Projecten

Lerab Ling Tempel - fonds

Lerab Ling, wat letterlijk "Heiligdom van verlichte actie" betekent, is een plaats van vrede,
contemplatie en studie, mooi gelegen op de toppen van de heuvels in zuid Frankrijk. De tempel
in Lerab Ling is de thuisbasis van het wereldwijde Rigpa studie- en beoefeningsprogramma dat
geworteld is in het aloude Tibetaanse boeddhistische onderricht, waarin diepzinnige methodes
geboden worden voor het ontdekken van de ware natuur van onze geest, die de staat van lijden
en verwarring ontstijgt. Doneer | Meer informatie

Nieuw centrum voor Rigpa Nederland
Het gebrek aan ruimte in het huidige Rigpacentrum in Amsterdam vormt een belemmering voor
de activiteiten die Rigpa in Nederland zou willen aanbieden. Een groter centrum is daarom van
essentieel belang voor de toekomst van Rigpa in Nederland. Een centrum waar al onze
studenten terecht kunnen op gezamenlijke studie- en beoefendagen en waar het verwelkomen
van nieuwe mensen een belangrijk speerpunt wordt. Het nieuwe open centrum beoogt een plek
te zijn voor het geluk en welzijn voor iedereen, van elke afkomst en leeftijd en voor elke fase in
het leven. Doneer | Meer informatie
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Fonds voor Dechen Shying, Spiritueel Zorgcentrum, een toevluchtsoord van rust, reflectie,
heling en inspiratie

Dechen Shying biedt een unieke omgeving met aangepaste accommodatie en uitzicht op zee in
een gebied van ongerepte natuurlijke schoonheid in West Cork in Ierland. Hier worden mensen
verwelkomd die te maken hebben met problemen als een slechte gezondheid, ongeneselijke
ziekte of verlies. Gasten kunnen er verblijven voor enkele dagen of enkele weken, alleen of met
hun gezin, vrienden en verzorgers. Ook verzorgers die behoefte hebben aan rust zijn van harte
welkom. Doneer | Meer informatie

Rigpa-studiefonds

Het is Sogyal Rinpoche’s diepste wens dat we ons richten op de ontwikkeling van beoefenaars,
studenten en leraren die voor het welzijn van alle mensen in de hele wereld onze
Dharma-tradities hoog zullen houden.
Doneer | Meer informatie (engelstalig)
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Het Khandro-herdenkingsfonds

Khandro Tsering Chödrön, misschien wel de grootste vrouwelijke Tibetaans boeddhistische
meester van onze tijd, stierf in vrede op 30 mei 2011 in Lerab Ling.
Als je wilt bijdragen aan de gebeden, beoefeningen en plechtigheden die op het moment
worden gesponsord, en aan haar herdenkings-stupa, doe dan een donatie aan het
Khandro-herdenkingsfonds.
Doneer | Meer informatie (engelstalig)

Sponsor Drupchens & Drupchös
Sponsor de grote intensieve beoefeningen in Oost en West, die gewijd zijn aan het lange leven
en de goede gezondheid van Sogyal Rinpoche en aan de bloei van zijn werk en het welzijn van
de Rigpa-gemeenschap. Er wordt gezegd dat je door een donatie te doen voor belangrijke
beoefeningen als deze, zult delen in de verdienste van de beoefening en de zegeningen ervan
zult ontvangen.

Doneer | Meer informatie (engelstalig)
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Het Rigpa-fonds algemeen
Voor donaties aan het Rigpa-fonds algemeen gelden er geen restricties en deze komen dan
ook ten goede aan elk Rigpa-project dat ondersteuning nodig heeft op het moment van je
donatie. Dit fonds verschaft ons de grootste flexibiliteit en zal daardoor het grootste en meest
directe effect sorteren. Met dit Rigpa-fonds worden Rigpa-centra, groepen of projecten in de
hele wereld ondersteund.
Doneer | Meer informatie (engelstalig)

Het onderricht in je testament gedenken

Wellicht de grootste erfenis die je aan de wereld kunt schenken, is de gift van wijsheid. De
tijdloze wijsheid van het onderricht van de Boeddha is nu net zo relevant als 2500 jaar geleden.
Dit aloude onderricht komt ten goede aan talloze mensen in de hele wereld, en het staat in
hoog aanzien bij wetenschappers, filosofen en spirituele leiders. Door Rigpa in je testament op
te nemen, kun je een essentiële en blijvende bijdrage doen aan het werk en de visie van Sogyal
Rinpoche, waardoor het onderricht en de activiteiten van Rigpa tot ver in de toekomst ten
dienste kunnen staan van zoveel mogelijk mensen. Meer informatie
&nbsp;

Gebeden en beoefeningen voor Sogyal Rinpoche’s werk en lange leven
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Om de meest gunstige omstandigheden te scheppen voor de gezondheid, het lange leven, de
visie en het werk van Sogyal Rinpoche, sponsoren we veel beoefeningen in kloosters in India,
Nepal en Tibet, en ook op Lerab Ling. We redden ook de levens van dieren door ze hun vrijheid
terug te geven, een oude Tibetaans boeddhistische beoefening waarvan gezegd wordt dat je
leven erdoor wordt verlengd.
Doneer

Live Video Streaming
Regelmatig worden er live streamings aangeboden van onderricht en bekrachtigingen van
allerlei bezoekende leraren. Om ons te helpen hiervan de kosten te dekken kun je hier een
donatie doen.
Doneer
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