Medlemskab

D

u kan blive medlem af Tilogaard Meditationskole. Tilogaard er blevet til
en selvejende institution den femte oktober 2012 med sin egen vedtægt og
bestyrelse. Tilogaard Meditationskole er navnet, som jeg valgte for min
virksomhed I 2002, da jeg købte ejendommen Bulbrovej 28. Det navn har
fremtiden for sig som en dansk institution. Jeg har den samme aktivitet nu som
dengang. Det nye er, at som selvejende institution vil Tilogaard fortsætte også
efter min død. Det nye er også, at du kan blive medlem og få et vist ejerskab og
en vis indflydelse.

Alle Tilogaard Meditationskoles elever, brugere og støtter kan blive
medlemmer af Skolen. Ønsker du medlemskab, så send en:

I din email bedes du oplyse dit navn, din adresse, email og telefonnummer. Du
bedes også oplyse om din forbindelse med Tilogaard, det vil sige, om du er
elev, bruger eller støtte. Du bedes også oplyse, hvornår du fik Tilflugt, og hvem
som gav den, hvis du har modtaget Tilflugt.
Oplysningerne skal bruges til evaluering af, om du er berettiget til
medlemskab. Evalueringen foretages af bestyrelsen. Er du elev, bruger eller
støtte, kan du blive medlem og få ejerskab og indflydelse. Oplysningerne om
Tilflugt skal bruges til at fastslå, hvor mange af medlemmerne som er egentlige
buddhister. Det er antallet af egentlige buddhister blandt medlemmerne, som
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afgør om Skolen på et senere tidspunkt kan opnå statsanerkendelse. Kun folk,
som har modtaget formel Tilflugt, har stemmeret på Fællesmødet.

Har du ikke modtaget Tilflugt, men ønsker du det, kan det nemt lade sig gøre.
Skriv om det i din email, så vil jeg invitere dig til den lille ceremoni her på
Tilogaard.

Når du har sendt din ansøgning om medlemskab, vil du hurtigt få svar på, om
du er optaget. Medlemskabet er gratis, men du er velkommen til at yde en
donation.

Udvikling
Institutionen Tilogaard Meditationskole skal overtage ejerskabet af
ejendommen Bulbrovej 28 i fremtiden, når jeg har betalt gælden ned til et lille
beløb. Jeg håber på - og regner med - at det sker i 2024.
Som selvejende institution håber jeg at Dharma virksomheden kan fortsætte
med en anden dansk Karma Kadjy Lama i spidsen, efter min død. Den nye
Lama skal vælges af medlemmerne, men en sådan Lama skal også godkendes
af Tilogaards protektor (den nuværende protektor er efter Shamar Rinpotje’s
død, Karmapa Thinle Taye Dordje). Derfor beskriver jeg min efterfølger som
‘udvalgt’.
Jeg tror, at danskerne vil have godt af små virksomheder som denne, som ikke
er direkte afhængige af store netværk, eller er i lommen på tibetanske eller
andre politiske interesser, som intet har med Danmark og danskere i deres
hverdag at gøre. Til gengæld er Tilogaard afhængig af den gamle klassiske
buddhistiske tradition fra Karma Kadjy med Karmapa Thinle Taye Dordje i
spidsen, som Buddha Dharma arvefølgens autoritet. Det er jo netop denne
uforfalskede og uovertrufne Dharma, som Skolen ønsker at formidle. Denne
Dharma er netop uforfalsket og uovertruffen på grund af Karmapa’ernes og
Shamarpa’ernes indsats i over 900 år.

Tilogaard er en uafhængig dansk institution i en særlig forbindelse med det
internationale Bodhi Path netværk. Jeg blev i årenes løb til en Bodhi Path
Dharmalærer, så det er forbindelsen. Bodhi Path konceptet har jeg taget til mig,
dels fordi jeg støtter min mester Shamar Rinpotje, som stiftede netværket, dels
fordi Bodhi Path Læreplanen er rigtig god for moderne mennesker. Den er et
godt koncept for en sammensat, men alligevel enkel og vedvarende træning i og udvikling af Buddha’s Dharma, mens du lever et almindeligt liv.
Jeg håber, at dansk Dharma gror sine rødder i enkle meditationskoler som
denne og glimrende progressive læreplaner som Shamar Rinpotje’s.
Tilogaard deltager ikke i diverse Dharma netværk med den konformitet og
ensartede organisations form, som sådanne netværk forventer af deres
deltagere. Det er på mange måder en uskik med uniformitet, rent bortset fra at
sådanne netværk ganske ofte virker som blot en slags ‘missions stationer’ for
Dharma, fordi disse centre ikke har hverken akademiske Archaryas eller rigtige
Lama’er med stor meditations erfaring, som bor i centeret. I stedet præges
sådanne centre af ‘ildsjæle’ - og al respekt for det, men det behøver jeg jo ikke
at deltage i.
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Jeg deltager i den generelle Karma Kadjy formidling af Buddha Dharma som
en traditionel Kadjy Lama. Derfor er jeg stadig forbundet med Dhagpo
Mandala’en i Frankrig, som organiserede min traditionelle meditative 3 års
tilbagetrækning, skønt det er sjældent, at vi mødes og er sammen. Da jeg også
er Bodhi Path Dharmalærer, er der en særlig forbindelse med Bodhi Path
netværket.
Støtte til Tilogaard Meditationskole vil bære denne udvikling igennem og
hjælpe til, at danske Lama’er får fodfæste og basis i deres eget land og bevirke,
at eleverne kan modtage og træne den ægte og uforfalskede Dharma på dansk i
et dansk miljø - oven i købet langt ude på landet i fred og ro, ved skov og
strand og med højt til himlen. Du opfordres derfor til at yde støtte.

Den såkaldte tibetanske Buddhisme er først og fremmest indisk, og den
handler om noget universelt i mennesker overalt i verden. Buddha bor ikke i
Asien. Buddha er i hjertet hos alle mennesker, og alle mennesker er i
Buddha’s hjerte.
Det er derfor en kunst i sig selv, at holde den tilbørlige afstand til de
traditionelle organisations former for Dharma fra Tibet og Indien. Det er
ønskeligt med en vis afstand, fordi de tibetanske Lama’er er involveret i politik,
hvad enten de ønsker det eller ej. Der er flere kulturelle og sociale årsager fra
det gamle Tibet og omegn til dette religiøse samsara. Da det kulturelle og
sociale landskab ser meget anderledes ud i Danmark, er det nødvendigt med
tilbørlig afstand og ikke for tæt netværk med Karma Kadjy i Indien, Tibet og
Kina.

Indtil videre er der ikke noget alternativ til Karmapa som den bedste sikring af
Dharma arvefølgen eller transmissionen. Derfor tages de vigtige beslutninger
på Tilogaard af Lama’en og medlemmerne, mens det overlades til Karmapa at
føre tilsyn med, at det er den ægte Karma Kadjy transmission, som formidles
på Tilogaard. Det er det, som menes med udtrykket ’protektor’.
Derfor har Karmapa en ‘veto ret’, når der skal vælges en ny Lama (§ 2.b).
Medlemmerne kan ikke blot vælge en eller anden. Karmapa skal godkende
valget - ellers må udnævnelses proceduren gå om. Bortset fra denne lidt
exceptionelle begivenhed, kan Karmapa ikke blande sig direkte uden
opfordring fra Lama’en (Skolelederen), Forvalteren eller den kompetente
forsamling af medlemmer.
I hovedsagen er det Lama’en og Forvalteren, som driver Skolen og træffer de
fleste beslutninger uden at involvere medlemmerne. Det er en praktisk
foranstaltning, fordi medlemmerne bor spredt ud over hele Danmark. Til
gengæld har medlemmerne magt til at fjerne dem begge, hvis det mod
forventning skulle vise sig nødvendigt.
Disse regler træder dog først i kraft efter min død (§ 2.b). Institutionen er jo
endnu ikke konsolideret. Tilogaard ejes indtil videre af mig, fordi selvom jeg
gerne gav ejendommen bort til institutionen med det samme, så vil
kreditforeningen ikke gå med til det, når gælden stadig er så stor (gælden er på
½ million kroner i 2016). Heldigvis vil gælden langsomt forsvinde af sig selv,
så mit ønske og min hensigt kan virkeliggøres.
Lama Tendar Olaf Høyer, oktober 2016.
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