Programma Kadam Chöling juli 2018
kijk voor u gaat altijd eerst op de site voor up-to-date informatie: www.kadamcholing.nl
aanmelden via kadamcholing@gmail.com
Zijlweg 286A, 2015 CN Haarlem
U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie en omdat we u dan op de hoogte kunnen stellen
mocht het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigen.
Deze activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer gewaardeerd. Dat
kan middels een donatie per bank of ter plaatse.

Zo 1 juli:
Tara puja/studie-uur (10:30-14:30)
Elke eerste zondag van de maand doen we de Tara puja, lunchen we samen en sluiten we de
dag af met een studie-uur.
Het programma van de dag:
10:30-11:00 Aankomst (koffie/thee)
11:00-12:30 Tara puja
12:30-13:30 Lunch (zelf lunch meenemen)
13:30-14:30 Studie-uur (thema: we zijn weer gestart met de Bodhisattva Geloften)
14:30
Toewijding en gezamenlijk opruimen
U bent ook welkom voor een onderdeel. Graag uiterlijk zaterdag 30 juni opgeven.
Begeleiding: Edward Teunissen

Zo 1 juli:

Webcast lezing Dagpo Rinpochee in Veneux
Onderwerp: Hoe draagt morele zelfdiscipline bij aan geluk
Het onderricht zal in ons centrum in Haarlem via webcast te volgen zijn (beeld via een
beamer).
Tijd: vanaf 16.00 (eindtijd niet bekend)
Iedereen is van harte welkom om de webcast bij te wonen.

Vr 6 juli:

Verjaardag ZH Dalai Lama (programma nog niet bekend)

Zo 15 juli:
Djor Chö en studiedag (10:30-16:00)
Elke derde zondag van de maand houden we onze landelijke studiedag. We reciteren
’s ochtends samen de Djor Chö. Dit zijn voorbereidende beoefeningen voor studie en
meditatie. s Middags zijn er een tweetal studiesessies met 2 verschillende studiegroepen:
Basisbegrippen en Lamrim. Hierin worden studie en meditatie afgewisseld. Onderwerpen zie
website.
Het programma van de dag:

10:30-11:00 Aankomst (koffie/thee);
11:00-12:30 Hart Soetra / Djor Chö / Langleven Gebed Lama Dagpo Rinpochee
12:30-13:15 Lunch (zelf lunch meenemen)
13:15-15:45 Studiesessies
15.45-16.15 Toewijding en gezamenlijk opruimen
U bent ook welkom voor een onderdeel. Graag uiterlijk vrijdag 13 juli opgeven.
Begeleiding: verschillende studiebegeleiders

Zo 15 juli:
Nieuwe groep Basisbegrippen Boeddhisme (13:00-16:00)
Door de grondlegger van Kadam Chöling Holland, de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee, is
een tekst samengesteld waarin alle basisbegrippen van het boeddhisme kort uitgelegd
worden: het transcript genaamd ‘Basisbegrippen Boeddhisme’.
Kadam Chöling start nu opnieuw met de cursus ‘Basisbegrippen Boeddhisme’. Hierin wordt
gebruik gemaakt van de tekst zoals is samengesteld door Dagpo Lama Rinpochee.
Aan bod komen diverse onderwerpen zoals: wat is boeddhisme, de leer, de voornaamste
uitgangspunten, meditatie, de relatie met filosofie, psychologie, religie, onze traditie en
hedendaagse toepassingen. Het is de opzet om bekend te raken met de belangrijkste termen
en concepten waarvan het boeddhisme in het algemeen gebruik maakt. De cursus wordt
gepresenteerd in een vorm die aansluit bij deze tijd, met praktische handvatten voor de
praktijk. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Voor meer informatie: Zie folder op de
website.
Begeleiding: Lan Tjoa

Di 17 juli:
Studiegroep (19:30-21:30) Onderwerp: logische redenering
Elke derde dinsdag van de maand worden onderwerpen uit de tekst ‘Basisbegrippen
Boeddhisme’ uitgediept. Er wordt gestart met ‘logische redenering’ n.a.v. het boek ‘Like a
Heart so Dearly Needed for Liberation’.
Begeleiding: Lan Tjoa e.a.

Augustus 2018:
Geen activiteiten

