
Z veseljem delimo z vami objavo našega naslednjega seminarja:

Poletni seminar Dharmalinga 2017
20. - 26. avgust, na Madžarskem

Osrednja tema tega seminarja bo: 

Umiritev uma 

in načini, kako ga doseči

Kot na prejšnjih seminarjih, bo oblika seminarja interaktivna, osnovana na vprašanjih
udeležencev, s tem bo pokrit čim širši obseg tem, kot je mogoče. 

Kot po navadi bomo imeli poleg dnevnega programu tudi nekaj večernih sklopov s posebnimi
vsebinami, kot so „9 vdihov očiščenja“, „Notranji ogenj“(1), „6 Naropovih jog“(2),…

Seminar bi moral voditi Lama Shenpen Rinpoče, če bo to dopuščalo Njegovo zdravje, 
sicer bo Rinpoče določil drugega učitelja.

Po najboljših močeh se trudimo, da je seminar dostopen vsakomur, s čim nižjimi stroški.
Priporočena donacija - ki vsebuje spanje in vegetarijanske obroke – je letos: 290 €(3). 
Ob prijavi je treba nakazati 150 € na bančni račun Dharmalinga(4) ali v gotovini v našem Centru v 
Ljubljani. Ostalo je treba nakazati ali dati v gotovini vsaj 1 mesec pred seminarjem.

* Prosimo, prijavite se kolikor je mogoče hitro in si zagotovite mesto na seminarju. *
Izpolnite prijavnico in nam jo pošljite po e-mailu, po pošti ali jo prinesite k nam. 

E-mail naslov: registrationseminar @ dharmaling.org.

Število mest je omejeno in veljal bo časovni vrstni red prij udeležencev. Prijavite se najprej s tem, da nam 
pošljete ali prinesete izpolnjeno prijavnico, nato pa prijavo potrdite s plačilom.

Veselimo se, da bomo teden preživeli z vami!
Z najboljšimi željami,  Dharmaling

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Prejemnik:      DHARMALING, Pavšičeva 41, 1000 Ljubljana, Slovenia 
    Ime banke:      Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia 
    IBAN:              SI56 0202 1025 4674 673  
    SWIFT:           LJBASI2X  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Potrebno je imeti Opolnomočenje Vadžrajogini
(2) Potrebno je imeti Opolnomočenje 4. tantričnega razreda
(3) V primeru finančnih težav, nas brez odlašanja kontaktirajte, gotovo bomo našli rešitev 
(4) V primeru odjave manj kot 1 mesec pred začetkom seminarja se to plačilo ne vrne.


