
 

Srdečně vás zveme na buddhistické učení 
se ctihodným Losangem Thubtenem 

 
Jak praktikovat Dharmu a vhled do prázdnoty jevů 

 
So 4. 8. - Ne 5. 8. od 9:00 do cca 17:30 

Buddhismus můžeme dlouho studovat a stále nevědět, jak si učení 
osvojit v životě. Buddhismus je přitom plný pokladů - praxí pro získání 
štěstí v budoucích životech i dosažení nejvyššího osvícení. Klíčem k 

těmto pokladům je umění rozlišit, co Dharma je a co není. 
Potřebujeme vědět, jak vhodně směřovat naše činy, jinak nám veškeré 

snažení bude k ničemu. Praxe Dharmy a světské zájmy nejdou 
dohromady. Čím lépe se jich dokážeme vzdát, tím více bude naše 

konání Dharmou a povede k trvalému štěstí pro nás i ostatní. 
Všechny jevy jsou prázdné inherentní existence. Co se myslí 

konvenční a absolutní pravdou? Jak všechno může fungovat a být 
zároveň prázdné? Jaká je podstata věcí? Promluvíme si o tom, jak 
nám vhled do reality umožní oprostit se od sužujících mentálních 

neduhů a změní naše prožívání a vnímání světa. 
 

Praxe Buddhy medicíny 
 

So 18. 8. od 9:00 do cca 17:30 
Praxe Buddhy medicíny pro lepší zdraví a úspěch ctnostných aktivit 
je obzvlášť účinná v těchto časech úpadku. Je zdrojem léčivé síly pro 
naše tělo i ducha. Pomůže k tomu, aby diagnóza byla správná a léčba 
účinná, i k tomu, aby nám vyšly naše záměry. Přinášení obětin a 
recitování jmen Buddhů medicíny má blahodárný a očišťující vliv na 
stav naší mysli i na to, abychom se ubírali správným směrem.  
Učení o této praxi a její společná recitace bude přípravou na zasvěcení 
Buddhy medicíny, které v listopadu udělí náš učitel Láma Zopa 
Rinpočhe v Mnichově. 
 

 
 

 
Ctihodný Losang Thubten je český mnich tibetské tradice, který žije od roku 2003 v klášteře Nalanda ve Francii. 

Vystudoval pětiletý Basic Program a nyní studuje osmiletý Master Program buddhistických studií – studijní 
programy Nadace pro zachování mahájánové tradice (FPMT). Jeho učiteli jsou Jeho Svatost Dalajláma a Láma 

Zopa Rinpočhe. 
 

Učení je poskytováno zdarma. Dobrovolně je možné přispět ct. Thubtenovi na jeho výdaje.  
 

Místo konání: Čajový klub U hedvábné chobotnice - ul. Petra Rezka 14, Praha 4 
 

Rezervujte si místo na: info@longdol-lama.cz 
 

             Organizuje Studijní skupina tibetského buddhismu - Longdol Lama, tel.: 604 296 296 (Lukáš) 
 

 

https://lamazopa2018munich.com/en/
https://lamazopa2018munich.com/en/
http://www.nalanda-monastery.eu/index.php/en/
http://fpmt.org/
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