BELEIDSPLAN SHAMBHALA NEDERLAND 2022
Inleiding
Het beleidsplan van Shambhala Nederland 2022 kan samengevat worden in het “voortdurend
streven naar het creëren van een verlichte samenleving, gebaseerd op het vertrouwen in
de fundamentele goedheid van individu en samenleving”. Met als uitgangspunt de visie
en beoefening van de Shambhala-Boeddhistische traditie. Shambhala Nederland maakt deel
uit van de internationale Shambhala Mandala. Shambhala wordt geleid door Sakyong
Mipham Rinpoche, in opvolging van Chögyam Trungpa Rinpoche. De afgelopen jaren werd
Shambhala International tijdelijk geleid door een ‘Board of Directors’. Naar verwachting zal
Sakyong Mipham Rinpoche gedurende dit jaar zijn centrale plaats in de mandala weer
innemen.
In Nederland bestaan Shambhala-centra in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Arnhem. In
Haarlem, Bussum en Utrecht komen groepen bijeen in gehuurde locaties of bij mensen thuis.
De afgelopen jaren heeft de aanwezigheid van Covid zich doen gelden. Enkele groepen
moesten de deuren sluiten en ook voor de nu nog actieve centra en groepen is het een
uitdaging om het hoofd boven water te houden. Activiteiten moesten worden afgezegd. Leden
konden elkaar niet ontmoeten. Er sprake van ledenverlies en financiële zorgen.
Juist om deze reden is publiciteit van groot belang. De in 2020 ingezette activiteit met als
speerpunten verbetering van website en gebruik van Facebook zal het komende jaar met
kracht worden voortgezet.
Studie en beoefening
In het kader van het manifesteren van een verlichte samenleving zullen ook dit jaar – zo veel
als mogelijk is binnen het kader van de overheidsmaatregelen - cursussen, retraites en andere
bijeenkomsten georganiseerd die vanuit Shambhala-Boeddhistisch perspectief het vertrouwen
van de deelnemers in fundamentele goedheid versterken, gebaseerd op hun eigen ervaring.
Voor een overzicht van wat aangeboden wordt zij hier verwezen naar de agenda op
de website van Shambhala Nederland.
Naast het doorlopend aanbod van het curriculum ‘De weg van Shambhala’ en andere
regelmatige terugkerende cursussen zal in 2022 extra aandacht besteed moeten worden aan de
permanente educatie van leraren, meditatie instructeurs en gidsen.

Waar mogelijk zullen dit jaar ook de bijeenkomsten voor en door jongeren tot 35 jaar –
voorheen bekend als ‘Ziji collectief’ weer gestimuleerd worden.
De Covid situatie dwingt de centra en groepen ook te zoeken en experimenteren met een
programma-aanbod dat ook on-line kan plaatsvinden. Daarmee is de afgelopen jaren al de
nodige ervaring opgebouwd.
Bestuur
Juist in het bestuur worden de principes van de Shambhala traditie vormgegeven. Het
vervullen van een bestuurstaak is ‘meditatie in actie’. Besluitvorming vindt plaats op basis
van de visie van Shambhala dat een samenleving kan worden ervaren en bestuurd als een
organische eenheid. Samenwerking en wederzijdse ondersteuning zijn vanuit dat perspectief
vanzelfsprekend. Besluitvorming vindt zo veel mogelijk plaats middels het proces van ‘Broad
Agreement’.
Het pad van leiderschap binnen Shambhala is meer dan alleen het administratief ondersteunen
van studie en beoefening. Het is een eigen meditatief ontwikkelingspad waarin leiderschap
een uitdrukking is van de fundamentele menselijke kwaliteiten die in Shambhala worden
aangeduid als die van Tijger, Leeuw, Garoeda en Draak.
Zeker in het komende jaar, waarin Sakyong Mipham Rinpoche zijn plaats weer inneemt, zal
in samenspraak met de internationale Shambhala mandala– aandacht worden gegeven aan de
vraag hoe Shambhala zich in deze tijd beter en moderner kan organiseren onder handhaving
van de Shambhala-Boeddhistische principes.
Economie
De economie of het huishouden van Shambhala Nederland is niet louter ervoor zorgen dat de
‘lasten’ betaald kunnen worden, hoe belangrijk dat aspect ook moge zijn. Economie vanuit
het Shambhala perspectief is eerst en vooral het ontdekken van de innerlijke rijkdom van
individu en samenleving. Het besef van die innerlijke brilliantie leidt tot een atmosfeer en
mentaliteit van rijkdom, waardoor kwaliteiten als generositeit en vrijgevigheid – de eerste van
de paramita’s - als vanzelfsprekend worden ontplooid.
Als onderdeel van de grotere Shambhala mandala zal ook steeds opnieuw de vraag moeten
worden gesteld waar middelen het beste kunnen worden ingezet, teneinde de visie van
Shambhala het beste vorm te geven, lokaal, regionaal en internationaal.
Bescherming
Alles wat van waarde is, vraagt om bescherming. Tegen ‘aanvallen’ van binnen en van buiten.
Het is de taak van de Dorje Kasung om onze wakkerheid te bewaken en zij hebben de zorg en
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de centra, de leraren en de
leringen. In de meeste centra zijn de Dorje Kasung actief.
In het jaar 2018 kwam internationaal oud karma in de vorm beschuldigingen van sexueel en
ander misbruik aan het licht. Ook in Nederland bracht dit veel onrust. Shambhala Nederland
werkte met de onrust, die dit bracht. Het is de taak van de Dorje Kasung, maar eigenlijk van

iedereen in de Shambhala gemeenschap er waakzaam voor te zijn dat onze centra en groepen
plekken zijn en blijven waar iedereen zich veilig en welkom kan voelen. In dit verband dient
het netwerk van vertrouwenspersonen te worden vermeld; tevens zijn het regionaal meldpunt
voor klachten en de externe vertrouwenspersoon (via de Boeddhistische Unie Nederland) van
belang. Tevens is internationaal de hernieuwde ‘Code of Conduct’ ingevoerd.
Organisatie algemeen
In samenspraak met de internationale Shambhala Mandala zal blijven worden geëxploreerd
hoe Shambhala als gemeenschap een prototype kan zijn van een alternatieve sociale realiteit,
gebaseerd op de Shambhala visie van fundamentele goedheid en een verlichte samenleving.
In het licht van de afgelopen jaren zal daarbij veel afhangen van hoe wij als gemeenschap en
als individuen omgaan met fouten die zijn gemaakt en ook in de toekomst altijd gemaakt
zullen worden. In andere woorden, hoe we omgaan met elkaar en met diegenen die wij in
onze centra en groepen ontvangen. De Shambhala gemeenschap is van oudsher open en
verwelkomend voor iedereen die respect kan opbrengen voor de traditie en cultuur van onze
gemeenschap.

