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Programma 1997
Eruaringen van Lama OseJ Rinpocliee
Introductie in de praktijk van het boeddhisme

INHOUD

VOORWOORD

INTRODUCTIE IN DE PRAKTIJK VAN HET
BOEDDHISME
door Geshe Sonam Gyaltsen
3
TERUGKOMST GESHE SONAM GYALTSEN
door Thirza Happe en Koosje van der Kolk .12
GEDICHT
door Guere Lama

14

DE WERLED DER MAHASIDDHA'S,
DE MAHASIDDHA'S KALAPA
door Marifke Drost

16

EEN INTERVIEW MET THUBTEN PENDE
door Koosje van der Kolk

18

ERVARINGEN VAN LAMA OSEL RINPOCHEE
door Mick Brown
25
EERSTE KINDERWEEKEND IN MTI,
EEN GESLAAGD EXPERIMENT
door Alix Royer

35

VERHALEN UIT DE SOETRA'S
door Wim Mual

40

VERSCHIJNSELEN VANUIT DE LEEGTE
door Sander Tideman

42

TIBETNIEUWS
door Paula de Wijs-Koolkin

45

OVERZICHT GEBEDSDIENSTEN

46

ALGEMENE CURSUSINFORMATIE

47
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48

LEZINGEN IN AMSTERDAM

54

INFO MAITREYA INSTITUUT

55

Nu de fees tverlichting
alom de
deprimerende
duistemis van de lange,
koude
winternachten
verdrijft.
presenteren
wij u met vreugde in
ons hart dit extra dikke
nummer van het Maitre
ya Magazine, vol waardevolle
instructies
en
positieve berichten.
Er heerst vreugde in het
Maitreya Instituut. Na
de Jeestelijke
terugkomst uit India van onze zeer gewaardeerde vaste
leraar. de eerwaarde
Geshe Sonam
Gyaltsen.
bracht de spiritueel leider van ons instituut. Lama
Thubten
Zopa Rinpochee
ons een
bezoek.
Rinpochee was duidelijk blij met de harmonie in
het instituut en de qfwezigheid van problemen.
Lama Zopa Rinpochee hield een pleidooi voor
positiej denken door middel van het "Jezelf
verheugen". Het Jezelf verheugen over onze eigen
goede daden en die van anderen blokkeert alle
negatieve gedachten. negatieve neigingen en ver
storende emoties. Negatieve neigingen en versto
rende emoties (delusions) maken ons ongelukkig,
maken anderen ongelukkig en hlokkeren alle spiri
tuele vooruitgang. Jezelf ergens over verheugen
daarentegen, maakt dat we ons onmiddellijk blij
voelen.
Behalve over goede daden van onszelf en anderen,
kunnen we ons in de praktijk tevens onqfgebroken
verheugen over het succes dat anderen hebben in
hun rijkdom. gezondheid. relaties. enzovoort. Al
deze positieve
gedachten
zijn heilzaam
en
veroorzaken
een toename van onze
positieve
energie en verdienste. Bovendien openen ze ons
hart voor nog meer heilzame activiteiten en voor de
stadia van het Pad dat ons naar de Verlichting
leidt. Zo veroorzaakt het "Jezelf verheugen" be
halve onmiddellijke blijdschap. op langere termijn
tevens het uiteindelijk geluk van beurijding en
boeddhaschap.
Wij van het Maitreya Magazine verheugen ons
inmiddels over de begeleiding door onze onvolprezen spirituele leraren, over het succes van het
Maitreya Instituut en over de bijdrage die wij met
dit magazine aan uw Jeestvreugde mogen leveren.
Geniet u met ons mee?
Uw eindredacteur,

Maitreya Instituut
Hecmhoeveweg 2
8166

H A Ernst

Telefoon: (0578) 66 14 50

Hans van den Bogaert.

