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Aan de Shambhala-gemeenschap


Ik weet dat jullie in deze tijd in onze sangha gebukt gaan onder enorme pijn en onrust. Ook ik 
ervaar pijn, en ik ben ongerust en maak me zorgen over jullie allemaal en over onze 
gemeenschap. Ik wil met heel mijn hart laten weten hoe erg ik het vind wat er allemaal gebeurd is. 
Ik begrijp dat ik de belangrijkste bron van dat lijden en die verwarring ben en ik wil me hiervoor 
opnieuw verontschuldigen. Het spijt me ten diepste.


Ik ontvang veel berichtenen luister naar jullie zorgen. Gisteren ontving ik een brief van de 
Acharya’s met het verzoek om terug te treden uit mijn rol als leraar. Ik heb besloten deze 
verzoeken te honoreren en zal voorlopig geen onderrichten leiding geven binnen Shambhala.


Ik hoop dat dit de gemeenschap instaat zal stellen om te helen en te bepalen hoe Shambhala zich 
in de toekomst kan manifesteren en organiseren. Wat mijzelf betreft geeft deze tijd mij de 
mogelijkheid om verder te gaan met mijn helingsproces. Ik heb veel suggesties en adviezen 
gekregen over hoe ik dit kan doen, en ik ga deze mogelijkhedenonderzoeken. Echt begrijpen en 
verwerken wat er is gebeurd zal tijd kosten. Er is geen snelle oplossing. Daarom vraag ik om jullie 
geduld, zodat echte genezing en begrip kunnen plaatsvinden.


Hoewel ik niet betrokken ben bij de activiteiten van Shambhala, zal ik mijn liefde en steun blijven 
sturen.


Voor de studenten die een relatie met mij willen onderhouden, zal ik beschikbaar zijn voor contact 
en zal ik jullie in mijn gedachten en gebeden houden. Ik ben van plan om in verbinding te blijven 
door af en toe berichten te sturen en zal in de komende dagen contact opnemen met mijn 
Vajrayana-studenten. Het is erg triest en moeilijk voor mij om dit aan jullie allemaal te schrijven. Ik 
hoop dat dit ieder van ons in staat stelt om verder te komen en dat we nog steedsde leringen 
kunnen gebruiken als een manier van genezing en inspiratie.


Met een droef en teder hart, de Sakyong


