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etjaarlijkse winterreces van het Maitreya
Instituut werd door een aantal van onze
medewerkers gebmikt voor een bezoek aan
het Moederland India, terwijl anderen zich inzetten
om de boeken distribatie draaiende te houden en
het nieuwe cursusjaar verder vorm tegeven.

H

Het vorig jaar liet een terugloop van het aantal
monniken zien en een tendens tot projessionalisering van de bewoners van het Instituut, die in hoge
mate het gezicht van het Maitreya Instituut bepalen.
Het nieuwe Jaar zal zich ongetwUfeld voegen naar
de nieuwe vaste Leraar Geshe Sonam Gyaltsen,
die we gezien de medewerking van de plaatselijke
vreemdelingenpolitie wellicht al spoedig welkom
kunnen heten.
Tot die tijd worden de bezoeken van enkele grote
Meesters aan het Instituut aangevuld door onze
eigen monnik Gelong Jampel Pharchin (Eugene),
die studenten zal begeleiden en op zondagochtend
introducties zal geven in de theorie en prakttjk van
het Tibetaanse boeddhisme, tegen de achtergrond
van het "westerse denken".
Dat de integratie van de oosterse wtjsheden in
onze eigen samenleving door het Maitreya Instituut
belangrijk gevonden wordt moge blijken uit het
grote aantal door "westerlingen" geschreven arti
kelen in het MM en uit het Jeit dat het Instituut
steeds meer werkt met vrijwilligers die niet op het
terrein wonen. Dit maakt het voor de achterban
mogelijk veel meer by te dragen aan het Jimctioneren van het Instituut
Kortom, de deuren staan wijd open, wij hebben
ons best weer gedaan, de volgende slap is aan u.

Uw eindredacteur Hans van den Bogaert.

DE VOORTREFFELIJKHEID
VAN SPIRITUELE BEOEFENING EN
HET WAARDEVOLLE MENSENLEVEN

W

e beginnen met ons voor
te stellen dat er een oneindig groot aantal wezens om ons been zitten. die dezelfde kant op kljken als wij. Alle
verdiensten en voordelen die wij
door deze zuiveringsmeditatie verwerven. zullen zij met ons delen.
Ze zijn allemaal in menselijke gedaante, en we proberen voor ons
te zien dat de ruimte om ons been
tot in het oneindige gevuld is met
deze verzameling wezens.
Laat nu voor Je geestesoog een
grote gouden. met juwelen bezette
troon verschijnen. ongeveer op een
armlengte afstand voor ons, op
ooghoogte. Als dit beeld helder is,
visualiseer dan een zuiver witte,
geheel geopende lotusbloem, die
op deze troon rust. Deze bloem is
schitterend zuiver wit en smetteloos. Binnenin de lotus bevinden
Lama Zopa Rlnputliee
zich respectievelijk een zonne- en
EEN LEZING DIE LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHEE IN FAIR LAWN. een maanschijf. Deze liggen op elNEW JERSEY GAF IN AUGUSTUS 1974, ALS ONDERDEEL VAN EEN kaar als twee ronde kussens. Op
TWEEDAAGSE MEDITATIECURSUS VOOR MENSEN DIE EERDER IN deze speciale zetel zit Sakyamoeni
NEPAL EN INDIA HADDEN GESTUDEERD.
Boeddha. Zijn lichaam van goudkleurig licht heeft de gedaante van
ZUIVERINGSVISUALISATIE
een monnik met saffraankleurige
gewaden. Zijn rechterhand is naar
We zullen beginnen met een korte meditatie, om onze geest te zui- beneden gestrekt en raakt de
veren en om misschien wat meer greep te krijgen op de lessen die schijf aan waarop hij zit; zijn linvolgen.
kerhand, waarin zich een bedelGa zitten in de meditatiehouding dieje gewend bent. Alsje liever nap bevindt, rust in zijn schoot.
op een stoel zit is dat ook prima. Belangrijk is dat je controle Noch de gedaante van Boeddha
krijgt over je geest. Dit gaat gemakkelijker als je je rug zo recht Sakyamoeni noch enig ander ele
mogelijk houdt en je schouders op gelijke hoogte zijn. Houdt je ment van de visualisatie bestaat
ogen een beetje open om wat licht naar lyinnen te laten, maar niet uit atomen van gewone concrete
te ver omdat je dan gemakkelijk afgeleid kunt worden. Zolang je materie. Nee, alles wat we "zien" is
niet slaperig wordt kunje ze ook sluiten alsje wilt.

