
Kallid dharmasõbrad. 
 
Nagu te olete juba kursis, toimus laupäeval 21. märtsil Drikungi  keskuse üldkogu. 
Laama Sangyas Rinpoche ja eestseisus tänavad südamest neid kellel oli võimalik osaleda 
üldkogu koosolekul. 
Eriti soovime tänada inimesi, kes andsid asjalikku nõu kuidas Drikungi keskuse tööd 
tulevikus veelgi paremini organiseerida. 
 
Täname väga kõiki, kes toetavad Drikungi keskust – rahaliselt või asjaliku nõuandega või 
vabatahtliku tööga. 
Vabatahtlik töö on alati väga teretulnud eriti ürituste organiseerimisel (ritriidid, mandala 
loomine, kontserdid) ja ka igapäevaselt. 
 
Laama Drupon Sangyas Rinpoche pöördumine: 
 
Kallid dharmaõed ja -vennad, soovin tänada Teid kõiki Teie panuse ja abi eest! 
Lähtuvalt Drikungi keskuse aasta püsitulude ja -kulude kokkuvõttest, on keskuse olukord 
stabiilsem võrreldes varasemate aastatega. Olukord on parem tänu Teie tublile tööle. Ilma teie 
toetuseta ei saa Drikungi keskus  püsida. 
 
Meie tähtsaim ülesanne on stabiilsust säilitada ning rahalist olukorda veelgi parandada. 
Sooviks siinkohal tänada südamest annetajaid ja vabatahtlikke! 
Keskus on tänaseni olemas vaid tänu teie toetusele. 
Loodan, et olete valmis toetama ja rahastama ka tulevikus dharma ettevõtmisi. 
Rõhutan, et Drikungi keskus vajab ka tulevikus lisaabi ürituste organiseerimisel. 
 
Vabatahtlike abi on väga hinnaline ja alati teretulnud meditatsiooni ritriitidel, külalis laamade 
loengutel ja teistel sarnastel üritustel. 
Mida rohkem olete valmis keskust aitama, seda tugevamaks saab keskus. 
 
Kui olete valmis Drikungi keskust aitama – näiteks vabatahtliku tööga, siis palun 
kontakteeruge organiseerimismeeskonnaga (drikung@drikung.ee) või rääkige Priidu, Maxi 
või Teri-Liisiga. 
 
Teine väga oluline teema on regulaarsetel praktikatel osalemine minu äraolekul. 
Nagu te teate reisin ma suhteliselt tihti, et anda dharma õpetusi väljaspool Eestit. 
Seega ei saa ma olla alati Drikungi keskuses, et praktikaid läbi viia. 
 
Kuid on väga oluline, et ka minu äraoleku ajal te praktiseeriksite ja suudaksite praktikaid 
keskuses läbi viia. 
Tähtis on, et vähemalt kolm inimest viiksid regulaarselt vähemalt kord nädalas harjutusi läbi, 
kui mul seda pole võimalik teha.  
Täpsem info selle kohta ilmub õigel hetkel kodulehel. 
 
Suur aitäh kõigile toetuse ja abi eest! 
Drikungi keskus on avatud tänu teile! 
 
Laama Sangyas 
 
 


