
Van het bestuur:
Eind juli hebben we voor het eerst een lesweekend, met Lama Dawa, gehad in ons centrum. 
Dat is erg goed bevallen. Niet alleen de lessen maar ook de opzet was een groot succes. In de 
toekomst zullen we meer van deze weekenden gaan organiseren. 
Lama Dawa heeft aangegeven dat hij een aantal keer per jaar wil komen. Wij kijken erg uit 
naar zijn volgende bezoek. 

Voor de derde keer dit jaar, kunnen we deze maand Lama Jampa Rinpoche verwelkomen.
Hij zal van 24 t/m 27 september aanwezig zijn. Naast consulten zal Rinpoche een meditatie 
gaan leiden en uiteraard is er ook deze keer de mogelijkheid om u huis te laten inzegenen. 
Meer informatie vind u hieronder. 

Quote van de maand:

Het gaat niet om wat het Nirwana is,
Maar hoe het te bereiken.

- Boeddha-



Agenda:
Meditatie:

Let op! De meditatie avond is verplaatst naar de donderdag avond

26 september en 10, 24 oktober
meditatie voor beginners- en gevorderde studenten. 

Bijdrage: donatie vanaf € 2,50  (incl. koffie/thee & iets lekkers). Ter plaatse te voldoen.
Van: 20.00-21.30 uur 
Aanmelding: Vrije Inloop

Tibetaanse Geneeskunde

Van 24 t/m 27 september geeft Rinpoche op verschillende plaatsen consulten.

Wat kost een consult?

Bijdrage: Donatie consult: € 25,-
Indien het donatie bedrag uw budget te boven gaat, bent u niet uitgesloten voor deelname!

Eventuele kruidenpillen € 30 per maand tot 3 maanden maximaal.
(Bijvoorbeeld: U krijgt voor 2 maanden kruidenpillen voor geschreven dan kost u dat 60 euro 
plus donatie bijdrage van 25 euro, voor het consult, maakt samen 85 euro.)

Waar zijn de consulten?

24 t/m 27 september in Wildervank: Nijverheidsstraat 70, 9648 JD
24 september in Oudkarspel: Dorpsstraat 776, 1742 NS
25 september in Groningen: Yantra, Oude Ebbingestraat 61, 9712 HD

Lama Jampa is ook na werktijd beschikbaar voor consulten.

Vrije inloop is mogelijk, maar om lang wachten te voorkomen is een afspraak maken 
wenselijk.



Meditatie door Lama Jampa

Donderdagavond 26 september
Lama Jampa zal op donderdagavond 26 september een meditatie gaan begeleiden. Dit schept 
een unieke situatie, omdat men zo direct van een gerenommeerde lama leert hoe te mediteren.
 
Bijdrage: Donatie wordt op prijs gesteld.  (incl. koffie/thee & iets lekkers)
Van: 20.00-21.30 uur 
Aanmelding: Vrije Inloop

Aanbieding van de maand:
Deze maand zijn onze diverse gebedsvlaggetjes in de aanbieding. Zo kunt u de koudere 
periode met veel voorspoed aan. In de aanbieding onder andere deze Tara gebedsvlaggen! 

     €5,-



Contactinformatie:
Ziet u een agenda onderwerp dat u aanspreekt? Geef u dan op.
Aanmelding: per e-mail of telefoon. Vermeld a.u.b. uw gegevens, zodat we u kunnen bereiken.
U ontvangt een bevestiging per e-mail. 
E-mail:  info@himalayansorig.nl
Tel: 06-51622341 

Stichting Himalayan Sorig Foundation
Himalayan Sorig Center
Nijverheidsstraat 70
9648 JD, Wildervank
www.himalayansorig.nl

Bankrekeningnummer : 45.21.00.127 tnv. Stichting Himalayan Sorig te Wildervank.
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Graag tot ziens bij ons in Wildervank. U bent van harte welkom!

http://www.himalayansorig.nl/
mailto:info@himalayansorig.nl

