
BEZPOŚREDNIE WPROWADZENIE DO NATURALNEGO STANU

Wspólnota Dzogczen i Namdag Ling Warszawa zaprasza wszystkich zainteresowanych Naukami Dzogczen 
na Bezpośrednie Wprowadzenie do Naturalnego Stanu.

27.11 (środa) godz. 19:30 - wyjaśnienia dotyczące Bezpośredniego Wprowadzenia

28.11 (czwartek) godz. 13:00 - live webcast i praktyka Bezpośredniego Wprowadzenia z Chogjalem 
Namkhai Norbu

Metoda praktykowana w Dzogczen jest nazywana "samowyzwoleniem", gdyż opiera się na wiedzy i 
zrozumieniu. Nie chodzi tu jednak o wiedzę, która odnosiłaby się do jakiegoś przedmiotu poznania, lecz o 
doświadczenie stanu poza rozumującym umysłem, stanu kontemplacji.

Sposób widzenia w Dzogczen nie polega na patrzeniu na zewnątrz i osądzaniu. W Dzogczen chodzi o 
znalezienie się w stanie wiedzy. Najczęściej używa się tu przykładu lustra i okularów. Okulary służące do 
patrzenia na zewnątrz, na przedmioty zewnętrzne, stanowią przykład dualizmu. Natomiast zasadą Dzogczen 
jest zwierciadło - powinniśmy patrzeć w nie, żeby odkryć siebie.

Jednak niezależnie od nazwy, zawsze istnieje przekaz od Mistrza, który otwiera ten stan wiedzy dla jednostki. 
Nie znaczy to, że wydarza się cud i wszystko staje się wspaniałe. Jest to stan wiedzy, który trzeba uczynić 
rzeczywistym, innymi słowy urzeczywistnić.

W idealnym przypadku, uczeń powinien starać się podążać za Mistrzem, ponieważ posiada on żywy przekaz 
pochodzący od samego źródła nauk. Może wykorzystać ten przekaz do pracy z jednostką na poziomie ciała, 
głosu i umysłu. Wtedy jednostce dużo łatwiej znaleźć się w stanie wiedzy i nie pozostaje ona dłużej w 
zamęcie.

Mistrz nie stwarza dla ciebie nowych konstrukcji umysłowych. Tylko stara się przekazać ci metodę odkrycia 
siebie. Tylko od ciebie zależy, czy spróbujesz zrozumieć tę metodę i zastosujesz ją w praktyce. Oczywiście 
Mistrz może przekazać ci wiele różnych rodzajów wskazówek, metod i praktyk, ale z pewnością nie dokona 
cudu zmiany ciebie i ofiarowania ci natychmiastowego oświecenia.

BEZPOŚREDNIE WPROWADZENIE

Przekaz wiedzy od Mistrza do ucznia może być ustny, symboliczny lub bezpośredni. To, co czyni nauki 
Dzogczen wyjątkowymi, to bezpośredni przekaz, czyli „ bezpośrednie wprowadzenie”, podczas którego 
Mistrz i uczeń znajdują się w pierwotnym stanie w tym samym momencie poprzez doświadczenia związane z 
ciałem, głosem i umysłem. Bezpośrednie wprowadzenie jest pierwszym krokiem dla każdego poważnie 
zainteresowanego naukami Dzogczen, gdyż to dzięki mocy przekazu uczeń może odkryć swój rzeczywisty 
stan.

Chogyal Namkhai Norbu udziela bezpośredniego wprowadzenia w trzy specjalne dni w roku: w urodziny 
Garaba Dordże, Guru Padmasambawy i Adzoma Drugpy oraz podczas odosobnień, w czasie których udziela 
nauk dzogczen. Aby umożliwić uczestnictwo osobom, które nie mogły osobiście wziąć udziału w 
odosobnieniu z Mistrzem lub osobiście przybyć na bezpośrednie wprowadzenie, przekazy te są 
transmitowane również na żywo przez internetowy webcast.

ZAPRASZAMY DO NAMDAG LING NA WEBCAST BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZENIA !

Warszawa, ul. Drużynowa 3 m. 1A
Metro Racławicka

Wasz Gakyil Namdag Ling

https://www.facebook.com/groups/namdagling/

https://www.facebook.com/groups/namdagling/

