
 

 

 

 

Marec 2014 

Omlúvam sa za ňeskorjevidaňja. 

Marcové novinky 

 

Marec sme začali uţ tradičnou akciou oslavy tibetského nového roka dreveného koňa teda Losaru s poradovým 

číslom 2141. Tohoročný Losar bol komornejší ako predchádzajúce ročníky, prišlo niečo cez 150 ľudí, ale inak sa 

akcia podarila. Oslavu Losaru zahájil rituálom Sangu náš hosť KhenpoTenphel, ktorý potom predniesol aj výbornú 

prednášku na tému rozvoja súcitu a bódhičitty. Nasledovalo predstavenie jednotlivých skupín vrátane našej 

komunity a výborné vystúpenie tanečníkov tibetských tancov Topgjela a jeho manţelky Cchering spoločne s našimi 

kamarátmi s českej komunity, na začiatku ktorého predviedol Tobgjel dramatický tanec na zapudenie prekáţok 

známy ako Šanagčham (tanec s čiernym klobúkom). Záver celej akcie patril koncertu Maoka. Program bol teda 

pestrý a inšpiratívny, budeme sa tešiť na stretnutie pri oslave Losaru 2142 – roku drevenej ovce. 

 

 
 

Cez víkend 22.3. -23.3. prebehol v Bratislave komorný kurz jantrajógy pre začiatočníkov s HonzomDolenským, 

ktorého sa zúčastnilo 5 účastníkov. 

 

O týţdeň neskôr sme v Bratislave privítali Tulku Dakpa Rinpočheho, ktorého pozval náš vadţrabrat Lukáš, ktorý 

potom aj celú akciu bravúrne prekladal. Rinpočhe najprv v piatok urobil prednášku pre verejnosť o tom, ako sa 

oslobodiť o negatívnych emócií a v sobotu 29.3. udelil malej skupinke účastníkov iniciáciu Troch koreňov Končhog 

Čindu, čo boli tri iniciácie – na Guru Padmasambhavu v pokojnej forme, iniciácia Guru Dragpa v hrozivej forme 

a iniciácia Dákiní Simhamukhy. V nedeľu potom urobil Rinpočhe podrobný výklad praxe pokojnej formy Guru 

Padmasambhavu, kde vysvetlil viacero kľúčových elementov praxe vadţrajány. Všetci zúčastnení boli nadšení 

hĺbkou Rinpočheho vedomostí a silou jeho transmisie a tak dúfame, ţe ho budeme môcť pozvať na Slovensko aj 

v budúcnosti. 
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Spoločné foto s Rinpočhem na záver učení. 
 
 

Úryvok z knihy Planúca Žiara – Spomienky TulkuUrgjenRinpočeho 

 
V kráľovstve Nangčen ţil Jonga, realizovaný majster a blízky ţiak starého Kjenceho.  Dalo by sa povedať, ţe bol sidhom. 

Jedného dňa sa vybral navštíviť majstra Čowanga do pustovne Pevnosť na Vrchole. Čowangovou posteľou bola meditačná 

debna, kde sedel dňom i nocou. Keď prišla návšteva, tak sa z nej väčšinou nepostavil. Tentokrát to však urobil. 

Povedal pomocníkovi, nech poloţí jačiu koţu tamto a Jongovi nech si na ňu sadne. Neskôr Jonga líčil: 

„ Vyšiel von, aby ma pozdravil. Bolo to úţasné, ale bolo to všetko. Keď sme si sadli, nepovedal ani slovo.  Len tam 

vzpriamene a ticho sedel.“ 

Jonga si musel zdriemnuť, kým tam sedel. Pretoţe, keď odchádzal povedal pomocníkovi Kalpovi: „Mám to, po čo som si 

prišiel. Teraz idem domov. Prešiel som celú túto cestu do Nangčen Garu, pretoţe som chcel stretnúť Čowanga. Dobre som si 

zdriemol. Bola to veľmi príjemná návšteva.“ 

Potom odišiel. 

 
ČowangTulku (19 – 20stor.) - inkarnácia TulkuUrgjenRinpočeho v predošlom ţivote. 

Jonga - blízky ţiak starého Kjenceho. 

Pustovňa Pevnosť na Vrchole alebo Dzong-GoLing – vznešená pustovňa SamtenGjatsa a TulkuUrgjenRinpočeho spravovaná kláštorom 

Lačab, ktorý je vzdialený jeden deň jazdy koňmo. V uplynulých rokoch bol prebudovaný inkarnáciou SamtenGjatsa. 

Samten Gjaccho(1881- 1945/6) – majster línie Barom a Línie Nových Pokladov (zaloţená v kláštore Lačab v Nangčene). Bol strýkom 

a korenným majstrom TulkuUrgjenRinpočeho. 

Línia Nových Pokladov alebo ČoklingTersar – zbierka skrytých pokladov náuk alebo teriem. Je zloţená zo štyridsiatich hrubých zväzkov 

objavených ČogjurLingpom s pripojenými textami, učeniami a komentármi písanými predovšetkým ŢamjangKjenceWangpom, 

ŢamgonKongtrulom, KakjabDordţem, TsewangNorbuom, TersejTulku a DilgoKjenceRinpočem. 

Barom – línia Kagjü začala DarmomWangčukom, ţiakom Gampopu. 

 

Preloţila Diana Mianovská 
 

2 

 



 

 

 

Odkaz z Tibetu skrz piesne a tance 

 

Krátky osobný zážitok z Dzamlingaru a slnečného raja – ostrova Tenerife 

 

Začiatkom apríla 2014 som mala obrovské poţehnanie sa zúčastniť  prezentácie tibetských tancov, ich samotného 

učenia sa a tancovania, spievania tibetských piesni, učenia sa ich významu v prítomnosti nášho drahocenného 

majstra a v spoločnosti početnej sanghy. Mnohí venovali mnoho zásluţnej práce, aby sa to celé mohlo uskutočniť 

v takejto forme. Týmto im ďakujem. 

Na začiatku sme začali spievať piesne, no nebolo to úplne jednoduché, ale tréningom sa to na druhý deň začalo 

rýchlo zlepšovať. Kúpila som si knihu vydavateľstva ShangShung s názvom Odkaz z Tibetu skrz piesne a tance 

(Message from Tibet through Songs and Dances) zozbierané naším majstrom Čogjal Namkhai Norbuom. Napadlo 

ho zozbierať tibetské piesne a preloţiť ich do angličtiny, aby sa šíril odkaz z jeho rodnej zeme Tibetu. Piesne sú 

krásne a melodické. Vyjadrujú to, čo cítia Tibeťania. Často spievaná je aj pieseň, ktorú vytvoril majster o Dzamling 

Gare (hlavnom sídle medzinárodnej dzogčhenovej komunity).  

Tance boli skvelým prostriedkom integrácie. Majster hovorí, ţe ak tancujeme, je to zároveň aj prax. Ako začiatočník 

som sa učila odpozorovaním tých skúsenejších tanečníkov. Na začiatku sa to zdalo byť ťaţšie, ale po chvíli sa 

človek uvoľní a v prítomnosti majstra si veselo tancuje ďalej. Tréningom som moje prvotné neohrabané pohyby 

skoordinovala a na konci kaţdého tanca ho spoločným gestom venovala nášmu majstrovi. Tancovalo sa v kruhoch, 

v radoch alebo vedľa seba. Niekedy sme sa drţali za ruky, niekedy sme sa točili dokola a človek mohol krásne 

uvoľniť reč,telo i myseľ zároveň. 

Po tancoch sa niektorí ţiaci zoskupili okolo majstra a spievali sa rôzne piesne zo všetkých krajín. Napríklad čínske, 

ruské, ukrajinské, tenerifské, nemecké, americké, tadţické, talianske, tibetské a dokonca nám zaznelo aj Slovensko 

s piesňou Išiel Macek do Malacek, ktorú som spievala aj ja a taktieţ som si s rusmi zaspievala Kalinku. 

Niektoré tibetské piesne a tance, ktoré sme tancovali môţete nájsť aj na youtubovom kanáli Harmony in 

theSpace(Harmónia v priestore) https://www.youtube.com/user/HarmonyInTheSpace?feature=watch 
 

Na záver by som rada prezentovala preklad piesne Potala z vyššie spomínanej knihy  Odkaz z Tibetu(anglicky 

Messagefrom Tibet throughSongs and Dances): 

V paláci Potala je Láma. Prišiel ako emanácia drţiteľa lotosu Avalokitešvaru. Je srdcový poklad všetkých 

Tibeťanov, ľudí sneţnej zeme. Je Láma, ktorý zachráni naše vedomie v tomto a nasledujúcich ţivotoch. V Norbu 

Lingke je Láma. Je to Láma, ktorý sa stará o všetko utrpenie a radosť všetkých bytosti. Je zrenicou Tibeťanov, ľudí 

sneţnej zeme. Je to Lama, ktorý berie preč utrpenie všetkých bytosti. Je jediné boţstvo sneţnej krajiny. Je mojím 

útočiskom. Snehobiely Kailaš je mojou ochrannou energiou. Všetci ľudia sneţnej zeme sú moji bratia a sestry. 

Sneţna krajina liečivých rastlín je moja rodná zem.  

 

 
 

Diana Mianovská 
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https://www.youtube.com/user/HarmonyInTheSpace?feature=watch


 

 

 

Oznamy 

Ahojte, 

 

po prieskume prostredníctvom dotazníka, sme sa rozhodli, ţe zvoláme komunitnú schôdzu na 3.5. do Wangdenlingu. 

Týmto by som chcelpoprosiť aj tých, ktorí v dotazníku nehlasovali, ale môţu v ten deň prísť, aby prišli, nechje nás 

čo najviac. Program schôdze: 

 

8:00- 9:00 sang a serkjem 

9:00-10:00 pauza na rańajky atd. 

10:00 - 11:30 dlhý thun s invokáciami ochrancov 

11:30 -13:30 obedná pauza 

13:30 - 14:30 zahájenie schôdze, v krátkosti poinformujeme o reforme komunity a o vízii pre Ling,  

potom bude priestor na debatu 

14:30 - 15:30  podľa toho ako sa stihnú prebrať prvé dva body, prejdeme k prezentovaniu karmajógy 

a jej dôleţitosti pre Ling a komunitu a k projektu podpory inštruktorov, plus priestor na debatu. 

Ak bude čas radi by sme prebrali aj to, ktorých učiteľov / inštruktorov pozvať na leto / jeseň. 

cca 16:00       Príprava na ganapúdţu. 

16:30 - 17:30 Ganapúdţa s marme monlam. Následne čhod a voľná zábava/posedenie pri ohni, ak to počasie dovolí,  

prípadne osobná prax, kto ako uzná za vhodné. 

 

Budeme sa na vás tešiť.  

 

váš gakyil 

 

3.5. 2014 Celkomunitné stretnutie vo Wangdenlingu 

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

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  

1.-4. Kurz tanca piesne vadţry s EleonorouFolegati v Phendelingu 

8. – 11.5. Kurz na tému Pradţňápáramitá z pohľadu Dzogčhenu s Igorom Berkhinom.  

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 čítal sväté texty 

 

Tibeťania sú veľmi oddaní buddhizmu. Väčšina rodín pozýva lámu, či niekoho, kto dobre číta, raz mesačne, či aspoň 

raz ročne k sebe domov, aby im čítali texty. Akhu bol dobrý v čítaní textov a ľudia ho často pozývali, aby im 

predčítal a tak zaistil šťastie a prosperitu pre ich rodiny. Jedného dňa ho pozvali, aby prečítal text, ktorý prečítať trvá 

zvyčajne sedem dní. 

Otec rodiny bol plešatý a nemal na hlave ani jediný vlas. Z toho dôvodu sa vţdy hanbil chodiť von na akékoľvek 

verejné zhromaţdenie a celý čas sa zdrţiaval doma. Keď uţ skutočne musel ísť, vţdy nosil špeciálny klobúk.  

AkhuTönpa teda strávil niekoľko dní čítaním posvätných textov v dome tej rodiny, ale rodina nedávala Akhuovi 

dobre najesť. Je pritom povinnosťou kaţdého hostiteľa dávať čitateľovi obzvlášť dobré jedlo a keď dokončí recitáciu 

textov,darovať mu určitú sumu peňazí. No v dome tej rodiny mu dávali len fazuľu. Nikdy mu nedali mäso a tak bol 

Akhu nespokojný.  

Všimol si, ţe rodina mala niekoľko oviec, ako čiernych, tak aj bielych. Zatiaľ čo otec rodiny, ten plešatý muţ, 

pozorne počúval posvätné texty, vymyslel si Akhu plán. 

Ten muţ sám nevedel čítať ani písať. Všetko, čo vedel o textoch Dharmy bolo to, čo mu niekto prečítal. A tak si 

Akhu vymyslel svoje vlastné slová a tváril sa, ţe to je to, čo sa píše v texte. Nahlas recitoval: „Ak nemá niekto na 

hlave ani jediný vlas, vlasy mu čoskoro dorastú ak bude na hlave nosiť teplú koţu čiernej ovce.“  

Ako náhle to muţ začul z textov, vyskočil od prekvapenia a spýtal sa: „Čoţe? Je to pravda?“ 

„Samozrejme, ţe to je pravda,“ povedal Akhu, „pán Buddha to povedal.“ 

Úbohý muţ tomu uveril a poslal niekoho, nech zabije jednu z jeho čiernych oviec. Stiahol z nej koţu a kým bola ešte 

teplá si ju dal na hlavu. Akhu potom dostal na obed i na večeru jahňacinu.  

Plešatý muţ stále nosil tú koţu na hlave, ale po pár dňoch začala tá koţa smrdieť. Akhu si teda zas vymyslel slová 

a recitoval nahlas: „Kto nosí koţu čiernej ovce na hlave dlhšie ako jeden západ slnka, tomu na hlave mu nič 

nevyrastie.“Keď začul tie sväté slová, spýtal sa muţ Akhua: „Čoţe? Prečítaj to zas!“ 

Akhu to teda prečítal zas a vysvetlil: „Pán Buddha hovorí, ţe ak niekto nosí tú koţu na hlave dlhšie neţ je doba od 

jedného východu slnka po jeho západ, nevyrastú mu na hlave ţiadne vlasy. No keďţe si ju nosil po niekoľko 

západov, nevyrastú ti na hlave ţiadne vlasy.“ 

Úbohý muţ mu uveril a vyhodil koţu preč. Akhu pokračoval v čítaní. 

 
 

 

 

 

 

 


