Activiteiten van de Stichting Tapiritsa in 2018:
Onderricht:
2 juni: De vier wielen van bön, door Ponlop Tsangpa Tenzin. Deze dag vond plaats in
samenwerking met de Stichting Bodhisattva, Huis ter Heide.
5 juni: Het stervenproces, door Ponlop Tsangpa Tenzin (georganiseerd met de NIS (Nederlands
Instituut voor Stervensbegeleiding), Utrecht)
7-10 juni Seminar: De zienswijze van dzogchen, door Ponlop Tsangpa Tenzin (gehouden in
conferentiecentrum De Beukenhof te Biezenmortel)
De vier thema's die behandeld werden zijn: de universele basis, gewaarzijn, expressieve energie en
de onscheidbare eenheid van deze drie.
5-8 juli: De vier wielen van bön, door Florens van Canstein (in samenwerking met de Stichting
Bodhisattva, Huis ter Heide)
Tijdens deze dagen is de teaching door Ponlop Tsangpa Tenzin over dit onderwerp verder toegelicht.
2-4 november: Seminar: Meditatieve balans, door Khenpo Tenpa Yungdrung (gehouden in
conferentiecentrum De Beukenhof te Biezenmortel)
Tijdens het seminar heeft Khenpo het tweede deel van deze tekst uitgelegd. Deze vorm van
meditatie komt uit de Zhang Zhung Nyingyu, een ononderbroken authentieke overlevering binnen
de bön. Meditatieve balans is in eerste instantie bedoeld ter kalmering van de geest.
8 december: Het stervensproces, door Florens van Canstein (gehouden te Midlaren)
Deze dag was een vervolg op een eerder gehouden dag over dit onderwerp.
Bijeenkomsten oefengroep Utrecht: 14.1; 10.2; 14.4; 12.5; 15.9; 20.10; 15.12, onder leiding van
Florens van Canstein:
14 januari: Het stervensproces. Tijdens een later te plannen oefengroepbijeenkomst zal dit proces
meer in detail worden behandeld.
10 februari, 14 april, 12 mei, 15 september, 27 oktober en 15 december: De meditatieve balans.
Tijdens de bijeenkomsten is de tekst zoals uitgelegd door Khenpo Tenpa Yungdrung nogmaals
doorgenomen en verder is toegelicht.

Diverse interne publicaties
In 2018 zijn de volgende nieuwe publicaties uitgebracht:
• Dzogchen: Voorbereidende oefeningen, gebeden en mantra’s. € 15,• Gyalwa Chaktri, De hoofdbeoefening (III). (Transcriptie van het onderricht door Ponlop
Tsangpa Tenzin, juni 2018.) € 12,50
Overige publicaties staan vermeld onder www.tapiritsa.nl, onder de tab Materiaal
Donaties t.b.v. onderwijsactiviteiten aan:
– Khenpo Tenpa Yungdrung (abt van het klooster Triten Norbutse te Kathmandu en mede-oprichter
van een scholenproject in Siliguri, India, voor kansarme kinderen uit de Himalaya-regio)
– Ponlop Tsangpa Tenzin (hoofdleraar van het klooster Triten Norbutse)
(Een klooster is tevens een opleidingscentrum.)

