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Beste lezers/leden. Ziehier een dubbeldik
nummer
van het Maltreya Magazine: Nrs 2 en 3. Toch ontvangl u per 1 oktober gewoon weer een MM. En
daama per 1 Januari. 1 maart. 1 Juli enz... Reden
voor de verschuiving van de nummering is dat wy
tot nu toe steeds aan het eind van het kwariaal
verschenen, zodat u het eerste nummer van het
Jaar pas eind maart ontving. Vanaf heden zal het
MM in de eerste week van het kwartaal by u in de
bus vallen. Deze verschuiving van de nummering
heejt voor u dus geen enkel nadelig gevolg.
Vanwege het bijkomend voordeel dat dit boekjaar
maar 3 nummers versluurd hoeven worden. kun
nen wij u nu een dubbeldik nummer aanbieden.
Dit komt goed uit daar onze zeer
gewaardeerde
vaste
leraar. de eerwaarde
Geshe
Sonam
Gyaltsen. de zomermcmnden in India doorbrengt.
Hoewel wy in de maanden Juni en Juli een riJk
gevarieerd
en bijzonder waardevol
programma
brengen. zal het toch tot begin oktober duren voor
wij onze Geshe weerzien. Hopelyk bieden de extra
artikelen in dit magazine u enige compensatie voor
het extra lange zomerreces.
In dit nummer een lezing door de wijlen Yongdzin
Ling Dorje Chang, de spirituele leraar van alle hedendaagse leraren in de Gelukpa orde van het Ti
betaans boeddhisme. U zie( ook onze vaste rubrieken terug en een vooruitblik op het programma
zoals dat er na de zomer uitziet. Let u nog even op
de nieuwe regels in verband met de veranderingen
door de oprichting van het Kerkgenootschap Maitreya Instituut. Net is misschien even lastig voor u
(en voor onze boekhouder(s)) maar de voordelen
ervan zijn in het belang van onze
onbaatzuchtige
doelstellingen nu al voelbaar. Daarom bedankt
voor uw medewerking. Namens de gehele redactie
en het vertaalleam wens ik u een
fantasiische
zomer en veel leesgenot.
Uw eindredacteur.

Hans van den Bogaert.

WAT BETEKENT HET BOEDDHISME
VOOR ONS?

Yonfid/ln Lliif> Dorje C h a n g

Het volgende artikel is een bewerking van een lezing welke door de
grote Tibetaanse meester Yongdzin Ling Dorje Chang in 1980 werd
gegeven te Zurich. Op eerste kerstdag 1983 verliet deze meester
zijn toen 81 jarige lichaam en werd met nieuwjaar 1986 opnieuw
geboren. De nieuwe 'Chog Trul Rinpochee' studeert momenteel in
het Drepung Klooster te Zuid India.

N

u wij een waardevol mensenleven bezitten, hebben
wij de gelegenheid om betekenis aan ons leven te geven en
onze intelligentie nuttig te gebrui
ken. Het is belangrijk dat we ons
realiseren dat activiteiten voor het
verkrijgen van materieel gewin.
het helpen van vrienden en het
verslaan van vijanden niet voldoende zijn om het leven nuttig te
maken. Geen van onze bezittingen
is een oorzaak voor blijvende vrede
en geluk. We kunnen zelf zien dat

de bruikbaarheid van bezittingen
voor ons kortstondig is. Wanneer
we dit leven verlaten. hebben we
er niets meer aan en zullen zc
eenvoudigweg door anderen wor
den toegeeigend. Het is daarom
belangrijk dat we iets vinden dat
ons op langere termijn voordeel
brengt. voorbij dit korte leven. in
de verdere toekomst.
Is er werkelijk zoiets als een toekomstig leven? Kunnen v/ij het
bestaan ervan bevestigen als we

het noch kunnen zien noch kun
nen voelen? Wij houden niet op te
bestaan bij de dood. Het lichaam
desintegreert. wordt gecremeerd of
begraven, maar de bewustzijnsstroom gaat door, net zoals die
ook nu van moment tot moment
continueert. We knnnen ons dingen uit het verleden herinneren.
van vorig jaar en de jaren
daarvoor. omdat onze bewustzijnsstroom van dit moment een
voortzetting is van de bewustzijnsstroom die toen was. Op
dezelfde manier continueert het
bewustzijn van leven tot leven. Het
feit dat we deze bewuslzijnsstroom
niet waarnemen is geen geldige
reden voor het weerleggen van het
bestaan ervan. Er is immers een
groot aantai bestaande dingen niet
waarneembaar met onze zintui-

