná zmluva na miesto tohto učenia v priebehu týţdňa pred jeho konaním. Emocionálne napätie bolo 

vysoké.  Stretli sa tu mnohí ľudia s veľkou oddanosťou Majstrovi a jeho náukám a spolupracovali, aby ponúkli 

Majstrovi dokonalú mandalu, z ktorej mohol odovzdať tieto najvzácnejšie a najtajnejšie náuky. Tento zhon na 

poslednú chvíľu sa dal zvládnuť iba vďaka silnej túţbe mnohých pomôcť v organizácii tohto podujatia v Dzamling 

Gare samotnom. Rinpočhe vybral sídlo pre medzinárodnú dzogčhenovú komunitu. Je pochopiteľné, ţe si mnohí 

priali, aby sa toto učenie konalo na tomto mieste. Vynaloţilo sa mnoho úsilia na uskutočnenie tohto sna. 

Kaţdopádne skutočnosť a okolnosti neboli vhodné. A tak začal zhon v hľadaní iného miesta. Aj napriek neskorému 

začiatku sa zahájenie učenia blíţilo. Silné skúsenosti a organizačné schopnosti projektového manaţéra začali ţiariť. 

Kúsky skladačky začali zapadať do seba práve včas pred zahájením tohto podujatia. Aţ teraz pri spätnom čítaní 

týchto slov zúčastnených vyššie v texte vidím, ako bolo moţné pre organizujúcich vytvoriť takto hladko plynúce 

podujatie v tak krátkom čase. Veľká vďaka im všetkým. 
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Uverejnila Naomi Zeitz v Mirrore. preloţila Diana Mianovská. 

 

Oznamy 

Ahojte,  

 

od začiatku mája aţ pribliţne do konca mája budú prebiehať stavebné práce na Gompe, v súvislosti s tým budú v 

dome, na povale ubytovaní robotníci. Neskôr budú v prácach opäť pokračovať. Jednalo by sa celkovo asi o 2 

mesiace. Pokiaľ si neprajete, aby tam títo robotníci z akéhokoľvek dôvodu bývali dajte nám prosím vedieť, berte ale 

prosím na zreteľ, ţe ak budú robotníci bývať inde premietne sa nám to do nákladov na stavbu gompy, keďţe firmy si 

zaúčtujú náklady na cestovné a ubytovanie.  

 

Ďakujeme  

 

váš gakhyil 

 

Dôležité: Hromadenie Ganapudže Džigme Lingpu pre Wangdenling 

Ahojte, 

 

ako uţ asi viete, nedávno začalo a uţ prebieha hromadenie ganapúdţe pre účel úspešného dokončenia gompy vo 

Wangdenlingu. Zmyslom takejto praxe je nahromadenie zásluh a odstránenie prekáţok pre uskutočnenie nášho 

spoločného projektu, ktorým je Wangdenling. Cieľové číslo je 108,000 ganapúdţ pre Wangdenling. Podmienky 

účasti na tomto projekte sú nasledovné: 

 

- Počas praxe ganapúdţe opakujte viacnásobne ganapúdţu Dţigme Lingpu s jasným porozumením významu textu a 

s prítomnosťou vizualizácie. Opakovania si počítajte (napr. na mále). 

 

- Na konci praxe venujte zásluhy pre úspešné dokončenie gompy a ostatných projektov súvisiacich s 

Wangdenlingom. 
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Online počítadlo, kde môţete sledovať ako nám pribúda prax pre Wangdenling a kam prosím dávajte záznamy o 

svojich nahromadených ganapúdţach: 

 

www.dzogchen.sk/gplingpa 

 

Ďakujeme, váš gakhyil. 

 

 

 

Kurzy a akcie na Slovensku  

 

30.5. – 1.6. 2014 Osem pohybov jantrajógy pre verejnosť Honzom Dolenským v Košiciach  

8.6. - Úvod do meditácie šamathy a vipašjany z pohľadu mahájány s ctihodným Dhammadipom v Bratislave 

         (podrobnosti na www.dzogchen.sk) 

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s MichaelomKatzom v Bratislave  

27.2. – 3.3.2015 Kurz na tému Pokoj a pohyb (šine a lhagtong) s JimomValbym v Bratislave 

 

Kurzy v ČR  

Na najbliţšie obdobie nie sú v ČR ohlásené ţiadne kurzy. 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v ČR kontaktujte blue@dzogchen.cz  

 

 

Kurzy v Poľsku  

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s MichaelomKatzom 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Poľsku kontaktujte blue@dzogczen.pl  

 

Kurzy v Rakúsku  

Na najbliţšie obdobie nie sú v Rakúsku ohlásené ţiadne kurzy. 

 (detaily: yantrayoga@dzogchen.at)  

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Rakúsku kontaktujte wien@dzogchen.at  
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Ako Akhu Tönpa pomaľoval býka 

 

Jedného dňa sa Akhu Tönpa prechádzal po poliach a videl muţa, ktorý oral. Pluh mu ťahal pár býkov. Akhu videl, 

ţe jeden býk bol čierny, zatiaľ čo druhý bol strakatý.  Akhu si sadol neďaleko muţa a povedal: „Nazdar! Vidím, ţe 

máš pár zdravých býkov. Veľká škoda, ţe sú nevyrovnaný pár.“ 

„Ako to?“ spýtal sa muţ. 

„No jeden je čierny a druhý strakatý.“ 

„S tým, ale nič nenarobím.“ 

„Ále, iste, ţe hej! Môţeš strakatého prerobiť na čierneho.“ 

„Spravil by si to pre mňa?“ 

„Jasné, jasné a bude ťa to stáť len jeden pohár piva,“ odpovedal Akhu. 

Teda sa dohodli na cene a Akhu potom odviazal od pluhu strakatého býka. Potom zobral niečo čierneho blata a 

rozotrel ho po býkovom tele. Nakoniec pokryl všetky biele fľaky blatom a býk vyzeral byť taký čierny ako ten 

druhý. „O tri dni ho okúp a všetky biele škvrny uţ budú navţdy čierne.“ 

Muţ pokračoval v orbe a povedal: „Môţeš si po to pivo dôjsť ku mne domov.“ 

Akhu šiel teda do muţovho domu, ktorý bol neďaleko od oraniska. Akhu tam stretol oráčovu ţenu a povedal jej: 

„Práve som tvojmu muţovi predal býka. Povedal mi, aby som si k tebe prišiel pre peniaze. Ak mi neveríš, pozri sa z 

okna a presvedč sa.“ Pozrela sa z okna a uvidela pár čiernych býkov, ktorými jej muţ oral. Dala Akhuovi sumu v 

cene jedného býka a Akhu sa s peniazmi pobral preč.  

 
 

 

 

 

 

 


