
 

 

HIMALAYA TREKKING  en  STICHTING TAPIRITSA  organiseren het seminar 

“AANWEZIG ZIJN BIJ STERVEN EN DOOD “ 
 

op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016 
 

hoe ben je aanwezig bij sterven, hoe beleef je je eigen sterven 
 

door  Geshe Kalsang Gyatso 

 

 

Bön is de oorspronkelijke religie van Tibet. Deze religie had grote invloed op het ontstaan van de 

unieke Tibetaanse vorm van Boeddhisme. 

Sterven en dood behoren bij het leven. In de Bön traditie wordt het sterven gezien als een 

proces, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen uiterlijk sterven, innerlijk sterven en 

geheim sterven. Dit zijn verschillende fasen in het proces van sterven en deze momenten vragen 

om eigen begeleiding. 

In twee dagen geeft Geshe Kalsang Gyatso uitleg over hoe er in de Bön traditie met sterven en 

dood wordt omgegaan en hoe we deze oude wijsheid in onze hedendaagse cultuur kunnen 

toepassen.  Hij gaat in op de mogelijkheid om via meditatie vertrouwd te raken met het proces 

van sterven en dood.  

Geshe Kalsang Gyatso (geboren in 1972 in Oost-Tibet) volgde sinds zijn 14
e
 jaar onderricht in diverse kloosters in 

Tibet, India en Nepal. Hij voltooide zijn studie in 2003 en geeft sinds 2011 les in Europa, Amerika en China. 

Kenmerkend voor Geshe zijn de heldere en vriendelijke instructies die hij gebruikt bij zijn onderricht. 

 

Informatie                                     

Datum:  Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016                                     

Aanvang: 10:30 uur - einde 16:30 uur, lodge open vanaf 10:00 uur                             

Plaats:  Lotus Lodge, Ten Have 13, 7983KD Wapse                                                                        

Taal:  Het seminar wordt in het Tibetaans gegeven met Nederlandse vertaling                        

Kosten:  Gehele tweedaagse seminar € 97,50  (inbegrepen 2 x eenvoudige lunch, thee/koffie)                     

 

Aanmelden  

Charles Halberstadt  T: 06 53 69 98 10  E: charleshalberstadt@yahoo.com                         

Jan Dinkelaar    T: 06 21 81 27 07 E: info@tapiritsa.nl     

 

Betaling      

Het bedrag van € 97,50 graag overmaken op de bankrekening van Stichting Tapiritsa NL 10 TRIO 0390926639 

(o.v.v. Seminar Wapse) 
 

NB: Wilt u deelnemen aan dit seminar dan is het i.v.m. de verwachte belangstelling belangrijk, dat u zich tijdig 

aanmeldt.   

༄།། གྲོགས་པྲོ་སྤུ་ལྲོར་རན་སུ་ཡ་ིདྲུང་དུ། ཕྲན་གིས་གཙང་གཙུག་གི་སྲོམ་པ་ནི་རང་ལྲོ་བཅྲོ་ལྔའི་ཐྲོག་ཏུ་བླང་པ་ཡིན་ལགས་དྲང་སྲོང་གི་སྲོམ་པ་སི་ལྲོལྲོར་སྲོན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་བྲོད་རིས་བཅྲོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱལ་ཚབ

་བསན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ལགས།  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ནས་གུས་པས་ཕུལ 

 

kijk ook op www.tapiritsa.nl 
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