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De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt twee keer per iaar en
is een uitgave van Rigpa Nederland. Deze publicatie
wordt geheel op vdiwillige basis geschreven, samen-
gesteld en geproduceerd door studenten van Sogyal
Rinpoche. De Rigpa Nieuwsbdef wil informeren
over het werk van Sogyal Rinpoche, over retlaites,
lezingen en gebeurtenissen die voor de RiSpa-sangha
van belang zitn. Ook vinden we het belangdik om
ewaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren op
het pad. Houders van alle vormen van het Rigpa-
abonnement ontvangen de Rigpa Nieuwsbrief gratis.
Ook zonder Rigpa-abonnement is het mogeliik een
abonnement op de Nieuwsbdef te nemen. De kosten
hiervan bedragen 15 euro per taar. Het abonnement
kan telefonisch worden aangevraagd bii het secreta-
riaat of via rigpa@rigpa.nl. Het abonnement beëindi-
gen kan via abonnement@,rigpa.nl.

Redactie: Annet Kossen, Silvana Lazzeri, Ghislaine
Engelhardt, Hans Biesboer, Ulli Fischer, Annemiek
Schrijver.

EindÍedactie: Rob Chrispijn

Grafische vormgeving: Siger Smit

Met biidÍagen van: Willemien Manschot, Frits Jon-
keÍ en Nina. Met dank aan: PeteÍ Fry Rinus Laban,
Bram de Wit, Tineke PeeteÍs, Patricia Strooper, Paula
de Loor.

Foto omslag: Grote foto: 1988, Rinpoche in Amster-
dam, Marcusstraat; v.l.n.r. 1987, idem;2008, Rinpoche
in Lerab Líng tijdens inauSuratie tempel; 1984, Rinpo-
che in Loch Lomond, Schotland

Foto's: Gerard Nikken, Jeroen Top, Bart de Natrís,
wim Marseille, Rob Chdspijn en vele anderen waar-
van de namen niet achterhaald konden worden. Fo-
to's begintiid en ander matedaal uit archief van Edc
Soyeux, Nynke Valk, Gisela Prager en Daan Meerburg.

Rigpa is een eikende goede doelen organisatie met de
ANBl-status. Donaties en schenkingen kunnen onder
vootraaÍden in aanmerking komen voor belastingaf-
trek. Voor vragen neem contact op met
donaties@tdgpa.nl. We danken alle donateurs voor
hun vrijgevigheid die het mogeliik maakt om het
werk van Rigpa voort te zetten en daardoor eeuwen-
oude wijsheid beschikbaar te maken voor deze tiid.
GiÍonummer: 3533736 t.a.v. Stichting Rigpa te
Amsterdam.

Locaties
Rigpa Amsterdam/ Rigpa Nederland
Bezoekadres: Kuipersstraat ter hoogte van nr. 148,
1073 EV Amsterdam
Postadres: Van Ostadestraat 300,
1073 TW Amsterdam
E-mail; rigpa@rigpa.nl
Telefoon 020-4705100. Het secretariaat is bereikbaar
op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 13
uur.

Raadpleeg: M.rigpa.nl voor actuele informatie over
het cursusaanbod en evenementen.

Rigpa Groningen
Aweg 18, 9718 CV Groningen
E-mail: infogroningen@)rigpa.nl
Telefoon: 050-3138765

Rigpa Niimegen
'De VuuNlieg'
2e Oude Heselaan 1 79a, 6542 VE Nijmegen

Rigpa Rotterdam
Centrum Dioi
Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam

Aanmelden via rigpa@rigpa.nl of telefonisch:
020-4705100

Dharma-materiaal
Er zijn gebeden en heilige afbeeldingen in de
Nieuwsbrief opgenomen, behandel deze publicatie
daarom met respect en als Dharma-materiaal. Als ie
de Nieuwsbrieven niet wilt bewaren, gooi ze dan niet
weg maar verbrand ze liever.

Oplage: 1000 Druk: Ecodrukkers, Nieuwkoop

'Looks like Me' afbeeldingvan Coerce RinPoche. Aoeíoe

Rinpoche staat ook bekend als Padmasambhava of
Padmakara, de Lotusgeborene. Hii brccht het vairayana

boeddhisme in de achtste eeuw naat Tibet en omringende

landen.
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Beste N ieuwsb rieÍlezer,

Het is mei 1989. Er is een grote opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in

Peking. De eerste scheuren in het lJzeren Cordijn ontstaan aan de Hongaars-

Oostenrijkse grens.Het kabinet Lubbers ll valt vanwege onenigheid over het

reiskostenforfait. Het is de warmste en droogste maand mei ooit. The Bangles

met Eternal Flame staan op'l in de top 40. En op 16 mei 1989 zitten Eric

Soyeux, Dolly Hayn en Gisela Prager bij notariskantoor Sypkens in Amsterdam

voor de oprichting van Stichting Rigpa. ln de statuten, die dan ondertekend

worden, staat dat 'Stichting Rigpa zich o.a. ten doel stelt de Tibetaans Boed-

dhistische beoefeningen in het algemeen, en die van de Nyingma traditie,

waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het

bijzonder, te bewaren, te bestuderen en voort te zetten.'

Dat is inderdaad waar Rigpa zich sindsdien mee bezig heeft gehouden. En met

succes. ln dit jubileumnummer kijken we terug op de afgelopen 25 jaar. Dui-

delijk is geworden hoe ongelooflijk veel mensen hun tijd en energie aan Rigpa

hebben gegeven, vaak buiten het zicht van alle aandacht. Ëen aantal van hen laten we hier aan het woord, maar er zijn nog

veel meer toegewijde studenten die er belangeloos voor hebben gezorgd dat Rigpa kon uitgroeien tot de organisatie die we

nu zijn. En dat is echt iets om dankbaar voor en trots op te zijn!

ln de verhalen van de studenten van het eerste uur klinkt de weemoed door over de kleinschaligheid en intimiteít van het

begin, toen het Rigpa-programma zich in huiskamers aÍspeelde en het heel normaal was om met Sogyal Rinpoche samen

te dineren. Heel begrijpelijk. Maar aan de andere kant kunnen we ons nu verheugen over de grote hoeveelheid mensen die

Rigpa, en dus Rinpoche, bereikt. En dat is ons uiteindelijke doel: Rinpoche helpen bij het verwezenlijken van zijn grenzeloze

visie.

De afgelopen 25 jaar zijn we uitgegroeid van kiem tot boom. ln de toekomst zal die boom een bos worden en uiteindelijk een

heel woud, om voor de komende 500 jaar de traditie van Sogyal Rinpoche hier in het Westen stevig wortel te laten schieten.

En dat alles om alle wezens te helpen de verlichting te realiseren. Een hele klus, waarbij ieder vriendelijk woord, ieder kopje

thee, iedere cursus, iedere Nieuwsbrief en ieder jaar telt.

Namens het Managementteam,

Terugkijken op waar we vandaan komen maakt ook nieuws-

gierig naar waar we naartoe gaan. Een groter centrum voor

Rigpa Nederland, een uitgebreider openbaar programma,

meer en meer verdieping in het Alomvattende Pad naar

verlichting. We weten niet wat Rinpoche nog allemaal voor

ons in petto heeft, maar met zijn onuitputtelijke inspiratie en

de niet-aflatende steun van de sangha zullen we in staat zijn

door te ontwikkelen.

'Rinpoche helpen bii het
verwezenlijken van zljrl

grenzeloze visie.'
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Alphonse Sandez: 'Jaren heeft dit citaat thuis op miin bureau, of op miln werkplek gestaan. Eén blik op deze

tekst, in het inspirerende handschrift van Sogyal Rinpoche, was voldoende om "mijn probleem" op te lossen.'
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De redactie is benieuwd naar jouw inspiratie. Welke korte tekst raakt een gevoelige snaar bij jou? Welk gedicht draag je al jaren in je hart met je
mee? Welke zin brengt je in moeilijke tijden weer terug naar waar je wilt zijn? Stuur of e-mail de tekst die jou lief is naar ons op.
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Vrolijkheid

Op zondag 11 mei 2014 hield ZH de Dalai Lama

een lezing in Ahoy, Rotterdam voor meer dan I 1'000

bezoekers. Het zorgde die ochtend voor flinke files'

die meestal een bijverschijnsel zijn van voetbalwed-

strijden en popconcerten. Ook de aandacht van de pers

voor dit bezoek was groot en leidde tot paginagrote

stukken en columns vanuit een meer persoonlijke

invalshoek. Opmerkelijk was de hoge kwaliteit van

sommige verslagen. Zo opende het Volkskrant-artikel

met de kop 'Boeddhisme is net kwantumfusica'' Ver-

slaggever Olaf Tempelman schreef dat onwetendheid

het geloof is in een bestaan van een onafhankelijk

zelf. Ook had hij het over natuurkundig onderzoek -
waar de Dalai Lama tijdens zijn lezing naar verwees

- waarbij wetenschappers tot de slotsom komen dat

als materie eindeloos wordt gereduceerd' je uitkomt

bij leegte: niets bestaat onaÍhankelijk van iets anders'

Wanneer de Dalai Lama een oranje pet van de BOS

opzet en grimassen trekt naaÍ de fotografen' merkt

Tempelman op dat de Chinese propaganda dat wel-

iswaar afdoet als een truc om zich populair te maken'

maar dat de wereld er een stuk leuker op zou worden

als de Chinese partijbonzen ook eens wat meer ont-

spannen zouden durven poseren' Maar in opiniestuk-

ken werd de vrolijkheid van de Dalai Lama soms ver-

ward met oppervlakkigheid. Want hoe kun je grapjes

maken als je eigen land nog steeds zucht onder het

juk van de Chinese bezetting? Datjuist die vrolijkheid

een teken is dat deze 'eenvoudige Tibetaanse mon-

nik' - zoals hij zichzelf gmag noemt - zich bevrijd

heeft van negatieve emoties en concepten, gaat hun

voorstellingsvefinogen te boven' Het leidde afen toe

tot cynisch commentaar dat de vooroordelen van veel

krantenlezers waarschijnlijk alleen maar bevestigt'

Onder de ruim elfduizend bezoekers zullen veel men-

sen het heel anders beleefd hebben' Zeket de sfuden-

ten van de verschillende boeddhistische sangha's' Om

zes uur zondagmorgen waren enkele wijwilligers van

Rigpa al aatwezigom een informatiestand in te rich-

ten. Die was vooral bedoeld om aandacht te vestigen

op de komst van Sogyal Rinpoche naar Nederland

eind juni. De stand diende ook als verzamelpunt waar-

door het in de pauze leek alsofde halve Rigpasangha

zich op deze zondagin Rotterdam bevond' Zijwaten

ongetwijfeld beter in staat om de luchthartigheid van

de Dalai Lama op waarde te schatten en te beseffen

dat zrjn humoristische benadering voortkomt uit een

diepe wijsheid en gÍoot mededogen'
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Voordat Rigpa ontstond waren er al allerlei mensen die, gegrepen door
het onderricht van Sogyal Rinpoche, zich in Nederland bezighielden
met het Tibetaans boeddhisme. Viif van deze pioniers komen hier aan
het woord. De keuze voor hen werd ingegeven door het belang van de
inv.oed die zij hadden op het ontstaan en de ontwikkeling van Rigpa
Nederland. Maar er zijn veel meer mensen geweest die op een of andere
manier hebben bijgedragen aan de gestage groei van het Tibetaans boed-
dhisme in Nederland. Sommigen worden in deze interviews genoemd of
komen elders in dit blad aan het woord. Maar ongetwijfeld zijn er ande-
ren die hier ten onrechte anoniem blijven. Daarom is dit artikel ook een
eerbetoon aan al Rinpoche's studenten van het eerste uur die met hun
inzet en enthousiasme aan de basis stonden van de bloeiende organisatie
die Rigpa inmiddels is geworden.

i)g7i' ',;1'lilrilrlr \ oril.rcn rit rlci'rslag, \i irir ('rr1 srric gtslircl,].err tlic .\rrnti
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Gisela Prager

Een vriendin vertelde me over een Tibe-

taanse leraar die over de dood praatte,

maar met wie je ook erg kon lachen. Dat

weekend zou hij een lezing geven in de

Kosmos in Amsterdam, in die tijd hét

spirituele centrum bij uitstek waar leraren

van allerlei pluimage cursussen en work-

shops gaven. Mijn vriendin had me wel

nieuwsgierig gemaakt, want wij deelden

een vage spirituele interesse. De lezing

die Sogyal Rinpoche hield over sterfelijk-

heid en de dood raakte me diep, maar

ik had geen idee wie hij was. Dat was in

'81.

Toen Rinpoche een keer daarop weer in

Amsterdam was, logeerde hij bij diezelfde

vriendin, waardoor ik de kans kreeg hem

wat beter te leren kennen. Rinpoche kon

in die tijd ook heel informeel zijn: soms

nodigde hij een groepje uit om Chinees

met hem te gaan eten. Later hebben we

eens in mijn toenmalige flat met behulp

van een geleend Chinees kookboek een

diner voor hem bereid; dat vond hij nog

lekker ook! Daarna werd mijn huis een

van zijn vaste logeeradressen, iets wat ik

echt niet zo eenvoudig vond. Er bestond

toen namelijk nog geen Rigpa-organisatie

om dat allemaal te regelen. Hoe je voor

een Tibetaanse meester diende te zorgen,

moest je als gastvrouw maar zelf een

beetje uitzoeken. Toen Rinpoche de eer-

ste keer bij binnenkomst in mijn huidige

woning de trap naar de bovenverdieping

zag, zei hij:"Oh, hier kan Dilgo Khyentse

niet naar boven! "

Rinpoche begon in Nederland met niks

en niemand. Met een clubje dat in dat

prille begin totaal geen samenhang had.

Of misschien moet je zeggen dat die

samenhang toen nog niet duidelijk was.

We waren een beetje 'spiritueel aan het

winkelen' en wisten niet wat het bete-

kende om een leraar te volgen; en als

dit al duidelijk was, wílde je dat dan wel.

Rinpoche gaf les in een klein zaaltle waar

een handjevol mensen een beetje binnen

kwam wapperen omdat ze het wel inte-

ressant vonden, zo'n Tibetaanse lama.

Maar toch ook omdat ze wel degelijk een

soort innerlijke drang voelden die ze zelÍ

niet goed konden plaatsen.

Vanuit mijn optiek had Rinpoche te

maken met jonge mensen die geen Ílauw

idee hadden dat er zoiets bestond als

een authentiek boeddhistisch pad. En

toch heeft hij dat stelletje vrijbuiters met

elkaar weten te verbinden. Achteraf ben

ik me gaan realiseren hoe knap dat was.

Rinpoche's aanpak was nooit traditioneel.

Hij gaÍ bij voorbeeld les over Zen mind,

beginner's mind door Shunryu Suzuki,

een Zenmeester die al in de 50-er jaren

werd omarmd door de toenmalige Ame-

rikaanse beatniks. Dit dunne boekje uit

1970 - dat wereldwijd een klassieker is

1973, 1e druk paperback

geworden - werd toen ook hier in het

alternatieve circuit gretig gelezen. Rin-

poche kon de Zen-benadering heel goed

uitleggen en tegelijkertijd een duidelijke

brug slaan naar het ïbetaans boed-

dhisme. Daarmee maakte hij het mak-

kelijker voor ons om ons voorbehoud te

overwinnen.

ln die allereerste begintijd hadden we,

behalve Zen Mind, Beginnefs Mind,

geen ander lesmateriaal dan onze eigen

aantekeningen.

ln '82 hield Rinpoche een paasretraite

in een kostschool, Vinehall, in Engeland.

Het ging er nogal rommelig aan toe,

en was niet te vergelijken met de O
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gestroomlijnde retraites zoals we die nu

kennen. Er waren veel momenten waar-

op ik dacht, is dit nu wat ik wil? Die twij-

fel had ik nog tot vlak voor het moment

waarop Rinpoche toevlucht gaÍ. Dat was

ergens op een verlaten tennisbaan. lk

stond zover mogelijk achteraan, ergens

tegen een hek. Rinpoche had een deken

om zich heen geslagen tegen de kou.

Om ons even in het moment aanwezig

te laten zijn, knipte hij onverwachts met

zijn vingers. Op de een of andere manier

raakte hij daarmee rechtstreeks mijn

hart waardoor al mijn eerdere weerstand

wegsmolt; de tranen liepen over mijn

wangen.

Tijdens de eerste driemaandenretraite in

'92 gaÍ Rinpoche nog vaak buiten les.

Dan zat hij op een boomstam met een

kleedje erop. Als kind had ik op de Vrije

school een verhaal gehoord over een

leermeester die ook onder een boom

lesgaf. Waarschijnlijk ging het over de

Boeddha. ln ieder geval vond ik het fan-

tastisch en hoopte later zelf zo iemand

zou worden, heeft een aantal van ons

zich daar voor aangemeld. Daar zat ik

dan, voor het eerst met een mala in mijn

hand. Die periode werd een keerpunt in

mijn leven. lan Maxwell, een instructeur

die helaas zo jong gestorven is en die ik

nog steeds mis, had ons onder zijn hoede

genomen. Sogyal Rinpoche was er con-

stant en gaí soms wel twee keer per dag

les. Wat ook constant was, was het mise-

rabele weer. Het regende zes weken aan

een stuk door. De tenten lekten, matras-

sen werden nat en voor de kleumende

studenten, die zich hadden ingesteld op

een Zuid-Franse zomer, moest er warm

ondergoed gekocht worden. Ook de

achterban in Nederland kwam in actie en

stuurde noodpakketten met winterkle-

ding.

Het was een hele intensieve periode

waarin Rinpoche veel getransformeerd

heeft, en pas daar ben ik serieus met

beoefenen begonnen. Hoewel Rinpoche

in die beginjaren heel vrijelijk Dzogchen-

onderricht gaf, moet hij na die drie

maanden tot de slotsom zijn gekomen

dat wij daar nog niet klaar voor waren.

Pas in 2006, toen de Driejaarretraite van

start ging, is hij daar weer mee begon-

nen.

ïerugdenkend is er een ontzettend groot

verschil tussen de periode van vóór het

verschijnen van Het Tibetaanse boek van

leven en sterven en de periode erna.

VanaÍ eind jaren tachtig was Rínpoche

tijdens het geven van onderricht begon-

nen met het uittesten van hoofdstukken

uit het manuscript van zijn boek om te

kijken of bepaalde passages wel duidelijk

genoeg over kwamen.

Nu we zoveel jaar verder zijn en je ziet

wat Rinpoche allemaal heeft bereikt, vind

ik het erg bijzonder om het begin ervan

meegemaakt te hebben. lk beschouw het

tevens als een bijzonder groot voorrecht

dat wij les hebben gekregen van bijna

te ontmoeten en op zo'n manier les te

krijgen.

Op een keer bekende ik Rinpoche hoe-

veel moeite ik had met de in mijn ogen

erg lange Vajrayana-beoefeningen, en

dat ik er bovendien van slag van raakte.

"Then why did you stay?", vroeg hij

prompt. Daar moest ik lang over naden-

ken. "l guess because of you", zei ik

tenslotte. En dat was heel erg waar. Mijn

vertrouwen in Rinpoche was gegroeid en

daarmee ook het vertrouwen in mijzelf.

Het werkte zo bevrijdend om te horen

dat iedereen, dus ook ik, de boeddhana-

tuur heeft. Dat begrip was in die tijd vol-

slagen nieuw voor mij en het is echt een

revolutie om te horen dat je over zo'n

potentieel beschikt.

Er vormde zich een groepje dat regelma-

tig bij elkaar kwam in de woonkamer van

Dolly. Wij zijn toen gezamenlijk les gaan

geven. Altijd op hetzelfde uur hoorde je

het pianospel van de bovenbuurvrouw,

dat had wel iets gezelligs. Bert van Baar

was een van de cursisten die ik me nog

goed herinner uit die tijd. We behan-

delden en beoefenden de Ngóndro zo

goed als we konden omdat er nauwelijks

ondersteunend materiaal was, ook geen

video's. Aan aparte meditatiesessies

deden we niet. Want dachten we, wat is

er nou over meditatie te zeggen? Dat is

gewoon zitten.

Toen in '92 in Lerab Ling voor de eerste

keer een driemaandenretraite gehouden

8 I RigpaNieuwsbrief - juli2O14
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alle belangrijke leraren van Rinpoche,

die nu nog altijd zo duidelijke aanwezig

zijn in de vorm van foto's en, zoals in

de tempel in Lerab Ling, in de vorm van

levensgrote beelden.

lk heb enorm veel van Rinpoche geleerd

Bijvoorbeeld dat luisteren veel belang-

rijker is dan je mening geven. lk heb

geleerd dat het belangrijk is dat je de

kwaliteiten in anderen ziet en mee helpt

ontwikkelen. En vooral dat het belang-

rijk is om zacht te blijven in een harde

wereld.

'Ik heb vooral
geleerd dat het

belangïiik is om
zac}:rt te blijven
in een harde

wereld.'

Nynke Valk

Sogyal Rinpoche ontmoette ik voor het

eerst in 1981 op het perron in Cronin-

gen, waar ik stond te wachten op mijn

toenmalige vriend Jaap Verhoeven die

toevallig in dezelfde trein bleek te zitten

als Rinpoche. Ook Jildi Mohamad Sjah

van het Boeddhistisch Centrum Gronin-

gen stond op het perron. We kenden

elkaar omdat ik daar regelmatig medi-

tatielessen volgde. Zij en haar partner

hadden Sogyal Rinpoche uitgenodigd om

een weekend les te komen geven. .,lildi

begroette Rinpoche en op dat moment

realiseerde )aap zich dat hlj de gehele

treinreis tegenover hem had gezeten

zonder te weten wie hij was. lk werd

aan Rinpoche voorgesteld, die mij een

hand gaf en vroeg: "Hebben we elkaar

al niet eens eerder ontmoet?" Misschien

refereerde hij aan een vorig leven, maar

ik kon alleen maar nee zeggen. Rinpo-

che was erg vriendelijk en zag er heel

gewoon uit. Voor dat weekend had ik mij

overigens niet ingeschreven, maar Jaap

deed er wel aan mee.

Door alle positieve dingen die ik over

Rinpoche hoorde en ook door mijn eigen

indruk op dat perron, besloot ik om die

zomer mee te gaan naar de allereerste

Rigpa-zomerretraite. Die werd gehouden

in Crasse in Zuid-Frankrijk en duurde iets

van drie weken.

Een Frans sanghalid uit Parijs had haar

huis met rondom een groot stuk land

ter beschikking gesteld. Maar het was

behoorlijk primitief: toen we aankwamen

moest de keuken voor de retraite nog

gebouwd worden en slapen deed je met

meerdere mensen in grote tenten, een

soort slaapzalen.

De omgeving was prachtig. De ene

keer gaf Rinpoche les in het huis en een

andere keer zaten we in een kring om

hem heen in het bos. Dat was heel intiem

natuurlijk. Khandro was er toen ook; het

was haar allereerste bezoek aan Europa.

lk herinner me nog goed dat de eerste les

ging over de neiging die wij hebben O



om dingen te vergeten. Rinpoche maakte

veel indruk op mij; van meet af aan had

ik het gevoel dat wat hij zei waar was.

lk denk dat ik ook op hem viel omdat

hij zo onconventioneel en dynamisch is.

Eerder had ik bij een andere leraar, uit de

Vipassana-traditie, gemediteerd, maar

het werd me duidelijk dat Rinpoche beter

bij mij paste. Zijn'crazy wisdom' manier

van lesgeven is voor mij nog steeds heel

belangrijk.

Tijdens dle eerste retraite deden we o.a.

Vajrasattva-beoefening, waarbij Rin po-

che de visualisaties heel gedetailleerd

uitlegde. Ook gaf hij een inwijding in

Yqrakilaya, maar hij zei er wel bij dat je

die beter niet kon ontvangen als je er niet

aan toe was. Daarom heb ik daar toen

nog niet aan meegedaan.

ln de beginjaren was er maar een kleine

groep Nederlandse studenten. We leer-

den elkaar tijdens de retraites met Rin-

poche steeds beter kennen en die kleine

sangha betekende heel veel voor mij.

Er ontstond al gauw een zeker patroon:

met Pasen tien dagen op retraite naar

Engeland - Wales, Cornwall of Schotland

- en in de zomer drie weken retraite op

verschillende plekken in Frankrijk: twee-

maal naar de Pyreneeën, een oud kloos-

ter in de buurt van Parijs, de Alpen en de

'Het vuur laaide weer op tijdens de

retraites of doordat we tussentijds
afspraken maakten om bij elkaar te

komen.'

Dordogne - we zijn overal geweest. Je

kwam geïnspireerd terug en vervolgens

kalfde de inspiratie en discipline in de

loop van het jaar weer af. Dat vuur laaide

dan weer op tijdens de volgende retraite

of doordat we tussentijds afspraken

maakten om bij elkaar te komen.

Vanaf '86 werd het een traditie om elk

jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw een

ruimte te huren in een klooster in Han-

del, in Noord-Brabant. Het was heel

bemoedigend om te ontdekken dat wij in

staat waren zelf een langere, inspirerende

retraite te houden.

Pyreneeën. Nynke met het zoontie van Els Olthof

ln die tijd deden we, volgens Rinpoche's

instructies, op Tsok-dagen wel al de com-

plete vier-uur-durende Rigdzin Dripa-

beoefening; de tijden zijn dus nogal

veranderd.

Op een van de vroege retraites, in Schot-

land, leerde ik Eric Soyeux kennen, met

wie ik later een relatie kreeg. Op Eric's

initiatief begonnen we al gauw met het

organiseren van kleine Ngóndro-retraites,

zoals een keer met Kerst in het huis van

zijn ouders in Putte, op de Belgische

grens.

ln Croningen was ik eigenlijk de enige

die in die tijd regelmatig naar retraites

ging en we waren met te weinig men-

sen om ook in Groningen een eigen

Rigpa centrum op te richten. Wel deden

we wekelijks samen de Ngóndro, met

studenten van verschillende leraren.

Gewoon bij mensen thuis. ln mijn agenda

uit '84 staat: 'Half acht, meditatiegroepje

bij mlj'. Het studie- en beoefenmateri-

aal waar we over beschikten was in die

tijd nog heel summier. We hadden een

Ngóndro-boekje en gebruikten onze

eigen aantekeningen van de retraites.

Daan Meerbu rg en zijn vrouw Tineke

Bouma deden vanaf '87 ook mee met de

Ngóndro-groep in Croningen, al hadden

zij nog niet definitief voor Sogyal Rinpo-

che gekozen. lk herinner me nog goed

dat Rinpoche er erg voor was om eerst

een paarjaar het onderricht te volgen

en pas dan te besluiten of je ermee door

wilde gaan. Dat had hij mij persoonlijk

ook eens aangeraden, in een periode dat

ik het onderricht nogal als intens ervoer.

lntussen huurden we in Croningen

wekelijks een ruimte, waar we Ngóndro-

cursussen gaven en beoefening deden.

Na de eerste driemaandenretraite in '92

in Frankrijk, de eerste zomerretraite in

Lerab Ling, besloten we met drie van de

Croningers die daar aanwezig waren,

Annemarijne Fliek, jaap en ik, dat het

tijd was om voor het eerst als Rigpa een

meditatiecursus in Croningen te geven.

Hiervoor huurden we een ruimte in het

Vipassana-centrum. Toen Rigpa-Cronin-

gen een centrum aan de A-weg kreeg,

was ik al naar Amsterdam verhuisd.

Door mijn relatie met Eric reisde ik vanaf

'88 om het weekend naar Amsterdam.

Daar hielp ik met de organisatie van

10 lRigpaNieuwsbrief - juli2}14
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Boekjes met transcripten, vertaald door Tineke

Peters

Rigpa, zoals met de boekhouding en de

Nieuwsbrief. Ook transcribeerden we

het onderricht dat Rinpoche in Neder-

land gaf. Van de getranscribeerde lessen

maakten we mooie, kleine boekjes.

ln '88 had Rinpoche zijn studenten

opgeroepen om mee te doen aan een

pelgrimstocht naar Sikkim en Nepal. lk

kon mij pas in Nepal aansluiten, omdat

ik voor Sikkim geen visum had gekregen

Samen met Rinpoche hebben wij ver-

schillende lama's ontmoet, zoals ïhinley

Dolly Hayn

Sogyal Rinpoche heb ik via Cisela ont-

moet. Samen met haar ben ik in 1983

naar de Kosmos gegaan, waar hij een

lezing gaf met de lilel Death, gate to life.

lk had meteen wat met Rinpoche. Wat

hij altijd heeft gehad, wat bijna magisch

is, is zijn geestdrift en vermogen tot
enthousiasmeren. Zo drong hij er in '84

op aan dat we de Dalai Lama in London

zouden ontmoeten. Het huis van Rinpo-

che in London was helemaal niet groot,

maar we konden er toch met z'n allen

logeren. Overal kwamen matrassen van-

daan en we sliepen op de grond.

Eigenlijk wist ik niet eens waar ik naar op

zoek was. Voor een belangrijk deel was

het toch naar iets dat me wezenlijk zou

kunnen voeden. Toen Rinpoche begon

over de natuur van de geest, voelde ik

Norbu, Chatral Rinpoche en

Jamgon Kongtrul, die niet zo heel lang

daarna verongelukt is. Van Thinley Norbu

kregen we uitleg over Callingthe lama

from afar. Door Tulku Urgyen werden

we geïntroduceerd in de natuur van de

geest. Daar was Tulku Urgyen befaamd

voor. ln het klooster van Dilgo Khyentse

Rinpoche ontvingen we de Yeshe Lama.

Op een ander moment gaf Rinpoche

daar dan een resumé van, op het dak-

terras van een van zijn studenten die in

Bodnath een huis had. ïijdens die lessen

voelde ik ineens een enorme angst. Die

angst had ik al eens eerder met Rinpoche

besproken. Hij noemde dit de angst voor

een diepe connectie met mijn eigen bin-

nenwereld. Hier had ik al die tijd naar

gezocht.

ln datzelfde jaar gaf Rinpoche ook in

Frankrijk onderricht over de dood en de

de leegte, alsof je bij wijze van spreken

uit een space shuttle valt. Omdat die

angst soms ook tijdens onderricht van

Rinpoche de kop op stak, kreeg ik zijn

toestemming om weg te lopen als het me

even te veel werd.

lk voel me bevoorrecht dat ik af en toe

rechtstreeks contact met Rinpoche kan

hebben als ik dat nodig heb. De toon

tussen hem en mij is op dat perron in

Croningen voorgoed gezet. Ook vind

ik het heel bijzonder dat ik Rinpoche al

zo snel in mijn leven, op mijn 23", ben

tegengekomen. Hij heeft me voor een

groot deel 'opgevoed'en daar ben ik

enorm blij mee.

bardo's. Die retraite ten noorden van

Parijs nam al gauw een surrealistisch

karakter aan. De kostschool diende ook

als locatie voor een film over de Eerste

Wereldoorlog. Catherine Deneuve speel-

de er een rol in. Er liepen allemaal men-

sen rond als soldaat verkleed. Je hoorde

steeds plofgeluiden van beschietingen.

Rinpoche genoot er zichtbaar van.

lk kreeg daar de bevestiging dat mijn

intuitie en vage vermoedens over de

werkelijke aard van de dood een grond

van waarheid bleken te hebben. "You

must prepare for death, you must prac-

tise", zei Rinpoche steeds. Het bijzondere

van het Tibetaanse boeddhisme voor mij

is dat de rituele kant en het onderricht

zowel het intellect scherpt als het hart

voedt.

ln de zomer van het jaar daarop was er

in Frankrijk een bijzondere retraite O

Ít
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met veel grote leraren, onder wie Z.H.

Dudjom Rinpoche, Z.H. Dilgo Khyentse

Rinpoche, Rabjam Rinpoche en Nyoshul

Khenpo. Het was alsof ik in een heel

nieuwe universum terecht was gekomen.

Het was erg traditioneel en sprookjesach-

tig tegelijk. En volstrekt onwesters. Eerst

gaf Dudjom Rinpoche onderricht. Hij

sprak met een heel zacht subtiel stemme-

tje. Dat vond ik erg mooi. Hij werd niet

vertaald maar het was prachtig om erbij

te zijn. Daarna kregen we les van Dilgo

Khyentse Rinpoche. ln mijn beleving was

hij het tegenovergestelde. Het leek oÍ zijn

Het onderricht dat Rinpoche gaf was in

die tijd heel erg gerelateerd aan wat je

meemaakte in je dagelijks leven. Wat

hij zei resoneerde in mij. Hij maakte ons

op een speelse manier warm voor het

boeddhisme en zorgde ervoor dat we er

een connectie mee kregen. Hij liet ons

ook kennismaken met andere Tibetaanse

meesters.

Kort voor mijn ontmoeting met Rinpoche

was ik me gaan verdiepen in het Joden-

dom. Na een jaar oÍ twee voelde ik dat

ik een keuze moest maken en dat was

niet eenvoudig. Wat de doorslag gaf in

dat ik in de oorlogsjaren door mijn joodse

achtergrond had meegemaakt. Daar had

niemand in die dagen oren naar. lk heb

jarenlang gehuild bij de Ngóndro. Voor

mij betekende deze beoefening: purifi-

catie, nectar, toevlucht, de bodhisattva

gelofte. Nu kon ik mijn wereld de nieuwe

richting geven waarnaar ik zo had ver-

langd. Mijn devotie voor Rinpoche groei-

de en dat ik nu eindelijk in staat was toe-

vlucht te nemen voelde als thuiskomen.

ln januari '88 organiseerde Sogyal

Rinpoche voor een groep van 25 sIu-

denten een pelgrimage naar een aantal

heilige plekken in lndia en Nepal waar

ook Patrick Gaffney, Dominique Side

en Christine Longaker aan deelnamen.

Van de Nederlanders gingen Nynke Valk

en Jaap Verhoeven mee. ln Pharping in

Noord-lndia bezochten we de grotten

waar Curu Rinpoche had verbleven. ln

Siliguri hadden Christine en ik een rond-

wandeling gemaakt door de stad. Bij

terugkomst in het hotel gebaarde Rinpo-

che dat we ons moesten haasten. Onver-

wachts had hij Kalu Rinpoche uitgeno-

digd, die nu klaar zat om een teaching te

geven. Vanuit Siliguri was het een lange

tocht in een gammele bus naar Cangtok,

de hooÍdstad van Sikkim. Het eerste

hotel waar we verbleven was al net even

'Het leek of ztjn woorden me ergens

diep in mif n hart raakten, al kon ik
ook hiervan niets begriipen.'

woorden als slagschepen op me afkwa-

men en me ergens diep in mijn hart raak-

ten, al kon ik ook hiervan niets begrijpen.

Wel werd er aÍ en toe een resumé gege-

ven door Sogyal Rinpoche. Vanaf die tijd

ben ik serieus met mijn dagelijkse beoe-

fening begonnen.

mijn keuze voor het boeddhisme is de

Ngóndro-beoefening geweest. Rinpo-

che's uitleg daarover had me erg geraakt.

lk dacht 'the proof of the pudding is in

the eating', en had mezelÍ daarom een

strenge discipline opgelegd. Het bracht

me ook in contact met onverwerkt leed

12 I nigpaNieuwsbrieÍ - juli2014



gammel, warm water en licht vielen om

de haverklap uit. Celukkig konden we

na een paar dagen verhuizen naar het

hotel van Rinpoche's broer. Het bezoek

aan Khandro herinner ik me nog heel

levendig. Met al die 25 studenten zaten

we opgepropt in een van de vertrekken

van het huis waar Khandro ook jarenlang

met Jamyang Khyentse Rinpoche had

gewoond. Mayumla, Rinpoche's moeder

en zus van Khandro, was er ook. We kre-

gen wat rijst en Mayumla gooide steeds

snoepjes naar iedereen. Rinpoche gaf ter

plekke een teaching, zowel in het Engels

als in het Tibetaans. Een van ons had als

taak om al het onderricht op die reis op

te nemen, ook die van andere meesters.

ln het noorden van Sikkim bezochten we

een groot aantal kloosters, o.a. het kloos-

ter van Dodrupchen Rinpoche.

Op dat moment waren er in Sikkim,

dat toen nog een apart koninkrijk was,

opstanden uitgebroken. Een militaire

escorte, met motoren voor en achter,

begeleidde ons naar de grens van Nepal.

Dat werd 24 uur afzien, dwars door de

Himalaya, heen en weer geschud in een

bus die hier op de schroothoop terecht

zou komen. Verreisd kwamen we's
morgens om een uur oÍ 8 bij het klooster

van Dilgo Kyentse Rinpoche aan, die om

9 uur zijn eerste teaching zou geven.

Behalve om snel onze koffers naar het

hotel te brengen, was er geen tijd om te

eten of ons op te frissen. Hier zouden

we drie weken verblijven om zowel van

Dilgo Khyentse als van Sogyal Rinpoche

onderricht te krijgen. Het was heel fijn

om in de kleine shrineroom zo dichtbij

Dilgo Khyentse te kunnen zitten die spe-

ciaal aan onze groep les gaf over Yeshe

Lama (Dzogchen onderricht, red). De

groep dijde elke dag een beetje meer uit
doordat mensen erachter kwamen dat

Dilgo Khyentse die week les gaf. ln die

tijd kon je nog gewoon binnen lopen. De

middagen waren ingeruimd voor tocht-
jes, o.a. naar Nagi Gompa, het klooster

van Tulku Urgyen. We hebben in die

weken heel wat lama's ontmoet, zoals

Thinley Norbu (zoon van Dudjom Rin-

poche en vader van Dzongsar Khyentse,

red), die ons lesgaf over de betekenis

van het gebed Callingthe lamafrom
afar. Daarna stond Sogyal Rinpoche erop

dat we dit gebed uit ons hoofd zouden

leren. Daar werd 's avonds dan ook veel

tijd aan besteed. Een wel heel onver-

wachte ontmoeting had ons gezelschap

met Chatral Rinpoche, die wij onderweg

tegenkwamen. Sogyal Rinpoche was

uitgestapt om hem te begroeten, en

voor we het wisten was de bus in het

donker omgekeerd en zaten we in de

grotwoning van Chatral Rinpoche te luis-

teren naar zijn volkomen geïmproviseerd

onderricht.

lk had werkelijk de tijd van mijn leven.

Omdat Rinpoche ons overal mee naar

toe nam, kreeg je een heel bijzonder

inkijkje in de magische wereld van de

lama's en de Tibetanen. We mochten

rituele heilige dansen bijwonen met alles

erop en eraan en voelden ons volkomen

opgenomen in de ïbetaanse gemeen-

schap. ïbetanen zijn zo gewoon en

aards en op een heel mooie manier aan-

wezig. Op de vele reizen die ik door de

Sogyal Rinpoche voor de grot van Curu Rinpoche

wereld heb gemaakt, heb ik nog nooit

zulke bijzondere mensen ontmoet; ik kon

uren naar ze kijken terwijl ze steeds hun

mala's door hun handen lieten glijden

of hun gebedsmolentjes draaiden. Ze

straalden geluk en tevredenheid uit, ter-

wijl ze als ballingen vaak in erbarmelijke

omstandigheden moesten leven.

Sogyal Rinpoche was gedurende de hele

reis helemaal in zijn sas. Behalve op het

moment dat onze geluidsman ontdekte

dat een bepaalde teaching van Dilgo

Khyentse niet goed was opgenomen.

Dat speet R npoche zeer en John kreeg

flink op zijn kop. Maar bijna in dezelfde

beweging werd hij ook vergeven , waar-

door hij zicl^ nie! langer schuldig hoefde

te voelen. O
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ln datzelfde jaar heb ik bij Patrick Caf-

fney in London advies ingewonnen over

hoe Rigpa Nederland het beste een

juridische basis kon krijgen. Op'16 mei

van datjaar daarop was het zover: de

statuten voor de oprichting van Stichting

Rigpa Nederland werden bij de nota-

ris getekend. Het toenmalige bestuur

bestond uit Eric Soyeux, Cisela Prager en

mijzelf.

We hadden wel begrepen dat het goed

was om alles wat meer te formaliseren.

Dat werd ons ook wel een beetje inge-

fluisterd door de Fransen en de Engel-

sen. Eric en ik gaan in '89 bij mij thuis

de eerste cursussen geven, zoals een

Ngóndro-cursus in '12 keer. Ook hebben

we een tijdlang tonglen-cursussen gege-

ven en een cursus over Vajrayana en,

heel brutaal, iets over de bardo's en de

verschillende yana's. We bespraken hoe

we het zouden aanpakken en gaven om

beurten les.

Direct na de driemaandenretraite in '92

verscheen Rinpoche's boek.

Daarna kreeg Rigpa een geheel nieuwe

structuur en vond er een enorme toe-

stroom van nieuwe studenten plaats.

Vanuit een persoonlijk standpunt kun

je vinden dat we door de internationale

regels aan de ketting werden gelegd,

maar tegelijk is het fantastisch om van

een grotere visie uit te gaan in plaats van

wat jezelÍ bedacht hebt.

ln die beginjaren was ik heel close

met Rinpoche, mede omdat ik tot de

kerngroep van de organisatie en com-

municatie behoorde. Hij kwam vaak bij

mij thuis en soms gingen we samen met

hem en mijn kinderen naar de disco of

de film. Tegelijkertijd bleef hij natuurlijk

mijn meester en was ik zijn student. Maar

toen Rigpa groter werd veranderde er

iets.Toen ik in '86 voor de eerste keer

naar de winterretraite in Kirchheim ging,

moest ik wel even slikken. Toch bleek dat

juist een katalysator te zijn die leidde tot

intense ontmoetingen, hetgeen mij nieu-

we mogelijkheden bood om de gevolgen

van de oorlog dieper te verwerken.

Terugkijkend kan ik zien dat ik door de

grote steun van het onderricht en de

daarbij behorende beoefeningen in staat

ben geweest het lijden dat ik in en na de

oorlog heb ondergaan zinvol te maken.

Lange tijd bleef ik in mezelf in kringe-

'De grootsheid
van het Ztcht van
de natuur van de

geest verbindt
leven en dood.'

tjes ronddraaien, terwijl ik steeds maar

bezig was om me zo normaal mogelijk te

gedragen. Maar mijn binnenwereld was

als gebroken glas. Toch wist ik dat er een

radicale oplossing bestond en dat was

Rinpoche. Na een kleine tien jaar voelde

ik tot mijn vreugde dat mijn rugzak voel-

baar leger was geraakt. De grootsheid

van het Zicht van de natuur van de geest

verbindt leven en dood. Dat besef heeft

me diep in mijn hart geraakt.

Eric Soyeux

De Kosmos in Amsterdam was vanaf de

70-er jaren een ontmoetingscentrum

waar zich het hele spirituele gebeuren

afspeelde. Een vriend van mij had in

hun programmablad een aankondiging

gelezen dat Lama Sogyal Rinpoche,

een ïbetaanse lama, een weekend zou

geven over Toevlucht. Dat was in '84

en ik was 22. Omdatik HetTibetaanse

Dodenboek van Evans Wentz had gele-

zen, was ik geïnteresseerd geraakt in

het Tibetaans boeddhisme, al bleef het

een vreemde wereld voor mij met al die

vredige en toornige boeddhavormen.

lk wilde een lama wel eens in het echt

ontmoeten. Rinpoche beantwoordde

echter volstrekt niet aan het beeld dat ik

had van een ïbetaanse lama. Toen hij

het kleine zaaltje binnenkwam dacht ik:

" Hé, er komen ook Japanse toeristen op

af." Tot mijn verbazing bleek hij de leraar

te zijn; ik had meer een soort monnik

verwacht. Toen begon h'rj ook nog over

Guru Rinpoche, terwijl ik eigenlijk voor

de Boeddha kwam. Dat vond ik wel een

beetje jammer.

Toen ik thuiskwam merkte een van mijn

medebewoners op dat er wel iets met me

was gebeurd. Dat was ook zo: ik voelde

me op een bepaalde manier gezegend.
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lk ben gelijk een boeddhabeeld gaan

kopen op de Damstraat en begonnen

met de pas geleerde neerbuigingen. ln

maart kwam hij weer en gaf onderricht

over Loiong, de Zeven punten om de

geest te trainen. Kort daarna ben ik hele-

maal in mijn eentje naar de 1O-daagse

paasretraite gegaan in Loch Lomond in

Schotland. lk had Rinpoche gevraagd of

ik erbij mocht zijn. Dat mocht. Hij gaf les

over Hitting the Essence in Three Words

(ïsik Sum Né Dek) en introduceerde ons

in de natuur van de geest. Er waren zo'n

150 mensen. lk vond dat erg veel en

vroeg me af hoe ik in vredesnaam Rinpo-

che's leerling kon worden als hij er al zo

veel had.

Terug in Nederland heb ik de kelder-

ruimte van het grote antikraakpand op

de Oudezijds Achterburgwal, waar ik

inmiddels met een stel vrienden was

gaan wonen, ter beschikking gesield.

Van Fred van Heukelom die ik in Loch

Lomond had ontmoet, kreeg ik een hele

grote Thaise boeddha te leen waar we

in de ruimte gele doeken omheen dra-

peerden om er een beetje iets moois van

te maken. Volgens mij probeerden we

elke week samen de Ngóndro te doen

en hadden een studiegroep waar we het

commentaar van Rinpoche op Zen Mind,

Beginners Mind van Suzuki Roshi bestu-

deerden. Die verzameling individuen die

daar met elkaar beoefenden, kun je het

begin van de sangha noemen. Dat waren

o.a Marlies Schmitz, Han Welgemoed, Els

Olthof en Charlotte Lange. Regelmatig

kwam Mike Barson om er neerbuigingen

Marcusstraat

te doen omdat hij er thuis de gelegen-

heid niet voor had.

Rinpoche is daar ook nog op bezoek

geweest. Tijdens zo'n bezoek zei hij dat

zijn leraren raar op zouden kijken als ze

wisten dat hij met al die heilige relieken

die hij altijd bij zich heeft, in de rosse

buuft van Amsterdam rondliep.

Rinpoche was hier nog volkomen onbe-

kend. Cestuurd door zijn leraren Dilgo

Khyentse Rinpoche en Dudjom Rinpoche,

moest hij in het westen zijn eigen weg

zien te vinden. Vanaf het begin was het

voor Rinpoche heel belangrijk om aan-

dacht te besteden aan het creëren van

een inspirerende omgeving. Het eerste

wat hij altijd deed als hij het zaaltje in de

Kosmos binnenkwam, was een altaartje

neerzetten. Ook toen al had hij zijn reli-

kwieën bij zich. lk vond dat heel fascine-

rend. Je voelde dat hij daarmee een heel

bijzondere sfeer kon scheppen.

Elke keer als ik verhuisde naar een ander

antikraakpand, verhuisde de grote boed-

dha mee: naar de van Eeghenstraat, de

Wilhelminastraat en daarna jarenlang de

Marcusstraat. Hoewel Rinpoche had aan-

gegeven dat hij vooralsnog geen centrum

in Nederland wilde, kwam hij iedere keer

langs als hij in Nederland op bezoek was.

Dan deed hij een beoefening, gaf een

korte teaching en zegende de ruimte"

Op een ge€,even moment mocht ik de

ruimte in de Marcusstraat huren en zijn

we die gaan delen met de Namkhai

Norbu-groep die nu Dzogchen Commu-

nity heet. V/e hebben daar ook andere

meesters mogen ontvangen, zoals Ceshe

Tenzin Wargyal van de Bón-traditie, die

voor het eerst naar Nederland kwam,

Dr.ïrogawa Rinpoche, die o.a. heel mooi

onderricht gaÍ over de Rainbow body, en

natuurlijk Namkhai Norbu Rinpoche.

lk had Rinpoche toestemming gevraagd

om ook leraren van andere lineages

die hier in t,lederland woonden, uit te

nodigen. En zo kregen we les van de

Ceshe van het Maitreya lnstituut en van

Lama Cawang van het Boeddhistisch

G.I
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Centrum in Hantum, die sprak over de

toornige en vredelievende godheden van

de bardo.

lk ging toendertijd naar alle retraites die

Rinpoche in Europa gaf: met Pasen naar

Engeland en in de zomer naar Frankrijk,

waar Nyoshul Khen Rinpoche in die tijd

ook vaak kwam. Zo ook gedurende de

retraite in Tenby in Wales in '86 waar

Nyoshul Khenpo regelmatig met ons

kwam zitten om te mediteren. Door zijn

bijzondere aanwezigheld voelde ik me

heel open en geïnspireerd. Sogyal Rin-

poche zag dat kennelijk en tijdens een

interview zeí hij volkomen onverwacht:

"Jij moet lesgeven." lk had er niet om

gevraagd en voelde me natuurlijk zeer

vereerd. We hebben toen een annonce

geplaatst en in de Marcusstraat ben ik

begonnen met een cursus te geven. Daar

kwam echter geen vervolg op omdat ik

het idee had dat ik er teveel alleen voor

stond. De tijd was er kennelijk nog niet

rijp voor.

We waren in het begin echt een verza-

meling individuen. De diverse sangha's

waren toen nog vrij klein of waren aan

het ontstaan en ik had veel contact met

de Namkhai Norbu-groep, het Maitreya

lnstituut, de groep rond ïrogawa Rinpo-

che en de NSTC (Nederlandse Stichting

Tibetaanse Ceneeskunde, red.) en stond

mede aan de wieg van het ontstaan van

de Boeddhistische Unie Nederland. Het

liep toen allemaal veel meer door elkaar.

Loek Jehee en ik zaten bijvoorbeeld in de

organisatie van verschillende sangha's.

Karel Lefèvre, en met hem een heel deel

van de sangha, volgden toen meerdere

leraren en hielpen mee. Sommigen von-

den dat maar niks, maar ik mis die eclec-

tische tijd nog wel....

ln die tijd ('89) hebben Dolly Hayn en ik

onze handtekening gezet onder de statu-

ten van de Stichting Rigpa en samen met

Cisela vormden wij het eerste bestuur.

ln '87 had Rinpoche ons laten weten

dat hij de Kosmos te klein vond en het

publiek te eenzijdig, waardoor wij naar

een andere ruimte moesten uitzien.Vanaf

die tijd gingen we het helemaal zelf orga-

niseren. Het werd de VU en de voorma-

lige Cemeente Universiteit. Er kwamen

150 mensen op af, meer dan waar we

op hadden gehoopt. Rinpoche gaÍ twee

lezingen: over Dzogchen, H itti ng the

Heart's Essence en over Awakening the

Heart, Healing the Mind.

criberen -Tineke Peeters is daar een grote

rol in gaan spelen - en tegen kostprijs te

verkopen. Daaruit is geleidelijk de winkel

ontstaan.

Tijdens de driemaandenretraite in Lerab

Língin'92 geeft Rinpoche voor het

eerst uitgebreid les over Yeshe Lama,

gebaseerd o.a. op het onderricht dat hij

van Nyoshul Khen Rinpoche had ontvan-

gen. "Niemand komt hier weg zonder

een stabiel begrip van de natuur van de

geest", had hij gezegd. Rinpoche was In

die jaren echt aan het uittesten wat wel

werkte en wat niet.

Dit onderricht, dat heel diep gaat, maak-

te veel los bij mensen, voor sommigen

was het gewoon te veel. Ook de natuur

reageerde heftig: gigantische stormen,

regen, onweer, alle tenten waar we in

verbleven spoelden zowat weg. Aan het

einde van die retraite werd Rinpoche

ziek. Nyoshul Khen Rinpoche, die zelf

ook een keer ziek geworden was na het

geven van onderricht over de meest

innerlijke aspecten van Dzogchen, advi-

seerde Rinpoche om voortaan niet lan-

ger voor zo'n groot, gemêleerd publiek

introducties in de natuur van de geest te

geven. ln Nederland viel het meer maar

we vernamen na een tijdje dat een aantal

buitenlandse leerlingen van het eerste

uur na die retraite waren afgehaakt. Dat

l!

ln '88 verschijnt het eerste nummer van

de Nieuwsbrief, in een oplage van 30.

Een paar A-viertjes met een nietje erdoor,

met het laatste onderricht van Rinpo-

che. Eerst in het Engels, later vertaald.

De redactie werd gevormd Nynke en

mijzelf en nog enkele andere mensen,

zoals Han Welgemoed. Eerder was het

al gebruik geworden om het onderricht

dat Rinpoche in Nederland gaÍ te trans-
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heeft er mede toe bijgedragen dat Rinpo-

che veel voorzichtiger werd en lange tijd

daarna niet meer zo expliciet Dzogchen-

onderricht heeft gegeven. Pas in 2006

toen de Driejaarretraite van start ging

heeft hij de draad weer opgepakt.

Het Centrum in de Sint Agnietenstraat

werd op 26 Íebruari 1993 gekocht. Jean

Karel Hylkema wist hiervoor een lening

bij de bank los te krijgen. Op een gege-

ven moment is er veel meer instructie en

begeleiding uit het buitenland gekomen.

Niet alleen op cursusgebied, maar vooral

op het gebied van de hele organisatie.

Eerst hadden we een coórdinatiegroep en

een bestuur en heel veel vergaderingen

waarbij we elkaar nogal eens in de haren

vlogen. We wilden altijd consensus en

dat kostte heel veel tijd.

Hoogtepunt in Nederland uit die tijd is

dat we Rinpoche's boek, dat in '92 uit-

kwam, in een vertaalgroep zijn gaan ver-

talen. Met als uitgangspunt de vertaling

van een professionele vertaler, zijn we

meer dan een jaar lang bij Cisela Prager

samengekomen en hebben iedere zin en

ieder woord gewikt en gewogen, wat

ons in termen van studie heel veel ver-

dieping heeft gegeven. Dit heeft me in

mijn rol van instructeur erg geholpen.

Maureen Cooper en lan Maxwell kwa-

men in die tijd veel naar Nederland. Zij

zaten samen in het lnternational Coor-

dination Board en Nederland werd toen

veel meer op de kaart gezet: we gingen

internationaal een grotere rol spelen,

vooral in het ontwikkelen van het cur-

riculum. ln'94 gaÍ Maureen Cooper de

eerste instructeurstraining om aan de

steeds groeiende behoefte aan instruc-

teurs voor de cursussen te kunnen vol-

doen. ln die tijd kwamen Bert van Baar

en Johan Dijk erbij en kregen we samen

een rol als instructeurs bij de zomerretrai-

tes in Lerab Ling. Een aantal jaren zaten

Bert en ik iedere zomer drie maanden

lang in Lerab Ling waar we deel uitmaak-

ten van het retreat-team en meehielpen

als instructeur.

ln september'95 gingen in Amsterdam

en Croningen onder de bezielende lei-

ding van Tineke Bouma de Stromen van

start, één curriculum voor de hele inter-

nationale Rigpa-sangha. Het bijzondere

daaraan was dat we nu de beschikking

kregen over videomateriaal met onder-

richt van Rinpoche om de lessen te lei-

den, iets dat we voordien niet hadden.

Het aantal mensen dat de cursussen

bezoekt neemt vanaf dat moment dan

ook een grote vlucht.

Daan Meerburg

ln 1987 besloten mijn partner Tineke

Bouma en ik om te gaan mediteren. Dat

deden we onder auspiciën van het Boed-

dhistische Meditatie Centrum in Cro-

ningen, waar medíteren in verschillende

tradities werd aangeboden. De introduc-

tiecursus was bij iemand thuis, waarbij

geleide meditaties over Vajrasattva wer-

den gegeven. ln onze groep beoefenden

we de Dudjom Tersar Ngóndro, aan-

gevuld met de toevlucht- en bodhicitta

beoeÍening uit de Longchen Nyingtik.

Ons wekelijkse groepje bestond uit onge-

veer 10 studenten, die op woensdag bij

elkaar kwamen. Eerst in een zaaltje O
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voor vrouwen met eetstoornissen en later

in De Kromme Elleboog, een uitgaans-

centrum.

Toen ik eenmaal met de Ngóndro begon,

was ik eigenlijk meteen verkocht. Curu

Rinpoche was een soort thuiskomen,

zowel de mantra als de beoefening. Curu

Rinpoche was voor mij dé man! Het was

als het ontdekken van een wereld achter

een wereld. lk vond het allemaal even

bijzonder.

lk heb Rinpoche voor het eerst gezien in

Croningen, in '89. Voor die tijd was lan

Maxwell al eens langgeweest. Tineke was

weg van hem. Mlsschien omdat lan zo

luchtig lesgaf. Al na een kwartiertle zei

hij: "Let's take a break!" lk rekende op

lange en strenge Zen-achtige sessies en

vond het maar een slappe hap, waaruit

wel blijkt hoe weinig ik er van begreep.

Hahaha!

Croningen was echt een Dharma-stad. Je

had er naast het Boeddhistisch Centrum

ook Zen-groepen en het grote Vipassa-

na-centrum. Daarbuiten waren er centra

Tineke en Daan in 2005

in Hantum en het vermaarde Us ThÍs,

waar veel leraren die met de Rigpa-sang-

ha verbonden zijn,lezingen gaven, o.a.

Trulshik Rinpoche en Mingyur Rinpoche.

Vanuit Rigpa-Amsterdam werd Cronin-

gen aangemoedigd om zelfstandiger te

worden. ln'91 werd Rigpa-Croningen

opgericht. We zouden cursussen gaan

geven over de Ngóndro, aangevuld met

het voorlezen van hoofdstukken uit Rin-

poche's boek. Eerst in het Engels en van-

af '94 vanuil de Nederlandse vertaling.

ïneke wilde heel graag naar de inmid-

dels legendarische retraite met Dilgo

Khyentse Rinpoche in Prapoutel. lk

moedigde haar aan om te gaan, maar

zelf vond ik dat ik daar met mijn drukke

baan geen tijd voor had. Na een paar

dagen belde ze me dat ik onmiddellijk

moest komen. "Je weet niet wat je mist",

zei ze. lk heb de eerst mogelijke trein

genomen en kon bij aankomst meteen

aansluiten bij de blessing van Dilgo Khy-

entse. Daarna begonnen we met Ridgzin

Dupa. Om de vier regels was ik de weg

in het beoefenboek finaal kwijt!

Ook de Paasretraite in Engeland in '93

was een bijzondere belevenis voor mij.

lk had Rinpoche al verscheidene keren

horen zeggen dat je eerst een jaar of tien

de kat uit de boom moet kijken voor je

besluit welke leraar je wilt volgen. Maar

in deze retraite zei hij juist, als je een

leraar ontmoet die je hart raakt, volg

die dan. ln een van de pauzes kwam

Rinpoche op een binnenplaats onver-

wachts naar buiten. lk stapte op hem

af en zei dat ik een probleem had. Hij

gaf me een arm en samen liepen we

zo rond. " U zegt: volg de leraar die je

hart raakt, maar ze raken allemaal mijn

hart." Rinpoche moest lachen. "Well",

antwoordde hij, "if you are inspired by

the teachings of His Holiness the Dalai

Lama, you could consider to follow my

teachings." En daarmee waren we het

schoolplein rond en verdween Rinpoche

weer naar binnen. Hij liet mij dus vol-

ledig vrij. Voor mij was het een magisch

moment.

Op een keer vertelde ik dat verhaal aan

Nynke Valk en hoe ik op Rinpoche's

advies zat te kauwen. " Man" , zei ze,

"wat een flauwekul, je hebt toch immers

allang gekozenl" En zo was het ook.

ln Croningen pruttelden we intussen

rustig verder. Bij de lessen maakten we

gebruik van passages uit het Ti betanRinpoche geeft les in Croningen
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Book of Living and Dying. Het enige

audio-visuele materiaal dat we hadden

was een video van de officiële presen-

tatie van het TBLD door Rinpoche, die

aan het publiek wordt voorgesteld door

de komiek John Cleese, die zichzelÍ The

Laughing Lama's Standup Man noeml.

Meer dan dat was er niet.

lntussen waren ïneke en ik ook instruc-

teurs bij Rigpa-Croningen geworden, dat

inmiddels een vaste ruimte had gehuurd

in het Vipassana-centrum. We gaven

twee cursussen tegelijk. ln het team

zaten onder meer.laap Verhoeven, Hans

Sleeboom, Diek Boerman, Marijke Holt

en Lidy van Helden. Bovendien zaten we

allebei in het landelijke Management-

team. Tineke deed Studie & Beoefening

en ik Financiën.

Rinpoche wilde Rigpa op een hoger plan

brengen. Daar was een verandering in

mentaliteit voor nodig. Amsterdam was

(ook toen al) toe aan een grotere ruimte.

Rinpoche had ons op het hart gedrukt

onze 'poverty mentality' te doorsnijden.

Dus zijn we onmiddellijk geld gaan uit-

geven dat er niet was. We hadden een

pand op het oog op de Herengracht. lk

had zelÍ een financieel verslag in elkaar

gedraaid en dat mooi laten uitprinten.

Van de bank kregen we een lening van

een miljoen. (Dat waren nog eens tijden!)

We hadden al een voorlopig koopcon-

tract, maar aarzelden of we de zaak wel

draaiend konden krijgen. Geld lenen is

één, maar je moet het ook kunnen terug-

betalen. Toen de grond ook nog eens

vervuild bleek te zijn, ging het hele plan

niet door.

Zo kwam de van Ostadestraat in beeld,

een huurpand waar een wietkwekerij in

had gezeten. lk heb nog geholpen om

alle leidingen van de plafonds te trekken

Na de verbouwing werd het centrum

door Rinpoche ingewijd. De toenmalige

national director Sandra van Diermen

vond dat dit in stijl moest gebeuren. En

dus dronken we champagne uit speciale,

hoge Ílutes met een aardbei erin. Rin-

poche hief goedkeurend het glas en zei:

"Jullie zullen nooit geldgebrek hebbenl"

Tineke heeft de afdeling Studie & Beoe-

fening een enorme impuls gegeven in de

transitie naar het studieprogramma zoals

we dat nu kennen. Rigpa kwam in een

stroomversnelling. ln plaats van een dun

Ngóndro-boekje, wat mantra's en dunne

klappertjes, hadden de instructeurs nu

de beschikking over CD's, transcripts en

vooral over video's.

Ook werden er trainingen gegeven voor

instructeurs.ln het begin vond ik het niet

makkelijk om instructeur te zijn. Een cur-

sus bij Maureen Cooper waarin je ang-

sten en onzekerheden als instructeur aan

bod kwamen, was een eye-opener voor

me. Mijn angst was dat ik niet in staat

zou zijn om de connectie tussen studen-

ten en Sogyal Rinpoche te bewerkstelli-

gen. Als instructeur was ik zo enthousiast

dat ik ging duwen en trekken. Maar dat

werkt uiteindelijk toch niet; het gaat om

de connectie die mensen zelf met een

leraar en de Dharma leggen. En natuurlijk

kun je daarin wel een bijdrage leveren,

maar heel erg mondjesmaat. Als reactie

kreeg ik te horen 'Don't find yourself

that important.' Precies het advies dat ik

nodig had.

De Driejaarretraite die er aan zat te

komen, was eigenlijk de aanleiding dat

we ook in Croningen op zoek gingen

naar een eigen centrum. Een aantal

sanghaleden was daar nogal aarzelend

over. We besloten een mo (divinatie,

red.) aan te vragen en daarvoor moest

je twee adressen opgeven. Behalve het

pand dat we op het oog hadden, moes-

ten we er nog een tweede adres aan

toevoegen. Uitgerekend op dat gebouw

viel de keuze. Over een magische wereld

gesproken: dit pand bleek te grenzen aan

de achterkant van het vroegere

woonhuis van Menno Bijleveld,

een sanghalid, waar we regel-

matig tsok-bijeen komsten hiel-

den en waar de gebedsvlag-

getjes nog aan de gevel in de

tuin hingen. Het nieuwe pand

was ooit een smederij geweest

en alles moest eruit gesloopt

worden. o-t

Dus dat was weer vol aan de bak.

Maar dat heb ik er altijd voor

over gehad, want we hebben een

ontzettend leuke sangha die heel

practisch is ingesteld en veel voor

elkaar krijgt. Het maakt me

bijzonder trots dat ik daar mijn

steentje aan heb bijgedragen.

En ook heel dankbaar. Werken met

sangha-genoten is niet altijd makkelijk,

zeker wanneer je, net als ik, er uitgespro-

ken meningen op na houdt! Maar we

zijn door Rinpoche met elkaar verbonden

en we moeten het dus oplossen. Van

je vrienden kun je vervreemden, met je

familie kun je breken, maar van je sangha

kom je nooit af. Uiteindelijk los je het

dan ook op, terwijl je ego ondertussen

krimpt. Uiterst bevredigend dus.

'Tineke heeft de afdeling Studie
& Beoefening een enorme impuls
gegeven in de transitie rtaat het

studieprogramma zoals we dat nu
kennen.'

wF
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Een deel van het vertaalteam, 20 iaar geleden:

v.l.n.r. Eric Soyeux, Katja Vos, Yolanthe Berretty en Jaap

-1'"lr#l''

Het Tibetaanse boek van leven en sterven
n 1992 verschijnt The Tibetan Book

of Living and Dying. Twee jaar later,

in 1994, komt de Nederlandse ver-

taling uit. Het boek wordt in veel

talen vertaald, dat geeft een enorme impuls

aan het boeddhisme in het Westen. Velen

zijn diep geraakt door het werk van Sogyal

Rinpoche. Rigpa komt na het verschijnen

ervan in een stroomversnelling en groeit

uit tot een echte organisatie. Katja Vos en

Jolanthe Berretty vertellen over het ont-

staan van de Nederlandse vertaling.

De vertaling komt op een aparte manier

tot stand. De uitgever wijst een profes-

sionele vertaalster aan om het boek in
het Nederlands te vertalen. Maar Patrick

Caffney, co-redacteur van de Engelse ver-

sie, spreekt met de uitgever af dat studen-

ten van Rinpoche het laatste woord krijgen.

Er wordt een werkgroep opgezet die met de

basisverlaling aan de slag gaat. De groep

bestaat uit Jolanthe Berretty, Katja Vos,

Jaap Verhoeven, Eric Soyeux, Dolly Hayn

en Cisela Prager. Ze veranderen zoveel dat

de vertaalster, die geen leerling van Rinpo-

che is, zich voortijdig terugtrekt. Jolanthe:

'ln feite hebben we een hele nieuwe ver-

taling gemaakt.' Katja: 'Door de connec-

tie met de leraar kun je als student beter

inschatten wat hij bedoelt.'

Ze komen iedere week bij elkaar om een

stuk tekst te bespreken, eerst bij Cisela, en

later bij Dolly. Jolanthe: 'Het meeste werk

is denk ik gedaan door Katja, Jaap, Eric en

mij.' Op de achtergrond worden ze bijge-

staan door Nynke, Dolly en later ook door

Jen van der Waals. Ze zoeken naar een

manier om samen te werken, wat niet altijd

makkelijk is. Jolanthe: 'Over boeddhistische

termen kun je het erg oneens zijn, datis zo

subjectief. Vertalers zijn eigenwijs, ze den-

ken allemaal dat ze gelijk hebben'. Na ver-

loop van tijd spreken ze aÍ dat ze niet met

zijn allen tegelijk het wiel gaan uitvinden,

maar dat ze om de beurt een stuk tekst ver-

talen, dat in de groep wordt besproken en

verbeterd. De juiste toon om samen te wer-

ken is gezet. Katja: 'De vertaling was een

groepsproces, een ontwikkeling.'

Beiden zeggen dat vertalen naast een

groepsproces ook een individueel proces

is, dat zuiverend en inzicht gevend werkt.

Katja: 'Het is leerzaam om met anderen

over de Dharma te praten.' Ze vertellen dat

het werken in een groep je leert je beper-

kingen te zien. Het is ook confronterend.

'Jolanthe: 'lk beet me vast in de vertaling

van het boek, mijn ego ging met me aan de

haal, dat gaf stress en spanning. Later ging

ik gelukkig inzien dat het niet om mijn gelijk

ging, maar hoe je het werk als groep met

elkaar doet.' Ze vinden dat het een positief

proces is geweest, waarin ze als groep uit-

eindelijk naar elkaar toe zijn gegroeid. Na

de vertaling van het boek stopt Jolanthe

met vertalen in groepsverband. Katja gaat

door in de Rigpa vertaalgroep, en werkt

ook mee aan de tweede herziene vertaling

van hetTBLS, die dezezomer verschijnt.

eer is geweest mee te mogen werken aan

de vertaling van Rinpoche's boek. Hun bij-

drage hieraan is niet gering, er gaat ander-

halÍ jaar noeste arbeid in zitten. Het was de

tijd en de moeite meer dan waard, want

het boek is van groot belang voor velen

die op zoek zijn naar spiritualiteit. Ze her-

inneren zich de eerste kennismaking met

het TBLS, op Lerab Ling, toen ze tijdens de

eerste driemaandenretraite werden voor-

gelezen uit de Engelse drukproeven. 'Het

regende zes weken van de drie maanden

en we vernikkelden van de kou in dunne

legertenten', lachen Katja en Jolanthe. Met

de publicatie van het boek kwam er een

ommekeer in de geschiedenis van Rigpa,

maar dat realiseerden ze zich niet echt op

dat moment. Het huiskamertijdperk met

Rinpoche was voorbij.

Katja verlelt hoe ze de Nederlandse ver-

taling mochten aanbieden aan Rinpoche,

tijdens een etentje in een Tibetaans res-

taurant op de Zeedijk. Katja: 'Er werd ons

gevraagd of een van ons iets wilde zeg-

gen. Niemand wilde. lk trek uiteindelijk de

stoute schoenen aan, dus daar sta ik dan

bibberend en wel. lk twijfel of Rinpoche me

hoort, tot het moment dat hij me recht aan-

kijkt, als ik het heb over de samenwerking

die de groep sterker heeft gemaakt.' En zo

kijken Katja en Yolanthe er ook op terug: als

een process dat bijdroeg aan een sterkere

connectie met de Dharma.

ï
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Ze zijn het erover eens dat het een enorme

Silvana Lazzeri



Eerste boeddhistisch
geestelijke verzorger
in Nederland
In een tijd dat er nog geen sprake van was dat je een
academische opleiding nodig had om boeddhistisch
raadsman te worden, werd Eric Soyeux gevraagd in
een gevangenis boeddhistisch onderricht te geven.

1. 7 ia Tineke Bouma had de humanistische raadsvrouw in

\ / de gevangenis in Krimpen aan de lJssel gevraagd of

Y ik voor een groepje gedetineerden iets wilde komen

vertellen over het boeddhisme. Na afloop ging ik met

een nogal gedesillusioneerd gevoel weer naar huis, in de over-

tuiglng dat het wel bij deze ene keer zou blijven. Het liep anders.

Een gedetineerde, Cevdet, die Het Tibetaanse boek van leven

en sterven had gelezen en ook bij die bijeenkomst aanwezig

was geweest, had behoefte aan een vervolg. Later heeft Cev-

det het via een rechterlijke uitspraak voor elkaar gekregen dat

ik voor de persoonlijke gesprekken met hem ook betaald kreeg.

Het staat namelijk in de wet dat elke gedetineerde recht heeft

op de geestelijke verzorging van zijn keuze. Dus, redeneerde

hij, dient het boeddhisme dezelfde bejegening te krijgen als de

andere wereldgodsdiensten. En zo werd ik de eerste boeddhis-

tisch geestelijke verzorger in het gevangeniswezen. Dat werk

werd mij dus door puur toeval in de schoot geworpen. En dat

terwijl ik daar helemaal geen opleiding voor had. lk had alleen

mijn eigen ervaringen om op terug te vallen. Pas toen werd ik

me ervan bewust hoeveel gereedschap ik door mijn jarenlange

boedd h istische trai n i n g on gemerkt aan gerei kt had gekregen.

Zo werd ik deel van het bestaande team van geestelijke verzor-

gers. Van het een kwam het ander. Als de gedetineerden die ik

had leren kennen werden overgeplaatst, ging ik hen ook daar

bezoeken. Via de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) werd

die mogelijkheid, in samenwerking met Justitie, later ook meer

in ambtelijke zin geregeld, en werden er nog drie andere boed-

d h istisch geestelij ke ve rzorgers aan gesteld.

Dat werk heb ik met veel plezier gedaan tot ik in 2006 naar

Lerab Ling vertrok voor de Driejaarretraite. Bij terugkomst trof
ik een heel andere situatie aan: bij Justitie was nu een hoofd

Boeddhistisch geestelijke verzorging en volgens de nieuwe

regels moesten nu ook de boeddhistisch geestelijke verzorgers

aan de norm voldoen en een universitaire opleiding op zak heb-

ben. Dus viel ik ondanksT jaar praktijkervaring buiten de boot.

lk heb het daar best moeilijk mee gehad, maar gelukkig kon ik

onlangs via een achterdeurtje dat werk toch weer oppakken.

'Wat mii steeds weer treft,
is dat de gedetineerden
die de zwaarste delicten
hebben gepleegd, vaak

degenen zljn die hebben
geleerd naar binnen te

keren.'

TBS-|nrichtingen mogen namelijk hun eigen geestelijke verzor-

gers aanstellen, daar gelden kennelijk andere regels. Daardoor

kan ik Cevdet weer maandelijks bezoeken.

lk heb het altijd bijzonder boeiend gevonden om mensen te ont-
moeten uit zo veel verschillende culturen. Wat mij steeds weer

treft, is dat de gedetineerden die de zwaarste delicten hebben

gepleegd en die dus ook het langste zitten, vaak degenen zijn

die door de jaren heen hebben geleerd meer naar binnen te

keren. Soms vergelijk ik een gevangenis dan ook wel eens met

een retraite, maar dan afgedwongen. lk had vaak te maken met

moordenaars die vanuit een sterke emotie een misdaad hadden

begaan. Dat waren dikwijls de mensen die zochten naar een

manier om geestelijk te overleven en gezond te blijven in de

omstandigheden waarin ze verkeerden. Zoals Cevdet, die zich

als jongeman niet kon onttrekken aan de eerwraakcultuur uit

zijn land van herkomst. Juist bij dit soort mensen dekt de term

'geestelijke verzorger' wel heel erg de lading.

Eric Soyeux in gesprek met Annet Kossen

{l

juli2O14 - Rigpa Nieuwsbrief I 2'1



Van Kiem tot
De groei eq;gntwil<l<eling van *'*6i

Boom "'
Ne deriand ',tan 1981 - 2O14

ffi
Eerste sernínar va^ Soggal Rínpoche over

DeatA & Dgitg ín de Koswros op uitnodigíng van

directeur Eckhart Dissen. Hetzelfde seuninar geeft

híj ook in Qroningen, op uítnodígíng van het

Boeddhístísch Medítatiece^truvn Qronímgen lm

oktober komt Rinpoche opnieuw naar Nederland.

iAL

Rinpochc, in 6rodn3en J

# Rínpoche kornt drie keer maar Nederland, en geeft

[es in de Kosaos, het Maitrega tnstítuut en ín De

Tuin in Qronivge^, o.a. over Trarnlng the Mrnd'
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Soggal Rí npoche bezoekt
de Kosmos víjf keer
en geeft onder wver een

worl<shop getiteld DeatÁ, gate
r"zrg*ffi

M ed it at í ecent r u va de Ko svno s

(Lq6q -aqq2) groeide uit tetái,

het 
.b 

et a ns r íi ks.í: 
:r, : 

*:,ffi
ce^truM va^ Neder[a^d "'

r^et over de jaren heen

ho nderddu izenden b ezo ekers u it
binnen- en buítenland

díe voor het eerst in Europa ís.

^;W:-
E$*

dle Kosil os, Arnsterolqu

Rinpoáe írr de. Kosuos J

.!,&-
'r'$il4í'

'ffi

Een meer volledige versie van de Rigpa-tiidliin zal gepubliceerd worden op de Rigpa website www.rigpa.nl
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DilSo Khgerlise

rRiapoác
fr

-iÀ
,+#*i&

Khqndro er\
Nloshnl KhenPo

.L,

Rínpoehe komt vier keer
naar Aunsterdam, geeft
o.a. les over Seren Ponts
of Trarn/ng tÀe Mrnd en

Tsrk Sutu Ná Dek

De eerste keer winterretraíte in
Kírchheiyn, waar ook Ngoshul Khen
Rinpoche

Zovnerretraite ín

ffi sossal Rinpoche,

Een groep beoefenaars kowtt

Zonaerretraíte ín de Dordogne
vnet Soggal Rínpoche e^ grote
leraren, zoals Dudjowt Rínpoche
en Dílgo Khgentse Rinpoche

da^wezrg rs

fu r,rr,' RÍnpoche

de Dordogne vnet

Ngoshul *r*r#,

regelvvatig samen bij Eric Sogeux

thuís ín een antíkraakpand aan
de Oud.ezijds

Aunsterdam
Achterburgwal

Kas+cdLoá Lorroaol

*&

ín de Kosyqos,

Ar'usterd-an over TAe

Lrbns Roarvan Rígdzín

Jigrne Lingpa

# #

st,
rhr.11;*rTusss^ Kerst en Oud

en Níeuw de eerste

Ngóndro -retraíte bij de

ouders van Eric gogeux

ín ?utte (N.8.).

l^ augustus in de Pgreneeën (Vallêe

du Louron),9oggal Rinpoche saaet
vmet Ngoshul Khenpo: Practae for
Wor/d Peace

P a asretra ite vwet S o g g al
Rinpoche over Tsrk Sutu Né Dek
ín Loch Lomond-, Schotland

\

Concept eà uituoering:'Rob Chriil'iiniA'nnet xossen, Siger Smit, op basis van

Ngóndro-kerstretraite voor de eerste keer
ín het klooster van Handel

hrl tuJ

irr. Wqlcs i^e{ a
So3gal c.^ Ngoshul Kheap"

l?8s198+

Nieuwsbrief, View-magazine, Rigpa-websites en van een aantal Rigpa-studenten juli2O14 - Rigpa



GURU Yt)GA

EATH AND DYIN u

tr
d.ldd*.dÉil

r^Íia 1oiltl, illtlocHt
rllhdilarlt.rlM

NANCH 1?.

bezoekers,
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EASING INTO
MEDITATION

The ApPronch
of Dzogchen

RIGPA

/d

lwffiFF

8ooYll ilí?ocllË

Eerste Nieuwsbrief in een

oplage van 30, w\et het laatste

onderrícht vam Rínpoche: een

paar A4-tjes rnet een nietje

erdoor. Redactie: Eric 9ogeux,

Ngnke Vak, Han Welgevnoed,

t

0KÍ088i 7ilÍls
.tlíSSl0ll

lF. **:' *--'' dg,gËHH;"

;:-?-.i;*::ï-':-:r:-r'i 
:^; r.:' : :'

@:,ii;"=,

Qroningen:
Op ri chtí ng Soggal Rínp o che -
groep, die eem ruívnte huurt in het
Vi p assana - centr u tr* Q r o ní ng en

e.a.

Oktober 7 e^ I - Lavna Soggal Rinpoche:

Hrtt 
^S 

thê Heartk Esscttce i^ de VU en

Awakenlng tÀe Heart, Hea/r'ng the Mlnd
ín tJvA. Voor het eerst georganiseerd door
de Nederlandse sangha. Er kome^ 7-5o
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waar op gehoopt was

J.i-s*
LG Meí - Opríchting van'*
Stichting Rigp a N ederland,
rnet als bestuur Dollg Hagn, Eric

Sogeux e^ Qíse[a Prager

Tíneke Peeters wordt
gevraagd ovv het
transcribreren van al het
onderricht van Soggal

Rinpoche wereldwíjd te
coórdímerem

r;:Íwx

.n,'r',1,.3of!$
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Zomerretraite ín de Dordogne

met Soggal Rinpoche

Dudjou Rinpoche í Lqo4-Lq87, M and
Actrbn ín het huis van

Qísela Prager

l7go,1181 l?88

Dordogne Frankrijk

P el gri rysto cht Met So gg al
Rinooafu en 25 studenten
noor rfurn Nepat: o.a. drrc
weken @an Dilgo Khgentse

Rínpoche

ts ee^

DzogcÀan 6atAeri4g
met 9oggal Rínpoche,

Dodrupchen Rínpoche,

{N;;Xï:'i:#
In Nederland worden de eerste

cursusse^ gegeve^: Ngóndro in L2
keer bij DolQ Hagn thuis

\ :15",ï',*1""'^"

ilr"



Zornerretraíte in Prapoutel (Frarse A!pen), net
Dilgo Khgentse Rinpoche, Soggal Rinpoche en bijna alle
andere belangrijke leerlingen van DiQo Khgentse Rínpoche,
zoals Ngoshul Khenpo, Dzongsar Khgentse en ChagdudTulku
Rinpoche.

in Lerab
Ling met Rinpoche over
Yeshe La deelnewvrs in de
strovqemde regen. Ook Dzogchen
Ri np o che, Dzongsar Khgentse

Rínpoche, Ringo Tulku geven

Dzogchen ond.erricht

?
Dít ís de laatste grote retraíte van Dilgo Khgentse Rinpoche
ín het Westen, Met Lsgfu$oelnewrers. Met de zegen van Dílgo
K:hge^tse teke^t ai^#!p d.e 1aatste d,og ,o^"d-rr." retraite
,\et auteursco^tract iïor 7Ae Tr:betan Book of tfur'ng and Dgmg

ï
Dilgo Khger*se in
Prapoulel

Cursus Meditatie & Ngónd.ro
door Qisela Prager, Dollg Hagn,
Paul Phílipsen en Han We@emoed"

Terwíjl Soggal Rínpoche ín Nederland een
weekend geeft getíteld. /n the twVror of
deatA, verlaat zijn leerrneester Dilgo Khgentse
Rinpoche (LqLO - LqqL) op 2a septeu^ber
deze wereld in Thiw,,phu, Bhutan

ry

Rígpa Qroningen begínt vnet

:i:ï:r#yiiï#:""
Daon3sar Khgentse
See$l les in dc ope.'r luchl

*

The Tibetan Book of Livíng and,
verschíjnt. tn december'q2 zegt
'Veel vnensem voorspellen dat vuijn boek
e^orme invloed zal hebben. En dat de hoop en
be[ofte die eruit spreken, zal zorgen voor ee^
toevloed vam níeuwe v\a^se^. Rigpa vnag deze

kars níet voorbíj laten gaan.'

trï

F ravse stu denten v i nden
ín de buurt van Lodève

een plek díe geschikt is als

retr ait e - ce^tru rn. D ankzij
de vrijgevígheid van veel van

*rr- *it
de naaym Lerab Líng

,}
í

Lerab 1-;n9 *"1

M aan de lerse
de eigenaren, Peter

aan Soggal

Dzogchen Beara aan

Éia-

125



Koop va^ het pand in
de S ínt Ag^iete^straat,
Amsterdaun. Jeam Kare[

Hglkevna rege[t een leníng

vam de bamk

Dr.Trogawa Riapoáe
n^e+ 4llg dcelncnrers Johan Díjk, Eríc Sogeux

en Bert van Baar wordem

Ian Maxwel[ [eidt een

V aj rag ana - retra íte i n c e^t rurv.

Heel en AI ín Schoorl

Het Tibetaanse Boek
van leven en stewen
versch]^t.

instructeurs voor de cursusse^ te
voldoen

de

Ontrverplckenin3 {eupel

PIan voor de bouw va^ ee^Tíbtaans
boeddhistísche tewpel ín Lerab Ling

van het terreim vnet

graden
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uítgezonden naar lopmb
Ling om te assisffibi
zomerretraite

Trogawa Rinpoche leidt een twee-daagse retraíte

over d-e Yuthok Ngingtí@fiyndro en geeft de Yuthok

N g i ngt í k b ekr acht i g i ng bffi N ed e rl a^dse St i cht i ng

voor de Tibetaanse Aenffiunde

Xandra Reelick neewt
de teídíng over va^
Eríc Sogeux en wordt
National Director

Khcapo
S49al

Qromingen: cursus Meditatíe

& Ngóndro, geleíd door

ffiil;|fi::;:[**^

Nieuwe opzet va^
de Rigpa cursusse^i
ín september gaan de

Stronen va^ start,
zowel ín Amsterdavm

als in Qroningen

ffi
e^

Zovwerretraíte Lerab Ling. Rinp oche

geeft les over Refage and Bodhrsaltva
Vow. Pe^or Rinpoche geeft serie

bekrachtígingen

l11s lo,1+
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Meer
rol

Tweede zowerretraite
in Lerab Ling met Sogga( Rinpoche.

geeft o.a. les over Refuge en Lojong. ook
aanwezíg zíjn Khenpo Jigvve Phuntsok en

Thich Nhat Hanh.

Soggal Rinpoáe n^e+ Pc.^or
Rinpoáe in Lerab Ling



Soggal Riapoáe
bc-9roz+ dc Yangsi

So99al Rinpoáe 9eeêf
ecn ble55;n3 ;r.4" \
{eaáin3-{en{ 

J
Kerngroep voor spirituele zorg
wordt opgerícht voor de ontwikkeling
van de spírituele zorg voor zíeken en
stewenden door Dollg Hagn, Karel
Le(èvre en Éric Sogeux. Uarijke Holt
e^ later Coobke Pegrot zorge^ voor
de coórdinatíe

r

110,9
10,1b

t ua.e^s d,e

Kirchheim wordt
o rganisatí estructuur voor Ri gpa
aangekondigd, die in,q6 in
N ederland wordt ingevoerd

!ll9o Khge'rise

Soggal Rinpoche geeft les in
Arnsterdavq, ín Oíbibio en
de V.U. over Natura/ 6reat
Peace

DilSo Khgentse
Rinpoác

Rinpoche o^tmoet de incarnatie
Khgentse Rinpoche, Urggen

Lhundrup

Zovnerretraite Lerab Líng.

Sogga( Rínpoche en oa. Tulku
Peggal Neten
Choklíng
Rinpoche

en Dzogchen
Zowterretraíte Lerab Ling.
Soggal Rinpoche saae^ ywet

o.a. Sherab Ózer Rinpoche,
Dzo ngsar Khgentse Rínp o che
en Trogawa Rinpoche

Anneke Hakvnan

National Director

Ei^d Lqqs start

;i:;:::ry:"
wordem

Zovverretraites Lerab Ling vnet oa.

N goshul Khenpo, Orggen Tobgga[

Dzongsar Rinpoche

STADSRETRAITE
Amsterdam
septernber 1997

In september'qz koy,at Rínpoche

Awsterdan voor
een week Met

Tulku Peggal Rinpoche

Schell i ngw o ude, Arnsterdaw, -N o ord

{

va'r Sáelli,r3woade Ti^lku Pe39al op de Dau
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Christine. LonSakcr
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tn 2ooL e^ 2oo2 geeft

Christine Longaker een

uitgebreíde training overffi^Kirchheiwr Milleaniurr,rrclraite
De Míllenníuvnretraite 2ooo ín

Kírchheivn trekt LSoo deelnemers
B o eddhisti sche O rnro e p Stí cht i ng
(Bos) begínt met uíbendingen

ln de zorqer overlijdt
Ngoshul Khen Rínpoche
(1-q32-Lq q q)

Vanaf 2oo7- stuurtTineke Peeters

als I nt ernatí onaal C o ó rdí nato r
j arenlang de verschíllende nati onale

transcríbeerteaw$ aan

Elke vríjdagvniddag
spreekuur vnet Eric

en Johan Díjk

:;;;

2000
z00l

Verbouwíng Rigpa-centruwr aan de

Kui p ersstraat nadert v o Eo o í i ng

SoggalRinpoáe
onlkrerk* de,

áa'npagne +ijdens

hÍl',ï

ZH de Dalai Lana geeft ín Lerab

:ti 'J

S4galRiapoche
err Rí'rgu Tulku ia
hct ce,ntrtru

oktober - Rínpoche ín
de

Openbare 7ha natura/
frccdom of tuind

freedorn



;{aile.9burg cPlle.gc

200+2003z00z

Voor het eerst wordt de

Paasretraíte gehouden

ín Hailegburg College,

Enge[and

Sanqhq GroninSen 
^q+ 

voor ólq'

"e,.h-,^i.irr3 
nqqr dc A-wq9

Jaarlijks wordem

Wï;:ï
studtegroepe^
gehouden, vnet

Marijke Holt e.a.

Tan korut in dc:-c iarcn
r-e3el",ra+i3 ^qqr 

Ne'dcrland

Juti - tan"dffih seeft op

het centruvn íifl&vsterdam
les over U4lragana

Qroningen kríjgt een eígen centrurn
aan de A-weg en wordt daarunee het
tweede Rigpa -centruvq van N ederland

Weekend met lan
Maxwell over Liefdevolle

vriendelijkheíd

Juni - Dzigar Kongtrul geeft ín
het cemtrurn in Amsterdam de

lung van de BodhbAargaratara,
UttaratantrasAastra,
Abhrmuaga/ankara

Tusse^ 2oo4 tot
2ooz verschijnen de
N ederlandse versies va^
het Mergak Studg Pack,
dankzíj de insp anníngen
het Vertaalteavn

Kutsab project:
Rínpoche's kutsab

Kofsqb projzc-I

Soggal
door Karel

Patricía Strooper
wordt national

Lefèvre e.a.

4so Nederlandse stude^te^ doneren

€27o. ooo voor de bouw van de

ín Lerab Líng

{

Rigpa websíte on líne, dankzíj

het webteavn: Martijn van Qeyp,

Corine van Arragon en Esther de

Charom - www.rigpa.^l

director.

November. Na een openbare lezíng

van Rinpoche ín de VU: De geest
berrrlden en 1e /eren transfortueren,
volgt onderricht voor de gehele

sangha ín De Duif , Keizersgracht,

Arqsterdavn

Rínpoche houdt een

in de VIJ: Finding

Troub[ed World en geeft
over Turning Sufferieg

nto En/Qhtentaent

Cursus Boedd istísche Filosofre

door Maureen Cooper

L2.L4
keer

- Rínpoche voor de eerste
lnner/gke rast en

ran randaag.
week uít naar

Zow\erretraite Lerab Líng rnet Soggal

Rinpoche, Choklíng Riwpoche en Orggen

Tobggal en zíjm rnonniken

Magr^wrla, ChoklinS
Or39en foblgal

Meí - Soggat NWWche,
opembare lezí^ffie vut
De 6eest transfortneren,
ot\ze tueest /nner/tjke natuar
ontdekken

: dl+',. . '



L2-1-B Februari - RetraÉe m
Aet Daga/q'k Le/en Met Maureen

Cooper, als voorbereiding op de

Driejaarretraite

De eerste gezinsretraite i^
Lerab Líng va^ 1-4-7-G Md
geeft de irnpuls ora Rigpé Yeshé

Nederland op te richten
Begín van de Dríejaarretraíte ín Lerab
Ling, terwijl in septevnber were[dwijd de

Thuisretraite begint van zowel de imtensieve

optíe als van yVu\a
qd]Nr6s

Weekendretraíte vnet goggal Rinpoche in de

Avnstelborgh va^ 22 - 2+ aprí\. PraktÈcÀe
wgsAerir' roor le ruoderne tgV(openbare
lezing) en r'4et opeh Áart, tuededogen oefenen

n het dage/gk /eren

Bíbliotheek Rigpa

Ansterdarq bevat rqeer

da^ 7oo titels

Net op tijd. is d-e gereed voor
het bezoek van Trukhik Rínpoche, d.ie

vijf dagen lang bekrachtigingen geeft.
De bijna 1-ooo deelnemers zitten op de

betonnen vloer

-ïlulshik Riapoche

Tijdev* deze retraite overlijdt lan Maxwell
in een ziekenhuis in Parijs, rqet intensieve
spírituele ondersteuning door T.ulshík
Rinpoche en Soggal Rinpoche.

ín Lerab Líng vnet bijna
aSOO stude^te^

M and"al a - zo wre rr etr aít e onderrícht van Soggal Rinpoche
ís te zien op Youtube

* Awstelborgh, Lq -2L meí, Soggal

, .i' Rinpoche: De geest wakker tuaken cn
rl*h"t hort oprnrn

Satell í et - sangha's í n Ap el do o r n,
Zutphen, Nijmegen en Dríebergen
en satel I í etsangha Zu í d - H olbnd.
Rotterdam koynt er ín 2O1-O bij

Voo r het v\a\age^e^ttea4
wordt het er niet eenvoudiger
op 

^u 
ee^ groot deel van de

ínstructeurs deelmemen aan de

Dríeiaarretrait ^ tffit^,

De Pinksterretraite met Soggal Rínpoche

in Doorm verloopt voorspoedig, ondanks
minder ínstructeurs

!{'
Ia de Dricjaarekqi+e
3cdorerrde de, rvialcr*rqqnde
be"efe.n+ {rre.q*rqql daa3s bij

Sogyal Rirrpoche

rrjrilit!!,:i fri rl r, )1 rIr,f l
'r, tl\ t rt &trt \\ ,\,:t !!, ,rfr f rÍr o:,"Í' n

C,)
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9 o g u al .a.i ty c c h" t ;*Oort*
voor het orerwrnneh lan noer'/rjkÀeden

en Aet transfarmeretl ran negatbre
gedacÀten cn emotles

A+9 Jaas<n q ha4r rnqn +iclsq^
voor hql goz{z ë,od 'rqqr Roslqnd

4 Juni - ZH de Dalai Layma na tien
jaar weer ín Nederland. tn de RAI ín
Awsterdam, rqeer dan LO.OOO bezoekers

Tineke Bouvqa (Lqs6-2ooq)
- Qronings sanghaid, instructeur,
coórdimator 9tudie & Beoefening en

adviseur MT

Eindredacteur Henk
Heeríng verlaat na acht
jaar de redactie van de

Nieuwsbríef

Mei - Tijdens het retraite-
weekend neevnt Mar(ies Musch de

functie van National Director over

"#"^x-ry:f,"##iáï::""-

\Neekend in Avnsterdavt over

vríendelíjkheid net Amdrew V,J arr,
senior - instructeur ín Dzogche^ Beara

Kowrst van de replica's van het
boeddhabeeld uit Lerab Ling in
Atrqsterdarq en Q romingen

In het najaar
verschíjnt Een gr'ds

roorde beoefenng ran
Ngàndro (Ngàndro-

Meíretraite - vijf dagen met Soggal

Rinpoche ín de Awstelborgh. Het
Terntilct ran de gecst

6r'ds raor de beoefening ran
V4lbagana door dè Rrgpa-sangha

(' Vaj rag ana - g i ds') v erschíj nt

2009
2008 z0l0

Oprichtírg
RigpaYouth

Rigpa Yor^{h uc} Mirggor

Op weg í\o,4Í dc tcruPel

Vooc Aeirgang

van Patricia Strooper

(

door het

october - Bezoek vam

Soggal Rinpoche's
Magumla aan

Amsterdarn

De Dríejaarretraíte in Lerab
Ling eínd"ígt im november 

t

l^ augustus víndt de 
I

inauguratíe van de tempel I
in Lerab Ling ptaats door zfll
d.e Dalai Lama, ín het bijzijn S
van ve[e genodígden I

J

Na3 cn3
s Q.e.rs+e

ge^ Fr4r\s

Magr^wrla il 44k+ qq^
rondvqart áoor àe.

3raá{en

Magurnla;n hq1

Rigpa ccrrtrurr,t
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Khqndro tijdcns haar
la,qlste. jaren irr Lerab Lin3

V,l eekendretraíte Cotupassrbn rn

the Otg unet Maureem Cooper

ffi Repli..a van Ri'rpoáds ori3inelc kr^tsab

Maart - Patrick 6affneg geeft
een weekemd over De wíjsheid

van vaededogen

1-o Apríl Wereldwíjde
sanghadag voor families.
ln Nederland ín de

basisschool De Border in
Awvrsfoort

;t,*:

ueír'ffia

30 Mei - Khandro
Tsering Chódron
(L q 2c - 201-1-) overl ij dt
ín een ziekenhuis in
Montpellier, ín het bijzíjn
van Soggal Rinpoche en

urgge^ tooggat.

Meiretraite - Soggal Rinpoche vmet

onderricht over Lojong, de Zevem

pu^te^ ovv\ de geest te tevÁMe^

'Dagelíjkse Sadhana

beoefemingen voor
Vajragana -studenten'
('sadhana-boek')
verschíjnt

Op 2a decevnber 2oL2 kondigt
Soggal Rínpoche het begin

van het Alomvattende pad
aan. Rigpa studentem kunmem

dit prograrnrna volgen vía de

Dharmakosha -site.
What vu'editatíon reallg is, een

uneditatíecursus bedoeld voor ee^

groot publiek. Ook via de Rigpa-
website, Twitter en Facebook

#

uvet Sogga( Are You Readg? - nieuwe

Rigpa -websíte vnet ínforvnatíe
over dood en rouwverwerking

t

N i euw e satell i et -sangha's in
Schoorl em Avnersfoort

Zomer - Tweermaandenretraite v\et
Dzogchen-onderrícht van Soggal Rinpoche. Ook

OrggenTobggal, Savndhong Rinpoche geven les,

terwíjl YangthaÀg Rinp oche bekrachtigingen
geeft

Rinpoche: Haw to be happg.

Hei eve'r}{e,qrrl

Híeraan

covnbínatíe van
onderrícht van
Ontstaam uít een

2 Septev\ber
I nzn
toaggat

;dí3-l:.'....'

door Sakga

v^eer Orgge^
Khgentse e^ 2ooo

- . - -.,-4!lr:

Rígpa Nederlana gg7hg.1 Musch) en

ev e n e vv e nt e no rg&iêiffíifu &T (rN o ut e r
Tavecchio) ffi*--" .

&rr,rolhong Riapoáe

Varr de ierr,rpel op weg nqqr
de s{oepa

It: \
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Orggerr ïobggal

Eínd mei - Sanghaweekend
met Soggal Rínpoche in het
Mercurehotel.

Orggen Tobggal geeft tijdens
zijn bezoek aan Arqsterdavvr

advíes over het níeuw te

'i::;::l!{ii,ffi:y-
ort ee^ vísíe voor de kovqende

vijfhonderd jaar.'

de,e,lngnre,rs aqn de,

z0l+

Rígpa Shedra-Éast, in het retraíte-
cemtrurn van Khenpo Namdrol in Pharping,
Nepal. Deze winter wordt het ae jaar van
het p rogravnrna af gerond

7-2 januari - De maandelijkse

b ij eenko rnst w o r dt g eho uden

op lJburg ovn kennís te
rnaken rnet de gedroomde
nieuwe Iocatie

verguld

Augustus - Het Vertaalteay^
heeft lang gewerkt aan
een volledíg herziene en
geactualiseerde ed,itíe van
Het Tíbetaanse boek van
leven en stewen dat rond
deze tijd uít kovnt

26 julí - 3 augustus lnwijding van

Khand.ro Tsering Chódron's
stgePa ín Lerab Ling. Wordt nog

voor
Met 45

Dzogclrvn

I nternati o nal Sp í rítual
Care PrograYm bestaat 20
jaar. opgerícht door onder
meer Chrístíne Longaker en

Rosar und Olíver..

t

L SoggalRinpoáe en

3rÈ,r

t
I
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fiwake
t^

\
j4, '-,Hfo#

z013

I

IA

Orggen
en

(ltnníe
Nede

lIW\a

:rf

'Ë1.
-*P-r

Khe,npo Nanrdrol



Vensterbankboeddhisme of
meer traditionele Dharm a?

In dit jubileumnummer geven we een terugblik op de afgelopen 25
jaar. Maar zeker zo interessant is het om te weten hoe Rigpa er op dit
moment voor staat en en hoe het zich de komende jaren zou kunnen
ontwikkelen. Om daar iets meer over te weten te komen, spraken wif
zowel met Jean Karel Hylkema als met Bert van Baar. Beiden zijn al heel
lang verbonden aan Rigpa, Jean Karel als penningmeester eerste bestuur
van de Stichting Rigpa, instructeur en oprichter van ZAM, Bert als studie-
en beoefeningmanager, intemationaal curriculummanager en nu als
seniorinstructeur en (naar eigen zeggen) vooral nog steeds als student.
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lean Karel Hylkema

Vind je dat onze maatschappij open-

staat voor het boeddhisme?

ln zijn algemeenheid kun je dat nog

steeds wel zeggen. Je ziet het aan de

groei van het aantal sangha's in ons land

met een boeddhistische achtergrond.

Daarnaast zijn er ook de specifieke

Nederlandse omstandigheden die eÉoe

hebben geleid dat er zelÍs een boeddhis-

tische omroep kon worden opgericht en

dat er nu een universitaire opleiding is

voor boeddhistiche raadsman of -vrouw.
Dat laatste is een uitvloeisel van de eis

van het Ministerie van Justitie.

Al een aantal jaren waren er mensen

met een duidelijke boeddhistische ach-

tergrond die als free-lancer gevangenen

bezochten, wanneer gevangenen te

kennen hadden gegeven daar prijs op

te stellen. Dat wil zeggen dat door hun

bezoeken gevangenen neigden tot meer

zelfreflectie en ander gedrag veÉoonden.

Met de aanstelling van de toenmalige

voorzitter van de BUN (Boeddhistische

Unie Nederland), Varamitra, als hooíd

van de boeddhistisch geestelijke verzor-

ging bij Justitie is de boeddhistisch gees-

telijke verzorging voor gedetineerden

geprofessionaliseerd. ln het verlengde

daarvan moest er van Justitie een acade-

mische opleiding boeddhistisch geeste-

lijke verzorging komen.

Er is veel voor gelobbyd en uiteindel'rjk

is deze opleiding bij de Vrije Universiteit

van Amsterdam terechtgekomen. lk had

graag gezien dat daar ook een beoefe-

naar van het Vajrayana aan verbonden

zou zijn. Maar een universiteit is een erg

competatief milieu en anderen met een

sterkere universitaire achtergrond hebben

het uiteindelijk overgenomen.

ls er bekend hoeveel boeddhisten er

eigenlijk zijn in Nederland?

Niemand ondeaoekt hoeveel er zijn.

Eigenlijk zou dat een taak van de BUN

moeten zijn. Er zijn meer dan 200 zich

boeddhistisch noemende organisaties in

Nederland. Een veel kleiner aantal daar-

van is lid van de BUN en draagt, afhan-

kelijk van het ledenaantal, bij aan de

financiering van de BUN. Rigpa - als een

van de grootste sangha's - dus ook. Ruw-

weg kun je zeggen dat van alle organisa-

ties elk voor één derde op Zen, Therava-

da of ïbetaans boeddhisme gegrondvest

is. Het aantal mensen in Nederland met

sympathie voor het boeddhisme is veel

groter en wordt wel geschat op een

miljoen. Op basis daarvan zou je veel

meer kunnen doen. Persoonlijk vind ik

dat Rigpa te weinig aan de weg timmert.

Het boeddhisme zou volgens mij ook

een maatschappelijke invloed dienen te

hebben. Niet binnen de politiek op zich,

maar als een beweging die aangeeft hoe

de samenleving er uit zou moeten zien.

Zal het boeddhisme echt woÉel kun-

nen schieten in het westen?

Dat doet het al, echter voor de meer-

derheid is het een soort versiering, een

zichzelf koesteren. Toch draagt het boed-

dhisme bij aan wat meer zingeving.

Voor mijzelf bestaat het boeddhistische

pad uit drie stadia: vrede met jezelf

sluiten, compassie voor anderen ontwik-

kelen en het relatieve transcenderen naar

het absolute ofwel je voorbereiden op

je dood. Elk stadium heeft mij tien jaar

gekost, en met het laatste zal ik tot aan

mijn dood verder werken.

Om het boeddhisme werkelijk wortel te

laten schieten in een samenleving moe-

ten er gerealiseerde mensen opstaan. Er

wordt wel gezegd dat drie van dit soort

mensen voldoende zijn voor een revo-

lutie. Drie mensen die de eerste bhumi

hebben bereikt en hun ego hebben

getransformeerd, zoals de Dalai Lama dat

heeft gedaan.

'Om het
boeddhisme

werkeliik wortel te
laten schieten in
een samenleving,

moeten er

gerealiseerde

mensen opst aaÍ-r.'

Wij waren het enige land met een boed-

dhistische omroep. Daar hebben we niet

uitgehaald wat er aan mogelijkheden

in zat. Deels door egocentrisme: te veel

k'rjken wat je er zelf uit kon halen in

plaats van te dienen. Eind van dit jaar

verdwijnt de BOS, maar dat is echter

voor het boeddhisme in Nederland geen

groot verlies meer. Ooit waren de uitzen-

dingen gewijd aan allerlei grote leraren

die onderricht gaven over de Dharma.

lnmiddels gaat het meer om een soort

New Age en is de Dharma grotendeels

op de achtergrond geraakt. O
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Wat staat volgens jou een grotere

acceptatie van het boeddhisme het

meest in de weg?

Wat mij betreft is dat het Christendom.

Onze gedachtenpatronen zijn nog altijd

te christelijk. En bij de lslam is het nog

erger. Zolangje denkt dat er iemand

is die alles bestuurt en waar je in moet

geloven, is je zicht op de werkelijkheid

ernstig vertroebeld. En atheisten zijn

materialisten, dus bij hen is het al niet

beter. Ook hen ontbreekt het aan inzicht

in de begrippen absoluut en relatief: de

relatieve werkelijkheid van de verschijn-

selen en de absolute werkelijkheid die

ervaren kan worden als onze geest hele-

maal tot rust is gekomen. Als je zintuigen

iets waarnemen dan neem je een fractie

van een seconde echt waar, meteen

daarna gaje interpreteren en ben je deel

van de relatieve werkelijkheid. Er is geen

individualiteit die de kosmos bestuurt.

Als je een definitie van Cod zou willen

geven, zou je kunnen zeggen dat het de

wet is van oorzaak en gevolg. O

Bert van Baar

Zou de huidige opleiding tot boed-
dhistisch raadsman of -v'rouw aan

de VU lcunnen bijdragen aan de

integratie van het boeddhisme in

Nederland?

Misschien wel. ln zekere zir wijst het

feit dat deze opleiding er is in zichzelf

al op een grotere acceptatie, maar de

startsubsidie van vijf jaar voor hindoes en

boeddhisten is met name afgedwongen

omdat er in eerste instantie een imam-

opleiding werd opgericht en er een wet

gelijke behandeling in Nederland bestaat.

Tot afgelopen september zat ik in de

curriculumcommissie van de VU om het

vakkenprogramma samen te stellen. lk

merkte door aan tafel te zitten met men-

sen uit Zen- en Theravadatradities dat er

weinig kennis is van wat het Tibetaanse

boeddhisme allemaal te bieden heeft.

Bij Zen en inzichtmeditatie is het voor

mensen duidelijker herkenbaar wat er

allemaal gebeurt. Het Tibetaanse boed-

dhisme wordt over het algemeen als

ontoegankelijk ervaren, met al die lama's

en godheden. Weliswaar kent iedereen

de Dalai Lama als publiek figuur, maar de

vayayanakanl van het Tibetaanse boed-

dhisme wordt vaak niet goed begrepen

en de mahayanakant van het trainen van

de geest in compassie (Lojong) wordt

door de meesten niet eens gezien.

Wanneer de subsidie vervalt, is de VU

voor deze masteropleiding afhankelijk

van de toestroom aan studenten. Die

betalen behoorlijk wat collegegeld

(€ 9000 red.). De meesten zijn dan ook

wat ouder en hebben naast deze oplei-

ding een baan. Het zijn gemotiveerde

studenten die er hard voor moeten

werken. Dit jaar geef ik een blok Rituele

en meditatieve training van de geest in

compassie aan bachelor- en premaster-

studenten. Het bijzondere is dat in deze

colleges niet alleen intellectuele studie

plaatsvindt, maar ook beoeíening van

o.a. mindfulness, liefdevolle vriendelijk-

heid en tonglen. Aangezien de studenten

uit verschillende tradities komen is dat

wel even wennen voor ze. ln Zen lijkt

er nauwelijks aandacht te zijn voor rela-

tieve bodhichitta. Ook in Theravada is

dat allemaal meer impliciet. Het is dus

een interessante conírontatie tussen ver-

schillende boeddhistische richtingen en

ook tussen academische studie en zelf

beoefenen. Om boeddhistisch geestelijke

verzorger te worden, is het essentieel dat

je een verbinding met een sangha hebt,

je moet dus wel praktiserend boeddhist

zijn. Niet iedereen die de opleiding volgt,

doet dit echter om geestelijke verzorger

te worden.

Hoe verhoudt Rigpa zich tot an-

dere boeddhistische stromingen en

sangha's?

Momenteel representeer ik Rigpa in de

Dharma-adviesraad van de BUN, samen

met leraren uit de Zen en Theravada

traditie, maar ook van Shambhala en het

Maitreya-instituut. Een aantal van deze

mensen zijn leraar met eigen studenten.

Vergeleken daarmee zijn Rigpa en bij-

voorbeeld ook Maitreya van LamaZopa

vrij traditioneel omdat de specifieke over-

drachtslijn van leraar naar leerling in het

ïbetaanse boeddhisme nog belangrijker

lijkt te zijn dan in andere stromingen.

We zijn ook traditioneel in de zin dat

we niet te veel met westerse innovaties

'Het viel me

opnieuw op hoe
Rinpoche ons

allernaal opneemt
in één grote

familie.'

experimenteren. Rigpa is gericht op een

systematische training van de geest met

traditionele methoden die alleen enigs-

zins vertaald zijn naar westerse omstan-

digheden. Dat is iets unieks en heel

kostbaar. Het viel me opnieuw op toen ik
van het voorjaar naar de streamings keek

uit Haileybury hoe Rinpoche ons allemaal

opneemt in één grote familie. Door ver-
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halen te vertellen over zijn eigen leraren

en de leraren daar weer van, met al hun

studenten, die deel uitmaken van die

familie, introduceert hij ons tot een dhar-

macultuur waardoor wij kunnen leren

hoe de Dharma te leven en we onderdeel

worden van die overdrachtslijn, die liep

van lndia naar llbet, en nu weer terug

naar lndia en Nepal en verder naar het

westen en ons kikkerlandje.

Wat zie jij als de belangrijkste ont-
wikkeling die Rigpa de komende
jaren zou moeten doormaken?

Rigpa probeert nu een seculier publiek

programma aan te bieden met een

meditatie- en een compassiecursus voor

iedereen. Dat is goed. Daarnaast is het

huidige Alomvattende Pad een fan-

tastische herhaling van thema's uit de

thuisretraite. Voor nieuwkomers zou het

goed zijn als we ook een systematisch

gradueel pad kunnen blijven aanbieden

van het kalmeren van de geest tot en

met de realisatie van Dzogchen. Al het

lesmateriaal van de thuisretraite is er en

er is nog meer prachtig nieuw onderricht

bij gekomen, dus het is vooral een kwes-

tie van opnieuw ordenen en kiezen voor

onderricht dat aan een de ene kant meer

essentieel is en anderzijds meer gedetail-

leerd. Het is belangrijk het onderricht zo

aan te bieden dat nieuwe mensen lang-

zaam kunnen wennen en de Dharma in

hun leven kunnen laten groeien voordat

ze de grote geloften afleggen.

Zijn we in het Westen misschien te
welvarend om ons werkelijk open te

stellen voor het boeddhisme?

Het is waar dat veel mensen geïnteres-

seerd zijn in boeddhisme om samsara

leefbaarder te maken. Het meest suc-

cesvolle van het boeddhisme is het

boeddhabeeld, symbool van rust voorbij

woorden en gedachten, gewoon voor in

de tuin of op de vensterbank. Op zich

hoeft welvaart echter geen obstakel

te zijn, want er is nog altijd meer dan

genoeg lijden in de wereld. Wel is het

een nadeel dat er in het Westen nog wei-

nig inspirerende voorbeelden zijn, weinig

volledig getransformeerde geesten. Een

gevaar voor de overdracht is ook dat

tegelijkertijd aan de andere kant van de

wereld de bron misschien zou kunnen

opdrogen nu een meer materialistische

levensstijl in lndia en ïbet succesvol

begint te worden. Misschien had die

levensstijl vroeger ook al een zekere aan-

trekkingskracht, maar op de ïbetaanse

hoogvlakte wás er gewoon niks anders.

Nu heQben veel ïbetaanse jongeren

geen zin meer om het klooster in te

gaan, want ze willen een iPad, games,

leuke meiden of mooie jongens. Ze zien

nu ook andere mogelijkheden.

Tot slot, wat is volgens jou het

grootste obstakel dat volledige ac-

ceptatie van het boeddhisme in ons

land in de weg staat?

Boeddhisme of liever gezegd Dharma, zal

nooit volledig in samsara geaccepteerd

worden, dus ook niet in Nederland. Dat

is normaal, maar er bestaan nu reeds

westerse boeddhistische vormen die tra-

dities worden, zoals cursussen doen en

twee weken op retraite in de zomer. ln

plaats van pottenbakken gaan we een

cursus meditatie doen. Als leken met

een baan verwacht Rinpoche echter wel

een fulltime spiritueel leven van ons. Dat

zorgt soms voor een spanningsveld, maar

er is geen andere weg naar verlichting.

Fulltime samsara vraagt om fulltime

Dharma als remedie. Kijk, eenvoudige

meditatielessen kunnen we allemaal wel

geven, maar wil de overdracht doorgaan

dan heb je toch mensen nodig met een

bepaalde mate van realisatie. Je gaat

ook niet naar een tandarts die het er in

de avonduren een beetje bij doet! Ver-

trouw je je geest dan toe aan iemand

die een paar cursussen heeft gedaan of

aan iemand die de leer van de Boeddha

doorleefd heeft? We kunnen ons daarom

gelukkig prijzen dat we Rinpoche ont-

moet hebben. Die heeft het helemaal

in de vingers. Rotte kiezen trekt h'tj er

gewoon zonder verdoving uit! O

I
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Het hart sterft nooit

ASOKA

Lama Shenpen Hookham

Sterven is meer dan doodgaan

Asoka, Rotterdam2OlO

I SBN : 978-90 -567 0-226-7

'Hè, ja', dacht ik, toen ik begon te lezen,

'wat een helder en gemakkelijk leesbaar

boekje. Je pakt het zo op en je kunt het

na een paar bladzijden ook weer even

wegleggen.'

Lama Shenpen Hookham begint met:

'ïbetaans-boeddhistische teksten over de

dood kunnen erg technisch overkomen

en wekken bij beginnende beoefenaars

onrealistische verwachtingen. Er gaat

zoveel aandacht naar wat er tijdens het

sterven kan mislopen dat je bang wordt

bij de gedachte aan de dood. ln plaats van

te leren hoe je de dood met vertrouwen

onder ogen kunt zien.'

Even later waarschuwt ze'. 'Maar zachtjes

wegglijden in een zalig hiernamaals gaat

voorbij aan de uitdrukkelijke boodschap

van de Boeddha dat het moeilijk is om

aan de eindeloze kringloop van samsara

te ontsnappen. lk wil een boeddhistische

visie brengen die begeleiding en advies

geeft voor de tijd na het overlijden.' En

dat doet ze in een heel oveaichtelijke stijl.

ln korte hoofdstukken wordt de essentie

van het boeddhistische pad weergegeven:

toevlucht nemen, meditatie, het ontwaak-

te hart, boeddhanatuur. Het boek is in al

zijn eenvoud heel compleet. Zo staat in

het hoofdstuk over meditatie: 'Het is een

proces van aandachtig kijken om uit onze

Íundamentele verwarring te stappen die

het lijden in leven en dood veroorzaakt.'

Lama Shenpen Hookham beschrijft hoe

meditatie het enige betrouwbare middel

is om door een steeds groter gewaarzijn

onze fundamentele natuur te leren ken-

nen, datgene wat niet verandert bij het

sterven. 'Je bènt gewaarzijn en gewaar-

zijn kent geen grenzen. Die natuur is de

bron van alle wijsheid.' En in dat proces

van gewaarworden gaan we onze ver-

warring zien en kan onze ware natuur

zich openen, we ontwaken. Het is mooi

hoe ze ons hart de plek noemt waar het

ontwaken plaats vindt en ons hart dan

beschrijft als de plek waar álle harten

elkaar ontmoeten. Daar zetelt de levende

aanwezigheid van het universele hart. Dit

ontwaakte hart kunnen we vervolgens

tijdens het sterven vertrouwen. Zijn kwa-

liteiten blijven voortbestaan.

De auteur schrijft op een warme en invoe-

lende manier over de stadia van dood en

wedergeboorte, hoe we stervenden en

doden kunnen helpen en geeft prakti-

sche adviezen voor ons eigen stervens-

proces en de periode daarna. ledereen,

boeddhist of niet, kan inspiratie opdoen

uit de open manier waarop het sterven

besproken wordt. Het lijkt mij ook heel

geschikt voor mensen voor wie het lezen

van Het Tibetaanse boek van leven en

sterven van Sogyal Rinpoche (nog) een te

grote opgave is. Lama Shenpen Hookham

verwijst wel naar Rinpoche's boek voor

uitgebreider onderricht en citeert zijn

phowa-beoefeningen. Ze geeít korte zin-

nen waarmee we tijdens ons leven kun-

nen oefenen, zoals'Boeddha, in u stel ik

al mijn vertrouwen', zodat we daar op het

moment van de dood op terug kunnen

vallen.

Lama Shenpen Hookham (67) is een

Westerse vrouw die zes jaar in lndia medi-

tatie beoefende en er ïbetaans leerde.

Ze studeerde Oosterse religies in Oxford

en schreef een proefschrift over boed-

dhanatuur. Ze is een leerling van Khenpo

Tsultrim Cyamtso Rinpoche in de Kagyri-

traditie en werd door hem geautoriseerd

als lama. Ze geeít ïbetaans-boeddhis-

tisch onderricht over de hele wereld en is

oprichtster van de Awakened Heart Sang-

ha, een boeddhistische gemeenschap in

Wales.

doodgaan
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MATTEO PISTONO

Een
hart

Reis door het
van Tibet

Dit is een verrassend goed boek. Veelzijdig, zelfs spannend,

waardoor het leest als een pageturner. De auteur Matteo pis-

tono is niet zomaar een reiziger of journalist. Hij ontpopt zich in

dit boek als bedevaartganger, fotograaf, politiek activist, spion

en beoeÍenaar van het Tibetaans boeddhisme. Pistono kent de

religie van de Tibetanen van binnenuit, omdat hij student is van

Sogyal Rinpoche en ZH de Dalai Lama. Ook heeft hij les gehad

van Khenpo Jigme Phuntsok Rinpoche, reïncarnatie van Tertón

Sogyal. Hij woonde en reisde tien jaar lang in de Himalaya en

bracht verslagen en foto's uit de eerste hand van de Chinese

schendingen van de mensenrechten in ïbet mee terug naar

het Westen.

Een Reis door het hart van Tibet is een fascinerend verslag

van een reis naar het Tibet van nu en van het verleden, dat

soms zowel hartverscheurend als inspirerend is. Het belang-

rijkste thema in het boek is een pelgrimstocht in de voetspo-

ren van Tertón Sogyal, een grote meester uit de 19e eeuw. Hij

beschikte over een oneindige bron van inzicht en kracht waar-

uit hij kon putten, terwijl hij werkzaam was in de explosieve

politieke wereld van het ïbet van zijn tijd. De schrijver neemt

ons mee langs heilige grotten en kluizenaarsverblijven hoog

op het dak van de wereld en tussen de tempels en heiligdom-

men van Tibet waarin Tertón Sogyals heilige leven zich heeft

aÍgespeeld. Hij slaapt in grotten waar Tertón Sogyal spirituele

visioenen en onthullingen heeft gehad. Ook bezoekt hij de nog

levende meesters en yogi's die de spirituele lijn van Tertón 5og-

yal instandhouden en hoort uit hun mond de geschiedenis van

zijn leven en leer.

Als rondtrekkende boeddhistische pelgrim wint Pistono het

vertrouwen van de ïbetanen die hem vertellen over hun frus-

traties en pijn en hun nooit eindigende hoop dat de verbannen

Dalai Lama op een dag naar ïbet zal terugkeren. Tibetanen

die gemarteld zijn, vragen hem verslagen van schendingen van

de mensenrechten Tibet uit te smokkelen en te overhandigen

aan westerse regeringen en steungroepen. Daartoe moet hij

het gigantische Chinese veiligheidsnetwerk, bestaande uit vei-

ligheidsagenten in burger, undercoveragenten in monniksge-

waden en de geraffineerde cyberpolitie ontwijken. Jarenlang is

Pistono een bron van informatie voor de Tibetaanse regering in

ballingschap en voor het Amerikaanse congres in Washington.

Een reis door het hart van Tibet

Matteo Pistono

Uitgeverij Ankh Hermes 2012

rsBN 9789020204926 voolwooao Dool alaHlao cala

Nog een belangrijk thema in het boek is de Phurba-beoefening

'De Razor'. Als de tijd er rijp voor is wordt deze onthuld door

Tertón Sogyal aan het eind van de'19e eeuw toen Tibet en de

Dalai Lama een politiek moeilijke periode meemaakten. Deze

beoefening wordt als een vaardig middel gezien om de nega-

tieve krachten die Tibet van binnenuit en van buitenaf bedrei-

gen aÍ te wenden. Ter bescherming tijdens zijn gevaarlijke rei-

zen draagl Pistono een kleine phurba om zijn nek, die hij heeft

gekregen van Khenpo Jigme Puntsok. Als hij later in Costa Rica

tijdens een vakantie bijna verdrinkt in zee, doet de phurba waar

hij voor bedoeld is en wordt hij op het nippertje gered door

een surfer.

De geschiedenis van de phurba met de daaraan verbonden

beoeÍeningen vormen het geheime aspect van dit boek. Zoals

de schrijver aan het eind van dit verhaal constateert, is het

ongelooflijk dat hij tijdens zijn reizen door Tibet steeds weer

door de mazen van de Chinese bezettingsmacht is geglipt.

Slechts een enkele keer heeft hij een nacht in een politiecel

moeten doorbrengen. Hij kwam steeds vrij voordat zijn bagage

uitvoerig werd doorzocht. Want was dit wel gebeurd, dan had-

den ze in de dubbele voering of in de gepolsterde draagrie-

men van zijn rugzak zeer belastende papieren gevonden en

was hij als spion opgepakt. Soms scheelde het een haar, maar

werd hij gered door een gelukkig toeval. Volgens de schrij-

ver is het gunstige verloop van zijn vaak hachelijke avontu-

ren vooral te danken aan zijn Phurba-beoefening en de zegen

van Khenpo Jikmé Phuntsok en andere grote meesters, zoals

Sogyal Rinpoche.

De vele verhaallijnen in het boek maken het tot een mooie

leeservaring. Er is veel te genieten, zowel op het gebied van

de uiterlijke reis, vormgegeven door het leven en de reizen van

Tertón Sogyal, als de innerlijke reis van de schrijver, heen en

weer geslingerd tussen inspiratie en verdriet, meditatieve ver-

stilling en woede. Zo ontvouwt zich een pad dat hem voort-

durend terugbrengt tot waar het onmetelijke potentieel voor

verlicht handelen verblijft en altijd aanwezig isl

Hans Biesboer
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Films om wakker van te worden - aflevering 2

Groundhog DaY
ralaaallllal..rlll"' ralaaalralaa'lI

Sogyal Rinpoche laat regelmatig bliiken een filmliefhebber te zijn. Tijdens zijn onderricht in Amsterdam raadde

hij ons aan om, als we toch naar films kijken, er eentje uit te zoeken die onze geest voedt. Bii het enornte

aanbod zitten genoeg interessante films. Hier een voorbeeld...

I

Veel Hollywood actiefilms hebben in wezen een en hetzelfde

verhaal: de hoofdperoon wcrdt geconÍronteerd met een ogen-

schijnlijk onmogelijke taak. En in de film lukt het de held altijd

om zijn oÍ haar taak tot een goed einde te brengen. ln het

dagelijks leven ligt dat vaak wat ingewikkelder. De metafoor

voor de uitdagingen in ons leven en die waar een Hollywood-

held mee geconfronteerd rvordt is een omgekeerde: waar de

filmheld doorgaans in actie moet komen om uiteindelijk het

geluk te vinden, moeten u en ik van alles laten. Want de mees-

te problemen vinden hun oorzaak in onze inspanningen om

ze te voorkomen of ze zo snel mogelijk uit de wereld te willen

helpen. Maar de enige manier om problemen écht op te lossen

is door ze te accepteren en ze niet langer te bestrijden.

Als er één film is die dit principe mooi in beeld brengt, is dat

Croundhog Day. ln deze film komt de hoofdfiguur vast te zitten

in een stomvervelende dag waarin hij als bekend Amerikaanse

weerman verslag moet doen van een jaarlijks ritueel waarbij

een marmot zogenaamd voorspelt hoe streng de winter zal

worden. De weerman, gespeeld door Bill Murray, wil zo snel

mogelijk terug naar New Yc'rk, maar door een enorme sneeuw-

storm die hij niet had voorspeld, wordt hij gedwongen om in

dit suffe stadje de nacht door te brengen. Tot zijn verbijstering

wordt hij de volgende ochtend wakker op precies dezelfde dag:

opnieuw is het'Aroundhog day'. Wat volgt is een grappig en

tegelijkertijd huiveringwekkend relaas van een man die ver-

schillende stadia doorloopt ran ontkenning tot woede, cynisme

en wanhoop. Hij probeert zichzelÍ van het leven te beroven,

maar iedere ochtend wordt hij weer stipt om zes uur wakker

door de radiowekker: Croundhog dayl Er is geen ontsnappen

mogelijk. Pas als hij berust in zijn lot, begint er iets te schui-

ven. De zelfzuchtige, cynische hoofdpersoon krijgt oog voor

de noden van zijn medemensen. Omdat hij steeds beter weet

wat er die dag voorvalt, staat hij al klaar met een krik en reser-

veband om drie oude dames te helpen die hier met hun auto

over een paar minuten een lekke band zullen krijgen. Daarna

moet hij zich haasten om een klein kind op te vangen dat van

tweehoog uit een huis zal vallen. Behalve komisch is het ook

ontroerend om te zien dat het bijeffect híervan is dat hij s;eeds

meer geliefd wordt door de mensen om hem heen. Dat vormt

ook de sleutel tot waar hij zo naar verlangd heeft: een nieuwe

dag, ofwel een ander leven.

Filmrecensenten vonden deze film voornamelijk geestig en

knap gemaakt. Zij zagen niet de overeenkomsten met ons

leven van alledag. Net als weerman Bill Murray zijn we geher-

senspoeld door het idee dat de uiterlijke omstandigheden onaf-

hankelijk van onszelf bestaan. Logisch dat we zo druk bezigztjn

om steeds weer te proberen die omstandigheden te verande-

ren. Maar op het moment dat Bill Murray daarmee stopt, drijft

hij mee op de stroom van het leven en lijkt het alsof alles op

zijn plaats valt. Door niet meer doorlopend automatisch in actie

te komen, maar onder ogen te durven zien wat er gebeurt als

we het laten gebeuren, toont het leven haar ware aard. Want

Croundhog Day is geen sprookje, het is een accurate beschrij-

ving van de werkelijkheid.
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Student sinds

1996

Mandala

Dzogchen Mandala

Aan het woord
Marlies Musch (1968j

Werkt bij Rigpa als

National Director
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N,Íarlies Nfi-rscl.r, cle National llirector l.an l{igpa Nederland, wil niets
lie",er dan li.inpoche helpen zijn visie te reaiiserert, orn de overdracl-rtslijn
van hct'fibetzians boeddhisrne in het Westen te vestigen.

h
l*

t t Als ik uit moet leggen wat ik doe
J J dan zegik dat ik een soort filiaal-

manager ben. We z jn een inter-

nationale organisatie met een

hoofdkantoor in Frankrijk. lk mag leiding

geven aan de aÍdeling Nederland,' zegt

Marlies. Algemeen Directeur is eigenlijk

de gangbare term, maar het is niet pre-

cies af te bakenen met dit en dat, want

het is een brede functie. 'lk probeer om

van alles wat binnen Rigpa Nederland

gebeurt op de hoogte te zijn, en als het

goed is ben ik dat ook. Heel soms niet

en dat is frustrerend.' Lachend stelt ze:

'Ook al durf ik wel te zeggen dat ik dat

meestal wel ben.'

AOP

Een tijdje geleden moest ze bijvoorbeeld

antwoord geven op de vraag hoe het

met het parallelprogramma in Nederland

gesteld was. Een vraag die in veel lan-

den speelde. Er komt een internationaal

onderzoek over dit programma, waarin

ze samenwerkt met andere ND's aan het

advies voor Rinpoche. Hij besluit naar

aanleiding van het onderzoek om het

onderricht bij de mensen thuis te bren-

gen, het huidlge Alomvattende Pad. Ze

zegl:'Er kan altijd weer iets veranderen,

niets staat vast, het blijft een dynamisch

proces.'

Schip

Ze zietzichzelf als een afgevaardigde van

Rinpoche, die samen met een team zijn

visie helpt te realiseren. Hij komt meestal

als eerste naar haar toe als hij wil weten

wat er in de Nederlandse sangha leeÍt. Ze

moet alert zijn, en moet meer zien dan

de ander. Jaren training, beoefening van

gewaarzijn en een stukje aanleg maakt

dat ze een soort zesde zintuig ontwik-

kelt. Marlies: 'Hij zegt altijd: "You should

have the eye", je moet alles zien. Rigpa

is een schip, en Rinpoche zet de koers uit

en wij bevaren dat, soms een beetje naar

links en soms een beetje naar rechts. Het

is onmogelijk om deze functie zonder

beoefening te vervullen.'

Compleet

Haar oudste herinnering aan Rigpa gaat

achttien jaar terug naar de Boekcursus

die ze over Het Tibetaanse boek van

leven en sterven heeft gevolgd, samen

met haar man Stephan en haar zwager

Alex. Zij komen na de zelfmoord van

haar schoonvader, gelijktijdig in aanra-

klng met dit boek. Ze hebben gevonden

waar ze naar op zoek zijn: antwoorden

op vragen over leven en dood. Marlies

is al lang op zoek, want als ze vijftien

is, wordt ze ziek en heeft ze een bijna-

doodervaring. ln het ziekenhuis voelt ze

dat ze uit haar lichaam wordt getrokken

naar een hoek van de kamer. Er is licht

en liefde, het voelt compleet en goed en

er zijn liefdevolle verschijningen.Ze gaat

I
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National Director
terug naar een ogenschijnlijk onbelang-

rijk moment uit haar leven, waarbij ze

iets onaardigs zegt tegen iemand op het

schoolplein. 'lk voelde wat ik de ander

aandeed, wat die voelde, het voelde heel

intens.' Alles was uitvergroot en glng

heel snel. Sindsdien weet ze dat oorzaak

en gevolg een feit zijn. Pas na het lezen

van het TBLS kon ze de bijna-dooderva-

ring een plaats geven. Marlies: 'Toen ik

het boek las was het compleet, het was

of ik al wist wat Rinpoche vertelde. Alles

viel op zijn plaats.'

Loopbaan

Ze begint als vrijwilliger op het secretari-

aat.Ze zegt: 'Al snel begon er iets bij me

te kriebelen.' Samen met andere ouders

start ze Rigpa Famllies, dat in 2005

opgaat in Rigpé Yeshé als deze interna-

tionaal wordt opgezet. ln 2007 wordt ze

Care Coórdin alor. Ze doet het een tijdje

naast elkaar, maar het wordt teveel en

ze gaal zich alleen op Rigpa-care richten.

Totdat ze op een nacht over Rinpoche

droomt, die tegen haar zegt dat ze Patri-

cia (toenmalige ND) moet bellen om haar

te helpen. Het voelt als een opdracht.

Patricia neemt haar hulp graag aan, en

Marlies wordt ingewerkt. ln 2008 wordt

ze officieel internationaal voorgesteld.

Lachend vertelt Marlies dat Rinpoche

vroeg: 'ls she good, is she good?'ïjdens

de zegen krijgt ze een klap op haar kop

als extra bekrachtiging.

Dalai Lama

Het wordt er niet makkelijker op als de

Dalai Lama en Rinpoche in 2009 naar

Nederland komen en Patricia ziek wordt.

Het is niet meer te combineren met een

baan en een gezin. Ze geeft haar baan

op en gaat fulltime voor Rigpa werken

als de eerste 'betaalde' ND. Ze zegt:

'Het was best heftig, het was een groot

evenement om te organiseren, ik had

geen ervaring en er was geen overdracht

mogelijk. Patrick die me tijdens het eten

belde om af te stemmen zei: "lk zet je op

de speaker dan kan Rinpoche ook mee-

luisteren." lk werd meteen in het diepe

gegooid.'

Beslissing

Het is niet makkelijk om haar baan als

leerkracht in het speciaal onderwijs op

te zeggen. Ze heeft plezier in haar werk,

ze krijgt altijd de moeilijke kinderen, ze is

een goede juf. Marlies: 'Het was aÍschu-

welijk en pijnlijk om mijn werk op te zeg-

gen. Maar ik moest het gewoon doen,

de uitdaging aangaan en deze spirituele

kans benutten. lk heb op veel vlakken

van alles overwonnen door devotie. Er is

niets werelds aan deze baan, zonder ver-

trouwen in de Lama kom je er gewoon

n iet.'

celijk
'Er zitten ook uitdagingen aan dit werk,'

zeglze. Er is geen routine, geen com-

Íortzone waar ze kan schuilen. 'ln mijn

vorige baan kon ik het zeggen als ik vond

dat de directeur een verkeerde beslissing

nam. Bij Rinpoche denk ik ook wel eens

dat hij het niet goed ziet, maar het houdt

geen stand, want hij heeft gewoon altijd

gelljk. Ook al denk je van niet, het is toch

zo, daar heb ik ervaring mee. Vooral als

hij me persoonlijk aanspreekt op dingen.

Bljvoorbeeld als hij zegt dat ik boos ben,

en niet los kan laten. Dan denk ik: zeur

niet, ik ben niet boos, totdat ik diep naar

binnen kijk en me realiseer dat dat wel zo

is. lk heb gemerkt dat Rinpoche met zijn

multidimensionale kijk op dingen mensen

in een seconde kan transformeren. Door

alleen al bij ze in de buurt te zijn, kan hij

ze aan het lachen maken als ze chagrijnig

zijn.'

Uitdaging
Ze vindt het belangrijk en tegelijkertijd

moeilijk om haar grenzen te bewaken,

want ze is geneigd om op haar gedre-

venheid en wilskracht door te gaan. Veel

steun krijgt ze van haar man Stephan

en haar kinderen Rosa en Tijs, die ook

bij Rigpa zijn.Ze moeten soms wel wat
incasseren, want ze is vaak weg, heeft

het druk en moet altijd bereikbaar zijn.

Marlies: 'Dit is wat ik doe en wat ik

adem, maar ik ben ook maar een mens

met mijn beperkingen. lk moet ook leren

om voor mezelf te zorgen.'

Blij

Ze is bescheiden over wat ze heeft

bereikt sinds ze in 2008 National Director

van Rigpa werd. Ze is heel blij met de

actieve Nederlandse sangha en dat Rigpa

verder geproíessionaliseerd is. Ook dat

het gelukt is om Nederland internationaal

meer op de kaart te zetten. Ook blj Rin-

poche, zodat hij ondanks zijn overvolle

agenda elk jaar opnieuw een plaatsje

voor ons inruimt. Ze kan zich, meer dan

de vorige ND's, die er een baan naast

hadden, geheel aan Rigpa wijden.

Marlies: 'lk kan dingen initiëren en bij

alles aanwezig zijn, want dat is mijn

werk. Als je overal bij bent val je op.'

Rinpoche zeglvaak dat hij een speciale

band heeft met Nederland. Dat moet wel

zo zijn, want sinds zijn leermeester Dud-

jom Rinpoche hem adviseerde om hier

onderricht te gaan geven, heeft hij vanaf

de allereerste keer dat hij een weekend

gaf in de Kosmos in Amsterdam (198'l),

nauwelijks een jaar overgeslagen. 'lk ben

blij als Rinpoche komt, dan ben ik echt in

mijn element. Voordat hij komt slaap ik

vijf nachten slecht en ben ik bang, maar

als hij er is valt alles van me af en glij

ik in een andere modus. lk vind het fijn

om het de Lama mogelijk te maken om

er voor al die mensen te zijn, een groter

plezier bestaat er niet,' zegl.ze lachend.

Silvana Lazzeri
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Rigpé Yeshé

Rigpé Yeshé is de internationale kind-oudergroep van

Rigpa, die zich er vooral op richt om kinderen vertrouwd te

maken met de Dharma.Ter gelegenheid van het 2l-jarig
jubileum van Rigpa Nederland blikken we terug op de ont-

staansgeschiedenis van Rigpé Yeshé.
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Midden jaren negentig wordt er bij Rigpa een

eerste poging gedaan om een kind-oudergroep r

op te zetten. Op retraites in Lerab Ling en

Kirchheim leren kinderen bij de kinderopvang

spelenderwijs over de leer van de Boeddha. Ze

doen onder meer korte meditatiesessies, zingen

mantra's en schilderen thangka's. Tijdens een

bezoek aan Nederland legt Rinpoche ouders uit ' '
hoe ze hun kinderen kunnen leren mediteren:

'Het is heel belangrijk kinderen te leren om hun

aandacht steeds wat langer bij iets te houden.

Breng de geest thuis, neem bijvoorbeeld een

stukje chocolade... Nu is al je aandacht erop

gericht. Nadat je zo een aantal minuutjes zit,

kun je het opeten.'Ondanks veel initiatief en

de aanmoediging van Rinpoche is een ínterna-

tionale kindersangha nog ver weg. Wel wordt

eind jaren negent Nederland door Marlies

opgezet, dat later opgaat

Door Silvana Lazzeri a
a

aa ooa a a a a
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o ln mei 2005 wordt in Lerab Ling een gezinsre-

traite en een internationale conferentie over

opvoeden gehouden. Het thema is opnieuw het

onderwijzen van kinderen in de Dharma. Medi-

tatie, video's, groepsgesprekken en creatieve

activiteiten wisselen elkaar af. De Boeddhisti-

sche Omroep maakt naar aanleiding hiervan de

documentaire'Kinderen op het pad'en zendt

deze uit. Na de retraite wordt internationaal

door ouders een kind-oudergroep opgezet.

Rinpoche noemt de groep Rigpe Yeshe, wat

. letterlijk de wijsheid van rigpa'betekent. Over

de groep, die onder zijn spirituele leiding staat,

zegt hij:'Het is een diepe wens van mij om

een authentiek programma voor kinderen te

ontwikkelen. De Dharma is de hoogste vorm

van onderricht, een opvoeding in wijsheid en

compassie. Dit is wat we onze kinderen moeten

bijbrengenJ
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'wERK6ROEp
Enthousiast wordt in Nederland gehoor gegeven aan zijn oproep, en ouders en verzoÍ-

gers zetten volgens de internationale richtlijnen Rigpe Yeshe op. Er wordt een werkgroep

gevormd die bestaat uit Marlies Musch, Wim Marseille, Ramo de Boer, Astrid Heijdeman

en Wiene Locher, van wie de meesten ook met hun gezin op de retraite waren. Ze stellen

vast welke gezinsactiviteiten er jaarlijks georganiseerd worden, en besluiten dat ouders

ondersteuning krijgen bij het opvoeden van hun kinderen in de Dharma.
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Bij de eerste mogelijkheid, in oktober van hetzelfde jaar, wordt tijdens de week-

endÍetraite met Rinpoche een kinderprogramma georganiseerd. Er doen vijftien

kinderen aan mee in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Ze mediteren, knutselen

en spelen. Dit is de eerste van de vele keren dat de kinderen erbij zijn als Rinpo-

che in Nederland is. Door de jaren heen worden familiedagen, familieretraites,

en kinder-tsoks een vast onderdeel van Rigpe Yeshe.

a
a
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FAMILIERETRAITE
ln mei 2007 is de eerste grote familieretraite

in Vierhouten tijdens het paasweekend. Drie

dagen van creatieve dharma-sessies op de

Veluwe, waarbij de kinderen in groepen worden

ingedeeld. De tijgertjes, van vier tot zeven jaar,

mediteren als een berg, net als de Boeddha. De

draken, van acht tot elí doen geleide meditatie

en discussiëren over de invloed van de Dharma

in hun leven. De Tashi teens, van twaalf jaar en

ouder, bekijken onderricht van Rinpoche uit

Lerab Ling. En niet te vergeten de ouders, die

bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen

over hoe je binnen het gezin de Dharma een

plek geeft. Wim, die in 2007 de coórdinatie van

RY heeft overgenomen van Marlies, zegt:'De

eerste familieretraite was een echt hoogtepuntl

d
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Wim vervolgt:'Nog een speciaal moment was het aan Rinpo-

che aanbieden van de door ons zelfgemaakte meditatiekaart-

jes in mei 2012. Een gereedschapskist voor meditatie'hebben

we die genoemd. We zijn best goed in het ontwikkelen van 1

materiaal voor beoefening. Met de kaartjes konden Oqkiride-

ren zelf kiezen hoe ze hun meditatie wilden doen. Eon van de

tieners stelde voor om de meditatiekaartjes aan Rlrrpoche te

geven. We dachten dat lukt nooit, maar wel duslrWe mochten

de kaartjes aanbieden. Echt bijzonder voor RY firant we wer-

den gezien en erkend en we waren Rinpoche (3nkbaari zegt

Wim.
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Als je hel polje schr^o({, venus^3e^

de 3lii{ers z-ich wre} het water

' GLITTERS
Marijke Schurink (team RY) legt uit hoe een familiedag eruit ziet:'We

vertellen boeddhistische verhalen en verwerken dharma-thema's in cre-

atieve workshops. We leren de kinderen hoe te zitten en dagen ze uit om

steeds een minuutje langer te zitten. Een keer hebben we kleine water-

potten versierd voor meditatie. Het potje, met aan de voorkant een zelf-

getekende Boeddha, werd door de kinderen gevuld met water, en was de

focus om op te mediteren. ln het water stellen de gekleurde glitters onze

gedachten voor die alle kanten opgaan. Als je het potje schudt, vermen-

gen de glitters zich met het water, en wordt het water troebel, maar als

ze weer naar de bodem zakken wordt het water helder. Je geest komt tot

rust en de Boeddha verschijnt, je vindt je ware natuur.

Ook laten we de ene keer in een ceremonie wormen vrij, de andere keer

krijgen we les in het maken van een torma: een traditioneel gemaakte

cake die tijdens een feest geofferd wordt en lekker wordt opgegeten.'

Foto's Wim Marseille
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trRAC[-{TrC
lnmiddels is er een internationaal Rigpé Yeshé-team dat continu bezig is met het ontwik-

kelen van materiaal waaruit geput kan worden. Meditatieteksten, rituelen en yoga wor-

den speciaal bedacht om kinderen te stimuleren beoefening te doen. Veel kinderen die

met RY zijn opgegroeid, zijn nu jongeren van een jaar of achttien, negentien. Ze zijn spe-

lenderwijs met meditatie opgevoed en dat werpt vruchten aí want een aantal van hen

gaat nu, dankzij het initiatief van Rinpoche, ouders en verzorgers, zelfstandig op retraite

naar Lerab Ling.'Prachtig tochi zegt Marijke trots.

]
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De meest actuele informatie en definitieve data van het Rigpa-programma vind je op www.rigpa.nl.

Rigpa-programm a rrajaat 2OL4

Openbaar programma

Cursussen

Wat Meditatie Echt Is

ledereen wil gelukkig zijn. Maar vaak hebben we het druk in

ons leven en hebben we geen idee waar we dat geluk moeten

zoeken" Door meditatie kunnen we voldoening ervaren en vrede

vinden. ln deze cursus maak je kennis met meditatie waardoor je

zelfuertrouwen, mededogen en creativiteit ontwikkelt. Je ervaart

wat meditatie écht is en hoe je dit direct toe kunt passen in je

eigen leven.

De cursus bestaat uit 6 modules:

1. Kennismaken met 'Wat meditatie echt is'

2. Je zintulgen, gedachten en emoties als hulpmiddel gebruiken

3. De methode laten vallen (meditatie zonder hulpmiddel)

4. Motivatie vinden: de beoefening van liefdevolle vriendelijk-

heid

5. De verenigende methode (meditatie op een beeld, mantra en

ademhaling gecombineerd tot één methode)

6. De staat van niet-afgeleid zijn tot leven brengen

Module 1 & 2 ziin voor iedereen toegankelijk. Als ie bii late-

re modules in wilt stappen is dat soms mogeliik. Neem in dat

gev al co ntact o p m et h et secretari aat v i a rigpa@ rigpa. n I v oo r ee n

advies op maat.

Amsterdam 19.30 - 21 .45 uur

Module 1, Vrijdagavond 12 september. € 75,- (studenten: € 45,-)

Module 6, Maandagavond 8 september €75,- (studenten: € 45,-)

Groningen 20.00 - 22.00 uur

Module 1, Maandagavond, startdatum 24 september. € 75,- (studen-

ten: € 45,-)

N ijmegen '1 9.30 - 21 .45 uur

Module 4, Maandagavond 15 september. € 15O,- (studenten: € 90,-)

Rotterdam
Module 1, onder voorbehoud, data en tijden worden later bekend ge-

maakt

Overzicht Boeddhistisch Pad

Deze cursus biedt een toegankelijke introductie in de weidsheid

en diepgang van het boeddhisme. Je krijgt inzicht in de basis

principes die bepalend zijn voor het boeddhistische denken en

handelen, en je ontdekt de praktische toepasbaarheid hiervan.

Bedoeld voor studenten die de cursus 'Wat Meditatie Echt ls'

hebben afgerond.

Groningen

Wanneer Maandagavond 8 september. De cursus is halverwege,

instappen is niet meer mogelijk

Amsterdam
Wanneer Maandagavond 20 oktober

Kosten € 150,- (studenten: € 90,-)

In the mirror of death
Deze 8-weekse cursus, gebaseerd op Het Tibetaanse boek van

leven en sterven,leidt deelnemers door het essentiële onderricht

over de dood en het sterven vanuit de Boeddhistische traditie

van Tibet. De universele boodschap van dit onderricht spreekt tot
iedereen, ongeacht achtergrond of spirituele tradities.

Het laat ons zien hoe we het hoofd kunnen bieden aan onze-

kerheid en verandering, hoe we moeilijkheden en angst kunnen

transÍormeren, hoe we ons kunnen voorbereiden op de dood en

hoe we anderen kunnen ondersteunen bij hun stervensproces.

Amsterdam
Wanneer Zaterdagochtend 20 september

Kosten € 150,- (studenten: € 90,-)

Open meditatie

Stil zijn
Misschien herken je het; het valt vaak niet mee om in de stroom

van alledaagse activiteiten momenten van échte stilte te vinden.

De geest dendert voort en de wereld schreeuwt op alle mogelijke

manieren om onze aandacht. Om een moment van échte stilte

te bieden, wordt een meditatie-uur in stilte gehouden. Een uur

'quality time', waarin we de stroom van gedachten loslaten O
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en terugkeren naar de ruimte van onze ware natuur. Je hoeft

geen ervaring met meditatie te hebben om deel te nemen. Een

begeleider is aanwezig om simpele aanwijzingen te geven" We

beginnen met kort inspirerend onderricht over meditatie. Je kunt

er ook voor kiezen om een half uur mee te doen en in de pauze

weg te gaan.

Amsterdam
Wanneer Elke tweede en vierde donderdag van de maand,

17.30 -18.30 uur

Kosten Donatie op vrijwillige basis. Je hoeft je niet van tevoren

aan te melden

Groningen
Wanneer Elke eerste woensdag van de maand.

Kosten Donatie op vrijwillige basis. Je hoeft je niet van tevoren aan

te melden

Liefdevolle vriendelii kheid rneditatie
Meer dan tweeënhalf duizend jaar geleden gaf de Boeddha les

over het opwekken van lieÍdevolle vriendelijkheid. Met behulp

van deze meditatiemethode ontwikkelen we een gezonde en lief-

devolle relatie met onszelf, die zich steeds meer uit kan breiden

naar anderen. Wanneer ons hart en onze geest vervuld zijn van

liefde, ervaren we het geluk en de vrede van onze ware natuur.

Amsterdam
Wanneer Elke eerste en derde donderdag van de maand,

17.30 - 18.30 uur

Kosten Donatie op vrijwillige basis. Je hoeft je niet van tevoren

aan te melden

Open meditatieles
ïjdens de open meditatieles maak je kennis met Rigpa en met

meditatie. Op deze middag zijn er ervaren instructeurs aanwezig

om vragen te beantwoorden en wordt er een proefles meditatie

gegeven.

Amsterdam
Wanneer Zaterdagochtend 6 september

Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden

Liefdevolle vriendelijkheid, een weekend met
Andrew Warr
Zoals de Boeddha tweeënhalf duizend jaar geleden ontdekte,

kunnen we door het opwekken van liefdevolle vriendelijkheid

tijdens onze meditatie een gezonde en liefdevolle relatie ontwik-

kelen met onszelf en anderen.

Amsterdam
Wanneer Zaterdag22 en zondag 23 november

Kosten €75,-

Voor de Rigpa-Sangha

Dagen en evenementen

Weekendretraite meditatie
ln deze retraite ligt de nadruk op gezamenlijke beoefening,

aangevuld met onderricht van Rinpoche. We nemen ruim de

tijd om de verschillende aspecten van shamatha te beoefenen,

zodat we een levende ervaring kunnen krijgen van wat medita-

tie is.

De Hoorneboeg, Hilversum
Wanneer Vrijdagavond 18 tot en met zondagmiddag 20 juli

Kosten € 160,-

Het Alomvattende Pad

Het Alomvattende Pad is het essentiële programma voor alle

studenten van Sogyal Rinpoche. Het brengt de wijsheid van het

onderricht samen in een compleet spiritueel pad, dat toegankelijk

en haalbaar is voor mensen van deze tijd. Op Het Alomvattende

Pad staan we voortdurend in contact met Rinpoche, waar hij ook

is.

1 . Maandelijkse bijeenkomsten

De maandelijkse bijeenkomsten in lokale Rigpa-centra zijn een

belangrijk onderdeel van Het Alomvattende Pad, omdat hier het

kernonderricht door de hele sangha wordt bestudeerd - lang-

zaam, grondig en systematisch. Ook is het een gelegenheid om

contact te hebben met andere sanghaleden. De bijeenkomsten

worden ondersteund en begeleid door instructeurs.

2. Wekelijks thuisstudieprogramma

Als onderdeel van het thuisstudieprogramma op elementair

niveau zal er aanvullend onderricht en studiemateriaal online

ter beschikking worden gesteld. Je kunt het onderricht thuis in

je eigen tijd bekijken en bestuderen, of afspreken om samen te

studeren.
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Maandelijkse bijeenkomsten

Amsterdam
Wanneer De maandelijkse bijeenkomsten worden in Amsterdam op

drie verschillende momenten aangeboden:

Zondagochtend (1 x per maand, start zondag5 oktober)
Vrijdagochtend (1 x per maand, start vrijdag 10 oktober)
Dinsdagavond (2 x per maand, start dinsdag 7 oktober)

Groningen
Wanneer Zaterdagochtend (1 x per maand, start zaterdag4 oktober)

Nijmegen
Wanneer Zondagochtend (1 x per maand, start zondag5 oktober)

Satellietsanghas
De maandelijkse bijeenkomsten worden in de volgende satelliet-
sangha's aangeboden: Zuid-Holland, Schoorl, Amersfoort en Zutphen

Wekelijkse thuisstudie

Landelijk
Wanneer Zaterdag 1'l oktober start Thuisstudie programma

Amsterdam
Wanneer Woensdagavond (3 keer per maand): onder begeleiding

van instructeurs. Start woensdag 24 september

Groningen
Wanneer Donderdagavond (wekelijks): onder begeleiding van

instructeurs. Start donderdag 1 1 september

Cursussen: Ngóndro & Yairayana

Ngóndro cursus
ln deze cursus wordt er dieper ingegaan op het onderricht uit de

'lntroductie tot de Ngóndro'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

de Longchen Nyingtik Ngóndro. Deze cursus is gestart in mei

2013. Als je in wilt stromen, neem dan contact op met Saskia

Bloemen, via ts@rigpa.nl.

Amsterdam
Wanneer Donderdagavond (2 keer per maand), start I I september

Goeroeyoga
Parallelprogramma: ln deze cursus wordt het laatste onderdeel

van de Longchen Nyingtik Ngóndro behandeld. Voor studenten

die de ngóndro tot en met de mandala-offerande bestudeerd

hebben. De cursus is halverwege.

Als je in wilt stromen, neem dan contact op met Saskia Bloemen

via ts@rigpa.nl.

Amsterdam
Wanneer Zondag (1 keer per maand), start 28 september

Vajrayana
ln Amsterdam starten we met 'Tendrel Nyesel', gevolgd door
'Tsok'. ln Croningen gaan we door met'Riwo Sanchó', gevolgd

door'Tendrel Nyesel'. Voor studenten van de lntensieve optie en

het Parallelprogramma.

Amsterdam
Wanneer Dinsdagavond (2 keer per mnd). Start dinsdag 16 september

Groningen
Wanneer Dinsdagavond (2 keer per mnd). Start dinsdag 16 september

Beoefeningsprogramma
Periode van intensieve beoefening (Tendrel Nyesel)
31 okt -Znov
ln oktober start een driedaagse, intensieve beoefening van

Tendrel Nyesel. Tendrel Nyesel is een beoefening voor het weg-

nemen, voorkomen en transformeren van schadelijke invloe-

den. Er wordt van gezegd dat het één van de meest krachtige

beoefeningen is voor het brengen van vrede en stabiliteit in deze

wereld. Alle mandala- studenten zijn van harte welkom!

Amsterdam
Wanneer vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november

Tsoks en Dharmawieldagen
Twee keer per maand (op Goeroe Rinpoche- en Dakinidag) is er

voor iedereen uit de Rigpasangha een speciale beoefeningsdag.

We beoefenen dan Tsok. Ook is er vier keer per jaar een Dhar-

mawieldag. We vieren deze dagen omdat ze belangrijke gebeur-

tenissen markeren in het leven van de Boeddha.

De beoefening vindt plaats in de Rigpa-centra van Amsterdam

en Croningen en in lokale sangha's (Nijmegen, Den Haag, O
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Zutphen, Driebergen). Mocht je je willen aansluiten bij één van

de lokale sangha's, neem dan contact op met Pieter Zanen via

pc@rigpa.nl.

Kom dan naar de derde bijeenkomst'Ouder worden op het Pad'

Amsterdam

Wanneer woensdag 19 november

Ngóndro beoefening
Om tot stand te brengen wat goed is voor anderen, moeten we

ons vervolmaken door onze geest te zuiveren en te transforme-

ren. Dit is het doel van watwe de'voorbereidende beoefenin-

gen' noemen, die de grondslag leggen van alle spirituele ontwik-

keling.

Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoche.

Amsterdam
Wanneer wekelijks op dinsdag- en vrijdagochtend, en tweewekelijks

op donderdagavond.

Groningen
Wanneer wekelijks op vrijdagochtend

Ochtendbeoefening
Elke maandag- tot en met vrijdagochtend vindt in Amsterdam

de beoefening van Riwo Sangchë en Tendrel Nyesel plaats. Riwo

Sangchó ("Berg Rook Offerande") is een krachtige beoefening

van offerande en zuivering. Tendrel Nyesel is een beoefening

voor het wegnemen, voorkomen en transformeren van schade-

lijke invloeden. ledereen die bekend is met deze beoefening, is

van harte welkom!

Dagen

Rigpé Yeshe familiedag
Op deze familiedag staan de kinder- en gezinsactiviteiten cen-

traal. Het doel van Rigpé Yeshé is om kinderen in contactte bren-

gen met boeddhistische wijsheden. Dit gebeurt spelenderwijs.

Amsterdam
Wanneer Zondag 21 september

Ouder worden op het Pad 15 november
Heb je belangstelling om met leeftijdgenoten (60+ sanghaleden)

het proces van ouder worden vanuit het Pad te bezien? Wil je

samen beoefenen en ideeën uitwerken, praktisch bezig zijn?

Are you Ready?

Voor iemand die voorbereid is en geoefend heeft, komt de dood

niet als nederlaag maar als triomf, een glorieuze bekroning van

het leven. (Sogyal Rinpoche)

ln spiritueel opzicht wordt het moment van sterven beschouwd

als het allerbelangrijkste moment van ons leven. ln deze training

wordt speciaal onderricht van Rinpoche getoond met instructies

en beoefeningsadvies omtrent de dood. Hoe kunnen we ons

voorbereiden op de dood, in spiritueel, emotioneel en praktisch

opzicht, zodat we echt elkaars steun en toeverlaat kunnen zijn op

onze spirituele reis door het leven en de dood?

Amsterdam
Wanneer zalerdag 13 december

Heb je vragen of wil je opnieuw instromen?
Neem dan contact op met Saskia Bloemen, Teaching Services

Director, via ts@rigpa.nl.
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Wanneer jij oÍ iemand die je kent door
een moeilijke periode heen gaat, ziek oÍ
stervende ls oÍ al is gestorven, dan kun je

beoefening voor deze persoon doen. Je

kunt ook gebeden aanvragen of beoefe-

ning sponsoren.

Bidden en beoefenen kan op zo'n moment

rust en troost brengen. Over beoefening

die je zelf kunt doen, kun je lezen in het

Tibetaanse boek van leven en sterven in

hoofdstukken 12,13 en 19.

'b *Êd

Kyabje Dodrupchen Rinpoche. ln ziin klooster in
Nepal wordt baoefend voor de Rigpa-Sangha

overvloedige offerande, opgedragen zon-

der gehechtheid, brengt grote verdienste

tot stand voor degene die haar doet en

voor degene waarvoor zij wordt gedaan.

De offerande helpt om een band te
scheppen tussen de beoefenaars, jijzelf

en degene die je wilt helpen. De offeran-

des steuner kloosters, onder andere de

gemeenschap van nonnen en monniken

in Lerab Ling en vele projecten van ande-

re kloosters. Offerandes worden nooit ten

eigen bate door beoefenaars gebruikt.

"De Tibetaans-boeddhistische visie

van leven en sterven is allesomvat-

tend en laat ons duidelijk zien dat er

in elk denkbare situatie mogelijkhe-

den zijn om mensen te helpen, omdat

er geen enkele barrière bestaat tus-

sen wat wij 'leven' en wat wij 'dood'

noemen. De kracht en warmte die het

mededogende hart uitstraalt, kunnen

tot in alle staten en rijken doordringen

om daar te helpen."

Sogyal Rinpoche, 'Het Tibetaanse

boek van leven en sterven'

Cebeden kun je aanvragen in Lerab Ling,

Dzogchen Beara en lndia door contact op

te nemen met de Rigpa-coórdinatoren

gebedenaanvraag: Mirjam Landsman

en Cerard Cerrits. Stuur een e-mail naar

gebeden@rigpa.nl of bel met het secreta-

riaat in Amsterdam, O2O-47O51OO. Dan

neemt een van ons contact met je op.

Meer informatie over het aanvragen van

gebeden is te vinden op onze website:

www.rigpa.nl.

Het is gebruikelijk je verzoek vergezeld

te laten gaan van een offerande (dona-

tie). Een tastbare offerande is een van de

voornaamste manieren om vrijgevigheid

te beoefenen, waarover in het boeddhis-

tische onderricht wordt gesproken. Een

Gebeden aartvragen

dh"rr€,2Flor*t'|lrËffieRetraites met Sogyal Rinpoche
Sogyal Rinpoche is een van de meest
vooraanstaande leraren van deze

tijd. Hii heeft de bijzondere gave
om de hartessentie van het Tibet-
aans Boeddhisme relevant te maken
voor de moderne tijd, zonder daar-
bii in te boeten aan authenticiteit.

Rinpoche creëert een sfeer van warmte,

liefde en diepgaand inzicht, waarbij hij

direct tot de haften van de aanwezigen

spreekt. Hij staat bekend om zijn uitzon-

derlijke communicatievermogen; mensen over de hele wereld ervaren hoe de

kracht van zijn onderricht een glimp laat zien van de diepste natuur van onze

geest. Dit brengt een blijvende transformatie tot stand - en vertrouwen bij het

aangaan van de uitdagingen in het alledaagse leven.

leder jaar zijn er diverse mogelijkheden om deel te nemen aan retraites met

Sogyal Rinpoche. Veel retraites zijn voor iedereen toegankelijk. Gedetailleerde

informatie, zoals de exacte data, informatie, prijs en inschrijfformulieren kun je

vinden op, www.rigpa.nl of www.rigpa.org of www.lerabling.org.

Om Ah Hung Yaira Guru

Padma Siddhi Hung
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we

ons behalve aan studie ook aan beoefening

wijden. Zo wordt het onderricht levend in je

ervaring en kan het daadwerkelijk je leven

transformeren. Een vaardig middel om je
hierbij te helpen is het veaamelen of accu-

muleren van mantra's, gebeden of meditatie-

sessies.

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per

land bijgehouden en de totalen worden iede-

re maand aan Sogyal Rinpoche doorgegeven.

Geef de mantra's die je gedaan hebt dus

(liefst maandelijks) door aan de nationale

accu m u latie-coórd i nator:

Josine Mak

Per e-mail accumulaties@rigpa.nl of telefo-

nisch bij het Rigpa-secretariaat O2O-47O51 @.
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