Programma Kadam Chöling juni 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.

Di 15 mei t/m woe. 13 juni: heilige maand Saka Dawa (zie ook di 29 mei)

Za 2 en zo 3 juni:
Zuiveringsweekend 35 Boeddha's (10:00-16:00)
Vanaf 9.30 is het centrum open.
Dit zuiveringsweekend is bedoeld om de negatieve karma’s die wij in de loop der tijd hebben
verzameld te zuiveren. De feitelijke zuiveringsbeoefening zal op zondag worden gedaan. Op
zaterdag zal worden gemediteerd op het onderwerp karma om de zuiveringsbeoefening op
zondag krachtiger te maken. Beide dagen zijn ook afzonderlijk te volgen.
Voor het weekend is het goed om enige kennis te hebben van de wet van karma, maar niet
noodzakelijk. Op beide dagen wordt geprobeerd zoveel uitleg te geven, dat deze ook voor
beginners goed te volgen zijn.
Op zaterdagochtend wordt de Djor Chö gereciteerd met daarna een geleide meditatie op de
vier zekerheden van karma en de eerste twee schadelijke activiteiten. Zaterdagmiddag vindt
een geleide meditatie plaats op de overige schadelijke activiteiten. De dag wordt afgesloten
met een korte zuiveringsbeoefening.
Zondag wordt opnieuw de Djor Chö gereciteerd. Hierna zal ’s ochtends na een korte uitleg
de ‘Beoefening van de Bekentenis aan de 35 boeddha’s’ worden gedaan. ’s Middags wordt
dit herhaald. Gebruikelijk is bij deze beoefening lange neerbuigingen te doen, maar dit is
naar vermogen. Ook kan men zittend de neerbuigingen in gedachten doen.
Voor de zondag wordt iedereen die neerbuigingen wil doen geadviseerd een plat kussentje
mee te nemen voor onder de knieën. Graag daarnaast het nieuwe Gebedenboek
meenemen.
Indien u het zuiveringsweekend wilt volgen, wordt u vriendelijk verzocht zich hiervoor op te
geven middels het e-mailadres: kadamcholing@gmail.com.
Wilt u s.v.p. aangeven op welke dag(en) u aanwezig wilt zijn.
Begeleiding: Cécile Paulus en Marjolein Hoogkamer

Za 16 en zo 17 juni: Webcast onderricht Dagpo Rinpochee in Parijs
Onderwerp: The practice of the 21 praises to Arya Tara
Het onderricht zal in ons centrum in Haarlem via webcast te volgen zijn (beeld via een
beamer). Tijden:
Zaterdag en zondag:
10:30 -12:00 + 15:00 -17:00
Iedereen is van harte welkom om de webcast bij te wonen. Het centrum is een half uur voor
aanvang geopend.
Di 19 juni:
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.

Do 21 juni:

Introductie Boeddhisme (19:30-21:30)
Onderwerp: De vier edele waarheden
Opnieuw gestart in het najaar van 2017: in 7 lezingen een beknopt, maar compleet beeld van
belangrijke onderwerpen die de Boeddha ruim 2500 jaar geleden heeft onderwezen.
Gepresenteerd in een vorm die aansluit bij deze tijd met praktische handvatten voor de
praktijk. De lezingen zijn ook los te volgen. Voor meer informatie: zie folder op de website.
Begeleiding: Klaas Boer
Za 30 juni:
Extra begeleide Lamrim meditaties (12:30-16:30)
De afgelopen jaren heeft een aantal van ons deel kunnen nemen aan de Lamrim retraite in
Veneux les Sablons of in Haarlem. Uit gesprekken met een aantal nieuwere deelnemers blijkt
de behoefte om ook gezamenlijk een vervolg te geven aan het advies van Rinpochee om te
mediteren op het onderwerp van de retraite.
Het dagdeel ziet er als volgt uit:
 Beoefening Djor Chö, gecombineerd met (gefaseerd over een aantal

bijeenkomsten) een korte uitleg van de meditaties etc. die daar bij horen.
 Geleide meditatie op de juiste manier van toewijding, in lijn met de uitleg die

Rinpochee in de retraite heeft gegeven.
Deelname is alleen mogelijk als je aan een van de tiendaagse Lamrim retraites in Veneux les
Sablons of (via de webcast) in Haarlem hebt meegedaan.
Begeleiding: Klaas Boer

