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Палюл Намчо Дзогчен Ретрит

Ежегодният Палюл Намчо Дзогчен Ретрит, наречен ”Освобождението в твоята длан” 
(тиб. Дзогчен Сангье Лакчанг), се провежда всяко лято в центъра Палюл в Германия. 
Автентичният  тибетски  ретрит  започва  с  въвеждащ  курс  и  Ньондро  практика,  и 
завършва с най-висшите Дзогчен практики. 
По време на Палюл Намчо Дзогчен ретрита се преподават традиционни будистки 
учения  и  практики,  които  ни  помагат  да  пречистим отрицателната  си  карма  и  да 
открием  своя  вътрешен  мир.  Благодарение  на  завършването  на  пълния  цикъл  на 
обучение  и практики,  практикуващите  могат  да  реализират истинската природа  на 
своя ум и да открият път към крайното освобождение от страданията в цикличното 
съществувание.



Традицията Палюл Намчо

Цикълът от учения Намчо е известен като „небесни съкровища”, отнасящи се към 
свещените  текстове,  скрити  за  идните  поколения  от  самия  Падмасамбхава.  Тези 
учения са били открити през 17 в. от Тертон Мигюр Дордже (1645-1667), който ги е 
получил от Авалокитешвара и Гуру Ринпоче. Благословиите на тези учения са били 
предавани от учител на ученик през вековете в непрекъсната нишка на автентичната 
традиция Палюл.
Кхен Ринпоче  Пема Чьопел е получил практиките  Намчо Ньондро и Ца Лунг  от 
Н.Св. Пенор Ринпоче.

                

             Гуру Ринпоче         Тертон Мигюр Дордже         Н.Св. Пенор Ринпоче

Палюл Намчо Ньондро

Палюл  Намчо  Ньондро  е  дълбока  практика,  известна  като  „Четирите  основи”. 
Завършвайки я, практикуващият може да реализира истинската природа на своя ум – 
една важна и необходима основа зо по-висшите Дзогчен практики. Ньондро помага за 
пречистване на негативната карма и за развиване на вътрешна мъдрост.
„Въпреки  че  подготвителните  практики  Намчо са  дълбоки  и  мъдри,  те  са  ясни  и 
лесни  за  практикуване  от  всеки.  Те  съдържат  много  специални  качества  и 
благословиите  на  линията  на  предаване  са  силни  и  въздействащи.  Напълно  съм 
уверен, че тази практика ще помогне на всички Дхарма ученици и практикуващи в 
целия свят”. (Н.Св. Пенор Ринпоче)



Външни и вътрешни подготвителни практики

Палюл Намчо Ньондро се състои от  външни и вътрешни подготвителни практики. 
Външните  подготвителни  практики  имат  за  цел  да  обърнат  ума  към  Дхарма  чрез 
размишления върху скъпоценното човешко прераждане, непостоянството, закона за 
причина и следствие (карма) и страданията в цикличното съществуване.
Вътрешните  подготвителни  практики  съдържат  различни  части:  убежище  или 
влизане през вратата на закрилата на Трите скъпоценности – Буда, Дхарма и Сангха; 
Бодхичита или пораждане на стремежа към постигане на просветление за благото на 
всички  чувстващи  същества;  приношение  на  Мандала,  за  намаляване  на 
привързаността  и  за  натрупване  на  заслуги;  Ваджрасатва,   за  пречистване  на 
опетнения;  и  Гуру  Йога,  получаване  на  благословии,  чрез  които  човек  може  да 
постигне просветление в един живот.

                
    
        Дърво на Убежище               Приношение на мандала

         

Ваджрасатва           Гуру Ринпоче

* Ньондро практиката е подходяща за всички нива: за начинаещи, за средно ниво и за 
напреднали ученици.



Тибетска йога (Ца Лунг)

Тибетската  йога  се нарича Ца Лунг (канал,  вятър)  или Туммо (вътрешна топлина). 
Това е практика за пречистване на опетнения чрез работа с финното тяло.  Финното 
физическо тяло има три основни части, които са важни при практикуването на йога 
като част от пътя към просветлението. Това са каналите (тиб. ца, санскрит: нади), през 
които преминават ветровете (тиб. лунг, санскрит: прана), и в които се намират капките 
(тиб.  тигле,  санскрит:  бинду).  Ца  Лунг  е  мощна  практика,  която  изцяло  ангажира 
тялото, речта и ума.

• За да може да се практикува Ца Лунг е необходимо да бъде завършена Палюл 
Намчо Ньондро практиката. Учениците, завършили Ньондро акумулациите в 
друга  традиция,  могат  също да  се  присъединят  към  Ца Лунг  практиката  по 
време на ретрита, ако са получили разрешение за това от Кхен Ринпоче Пема 
Чьопел.
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