
 

 

September 2014 

Altweibersommer ist wieder da. 

Novinky z Lingu a komunity 

 

V septembri firma pracujúca na gonpe dokončila stavebné práce, ktorých posledná etapa - osadenie okien a 

dokončenie dreveného obloženia okolo okien prebehne v polovici októbra. Do gonpy je zavedená elektrina a sú 

porobené rozvody, obloženie je kompletné, ako aj náter exteriéru, v interiéri bude treba dorobiť ešte pár detailov. 

Karmajogíni počas celého mesiaca praktikovali ganapúdže a Ozer Čänmu a tiež urobili ochranné nátery na exteriéri 

a v interiéri gonpy. Koncom mesiaca prebehla komunitná schôdza, ktorá napriek pomerne neskorému ohláseniu 

zaznamenala na naše pomery slušnú účasť - 17 členov. Na schôdzi sme prebrali budúcnosť projektov ako je gonpa, 

chatky a zázemie a zvolili sme nášho prvého geka, Juraja Michnu a nový gakyil (viac v oznamoch.). 

 

  
Gonpa.                                                                                                   

 

 

                       

Z posledného učenia 
 

Tulku Urgjän Rinpočhe 

 

Úprimne povedané, ak ste dostali učenia o podstate mysle a potom robíte prax prípravných cvičení (ngöndro) - 

pričom si pripomínate rozpoznávať podstatu mysle - nesmierne to znásobí účinok vašej praxe. Hovorí sa, že 

praktikovať s čistým postojom znásobí účinok sto krát, ale praktikovať s čistým samádhi (v prirodzenom stave) 

znásobí účinok praxe sto tisíc krát. Spájajte prípravné praxe s rozpoznaním podstaty mysle a vaša prax bude 

nesmierne efektívna. Môžete robiť prípravné praxe jednoducho s dobrým a úprimným postojom a to samo určite 

očistí vašu negatívnu karmu. Ale dobrý postoj sám o sebe nie je dostatočný, nie je to pravá cesta k osvieteniu. Ak 

však do praxí zahrniete správny náhľad, rozpoznanie podstaty mysle, potom sa prípravné praxe stanú hlavnou 

cestou k osvieteniu. Môže nakreslená sviečka osvetliť miestnosť? Nie je lepšie mať skutočnú sviečku s ozajstným 
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plameňom a ozajstným svetlom? Podobne, keď robíme prax útočiska, tak skutočným útočiskom je prijímať 

útočisko bez konceptov subjektu, objektu a činu. To isté platí o postoji bódhičitty, skutočným stavom bódhičitty, 

prebudenej mysle, je oslobodenie od troch konceptov. Tak isto je to s praxou Vadžrasattvu, obetovaním mandaly a 

gurujógou. Je iba jediná cesta, ako sa oslobodiť od troch konceptov, a tou je rozpoznať pravý náhľad. 

Mnohí z vás žijete jednou nohou v hmotnom, materiálnom svete. Tomu sa nedá vyhnúť. Musíte zarábať peniaze, 

aby ste sa postarali o svoju životnú situáciu. Nenútim nikoho, aby sa stal mníchom či jogínom, všetkého sa vzdal a 

dostal sa kvôli tomu do problémov. Zrieknutie sa bude prirodzene, samo od seba, rozvíjať z vášho cvičenia 

spočívania v podstate mysle. Keď budete stále hlbšie praktikovať toto učenie a získate hlbšie presvedčenie, budete 

stále menej priťahovaní nestálym svetom a jeho vrtochmi. Z hĺbky srdca objavíte hodnotu Buddhovho učenia a 

postupne budete do praxe vkladať viac a viac energie. Nechcem ani nepotrebujem nikoho do ničoho nútiť alebo 

tlačiť, tento rozvoj sa deje sám od seba. Inteligentní ľudia sami chápu to, čo má hodnotu. 

 

 
 

Tulku Urgjän Rinpočhe 

 

Niektorí ľudia za mnou prídu a hovoria, „Robím prax už desať rokov“ alebo dokonca „Praktikujem dvadsať rokov 

a dlho som bol na meditačných ústraniach, ale nemám žiadne neobyčajné skúsenosti ani žiadnu veľkú realizáciu.  

Nestalo sa nič.“ Prečo? Nestačí sa len označovať ako „praktikujúci“ a nechať čas plynúť. To nie je významom 

praxe dharmy. Sme v samsáre nespočetne veľa životov. Naše mysle sú tak prestúpené samsárickými tendenciami. 

Ako môžeme očakávať, že sa transformujeme behom niekoľkých rokov? Takto sa to nedeje. Zvykové sklony, tri 

jedy a dualistické uchopovanie sú v našej mysli latentné. Boli tu, v kontinuálnom znovu-vytváraní, od času bez 

počiatku. Kedykoľvek sa objaví situácia, sme opäť chytení a to sa deje opakovane, stále znovu a znovu. Prípravné 

praxe sú také dôležité práve preto, že očisťujú tieto negatívne návyky a tak umožňujú, aby sme mohli dosiahnuť 

realizáciu. Keď sú tieto tendencie očistené, uskutočníme naše tri prvotné káje. Keď sú tri káje plne prítomné, 

dosiahli sme úroveň buddhovstva. 

Až do tohto bodu je však naša buddhovská podstata skrytá. Jediný spôsob, ako plne uskutočniť buddhovskú 

podstatu, je autenticky pokračovať v praxi dharmy. To sa však nestane len občasným praktikovaním po dobu 

niekoľkých rokov. Samozrejme, že sporadická prax robí dobrý dojem, ale nespôsobí autentickú zmenu. Na to, aby 

sme skutočne dosiahli realizáciu behom niekoľkých rokov, je treba praktikovať po celý čas, nielen občasne. 

Najlepšie je praktikovať tak, že každú noc spíte iba jednu hodinu a zvyšok času, dňom i nocou, sa snažíte byť 

neustále nerozptýlení. Ak dokážete takto praktikovať, zaručujem vám, že do pätnástich rokov budete plne 

prebudení, plne realizovaní. O tom nie je pochýb! To ale znamená kontinuálne praktikovať, nie len chvíľu. Ste 

schopní to urobiť? Túto možnosť máte vo svojich rukách. 
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Ak sa od doby, kedy ste začali praktikovať, nič zvláštneho nestalo, a vy sa preto cítite odradení, znamená to, že ste 

nepochopili význam dharmy. Odriekanie je skutočným znakom dovŕšenia, požehnania a realizácie. Inými slovami, 

je tu prirodzená odpútanosť od samsárických úspechov a ziskov, od akýchkoľvek samsárických stavov. 

Nanešťastie, ľudia niekedy prahnú po neobyčajnom. Niektorí ľudia očakávajú, že niečo božské zostúpi zhora 

obdarí ich špeciálnymi silami. Iní si myslia, že násilným vytvorením určitej skúsenosti v mysli, sa ňou intoxikujú, a 

že môžu byť celý čas „high“, nadrogovaní praxou dharmy. Takíto týpci chodia s pohľadom na oblohu, už sa 

nepozerajú rovnako ako normálni ľudia. Myslia si, že sú neobyčajní a výnimoční. Niektorí ľudia, keď sa dostanú 

do zmeneného stavu meditácie, si myslia, že veľmi jemné formy troch jedov, známe ako skúsenosti blaženosti, 

jasnosti a neprítomnosti myšlienok sú realizáciou. Mnohí ľudia sú lapení vo svojich vlastných predstavách. Keď 

začnete mať jasné sny, dostanete sa do spárov démonov. Prídu a budú sa tváriť ako poslovia buddhov, bódhisattvov 

a božstiev. Budú sa vás všemožne snažiť zviesť z cesty.  

Neprikladajte žiadny zvláštny význam dočasným skúsenostiam, vôbec žiaden. Je iba jediná vec, v ktorú je treba 

mať dôveru: pravý stav realizácie, ktorý je nemenný ako priestor. Je nanajvýš dôležité to pochopiť. To, o čo 

skutočne ide, je prehĺbiť oddanosť a dôveru k dharme, aby ste vnútorne cítili, že jedine na dharme záleží, jedine 

dharma je dôležitá. To je istý znak dovŕšenia. 

Vždy v sebe živte pocit, „Do konca života sa nikdy nevzdám praxe dharmy!“ Inak budete odvedení na scestie, 

zneužijete dharmu, alebo čo je ešte horšie, vzdáte sa dharmy. K opusteniu dharmy môže dôjsť, keď má človek 

pocit, že z toho nič neplynie pre neho, že z toho nemá nič sám pre seba. „Praktikujem dharmu už tak dlho a nemám 

z toho vôbec žiaden úžitok. Mal by som radšej obchodovať, z toho by som aspoň niečo mal.“ Toto my khampovia 

voláme „dať zlý koniec dobrému začiatku.“ Môžete byť príkladným praktikujúcim prvú polovicu života, ale neskôr 

začína nadšenie chladnúť. Nakoniec začnete podnikať a stanete sa úplne neduchovným človekom. Takýto typ 

kariéry v dharme vás v istom bode bude určite veľmi mrzieť. Oveľa lepšie je dať dobrý koniec zlému začiatku: 

spočiatku nebyť až taký úchvatný praktikujúci, ale pomaly, s pokrokom v praxi sa začne prejavovať jej blahodarný 

účinok. V Khame to nazývame „dobré dieťa dobrého otca.“ Nasledujte tento príklad! Chcem zdôrazniť toto: Nikdy 

sa nevzdajte dharmy! Keď idete z Káthmandu peši do Bódhgáje, budete musieť prejsť cez hory, údolia, rieky - 

mnohými krivoľakými cestami. Ak sa na ceste zastavíte, nedôjdete tam. Cestovať do Bódhgáje bez toho, aby ste 

zablúdili alebo sa dali na scestie znamená čo najčastejšie uplatňovať náhľad, meditáciu a jednanie. Neustále 

pokračujte v praxi dharmy. Prosím znovu a znovu sa snažte vnášať duchovnú prax do každej chvíle svojho života. 

Často sa modlíme takto: „Nech zintegrujem prax do života.“ Nepraktikujte iba chvíľu, raz za čas - pričom zvyšok 

času žijete ako obyčajný človek. Začleňte prax do života! Naplňte každý okamih svojho života duchovnou praxou. 

V čomkoľvek, čo robíte sa snažte znovu a znovu nechávať myseľ v prirodzenom stave. Ak sa zastavíte niekde 

uprostred cesty, skončíte niekde na prašnej ceste na nepálskych hraniciach, nikdy nedôjdete do samotnej Bódhgáje. 

Snažte sa rozpoznať svoju buddhovskú podstatu a jedného dňa dorazíte do Bódhgáje pravého a dokonalého 

osvietenia. 
 

Toto učil Tulku Urgjän Rinpočhe v posledný deň svojho posledného verejného učenia v Nagi gompe, 30. októbra 1995. Zomrel o tri a pol 

mesiaca. Do slovenčiny preložil Lukáš Chmelík. 
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Oznamy: 

 

Dôležité: Hromadenie Ganapudže Džigme Lingpu pre Wangdenling  

- akcia pokračuje 

Ahojte, 

 

blížime sa k 30000! Prosím pokračujme v hromadení ganapúdž a určite dosiahneme náš spoločný cieľ, 

Wangdenling potrebuje naše zásluhy.  

Zapojte sa prosím všetci a nezabudnite prispievať svojimi počtami na www.dzogchen.sk/gplingpa bude to 

inšpirovať aj ďalších praktikujúcich, ktorí sa ešte nepridali. Ďakujeme. 

 

Schôdza komunity vo Wangdenlingu 

 

27.9. prebehla pomerne narýchlo zvolaná komunitná schôdza vo Wangdenlingu, kde bol zvolený nový gakyil: 

 

Lubomír Michna (red) - viceprezident gakyilu 

Alexander Berek (red)  

Andrej Vergun (blue) 

Michal Brada (blue) 

Tomáš Chaban (yellow) 

Juraj Harvánek (yellow) 

 

Za dočasného geka (do konca marca 2015) bol zvolený Juraj Michna.  

Zhodli sme sa na tom, že prioritou je momentálne dostavba gonpy a potom bude komunita hlasovať o tom, či ísť do 

výstavby „dormitory“ s novým zázemím. Bol tiež vyjadrený apel (ako už v minulosti veľa krát) , že by bolo dobré, 

ak by praktikujúci prejavili svoj záujem a účasť na projekte Wangdenlingu, či už karmajogou, finančným 

príspevkom, alebo praxou ako je ganapudža Džigme Lingpu. Podrobnejšiu správu zo schôdze nájdete v internej 

sekcii našej webstránky. 

 

Wangdenling mimo prevádzku! 
Ahojte, 

 

na Lingu sa premnožili veľké lesné myši a piskori. V podlahe pod malou gompou jedna alebo viacero zdochlo, 

zápach je neznesiteľny a tak sme začali rozoberať podlahu a čistiť. Starý dom je preto rozbombardovaný a ťažko 

obývateľný. Zatiaľ sa našla jedna zdochlinka, moč a trus, predpokladaný návrat do normálu druhá polovica 

budúceho týždňa (16.-19.10.). 

 

Diky za pochopenie 

 

Lubo 

(red) 
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Kurzy a akcie na Slovensku 

 
Ahojte,  

   

pozývame vás na kurz jogy snu s Michaelom Katzom 24. - 26.10.2014, ktorý sa 

uskutoční Bratislave, keďže gompa sa zrejme nestihne do kurzu dostavať.  

   

Miesto konania: Lotus joga, Kuzmányho 4, Bratislava, 

http://www.lotusjoga.sk/kontakt 

  

Program:  

Piatok 24.10. 

19:00 - 21:00 

 

Sobota 25.10. 

10:00 - 12:00 

obedná pauza 12:00 - 15:00 

15:00 - 17:00  

po tom ganapúdža 

 

Nedeľa 26.10. 

10:00 - 12:00 

obedná pauza 12:00 - 14:00 

14:00 - 16:00 

  

Cena kurzu je 50 euro,pre reduced členov pri zaplatení dopredu, 65 na mieste 

pre ordinary členov 60 dopredu, 65 na mieste, 

pre sustaining členov 30 pri zaplatení doprebu, 40 na mieste euro  

pre meritorious členov zadarmo 

 

  

Platby posielajte na účet: 1018129018 / 1111, najneskôr do 17.10., do 

poznámky 

pre príjmecu dajte "dreamyoga." Nedostatok financií nebude prekážkou účasti, 

dohodneme sa. 

 

Registrujte sa na: yellow@dzogchen.sk. 

  

Budeme sa na vás tešiť, 

   

majte sa krásne, 

 váš Gakyil. 

 

Čo sa týka ganapúdž a karmajog vo Wangdelingu sú síce ohlásené len na každý druhý víkend, ale príďte prosím, 

kedykoľvek môžete! Ďakujeme.  

 

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom v Bratislave 

8.11. - 9.11. Kurz písania čítania tibetštiny (v prípade dostatočného záujmu) vo Wangdenlingu 

28.11.-30.11. Kurz jantrajogy pre začiatočníkov a mierne pokročilých v Košiciach 

Február 2015 - Losar v Bratislave (dátum bude upresnený).  

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

18. -19.10. Iniciácia a náuka s J.S.Taklung Cetrul Rinpočhem (viac na www.dzogchen.cz) v Prahe 

13. - 17.11. Kurz tanca Piesne Vadžry pre pokročilých s Ritou Renzi  

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

 

Kurzy v Poľsku  

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom 

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

 

Kurzy v Rakúsku  

24.10. - 26.10. 2014 Tanec vadžry Oslobodenia šiestich sfér. 

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Rakúsku kontaktujte wien@dzogchen.at  

 

 

 

 

Poézia, recesia a tvorba našej sanghy 

 

Ahojte, toto je nová rubrika, kde môžete prispievať, svojou tvorbou, výlevmi, úvahami, esejami, cestopisnými 

črtami atd. Tento raz tu prvý krát v histórii uverejňujeme príspevok veršotepca H.G. Rozpomenského, ktorý 

popisuje svoju prvú skúsenosť s meditáciou. Ak by ste chceli aj vy niečím prispieť, máte tvorivé nutkanie, či niečo 

o čo sa chcete podeliť, pokojne sa pridajte a svoje príspevky posielajte na blue@dzogchen.sk. Vďaka.  

 

H.G. Rozpomenský: 

 

Meditačného vnoru vrchol nedobytný 

 

Prečítal som v časopise, 

čo sa volal Elle, 

že sedieť a meditovať, 

to je prosto skvelé. 

 

Tak som kúpil na e-bayi 

meditačný polštár, 

šťastný som bol prevelice - 

doniesol ho poštár. 

 

Nuž som sadol nohy skrížil, 

div že som si neublížil. 

 

Póza moja bola tuhá, 

obsedieť som nevedel, 

boleli ma nohy, 

najprv jedna, potom druhá. 

Nato ma zas zadok škrel, 

nemám na to asi vlohy, 

to som si ja pomyslel. 
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Zápasil som, ba sa zmietal, 

až som spásny nápad dostal: 

 

Uvoľniť sa dáko musím,  

v tom bude ten zádrheľ, 

fľašu vína vypiť skúsim, 

inak mi to nepôjde. 

 

Keď som dopil objem celý, 

všetko krásne išlo mi, 

dosiahol som posed skvelý 

a zaspal som na zemi. 

 

  

 

 

Ako Akhu Tönpa napálil svoju novú ženu 

 

Nejaký čas po tom, ako zomrela Akhuovi žena, oženil sa s inou, s ktorou žil po dlhý čas. Akhuova nová žena bola 

krásna a keď odišiel Akhu za obchodom, spávala s rôznymi mužmi. Keďže o tom nejakú dobu vedel, rozhodol sa 

Akhu, že na ňu prichystá lesť, aby s tým prestala. 

Nejaký čas mu ale trvalo, než dokázal vymyslieť plán. Jedného dňa si Akhua zavolal khalön (guvernér) z druhého 

kraja, aby prišiel do jeho domácnosti tkať látky, keďže bol Akhu v tom veľmi zručný. Zenu nechal doma a šiel ku 

khalönovi do druhého kraja.  

Strávil na tom mieste pár mesiacov a tkal. Khalön bol jeho prácou veľmi potešený a spýtal sa ho: „Chceš sa tu 

usadiť? Dokým tu budeš, budem ti dávať prácu. Akhu prejavi záujem, ale povedal: „Nuž vaša urozdenosť! Veľmi 

rád by som sa sem presťahoval, ale mám problém, ktorý je treba najprv vyriešiť. Možno by ste mi moli pomôcť.“ 

Khalön sa celý prekvapený spýtal: „A čo to je?“ 

Akhu povedal: „Moja žena je veľmi pekná, takže sa chce s ňou vyspať veľa mužov. Ale ktokoľvek okrem mňa sa s 

ňou vyspí zomrie!“ 

„Prečo je to tak?“ 

„Moja žena má nezvyčajnú vec. V jej zadnici žije had a ten vylieza von a pohryzie kohokoľvek, kto sa s ňou 

miluje! V našej obci už zabil niekoľko mužov a tak sa bojím, aby sa to nedialo aj tu.“ 

Khalön povedal: „Zvolám ľudí z obce a budem ich varovať.  To by ich malo presvedčiť, aby ju neobťažovali.“ 

Akhu súhlasil, že sa tam presťahuje. Čoskoro sa Akhu vrátil do svojej dediny, aby zobral so sebou ženu a svoj 

majetok. Kým bol preč zvolal khalön obec a vydal nariadenie, aby muži nespávali s Akhuovou ženou. 

Ked sa Akhu vrátil domov, povedal žene, že sa sťahujú do druhej obce, kde mal viac práce. Ako sa rozprávali, 

zrazu jej povedal: „Vieš že tam maju muži jednu zvláštnosť?  

„Nie, čo to je?“ 

„Všetci muži majú dva penisy!“ 

Jeho žena tomu nechcela veriť a chcela to vidieť na vlastné oči. 

Konečne sa nasťahovali do novej dediny. Pre prácu musel Akhu často chodiť preč a nemohol sa v noci vracať 

domov. A tak musela jeho žena ostávať doma sama. Veľa mladíkov z dediny sa do nej zaľúbilo a chceli s ňou mať 

sex, ale báli sa, že ich pohryzie jej had a zomrú. 

Jednej noci, keď bol Akhu preč,  chcel sa jeden mladý muž s ňou tak veľmi pomilovať, že vymyslel plán, ako sa s 

ňou vyspať bez toho, aby zomrel. Prišiel tam s niekoľkými kamarátmi a priniesli dlhý povraz. Vyliezli na strechu 

priviazali jeden koniec tomu mužovi okolo pása a spustili do izby cez svetlík. Takto, ak by z jej riti začal vyliezať 

had, mohol by zakričať a tí druhí by ho rýchlo vytiahli hore a tak by ho had nepohrýzol. Veľmi rada ho videla, šli 

hneď do postele a začali trtkať. 
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Akhuova žena ležala na chrbte, zatiaľ čo trtkali, premýšľala: „Muž mi povedal, že tu všetci chlapi majú dva vtáky, 

ale zdá sa, že tento má len jedného.“ A tak začala hmatať rukou popod svoje stehno, aby zistila, či nahmatá druhý 

úd. 

Keď ucítil prsty, ktoré sa ho zospodu dotkli, zakričal: „Ťahajte! Ťahajte! Už vychádza had! Muži na streche šklbli 

povrazom tak rýchlo, že si ten udrel hlavu o kraj svetlíka a zrazil si väz.  

Ďalší deň ľudia v celej dedine hovorili o tom, ako toho muža zabil Akhuov had. Od tých čias si Akhu užíval svoju 

ženu, bez toho, aby sa mu toho plietli iní návštevníci.      
 

 

Oznam na koniec. 

Toto je posledné číslo tohto - 1. ročníka Zrkadla, kontinuálne vychádzajúceho. V minulosti boli pokusy, ale boli to 

len jednotlivé čísla. Takže sa nám podarilo zavŕšiť celý rok fungovania. Chcel by som sa preto poďakovať všetkým 

prispievateľom za spoluprácu a teším sa na jej pokračovanie. Ďalšie číslo vyjde v novom designe. S prvým 

ročníkom nás aj opustí na nejakú dobu Akhu Tönpa a miesto neho budú na konci príbehy kráľa Gesara, nemenej 

slávneho tibetského hrdinu. Dúfam, že sa vám tento náš kačičník páčil a že je aspoň trochu prínosný. Akékoľvek 

postrehy, návrhy a príspevky (ktoré sú vždy vítané) prosím posielajte na blue@dzogchen.sk 

 

 

 

 

 

 


