Pravidla Kunkyablingu Praha
1. Vstupní dveře do domu i spojovací dveře v chodbě zamykejte vždy, a to na dva
západy!!! V případě, že zamknete vstupní dveře pouze na jeden, lze je stále otevírat.
2. Meditační místnost je určena především pro praxe, případně osobní meditace.
Proto jiné akce (schůze, společenské záležitosti) musí být koordinovány tak, aby toto
nenarušovaly.
3. Požadavky na rezervaci času v gonpě se adresují výhradně gekovi
(kunkyabling@dzogchen.cz), který je předá k zapsání do kalendáře gonpy nebo
sám zapíše.
4. V prostorách gonpy je třeba respektovat ostatní členy Komunity, snažit se
eliminovat hluk, hlídat děti apod. Domácí mazlíčky, psy a kočky, je nutno nechat
doma! V prostorách gonpy se snažíme omezit zbytečné diskuse.
5. Používání klíčů
Kdo přispívá na chod Kunkyablingu alespoň tři měsíce v řadě 350,- Kč měsíčně, má
nárok na vlastní klíč po zaplacení vratné zálohy 120,- Kč. Při přestávce s placením
vrátí klíče osobně gekovi, který klíče také vydává a vybírá vratnou zálohu. Ten, kdo
touto částkou pravidelně nepřispívá, platí za každou návštěvu Kunkyablingu 50,- Kč
do schránky umístěné na vstupních dveřích.
6. Karmajóga v gonpě je možná po domluvě s gekem (kunkyabling@dzogchen.cz)
nebo červeným gakyilem (red@dzogchen.cz).
7. Pro přespávání v Kunkyablingu platí:
Počet nocí, kdy je možné v lingu přespat, je maximálně 5 za měsíc pro jednu osobu.
Členové Komunity dzogčhenu přispívající minimální částkou 350,- Kč měsíčně –
3 nocí měsíčně zdarma a náleží jim klíče dle bodu 5
Za přespání v gompě platí členové komunity - 200 Kč/noc (maximálně 5
nocí/měsíc).
Nečleny komunity neubytováváme. Výjimkou jsou návštěvy nájemníků
pronajímaných pokojů, návštěva musí vždy spát v pokoji nájemníka, ke kterému
patří, a v případě retreatů pořádaných komunitou. V druhém případě je cena 300
Kč/noc (maximálně 5 nocí/měsíc).
Nocleh je třeba domluvit vždy dopředu s gekem (kunkyabling@dzogchen.cz).
Neohlášené noclehy nebudou povoleny.

Člen komunity je ten, který má zaplacené členství za aktuální rok.
8. Vstup v botách do prostor Kunkyablingu je nepřípustný. Boty proto odkládejte na
čistící zónu u vchodových dveří. Doporučuje se používat boty na přezutí, které jsou
uloženy v botnících umístěných v předsíni.
9. Úklid – pro větší množství nádobí (např. po ganapúdže) je třeba z ekonomických
důvodů používat myčku na nádobí. Zbytky z ganapúdži se neskladují zbytečně v
lednici či na jiných místech, ale ihned po ganapúdže se odnášejí do přírody.
Prázdné láhve se po ganapúdže odnáší do nejbližšího kontejneru tříděného odpadu.
10. Prostor Kunkyablingu není skladiště, proto prosíme, nenoste sem žádné věci, i
když vám třeba připadá, že by mohly být v Kunkyablingu k užitku. Pokud máte
nějakou
takovou
věc,
vždy
se
nejprve
dohodněte
s
gekem
(kunkyabling@dzogchen.cz), případně s červeným gakyilem (red@dzogchen.cz).
Pokud zde chcete zanechat nějaký předmět pro někoho dalšího, vždy se nejprve
domluvte s dotyčným, že si zde tuto věc také vyzvedne.
V případě, že zde bude nějaký předmět ležet bez povšimnutí déle než měsíc, bude
odložen do krabice Ztráty a nálezy u schodiště a následně vyhozen.
Zároveň také prosíme, neodnášejte z gonpy nic, co vám nepatří, i když se vám to
hodně líbí. Jsou zde lidé, kteří mají za předměty uložené v prostorách gonpy
odpovědnost a kterým tím takovým chováním můžete způsobit nepříjemnosti a
starosti. Nevytvářejte si zbytečně negativní karmu.
11. Připomínky ohledně technického provozu gonpy adresujte gekovi
(kunkyabling@dzogchen.cz). S veškerými náměty, připomínkami nebo stížnostmi
(vyjma technického provozu gonpy) je možno se obracet na červený gakyil
(red@dzogchen.cz).
12. Při opakovaném porušení těchto pravidel může být dotyčnému členu Komunity
odepřen vstup do gonpy.

13. Pravidlo, které je esencí všech výše uvedených – za
každé situace aplikujte postoj bdělé přítomnosti, pak již
žádných pravidel nebude třeba :)

