Její Eminence
Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe
Pokračování výkladu k fázím
vytváření a završení z cyklu
Mindrolling Dorsem
Meditační kurz v hotelu Svratka
17.-21. dubna 2020

S radostí oznamujeme, že Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro
Rinpočhe letos opět přijede do České republiky na pozvání meditačního
centra Samten Tse Praha.
Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe
Džetsün Khandro Rinpočhe se narodila jako
nejstarší dcera Kjabdže Mindrolling Tričhena,
svrchovaného držitele trůnu linie Mindrolling,
jedné z šesti hlavních linií v tradici Ňingma
tibetského buddhismu. Rinpočhe byla rovněž
Jeho Svatostí Šestnáctým Karmapou rozpoznána
jako inkarnace velké Khandro Urgjen Tsomo
z Tsurphu. Tak je Rinpočhe držitelkou linie
Ňingma i Kagjü.
Od útlého věku procházela Rinpočhe
intenzivním výcvikem a obdržela obsáhlá učení

od řady největších mistrů tibetského buddhismu
naší doby, mezi nimi od Kjabdže Mindrolling
Tričhena, od Kjabdže Dilgo Khjentse
Rinpočheho, od Kjabdže Trulzhig Rinpočheho,
Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočheho, Kjabdže
Tulku Urgjen Rinpočheho a Kjabdže Tengy
Rinpočheho. Dnes Rinpočhe předává učení po
celém světě, vede několik klášterů a retreatových
center a také řídí řadu charitativních projektů.

Téma a tlumočení výkladů
Džecün Khandro Rinpočhe bude letos v Čechách pokračovat v předávání cyklu učení Mindrolling
Dorsem, termy objevené Čhögjal Terdag Lingpou, zakladatelem linie Mindrolling. Letošní učení
bude pokračováním loňského výkladu k fázím vytváření (khjerim) a završení (dzogrim) v kontextu
sádhany Minling Dorsem. Tato učení jsou vzácnou příležitostí podrobně se obeznámit s principy
a obratnými metodami cesty vadžrajány v její úplnosti. Během výkladů nám Džecün Khandro
Rinpočhe zároveň přímo ukazuje, jak instrukce uplatňovat v náhledu, meditaci i jednání tak, aby
naše pochopení nezůstáválo pouze teoretické či intelektuální, ale aby vedlo ke skutečné transformaci.
Učení bude probíhat v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.

Místo konání – hotel Svratka
Kurz bude opět probíhat v Hotelu Svratka
(www.hotel-svratka.cz). Hotel se nachází v obci
Svratka mezi Hlinskem a Žďárem nad Sázavou.
Z obou měst jede do obce Svratka autobus. Na
mapě v odkazu vidíte hotel označený červenou
šipkou.

Pokud plánujete přijet veřejnou dopravou a
budete potřebovat pomoci se dostat v obci
Svratka od autobusové zastávky do hotelu
(cca 2km pěšky), ozvěte se prosím co nejdříve
na kontaktní email. Odkaz na mapu hotelu
naleznete zde.

Adresa: Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, Svratka
592 02
© Samten Tse Praha 2020

Ubytování a stravování
Většina hostů bude ubytována v hotelu (pokoje
po 3 - 5 osobách, jednolůžkové či dvoulůžkové
pokoje nejsou k dispozici), část ve vytápěných
bungalovech nacházejících se v areálu hotelu
(několik dvoulůžkových, většina 3 - 4 lůžkových
pokojů). V registračním formuláři máte možnost
vyplnit jména spolubydlících, se kterými byste
chtěli být ubytováni. Pokud to bude kapacitně

možné, vyjdeme vašim preferencím vstříc.
Ubytování a snídaně jsou v ceně kurzu. Obědy
a večeře každý účastník hradí sám přímo hotelu.
Při registraci bude možné si vybrat z několika
jídel (včetně vegetariánského). Výklady budou
probíhat v konferenčním sálu hotelu. Prosíme
domácí mazlíčky nechte doma.

Rozvrh kurzu
Pátek 17. dubna 16:00 – 20:00
Příjezd účastníků kurzu, registrace, ubytování. Strava tento den není organizátory zajištěna, nicméně
si v hotelu můžete na vlastní náklady objednat večeři.
Sobota 18. dubna - úterý 21. dubna
Průběh kurzu, přednášky, meditace v Hotelu Svratka.
Hodina ukončení kurzu bude ještě upřesněna.

Cena pobytu a registrace
Cena je: 6 200 Kč při zaplacení zálohy
3 000 Kč do 15. března; zbývající částka bude
pak uhrazena v hotovosti při registraci. Zálohu
posílejte převodem na účet: 2000124205/2010.
Jako variabilní symbol uveďte prosím vaše
telefoní číslo. Prosím uveďte rovněž do vzkazu
pro příjemce své jméno a příjmení.
Cena po 15. březnu je 6 500 Kč, platba v
hotovosti při registraci. Po tomto datu už také
prosím neposílejte peníze na účet.
Pokud někteří z vás mohou přijet pouze na
část kurzu (nedoporučujeme, neboť učení bude
probíhat jako celek), tak cena za 1 den včetně
snídaně je 1 700 Kč. Uveďte tuto skutečnost
prosím do poznámek v registračním formuláři.
Cena pro jednu osobu zahrnuje kurzovné,
ubytování a snídani. Cena doprovázejících
osob: pokud s vámi přijíždí někdo, kdo se
nebude účastnit učení, pak cena pro tuto osobu
je 650 Kč / 1 noc (cena zahrnuje ubytování +

snídani). Doprovázející osoby uveďte rovněž
v registračním formuláři. Platba za tyto osoby
proběhne na místě při registraci.
Obědy a večeře si budete moci objednat při
registraci. Výběr bude vždy z několika jídel
včetně vegetariánských.
Registraci proveďte on-line na:
www.samtentse.cz
Tel. kontakt: +420 777 007 543
(telefon bude dostupný od 5. března)
Email: info@samtentse.cz
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