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In samenwerking met het Tibetaans Instituut Naropa organiseert Ehipassiko een retraiteweekend met Paul  
Van hooydonck. 
 
 
Wanneer 
------------- 
Zaterdag 8 en zondag 9 september 2012 
  
Waar 
--------- 
In het Tibetaans Instituut Naropa, Cadzand (NL) 
De retraite verloopt volledig in stilte 
  
Zaterdag 8 september 2012 
------------------------------ 
09.30-10.00   Aankomst en thee 
10.00-11.00   Vipassana zitmeditatie met instructie  
11.00-12.15     Verwelkoming en afspraken 
12.15-13.30     Lunch 
13.30-14.30     Karma yoga (werk) 
14.30-15.15      Zitmeditatie in stilte 
15.15-16.00      Loopmeditatie met instructie 
16.00-16.30    Theepauze 
16.30-18.00     Mindfulness yoga 
18.00-19.30 Avondmaal 
19.30-20.30     Contemplatief kringgesprek of Dhamma-talk 
20.30-21.00      Metta Bhavana 
  
Zondag 9 september 2012 
---------------------------- 
6.30                Opstaan 
07.00-08.00   Strandwandeling of zitmeditatie in stilte 
08.00-09.30      Ontbijt 
09.30-10.30      Vipassana zitmeditatie met instructie 
10.30-11.00      Theepauze 
11.00-12.15      Vipassana loopmeditatie met instructie 
12.15-13.30      Lunch 
13.30-14.30      Karma yoga (werk) 
14.30-15.15      Zitmeditatie in stilte 
15.15-16.00      Vragen 
16.00-16.15      Theepauze 
16.15-17.00      Evaluatie 
17.00               Einde 
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We hebben gekozen voor het Naropa Instituut in Cadzand (NL), een Tibetaans Boeddhistisch instituut, zeer rustig gelegen 
op een stevige boogscheut van de zee (+/- 30 min. stappen). Als voormalig asielcentrum wordt het sinds 2005 opgeknapt 
en met veel liefde uitgebouwd door een aantal vrijwilligers. U kan alvast een (bescheiden) virtueel bezoekje brengen via 
www.tibetaans-instituut.org 
  
Logies en maaltijden, etc 
------------------------------ 
De slaapgelegenheden zijn in kamers van een/twee tot vier personen ondergebracht. Er zijn enkele bedden, tweeslapers 
en stapelbedden. Wanneer u inschrijft gelieve te specifiëren in welk bed of kamer u wenst te slapen. In de mate van het 
mogelijke wordt hier rekening mee gehouden (koppels kunnen bvb opteren voor een slaapkamer met dubbel bed, 
snurkers voor een eenpersoonskamer, enz). Er is beddegoed voorzien, maar slopen, lakens en/of dekbedovertrek  
brengen we zelf mee. Uitgebreide informatie hieromtrent volgt bij inschrijving. Na ons verblijf laten we de kamers proper 
achter. 
  
Yogamatjes zijn aanwezig maar niets weerhoudt u om uw eigen, vertrouwde matje mee te brengen. Er wordt voor ons 
gekookt. De maaltijden zijn vegetarisch en het eten gebeurt gezamenlijk en in stilte. Nadien ruimen we zelf af en helpen 
eventueel mee met de afwas. Tijdens ons verblijf wordt er van ons verwacht karma yoga te beoefenen wat neerkomt op 
helpen in het instituut met datgene wat zij voor ons in petto hebben. 
  
Er is een winkel waar naast hebbedingetjes en kledij een waaier aan boeddhistische lectuur wordt aangeboden. Die 
winkel kunnen we tijdens onze retraite bezoeken. 
  
Wettelijke reglementering 
-------------------------------- 
Conform met de Belgische wetgeving wordt het deelnemingsgeld voor deze retraite niet aan Ehipassiko 
betaald. De betaling gebeurt aan Naropa via storting.  
Alle gegevens vindt u terug op het inschrijvingsformulier. 
  
Kostprijs 
----------- 
100€ pp/all in 
Supplement eenpersoonskamer : 6,50€ pp/nacht 
  
Geïnteresseerd om deel te nemen ? 
------------------------------------------ 
Stuur een mailtje naar ehipassiko-inschrijvingen@hotmail.com. Patrick Sevenans, Ehipassiko-medewerker 
stuurt u de inschrijvingsformulieren, gedetailleerde info en wegbeschrijving terug.  
Graag vermelding "aanvraag septemberretraite 2012" in onderwerp aub. 
  
Wacht niet te lang met inschrijven. Max. 60 deelnemers. 
Indien nodig wordt er een wachtlijst aangelegd op volgorde van binnenkomende reservaties. 
  
Annulatie 
------------ 
De voorwaarden van het Tibetaans Instituut gelden voor dit weekend. 
Zie www.tibetaans-instituut.org 
  
Vervoer 
---------- 
Carpooling wordt georganiseerd 10 dagen voor aanvang van de retraite. 
  
 
 
 

Ontwikkel de stilte van het hart 
 

Paul Van hooydonck 

 


