
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ & ΜΥΗΣΕΙΣ  
 ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΚΆΡΜΑ ΚΟΎΤΣΕΝ 

1-2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Η Α.Α. Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε 

Επικεφαλής της Θιβετανικής Σχολής Πάλυουλ Νύινγκμα 
 

Η Α.Α.Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε ο 5ος, είναι θιβετανός Λάμα, που αναγνωρίστηκε ως η οριστική & 
αμετάκλητη μετενσάρκωση του προηγούμενου Κάρμα Κούτσεν του 4ου (Κάρμα ΤέγκτσογκΝύινγκπο), 
από τον προηγούμενο Επικεφαλής όλης της Σχολής Νύινγκμα την Α.Α. Ντούτζομ ΄Ρίνποτσε & τον 
προηγούμενο Επικεφαλής της Σχολής Πάλυουλ Α.Α.Πένορ Ρίνποτσε. 

Προσκλήθηκε στο Μοναστήρι Ναμντρέλινγκ, την έδρα της Παράδοσης Πάλυουλ, όπου ο ίδιος ο 
Πένορ Ρίνποτσε επέβλεψε και του δόθηκε η βασική πνευματική εκπαίδευση, στην οποία και 
διέπρευσε. Επίσης έλαβε και πλήθος διδασκαλιών της παράδοσης Νύινγκμα, από μεγάλους 
Πνευματικούς Διδασκάλους όπως ο ΝτίλγκοΚυέντσε Ρίνποτσε και άλλους. 

Στηριζόμενος στις θαυμάσιες ιδιότητές του Κάρμα Κούτσεν, ο Πένορ Ρίνποτσε το 1994 τον όρισε ως 
τον Επικεφαλής του Μητρικού Μοναστηριού Πάλυουλ στο Θιβέτ. Στις 14 Αυγούστου 2000 
ενθρονίστηκε επίσημα ως ο Κάτοχος της Γενεαλογίας της Παράδοσης Πάλυουλ και σήμερα είναι ο 
12ος Κάτοχος του Θρόνου της Γενεαλογίας Πάλυουλ, και επιβλέπει περισσότερα από 1.100 
Μοναστήρια Πάλιουλ και πληθώρα δεκάδων Κέντρων Ντάρμα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Η Α.Α. Κάρμα Κούτσεν Ρίνποτσε επισκέπτεται ευρωπαϊκά Κέντρα Πάλυουλ, το 2ο 15θήμερο του 
Νοεμβρίου 2018, συνοδευόμενος από τον Ιδρυτή των Κέντρων Κένπο ΠέμαΤσέπελΡίνποτσε 

 
Ο Κένπο ΠέμαΤσέπελ Ρίνποτσε 

Ιδρυτής Κέντρων Πάλυουλ στην Ευρώπη & Ασία 

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ Α.Α.ΚΆΡΜΑ ΚΟΎΤΣΕΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 
• 15-20 Νοεμβρίου- Αγγλία 
• 21-22 Νοεμβρίου 2018- Ελβετία 
• 23-24 Νοεμβρίου Γερμανία 
• 25-26 Νοεμβρίου Γαλλία 
• 27-30 Νοεμβρίου Βουλγαρία 
• 1-2 Δεκεμβρίου Ελλάδα 
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ΟΜΙΛΙΑ & ΜΥΗΣΕΙΣ   Α.Α.Κάρμα Κούτσεν1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
• Σάββατο 6:00 μμ1/12/18. Δημόσια Ομιλία ‘Πως Διαχειριζόμαστε τις Αρνητικές μας 

Σκέψεις, για να ξανακερδίσουμε την εσωτερική μας γαλήνη και ισορροπία’.   
Στην ‘Αίθουσα Auditorium’, Σίνα 4, Αθήνα. Ώρα προσέλευσης 18:00. Ελεύθερη Είσοδος. 
Πληροφορίες: 6985069005 (17:00-20:00),  69440763865 (17:00-20:00) 

 

• Κυριακή 10:00 πμ2/12/18. 1/ Μύηση* Διαλογισμού*& Μάντρα* του 
ΣάνκυεΜένλα* Βούδδα της Ιατρικής2/ Μύηση Προστασίας. Στο ‘Κέντρο Πάλυουλ 
Ελλάδος’, Προύσης 5, Νέα Φιλαδέλφεια 14341, 1οςόρ. Ώρα προσέλευσης:9:30-10:00 πμ.  
Πληροφορίες: 6937641617 
Σύμφωνα με την Θιβετανική παράδοση, η είσοδος στην Αίθουσα Διαλογισμού γίνεται χωρίς 
παπούτσια, με καθαρές κάλτσες, καθαρές παντόφλες ή ‘ποδονάρια’ (είδος πλαστικές ‘παντόφλες’, 
που υπάρχουν στην είσοδο). ΟΧΙ ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ. 

 
Ο ΣάνκυεΜένλα, Βούδδας της Ιατρικής 

* ΣάνκυεΜένλα, Βούδδας της Ιατρικής: Ο ΣάνκυεΜένλα 
είναι ένα Πλήρως Φωτισμένο ον, που έφτασε στο 
πνευματικό επίπεδο της Βουδδότητας πολλές χιλιάδες 
χρόνια πριν από τον ιστορικό Βούδδα της εποχής μας. 
* Διαλογισμός & Μάντρα ΣάνκυεΜένλα: Διαλογισμός & 
Μάντρα που η άσκησή τους επιφέρει αποτελεσματικές 
ενεργειακές θεραπείες παρεκκλίσεων, προβλημάτων και 
ασθενειών, στον ασκούμενο ή τρίτους, στο επίπεδο του 
σώματος, των συναισθημάτων και της νόησης. 
* Μύηση Προστασίας: Η πρωταρχική Μύηση, κατά την 
οποία ο Μυούμενος συνδέεται -μέσω της άμεσης 
παρουσίας του Διδασκάλου- με όλη την αδιάσπαστη 
σειρά των Διδασκάλων της γενεαλογίας, λαμβάνοντας 
την ύψιστη Προστασία των Τριών Υπέρτατων & 
Πολύτιμων Πετραδιών: του Διδασκάλου, της Διδασκαλίας 
& της Κοινότητας των Ασκούμενων. Έτσι εισέρχεται στην 
απαράμιλλη Ατραπό της Απελευθέρωσης. Η Μύηση αυτή 
αποτελεί προϋπόθεση για τις άλλες Μυήσεις. 
* Μύηση: Κατά την Τελετή Μύησης, μεταβιβάζεται στον 
Μυούμενο η δυνατότητα & η ικανότητα να ακροάται, να 
μελετά, και να ασκείται αποτελεσματικά στην 
συγκεκριμένη διδασκαλία. Η δυνατότητα αυτή ενυπάρχει 
στην ροή της συνείδησής του σε λανθάνουσα κατάσταση 
(η ‘Βουδδική μας φύση’, ‘ο ένοικών εν ημίν Χριστός’), και 
τώρα, μέσω της Μυητικής διαδικασίας, του παρέχεται η 
ικανότητα να την αναγνωρίσει και να την αφυπνίσει. 
* Διαλογισμός:Το σύστημα τεχνικών ελέγχου του νου, 
Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες, ο Αφαιρετικός 
Διαλογισμός ή Διαλογισμός Γαλήνιας Παραμονής -όπου ο 
διαλογιζόμενος σταματά να παρακολουθεί & να 

επεξεργάζεται τις σκέψεις που ξεπηδούν στον νου, και ο 
Συγκεντρωτικός Διαλογισμός ή Διαλογισμός Επίγνωσης - 
όπου ο διαλογιζόμενος συγκεντρώνεται σε ένα  αίσθημα 
ή συναίσθημα ή ιδέα, την αναλύει και την επεξεργάζεται. 
Με την εξάσκηση των τεχνικών Διαλογισμού, 
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη συγκέντρωσης, ανάπτυξη 
δημιουργικότητας, ηρεμία, σταθερότητα, επίτευξη 
επίδρασης & αποτελεσμάτων πάνω στις λειτουργίες του 
σώματος, των συναισθημάτων& των σκέψεων. 
* Μάντρα:Λέξεις ή φράσεις μεγάλης δύναμης.Ηχητικά 
σύμβολα ισχυροποιημένα από τις επαναλήψεις με 
απόλυτη συγκέντρωσηαπό χιλιάδες ασκητές επί χιλιάδες 
χρόνια. Απαρτίζονται από λέξεις συνήθως σανσκριτικές, 
άλλοτε ερμηνευόμενες και άλλοτε όχι. Η μετάδοσή τους 
απαιτεί Μύηση από πραγματωμένο Διδάσκαλο,  η 
αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την πίστη, την 
ακριβή συγκέντρωση και τον ικανό αριθμό επαναλήψεων 
(3, 7, 12, 33, 54, 108 και πολλαπλάσιά τους μέχρι χιλιάδες 
& εκατομμύρια φορές). Η  εκφώνηση Μάντρα, φέρνει 
αποτελέσματα που συχνά θεωρούνταιθαύματα. 
*Βούδδας: Σανσκριτικός όρος, που σημαίνει 
‘Πεφωτισμένος’, ‘Πλήρως Φωτισμένος’. Ένα όν, μια 
συνειδησιακή μονάδα, σαν όλους εμάς, που έχει 
ανεβάσει τους κραδασμούς του, εξελισσόμενο από το 
επίπεδο του ‘εγώ’, στο επίπεδο του ‘εμείς’ και ακόμα πιο 
πέρα, ώστε να σκέπτεται, να ομιλεί και να δρα, 
αποκλειστικά και μόνο για το καλό των άλλων. Ο 
Συμπαντικός Νόμος, ορίζει ότι  όλα τα όντα θα φτάσουν 
στο επίπεδο της Βουδδότητας, επιστρέφοντας στην 
‘Νιρβάνα’, 'εκ δεξιών του Πατρός’. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΆΛΥΟΥΛ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κέντρο Μελέτης και Άσκησης στην αυθεντική Παράδοση  
της Θιβετανικής Σχολής Διαλογισμού Πάλυουλ Νύινγκμα 

ΠΡΟΥΣΗΣ 5, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 14341. 1Ος 0Ρ.  ΤΗΛ: 6937641617 
CCopywrite ‘Κέντρο Πάλυουλ Ελλάδος’. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, με την προϋπόθεση να παραμείνει 
ακέραιο, χωρίς περικοπές, προσθήκες, αλλαγές ή μετατροπές, συμπεριλαμβανομένου και του Copywrite 
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