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Het Maitreya Instituat biedt in haar cursussen over
het Tibetaans boeddhisme een unieke combinatie
van een zuiver traditionele overdracht van de Jilosojie met een modeme, op ervaring gerichte omlijsting van geleide meditaties. discussies etc.
Deze formule is verder ontwikkeld tot een uitbreiding van onze activiteiten met een Sjarig studieprogramma, dat eind Januari met een thema-weekend over verschillende meditatie-technieken van
start goat. In het 3-Jarig studieprogramma zullen 8
verschillende onderwerpen aan de orde komen. De
bygesloten folder informeert u hierover uitgebreid.
In dit nummer wordt uw aandacht gevraagd voor
de financiele situatie van het Maitreya Instituut
door de penningmeester van de stichting.
Geshela bedankt alle ex-bewoners en vrijwilligers
die het M.I. ondersteun(d)en en benadrukt het be
long van hulp van buitenaf. Met het sterk teruggelopen aantal bewoners zyn vrywilligers voor
kantoor, huis- en tuin werkzaamfwden uiteraard
zeer welkom! Del eens voor meer informatie over
uw mogelijkheden het centrum te steunen.
Verder veel leesgenot en tot ziens op de cursussen
of op de lezingen in het land.
Uw eindredacteur Hans van den Bogaert.
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Stlchtlng Maitreya Instituut
Heemhocvcwcg 2
8166 HA Ernst
Telefoon: 05787-1450

Niemand wil probiemen. Toch worden we er steeds
weer mee geconfronteerd. Over deze Jfustrerende
realiteit, de oorzaken ervan en de manier om ervan
qf te komen handelde het eerste onderricht van de
Boeddha, onder de titel de 4 edele waarheden.
Geshe Sonam Gyaltsen begon zijn onderricht in
Nederland met een presentatie van deze 'oude'
waarheden. die netzo lang actueel zuUen blijven
als er nog mensen ongelukkig zyn.

