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Liebe Kinder und Jugendliche 

Buddhisten und Buddhistinnen orientieren ihr Leben an den ‚Drei Juwelen‘ (könchog 

sum). Das sind Buddha (sangye), seine Lehre (chös) und die buddhistische 

Gemeinschaft (gendün). Diese buddhistische Haltung kann unter anderem mit der 

Ausführung von Niederwerfungen verinnerlicht werden. In den folgenden 

Workshops wollen wir die Niederwerfungen über den bisher einfachen 

Bewegungsablauf hinaus, sehr sorgfältig bezüglich Position, Form und Bedeutung 

üben.  

 

Thema: Die ‚Drei Juwelen‘ 

Daten:  01.04.2017,   10.06.2017 

 Neues Thema folgt später 

 23.09.2017,   04.11.2017 

 
Programm  
 

10.30 Uhr  Begrüssung im Kultraum des Klosters  

11.00 Uhr ‚Drei Juwelen‘: Buddha (sangye), seine Lehre (chös) und die  

buddhistische Gemeinschaft (gendün).  

11.45 Uhr Pause 

  Fortsetzung ‚Drei Juwelen‘   

12.45 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Kloster 

13.45 Uhr Legende  

  Umsetzung der ‚Drei Juwelen‘ in Form von Niederwerfungen 

15.15 Uhr Pause 

  Diskussion, Frage/Antwort, Umsetzung im Alltag 

16.00  Uhr  Ende der Veranstaltung 

 
Hinweise: Der Tag im Tibet-Institut ist eine Gelegenheit für alle, die tibetische Tschuba anzuziehen 

und Tibetisch zu sprechen (unabhängig davon, wie gut ihr es könnt). Wir wissen, dass viele unter 

euch zweisprachig sind und deshalb werden wir nach Bedarf auch alles ins Deutsche übersetzen. 

Das Mindestalter beträgt 7 Jahre. 

 

Wir freuen uns auf dich! Bitte melde dich spätestens vier Wochen vor dem Anlass 

an unter Tel.: 052 – 383 17 29 oder Email: info@tibet-institut.ch 
 

Herzliche Grüsse und bis bald 

Der Stiftungsrat und die Mönchsgemeinschaft des Tibet-Instituts Rikon
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༄༅།  །བརྩེ ་བའི ་ན ་ཆུང་ཚོ ་དང་གྲོགས་པྲོ ་ཡྲོངས་ལ།  །  

སི ་ལྲོ །  ༢༠༡༧  འདི ་ནང་བྲོད ་པའི ་ན ་གཞྲོན ་རྣམས་ལ་བྲོད ་ཀི ་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་སྲོར་ལ་ཟབ་སྲོང་ཞིག་ག་སིག་ཞུས་ཡྲོད། ང་ཚོས་ཁྩེད ་
རང་ཚོར་ཟབ་སྲོང་ཡག་པྲོ ་ཞིག་ཡྲོང་ཆྩེད ་།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚོར་སྐྱབས་འགྲོ ་གལ་ཆྩེན ་པྲོ ་ཡིན ་པ་ལྟར།  ལྲོ ་འདིར་ང་ཚོས་དཀྲོན ་
མཆྲོག་གསུམ་བརྲོད་གཞིར་བཞག་ཡྲོད།  དྩེ ་དང་འབྩེལ་བའི ་ཉམས་ལྩེན་ཕྱག་འཚལ་ཡག་དང་།   ཟབ་སྲོང་སབས་ཕྱག་འཚལ་སྟངས་དང་དྩེའི ་
ཕན་ཡྲོན ་སྲོགས་ཞིབ ་ཚགས་པྲོའ ི་སྲོ ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

སྤྱི ་ཟླ་ ༤ པའྤྱི་ཚེས་  ༠༡ ཉྤྱིན་དང་། སྤྱི ་ཟླ་ ༦ པའྤྱི ་ཚེས་ ༡༠ ཉྤྱིན་དང་།  
སྤྱི ་ཟླ་ ༠༩ པའྤྱི ་ཚེས་ ༢༣ ཉྤྱིན་དང་།   སྤྱི ་ཟླ་ ༡༡ པའྤྱི ་ཚེས་ ༠༤ ཉྤྱིན་བཅས་ཀྤྱི ་བརྗོད་གཞྤྱི ་གཤམ་གསལ།  ༼ཚེས་གྲངས་
འྗོག་མ་གཉྤྱིས་ཀྤྱི ་སྗོབ་ཚན་གསར་པ་བཟྗོ ་ཡག་རེད།༽ 

༼ཟབ་སྲོང་།  ཀ  ༽   སྐྱབས་འགྲོའ ི་དགྲོས་པ་དང་ཕན་ཡྲོན ་སྲོགས་ཀི ་སྲོར་གསུང་རྒྱུ།  

ཆུ་ཚོད།   ༡༠་༣༠   འདུ་ཁང་དུ་འཚམས་འདི།  

ཆུ་ཚོད།    ༡༡་༠༠  དཀྲོན ་མཆྲོག་གསུམ་གི ་སྲོར་ལ་གསུང་རྒྱུ།  

ཆུ་ཚོད།   ༡༡་༤༥    བར་གསྩེང། 

ཆུ་ཚོད།   ༡༢ ་༠༠   མུ་མཐུད་དཀྲོན ་མཆྲོག་གསུམ་སྲོར་གསུང་རྒྱུ།     

ཆུ་ཚོད།   ༡༢་༤༥ ལ་ཉིན ་དགུང་གསྲོལ་ཚིགས།  

༼ཟབ་སྲོང་།   ཁ   ༽ དཀྲོན ་མཆྲོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཉམས་ལྩེན ་གནང་སྟངས།  

ཆུ་ཚོད་ ༡༣་༤༥   སྐྱབས་འགྲོ ་དང་འབྩེལ་བའི ་སྒྲུང་གཏམ་དང་།   ཕྱག་འཚལ་ནས་ཉམས་ལྩེན ་བྩེད ་སྟངས་སྲོར་གསུང་རྒྱུ།  

ཆུ་ཚོད།   ༡༥་༡༥   བར་གསྩེང། 

ཆུ་ཚོད།   ༡༥་༣༠   ལ་གྲོས་མྲོལ་དང་དི ་བ ་དིས་ལན།  

ཆུ་ཚོད།   ༡༦་༠༠   ལ་གཟབ་སྲོང་མཇུག་བསིལ་རྒྱུ།   

ཞར་བྱུང་ ། ཟབ་སྲོང་བྲོད་སད་ཐྲོག་གནང་རྒྱུ་དང་།   གལ་ཏྩེ ་དགྲོས་མཁྲོ ་བྱུང་ཚེ ་འཇར་སད་ཐྲོག་སད་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ།  ཆབས་ཅིག་ ཟབ་
སྲོང་པ་ཚོས་བྲོད་ཆས་གྲོན ་པ་དང་བྲོད་སད་བརྒྱབ་པ་སྲོགས་ཀི ་འབད་བརྲོན ་གནང་རྒྱུ།  ཟབ་སྲོང་ཕྩེབས་མཁན་ཚོར་དགའ་བསུ་ཡྲོད།   ཟབ་
སྲོང་དུ་ཆ་ཤས་ལྩེན ་པར་འདྲོད ་ན ་ཟབ་སྲོང་མ་ཚུགས་གྲོང་གི ་བདུན་ཕྲག་བཞིའི ་སྲོན ་ཚུད་ནས་འབྩེལ་བ་གནང་རྲོགས། མ་ཟད་དི ་བ ་ཡྲོད་ན ་
འྲོག་གི ་ཞལ་པར་ཨང་གངས་དང་ད་རྒྱའི ་ཁ ་བང་ཐྲོག་འབྩེལ་བ་ཡྲོད ་པ་ཞུ།    ༼སྲོབ་ཕྲུག་ལྲོ ་ ༠༧ ཡན་ཆད་ལ་ག ོ ་སྐབས་ཕུལ་གྱི ་ཡ ོད །༽ 
052 383 17 29  /  info@tibet- institut.ch 

དགྲོན་པའི ་དགྩེ ་འདུན་ཐུན་མྲོངས་དང་དགྲོན ་པའི ་ཚོགས་མི ་རྣམས་ཀིས་འཚམས་འདི ་དགའ་བསུ་དང་བཅས།  ཕུལ།  ། 


