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Dit derde nummer van
het Maitreya Magazine
wordt wegens de omtelling nummer vier genoemd. terwijl u zoals u
gewend was. elk kwartaal een nummer b/y/t
ontvangen.
maar
dat
wist u al. Na het lange
zomer (nou Ja. zomer..)
reces - kreeg u ook al de
cursus-kriebels? - is de
volledige Maitreya trein
weer in de rails.

Het verinnerlijken van het pad naar de verlichting
zal nog wel menig seizoen in beslag nemen. maar
wtj nemen ons stellig voor u al die maanden.
Jaren. levens op de hoogte te zullen houden van
ons inziens waardevolle informatie en van de
mogelijkheden voor Dharma-studie en meditatie bij
u in de buurt. Dat alles vormgegeven in het studieprogramma dat het Maitreya Instituut presenteert, waarbij we borg staan voor kwaliteit en de
ononderbroken overlevering vanaf de tijd van de
historische Boeddha Sakyamoenie.
ruim 2550
Jaar!!! geleden, tot aan de dag van vandaag.
Dat dit met name mogelijk is dankzij de Ti
betaanse. bijna hardnekkige devotie, moge iedereen duidelijk zijn. Naast de onvolprezen bijdrage
door de Tibetaanse Geshe. kan ieder die dat wil
zijn\haar constructieve steentje bijdragen aan het
scheppen van de condities die nodig zijn voor de
voortzetting van het boeddhistisch onderricht in
"eigen" land. Behalve door lidmaatschap van het
Kerkgenootschap
Maitreya Instituut.
deelname
aan cursussen, werkzaamheden voor of in het in
stituut. donaties en dergelijke. kan een toewijding
van positieve energie, die u met welke goede werken dan

ook creeert.

veel extra

kracht

opleveren.

Die kracht van spirituele verdienste is nodig voor
het voorkomen of overwinnen van problemen (die
er in het cyclische bestaan altijd zullen zijn) en vergemakkelijkt de uitvoering van bouw- en andere
plannen van hel Instituut, dat langzaam
maar
zeker deJeugd-Jase ontgroeit. Doet u weer mee?
Uw eindredacteur,

Maitreya Instituut
Heemhoeveweg 2
8166 HA Ernst
Telefoon: (0578) 66 14 50

Hans van den Bogaert.

