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Absolute bodhicitta

(Ondenicht dat Sogal Rinpoche zondagochtend 26
mei j.l. in A'dam heeft gegeveru Dit snk is nog niet
volledig geredigeerd)

Extra dik zomernuluoer

In many of the higher teachings, like the Dzogchen
teachings, the absolute nature of mind is sometimes
known as bodhicitta. In the Mahayana teachings
when you talk about the absolute bodhicitta it
speaks of the Shunyata, emptiness.
Sometimes the \ilord emptiness is not such a good
word at all. Especially when you tell someone who
does not know much about Buddhism, that Bud-
dhism believes in emptiness.......First it is a shock
when you say that Buddhism does not believe in
God, because for many people believing in God
means believing in some Truth. Not everybody
thinks of God in terms of a creator. Many people
think of God as the Truth. So when you say you
don't believe in God you're like a heathen, or an
atheist. Then when you say: "Buddhists believe in
emptinessn, you make it even \ilorse. When you say
that Buddhism does not believe in God it means
that the absolute cannot be described in terms of
concepts. God is a concept. The concept of God
actually, does not do just to the true nature of God.
As the great master Shantideva said: 'Absolute is
bqond mhy' that which is within the realm of mind is
called relative'. Even in the Christian teachings, e.g.

when the Christian saints realize the nature of God
it really transcends conaepts. Thomas Aquinas e.g.

wÍote this work on somatolos/, about the nature of
God, but when he had the realization or the
experience of enlightenment, when he had the
vision, he threw all his books into the fire and said:
'All this is rubbish'. That doesn't mean you're deny-
ing the nature of God; you're denying the concept of
God.
When you talk about emptiness, emptiness does not
necessarily mean emptiness in terms of something
empty, something not existent. Normally the word
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emptiness has a very nihilistic connotation: voidness.
But it does not mean that.

lrt me explain, in terms of the l,ojong teachings.
In the part on the absolute bodhicitta the first slo-
gan is:

'all phenomena are dreamlite-'

When you examine the phenomena, you find they
are dreamlike, meaning they are impermanent. If
you really examine them, they are constantly in the
state of flux, in change, even the matter which we
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something called emptiness", but even the emptiness
is empty. There is no longer any concept to grasp.
Then what you do is, as the next slogan sa)6:

T,est in the nature of the Alaya'

Rest in that fundamental realization, which is the
ground of all, which is the absolute bodhicitta. Here
the example I have been using is that of the movie-
projector. Behind the movie-projeclor, the machine-

ry which is like the senses, there is a bulb which
gives light. When you go back to the mind, you find
that there is a very luminous mind, like the bulb,
which is responsible for everything, meaning that
without that light there would not be any movies.
But the bulb is not involved with the cinema. So
that when you go back to the mind there is this as-
pect of this luminous nature of mind which is not
involved with the cinema of our mind, which is not
involved with complication. So in the absolute bod-
dhicitta you go back to that luminous state.

one should not solidi$ thinp. This means not to
regard thinp as being so solid, so real. One should
begin to s€e things in an unreal, illusory, dreamlike
way. rrl/hen you say dreamlike there is a quality of
softness. So 'one should be a child of illusion' me-
ans not to regard things as being so real.
E.g. life is full of surprises - and what do all these
surprises tell you? That it is not real. And when
thinp really surprise you, saying that it is not real, if
at that time -instead of becoming extremely dishear-
tened, thinking this is the end of the world - you
have the understanding that it is not real, that actual
situation becomes a very powerful teaching, which
deepens the conviction, the confidence. Maybe the
initial thing is a kind of a shock or an embar-
Íasment, but however in the depth of heart, when
one knows that things are not real, this almost
enhances the realization. Then you can use that
what happens in your life as a real proof of this.
Perhaps in sntreme cases it may be a little bit diffi-
cult, but first you do it on the small things, on the
small changes that you can cope with. You can give
up, let go of the small things - the big things may be
a little bit difficult in the beginning.

You might ask the question: what has this realizati-
on of Shunyata got to do with compassion? In fact it
has a lot to do with that. When one begins to realize
that there is nothing to grasp, and that there is no
gr6per, one becomes free of oneself in a sense. And
then one can afford to be generous. The generosity
comes out of that. Not only a generosity, but a

compassion oomes for the ridiculousness of what's
happening in this life. In the bodhicitta prayer it
says:

TIo! Mesmerized by the sheer variety of perep
tiong whió are like the illusory reflections of the
moon in water,'

This is a Tibetan imagery. Children sometimes, when
the moon is reflected in water, chase after or try to
catch the moon in the water. That's what we are
doing. I think the Western image is: looking for a

crock of gold at the end of a rainbow. Like the East
Germans looking for West German values. In faa it
has been a big disappointment for them. Recently I
was in East Germany, in Potsdam, and I was saying
to them that the East German people should not
lose their values. Because East Germans have some
very special things. It's interesting, when people go
through difficulties there is much more of a

community feeling among them. People are less

arrogant, more humble. These are the qualities they

should not lose. Of coune this is a little bit of an
extreme example, but it shows very much how full of
dreams, ambitions rve are, and how illusory aU that
is. Samsara has this kind of skill in promoting. Like

And then when you rise from that meditation and
when you go into weryday life, you begin to carry
that torch, like you take the bulb and put it on a

little torch. Americans call it a flash-light. The
slogan saln:

' In lhe pct-m€ditatbn one should be e child of
illusion'

which means that in the post-meditation, whenever
the situation or things become solid, one should
immediately bring back the awareness of this rea-
lization, which is like bringing the torchJight. And
when you shine the light, the darkness immediately
dissolves. It is always said in the teachingp, that it is
important that after practice, in the post-meditation,
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and there's very much the quality of a warrior in
that. In Tibetan the word for boddhisatwa is
changchub sempa, 'pa'denotes that a Bodhisatwa is
like a very brave, oourageous person, never giving
up. This sense of not giving up is a very important
part in spirituality.
So from this absolute bodhicitta oomes a tre-
mendous generosity. It's like when the clouds get
cleared the sky is freed. The sky is like the nature of
mind and from that comes the sunshine which is the
compassion, the bodhicitta, it shines forth for all
beingB who have not realized the Truth.It is not just
having compassion, but there comes a sense of really
rvanting to do something, something practical. You
have the vision of wanting to liberate all beings, but
also you try to really translate that. There is also
frustration.... How can I realize this? But here you
must not give up. I think many people have the
vision but between the vision and what they do - the
gap - they give up, it is too difficult. You must
alwap try to do something, little by little. The
journey of a thousand miles starts with the first step.
Like,when you have a good feeling e.g. you could
offer this. It's a start. What we're trying to do in
Irrab Ling and the London Centre are just small
steps towards that greater vision. So now you se€ a
connection between the absolute bodhicitta and
compassion.
Sometimes it is important, more than talking about
compassion, more than being mushy, being very
loving like hugging everybody - it it is important to
keep doing things that benefit beings, without
talking about it. Because the main thing is the
result. H.H. the Dalai l-ama says: 'If you have this
vision of bodhicitta and you keep that, then you are
on the right track.' It doesn't matteÍ how long it
takes to become enlightened - the job is the same:
when you get enlightened you help beings, if you
don't you also have to help beinp. Whether you get
enlightened or not doesn't matter, you just keep
helping beings. VÍhen H.H. the Dalai [:ma was
younger he used to have a deep desire to reach the
level of cessation of all sufferings. He practised very
hard and he thought: 'When I will reach to that
level, I am going to have a deep good sleep, a rest.'
Now he sap he has given up, but still he does

tremendous practice. He is alwap evolving which is
actually very inspiring to see for us. Many of the
Tibetan lamas have been saylng how H.H. the Dalai
lama has evolved. Instead of a Buddha, Bod-
hisatmas and incarnations, can alwap evolve. In
some wa)6 a Bodhisattva, like H.H. the Dalai láma,
is already an enlightened being, who has not reached
to the completion of his actMty. The difference
between a Bodhisatwa and a Buddha is that a Bod-
hisatwa is still accomplishing, but his nature, his
heart is the same. The Buddha is someone who has
completely accomplished. But the Dalai lama him-

self with great humility says: 'Vy'ell, I have given up.'
He realizes that the most important thing is just to
help, to benefit beinp. He almost sacriÍices his own
personal salvation, his oessation. So the most
important thing is to keep helping beingp and
keeping the vision of bodhicitta. In fact it would be
wondertul if many people had this vision - then
there would be harmony. The root of world peace is
the bodhicitta-vision.

In Dzogchen it is said that meditation is the union
of wisdom and compassion. So therefore in daily life,
you try to maintain that -the nature of mind- and
radiate it in your activity; that View in your action.
That is how you keep the oonnection behileen
emptyness and aaivity. This is where the joy is;
when you slowly begin to close the gap betlveen your
absolute nature, the view and your life a little bit.
Maybe only by millimeten, but when the gap closes
a little bit, it gives a gÍeat joy. When I first learned
English I remember reading a quotation of some-
body who said: 'Happiness is when someone is able
to bring the ambition, the ideal and life more closely
togetheÍ." In that you should not give up. You have
to keep reminding yourself of the View, the vision,
even if the job or the work doesn't seem to exactly
fit the bill. Maybe the job or the situation is not the
perfect orpression of that but you try to really
infiltrate that situation with some of the View, v/ith
compassion, with benefitting beings. Wherever there
are beinp and wherever you are, there is an oppor-
tunity to benefit beings. You can alwap do that and
ils you keep going, I feel that slowly you will find a
work, a livelihood, which comes closer and closer. I
can just give you my own example: I kept to the
teaching and now it becomes more and more clear,
the vision and the work come closer and closer.
Slowly the vision will become clearer in your work. I
think that will happen, so never give up. One thing
you should do is pray, invoke all the Buddhas and
ask for their guidance and ask them to help you to
find the right direction, the right livelihood and the
right circumstances.
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Colophon
De Rigpa Nieuwsbrief venchijnt drie keer per jaar.
Een abonnement kost f ?5,- per kalenderjaar. Indien
u zich onlangs voor de nieuwsbrief oPgegeven hebt,
ontvangt u nu een acceptgiro voor het jaar 191. Bij
opgave na I juli bedragen de abonnementskosten
voor het lopende jaar f 12,50. Het opzeggen van een

abonnement dient te geschieden vóór 1 januari van
het nieuwe iaar!
Het redactieadres is: Stichting Rigpa, Postbus 17233,
lml JE Amsterdam
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is een verborgen onderricht dat op het geschikte
moment door een Tertón gevonden wordt. De
Tertón kan dan bv. in een droom of een visioen de
Terma ontvangen van desbetreffende beschermer.
Het is ook bekend dat bepaalde beschermers
speciaal verbonden zijn aan een familie. Zíj zorgen
er dan voor dat alleen hoge incarnaties in die familie
herboren worden. Beschermers kunnen zich ook in
zgn. orakels manifesteren en bepaalde adviezen
geven, zoals het Nechung orakel dat de Dalai l:ma
voor Tibetaanse staatszaken raadpleegt.

Een goed moment om beschermers-beoefening te
doen is wanneer je e€n intense periode van
beoefening, zoals een retraite, gaat beginnen. Door
op de eerste dag een offerande te doen worden de
ge€sten en plaatselijke energieën gepacificeerd,
zodat eventuele obstakels vermeden kunnen worden.
Potentiele moeilijkheden worden op die manier
getransformeerd in ondersteuning voor de retraite.

Op een innerlijk nivo zijn de beschermers ervoor
om ons te beschermen tegen afleidingen en om te
voorkomen dat je misbruik maakt van de
beoefening.Bij het beoefenen van Dzogchen kunnen
soms bepaalde krachten losgemaakt worden waarbij
we soms het vaardig handelen missen om ermee om
te gaan. Vooral als je veel Dzogchen-initiaties
ontvangen hebt en je hebt de beoefening en de
betekenis ervan reeds op bepaalde manier
verinnerlijkt, wordt het belangrijk om beschermers-
beoefening te doen. Hierbij houden de wouwelijke
beschermers het verliezen van vervronenheden tegen
en houden mannelijke beschermers schadelijke
invloeden tegen. Daarom worden in een Mandala, of
in de toevluchtsboom, de wouwelijke beschermers
met hun gezicht naar binnen en mannelijke bescher-
mers met hun gezicht naar buiten afgebeeld. De be-
schermers beschermen je ook tegen de negatieve
krachten in je eigen geest. Als je veel obsrakels in je
beoefening hebt, zÀl beschermers-beoefening je
kunnen helpen.
Chagdud Rinpoche stelde exhter in de zomer-
retraite van 1990 dat de beschermen niet je
persoonlijke lijfivachten zijn die als job hebben om
je te beschermen tegen dieven, auto-ongelukken, etc.
in ruil voor een dagelijkse portie koekjes en the€.
De beschermers zijn er om je begrip van de Dharma,
de uiteindelijke waarheid te beschermen. Door
dagelijks de beschermers-beoefening te doen geeft
dit je e€n gevoel van verbinding en vertroulven en
kan je hun funktie gemakkelijker oproepen als je
dat nodig hebt.

Hoe doe je de beschermen-beoefening?
Voordat je met de beoefening begint is het goed als
je een materiele offerande doet door \f,at thee en
koekjes neer te zÊtten. Achteraf moet deze offerande
naar een schone plek gebracht worden. Als je in de
stad woont en je hebt geen tuin, kun je de

offerandes voor e,en paar dagen verzamelen en het
dan naar een park brengen.
De manier om de beoefening op een essentiele
manier te doen is om 's ochtends een beetje thee op
je altaar te zetten en de mantra te zeggen. Als je
geen tijd hebt kun je de offerande ook alleen visua-
liseren. De visualisatie wordr duidelijk in de
vertaling in het Ngóndro boekje beschreven.Als je in
een restaurant bent, kun je een klein deel van je
voedsel apart leggen op je bord en het offeren
voordat je gaat eten. Een andere makkelijke manier
is om met de ringvinger van je linkerhand resp. de
drank en het voeds€l aan te raken en het te offeren.
Als je Dharma-onderricht ontvangen hebt, moet je
beseffen dat de beschermers er al zijn, je hoeft ze
niet te creëren, je hoeft je alleen maar te openen
voor hun aanwezigheid. Als je iemand ziet die bv.
gevaarlijk rijdt, kun je in plaaa van je loraad te
maken, wagen dat de beschermers deze persoon hel-
pen, zodat hij niemand aanrijdt. Je kunt ook,
wanneer je ziet dat iemand agressief is, de
beschermers wagen dat ze met de kracht van hun
mededogen ingrijpen.
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Bezoek wanL}I- Sak'"a Trizin ann I-onden
Het nieuwe Rigpa-centrum in London wordt op I
oktober met eien groots Dharma-gebeuren geopend.

Van I tot en met 3 oktober zullen 10 monniken van
het klooster vanLH. Sakya Trizin, het hoofd van de
Sakyapa-school van het Tibetaans Boeddhisme, de
lama-dansen van Vajrakilaya opvoeren. Dit zal in
het Shaw-theater in Londen plaatsvinden. Hierop
volgend zzl ZH. Sakya Trizin gedurende drie dagen
(4 tlm 6 oktober) de uitgebreide volledige initiatie
van Vajrakilaya geven in het nieuwe Rigpa-centrum
aan de Caledonian Road in [.onden.

116[ Ï;ng
Zoals jullie al in de I-erab Ling Neunletter hebben
kunnen lezen is Rigpa-internationaal druk bezig het
benodigde geld voor de aankoop van het stuk land
bij Montpellier bijeen te brengen. Rigpa Nederland
heeft inmiddels ongeveer f 55.000,- bijeengebracht.
Een aanzienlijk bedrag, maar zeker nog niet genoeg.

Eind juni moet het bedrag voor de aankoop binnen
zijn. Mocht je besloten hebben iets te willen
doneren, misschien kun je dat dan zo snel mogelijk
doen. Nog even het gironummer: 3533736 t.n.v.
Rigpa, postbus 17233,1001 JE Amsterdam.
Iedere bijdrage is welkom. Bij voorbaat wiendelijk
dank!

Bezoek Christine l-ongaker aan Amsterdam
Christine longaker is reeds lang een studente van
Sognl Rinpoche. Zij h*ft geruime tijd in een

Hospice in California gewerkt. Vanwege haar
ennring met stervensbegeleiding heeft Sogal
Rinpoche haar vaak op retraites gevraagd om hier
les over te geven. Sindsdien geeft Christie op
uitnodiging van Rigpa vaak lezingen en workshops,
bijv. in Duitsland. Dit keer is Christie ook door
Rigpa Nederland uitgenodigd. Maandagavond 28
oktober en dinsdagavond 29 oktober al zij in
Amsterdam lezingen ger/en over respectievelijk: 'The
emotional and spiritual care for the dytng' en

"Preparing for death in life'. Nadere informatie krijg
je t.zt. toegestuurd.

Financiële aspecten van de drie-maanden-
remite
In de Lerab Ling Newsletter die je onlangs
ontvangen hebt, staan de kosten van de drie-
maanden-retraite vermeld. In de haast om deze
Newsletter te versturen, ivaren we vergeten de
bedragen om te rekenen naar Nederlandse guldens.
Daar geven we nu alsnog een overzicht van.

N.B. Degenen dic zich in het verleden nog niet eerder

ingeschreven hebben, zijn uiteraard ook nog het
inschrijfgeld van f 100,- verschuldigd. Hierbij daarom
een wiendelijk verzoek om dit bedrag mede over te
maken. Aan deze mensen wordt tevens gewaagd om
het uitgebreide inschrijfformulier in te wllen, dat
wordt toegezonden nadat je het "bookingsform' uit
de lrrab Ling Neunletter hebt opgestuurd.

Dan nu het overzicht van de retraite-kosten:

voor Yolwassawt voor 108 dagen:
-bij nu overmaken in één keer is het totaal
bedrag f 6035 (18.142 ff), dat ts f &?5 (19.300 fÍ)
minus 6 Vo korting;
-bij periodieke betaling is de eerste aanbetaling
f 835 (25m ff. De maandelijkse betaling daarna
(9 keer) is f 620 (18ó7 ff). Bij kwartaalbetaling (3
keer) is het bedrag f 1865 (56m ff;

voor 3 maanden:
-bij nu overmaken in één keer is het totaal
bedrag f 5820 (17.e ff1, dat is f 6190 (18.600 ff)
minus 6 Vo korling;
-bij periodieke betaling is de eente aanbetaling
f 835 (25m fD. De maandelijkse betaling daarna
(9 keer) is f 595 (1790 ff). Bij hvartaalbetaling (3
keer) is het bedrag f 1785 (5367 ff).

voor kinfuat van 2-10 jaar:
108 dagen: f 31m (9320 ff)
3 maand: Í 2955 (8870 ff)
1 maand: f 1000 (3000 ff)

voor kinderenvan 10-18 jaar:
108 dagen: f 3820 (11.475 ff)
3 maand : f 3570 (10.7?5 fD
1 maand : f 1200 (3600 ff)

De aanbetaling is f 335 (lOm ff per kind.

Het gironummer is 35337% t.n.v. Rigpa, postbus

17233, Amsterdam.
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Nyingtik. Op dezelfde wijze heeft hij vele andere

terma's ontvangen.
Tirklam Gyatrul Rinpoche heeft vele transmissies en

initiaties uitgewisseld met Khyentse Rinpoche. Hij
leefde in Ngoma Nangzum, waar' omgs\ren door veel

weilanden, waar een rots in de rorm van een dorje.
Vijf- of zeshonderd volgelingen leefden in diverse
grotten in de omgaring en reciteerden de Vajra
Guru Mantra. Thklam Gyatrul bewoonde een grot in
het midden van die Íots. Zo veel mensen hebben

rondjes gelopen rond deze rots dat de grond er om-
heen voor de helft was weggesleten.
Elk jaar bezocht Khyentse Rinpoche Dzongsar om
van Dzongsar Rinpoche onderricht te krijgen. Toen
Dzongsar Khyentse oP een keer verhinderd was naar

Golok te gaan, uraar hij was uitgenodigd, verklaarde
hij, dat er tussen bem en Dilgo Khyentse geen

verschil bestond en hij zond Dilgo Khyense in zijn
plaats daarheen. In Rekong gaf Dilgo Khyentse de

bekrachtiging en initiaties van de Rinchen Ter DzÓ

aan een gehoor van vijfduizend ngakpa's. Vervolgens
trok hij van Golok naar Amdo, waar hij het paleis

bezocht waar Shyabkar Tsokdruk Rangdrol 6) had
geleefd. Er lag daar onder een boom een grote

st@n, waarop Shyabkar woeger dihlÍiils liederen zat

te zingen. De plaaselijke bevolking bood deze zetel

aan Khyentse Rinpoche aan en hij gaf op deze plek
onderricht. Toen er regenbogen verschenen aan de

hemel en sn@uwvlokken, zo groot als bloemen
neerdwarrelden, nam iedereen aan dat Khyentse
Rinpoche een reïncarnatie van Shyabkar was.

Venrolgens trok hij naar de berg Maphom-ra, waar

een heilige plaats moest worden ontsloten.

JamYang KhYentse Chókyt Ldró

Oorspronkelijk was dit de taak geweest van Chogrur
Lingpa en Jamyang Khyentse WangPo, maar zij
waren er niet in geslaagd om deze plek te bereiken.
Dus ging Khyense Rinpoche erheen en het lukte
hem om deze plaats te oPenen. De nacht nadien zag

hij in een droom Chogrur Lingpa in de vorm van

een tertón. Chogrur Lingpa zei hem, dat hij het

schitterend vond dat Khyentse RinPoche erin
geslaagd was de toegang tot deze heilige plaats te

openen. Dit was, naar zijn zÊgge\ \ian meer waarde

dan het offeren van een goudstuk ter gÍootte van

een schaapskop. Toen Khyentse Rinpoche op het
punt stond naar Derge terug te keren, verzamelde

zich zo'n groot aantal ngakpa's en mensen om hem

uitgeleide te doen, dat er geen ruimte geno€g was

voor iedereen.
Dzongsar Khyentse was zeÊÍ verheugd, toen

Khyentse Rinpoche terug was. "Jij moet vele terma's

bezitten die de mensheid ten goede kunnen komen',
zei hij. Daarna vertelde hij hem, hoe hij in een

droom wolken had gezien in de vorm van o.a. de

acht symbolen van voorspoed, naast vele Boeddha's

en Bodhisattva's. Uit deze wolken viel een apare
regen, die voor de mensheid een weldaad was. ïe
moet je terma-onderricht uitbreiden', 7Êi Dzongsar

Khyentse met klem. Op dat moment waren de

voorbereidingen voor Dzongsar Khyentse's bezoek

aan C-entraal Tibet in volle gang en Khyentse Rinpo-
che vroeg hem of hij nog in retraite mo€st blijven.

"Neen, antwoordde Dzongsar Khyentse,

'dat is niet nodig, maar van tijd tot tijd zal ik
nagaan wat je moet doen'.
Toen Dzongsar Khyense vertrokken was, waren de

Chinezen reeds begonnen met hun verwoestingen in
Oost-Tibet. Dus maakte Khyentse Rinpoche zich op

voor een bedevaart naar Lhasa. Onderweg bracht hij
een bezoek aan de plaals waar Chogrur Lingpa
geleefd had en nandaar trok hij naar Lhasa en

vervolgens langs alle bedevaartplaatsen in Centraal'
Tibet. In het gezelschaP van Nyenpa Rinpoche

bezocht hij Tsurphu, de zeíel der Karmapa's, en

tijdens hun verblijf aldaar vernamen zij, dat hun

moeder, die in Lhasa was achtergebleven, gestorven

was. Kort daarop zou zijn broer Shedrup etíeneens

overlijden.
Khyentse Rinpoche is een lange tijd in Tsurphu en

Lhasa gebleven. Tijdens zijn bedevaart verloor hij op

een dag zijn phurba. Drie dagen later lnvam een

wouw hem de phurba terugbrengen met de

woorden: 'Dit is Uw Phurba'.
Een van Khyentse Rinpoche's nee{ies ging vaak op
jacht en hij bezat een wijd en zijd vermaard gev/eer'

Toen Khyentse Rinpoche oP een dag bij hen op

bezoek sras, vroeg de moeder nan het nee$e,

Khyentse Rinpoche's zuster, hem dit geweer te zege-

nen, aangezien het al zoveel dieren had gedood.

Khyentse Rinpoche 7Êtte de loop van het geweer

aan zijn mond en blies erin en nanaf die tijd heeft

het geweer geen schot meer gelost. Nadien

verborgen alle nee$es hun gewerr bij een bezoek

van Khyentse Rinpoche. In datzelfde huis leefde een

grote hond, die al vele geiten had doodgebeten. De

familie verzocht Khyentse Rinpoche om deze hond

te zegenen. Khyentse Rinpoche pakte de bal tsampa'

die hij juist zat te eten, blies erop en wierp die de

hond ioe. De hond at de tsamPa op en sinds die tijd
heeft hij het huis niet meer verlaten.
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RIGPARUIMTE
Jullie herinneren je ongenvijfeld nog onze brief van
herfst vorig jaar, waarin wij om een periodieke bij-
drage woegen voor een toekomstige ruimte voor
Rigpa Nederland. Een flink aantal mensen heeft
hierop gereageerd met een éénmalige of periodieke
donatie.

Het heeft er lang naar uit gezien dat de ruimte
bij Eva Jansen ons toekomstig centrum zou worden,
omdat dit een mooie plek is overeenkomstig de
wensen van Rinpoche. We hebben echter de bouw-
technische cons€quenties onder-, en onze Íinanciële
draagkracht overschat en moesten daarom uiteinde-
lijk van deze optie afnen.

Ondanks de aandacht die uitgaat naar de inter-
nationale projekten zoals lrrab Ling, het Inter-
nationale Centrum in Londen en de drie-maanden-
retraite denken wij, ook gezien het feit dat de
Sangha nog steeds groeiende is, dat veel mensen zich
sterk willen maken voor e€n eigen plek, waar de
Sangha bijeen kan komen om te mediteren en te
studeren en waar een kantoor ingericht kan worden.
Als genoeg mensen gaan\blijven doneren voor de
Rigpa ruimte, kunnen we een fonds vormen dat ons,
als we niet al eerder een geschikte huurruimte
vinden, over één of trpee jaar in staat stelt e€n aan-
betaling te doen voor een te kopen ruimte (waarop
een hypotheek genomen kan worden met maande-
lijkse aflossingen). Dit opent geheel nieuwe perspec-
tieven. We houden er wel rekening mee dat het alle-
maal nog even kan duren.
Ook al hebben $,e nu geen ruimte, het is toch
belangrijk dat er geld binnenkomt. Niet alleen \ilordt
er zo een spaarpotje gevormd maar ook stelt het ons
in staat om iedere zondag een ruimte te huren waar-
door we toch gezamenlijk kunnen praktizeren. Als
we met velen werkelijk een ruimte willen, zal díe er
ook zeker komen. Dus help mee om in ieder geval
de financiële voorwaarden te scheppen voor onze
eigen plek. Bedenk hierbij ook dat Rigpa Nederland
geen contributie kent.

De huisvestingsgroep

Persoonlijk verslag van de
paasretraite in Harrow

Hallo Sangha-leden,
na bijna twer jaar niet op een e€n retraite te zijn
geweest, was de afgelopen paasretraite in Harrow
een diepe en helende ervaring ten aanzien van zowel

mijn relatie met Sog/al Rinpoche, als de 'teaching'
en de Sangha (ook wel de drie juwelen genoemd).
Met elk van deze drie groeide in de loop van de
week een verdieping en verbreding. Voor het zover
hxam waren er innerlijke verkrampingen, terug-
trekkende bovegingen, rwijfels omtrent vele 'details'
zoals bijvmrbeeld de kosten van de drie-maanden-
retraite. Aangezien ik dezn venchijnselen herken, als
fasen om sterker met de 'nature of mind' in kontakt
te komen, kan ik hier makkelijker mee omgaan dan
woeger. De negatMteit doorbreken betekent dan
om soms minder streng voor mezelf te zijn en een
saffie op te steken en een kop koffie te nuttigen.
Voorafgaand aan de retraite was een belangrijk ge-
beuren voor mij persoonlijk de samenkomsten van
de Dzogchen Training gÍoep. Hier kon ik voor het
eerst bepaalde 'hang-ups'delen. Het laten zien van
negatieve gevoelens (wantrouwen, angsten, onze-
kerheden) maakt dat ook de positieve gevoelens
openlijker beleefd kunnen worden. Dit gebeuren
maakte mijn gevoel naar anderen en naar mezelf.
veel zachter en prettiger, waardoor ik vanaf dat
moment een doonperkende onspanning en dieper
vertrouwen ervoeÍ.
Dit had ook een effekt op mijn openheid naar
Sogal Rinpoche toe. 7*lden of nooit heb ik zo'n
vertrouwen in hem als leraar (Bodhisatna) gehad en
heb ik me zo dankbaar gevoeld voor deze relatie.
De laatste dag van de retraite hoorde ik toevallig
aan de ontbijttafel dat iemand, die wij vooraan e/en

plekje had, wegging. Aangekomen in de zaal volgde
ik mijn impuls om het plekje voorin in te nemen om
wat dichter bij het vuuÍ te zitten en er echt een
'practice'dag van te maken. Tja ..... via 'interdepen-
dent origination'bleek Sogal Rinpoche in de opti-
male konditie en zalen de omstandigheden mee.
Nadat Sogal Rinpoche bijna een uur lang doorging
met zijn instrukties om de Rigpa op te $'ekken,
begon langzzam de innerlijke Rigpa zich bij mij te
stabiliseren.
'Wow....this is it, Colours get brighter, an experience
of mindlike objectivity together with compassion
inspired by Rinpoche, unattached vision and livel-
iness'.

Ik hoorde later van iemand dat een groot deel
van de Franse Rigpa-groep de laatste dag een enorÍn
hoogtepunt vond \r'at betreft de 'practice'. Ikzelf kon
me ook geen betere afsluiting voorstellen. Zo'n
wenwichtig opgebouwde retraite resulteerde in een
groter innerlijk evenwicht, ook al blijven dingen als
discipline, beoefening, mededogen, eenvoud en
inspiratie, kortom de hele Boeddhistische
huishouding, niet makkelijk. Het feit echter dat de
Nederlandse Sangha veel hechter is dan een paar
jaar geleden en dat er een vaste retraite plaas in
Frankrijk komt, naast een nieuw l.ondens @ntrum,
laat zien dat er een reële onnvikkeling is. Prima!

Fred
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wilt eten, neem je een stuk tsamPa en vorm je dit
tot een rond stuk deeg. Dan druk je het met ie duim
een beetje in, zodat het een klein kommetje of lepel
wordt, waarÍn@ je de yoghurt kunt oplepelen. De
zoon deed het zo hardhandig, dat de lepel iedere

keer brak en in de yoghurt viel. De vader deed het
echter op een zachtere wijze en slaagde er zo in de
yoghurt op te eten. Toen de grote lkdamPa meester

dit ?Àg, beschouwde hij dit als een buitengewone les,

omdat hij zich realiseerde dat het niet werkt als je
iets te hardhandig doet, te intens. Je moet het op
zachte wijze doen. Dat is de "mengak' 1). Hoewel
het om iets heel alledaap ging, zag deze Kadampa-
me€ster het als eien hele belangrijke les. Hij
beschreef het voorval zelfs in zijn levensverhaal.
V/at ik hiermee probeer te zeggen is dat je ge-

woonlijk door onderricht en door eigen ervaring
leert, hoe je het moet doen, hoe je het niet te intens
moet d(rn. Langzaam begin je een manier te vinden

om je blokkades op te lossen, om vaardig handelen

te ontwikkelen. Veel van ons besteden heel veel tijd
aan het ontwikkelen van vaardig handelen. Dat is

ook waar eien kunstenaar voortdurend mee worstelt.
Maar er zijn bepaalde momenten waaroP hij of zij
laat gaan, momenten van inspiratie. Dan ontstaat er
iets.....een meesterwerk......, of er gebeurt iets, zoals

in het verhaal van Eureka.
We moeten echt vaardig handelen leren. Als de

methode met vaardigheid wordt toegepast, dan

opent het de deur naar de wijsheid, van waaruit
mededogen ontstaat en een nog vaardiger handelen.

Door de ervaring van meditatie kunnen er periode.s

zijn dat je werkelijk in contact komt met je natuur.
Er komt een moment waaroP je alles heel helder
begint te zien. Zelb als je keuzes moet maken, een

richting moet kieznn, worden de dingen heel

duidelijk. Er ontstaat helderheid. En de beoefening
dient er voor om die helderheid te ontwikkelen. Die
helderheid onnrikkelen is vaardig handelen en

integratie. Kort samengevat: vaardig handelen- wijs-

heid- vaardig handelen.
We bezitten het potentieel vaardig te zijn, maar we

hebben ook vaardig handelen nodig om dat
potentieel te ontwikkelen. Een goed voorbeeld is dat
van het slot en de sleutel. Soms is een sleutel alleen
niet genoeg, vooral niet als het excentrieke sloten
zijn, zoals wij, en de sleutel net nieuw, net geslepen

is, zoals onderricht dat we net onwangen hebben.
\ile hebben een direkte methode nodig om het slot
te openen. Dat betekent dat onderricht krijgen
alleen niet genoeg is. We hebben ook een directe
methode nodig om dit onderricht toe te Passen.
Tegelijkertijd helpt het oefenen zelf al bij het
onwikkelen van je potentieel. En gevoel voor
humor is hierbij de olie.
Misschien schuilt er in ieder virn ons een kun-

stenaar, een musicus of een dichter. Maar we hebben

inspiratie nodig, iets dat ons oPent. Vaak zijn het

de omstandigheden die de kunstenaar frustreren.
Soms heeft de kunstenaar het juist over deze

frustraties, maar tegelijkertijd blokkeÍen 7Ê de kunst.
Door het leren toepassen \ian raardig handelen
ontstaat er een opening, en ontwaakt het potentieel,
de creativiteit. Ik denk dat het heel goed is om te
mediteren als je geblokkeerd bent in je creativiteit.
Maar doordat ie geblokkeeÍd bent zou ie' znlb
meditatie geblokkeerd kunnen beoefenen. En dan

helpt het niet. Je moet dus leren vaardig te ziin.
Hoe meer je mediteert -niet op een blinde maar oP

een wijze manier- des te meer realiseer je je hoe je
moet oefenen. Hoe meer je verwerkelijkt, hoe wijer
je wordt van meditatie. Het wordt cÍeativiteit, iets

dat werkelijk voedt.
In deze inspiratie hebben sommige grote meesters

buitengewone liederen, gedichten geschreven, of, in
termen \ran kunst, meesterwerken gecreëerd. ln
znkere zin vindt er een openbaring plaas.
Veel van ons -vooral kunstenaars- proberen te hard,

schreeuwen het bijna uit. Als je te hard probeert

$,erkt het niet, en dat maakt het nog frustrerender.
Een manier om er mee om te gaan is om wat ruimte
te nemen, en echt te gaan zitten. Vergeet dat je
creatief wilde zijn. Vergeet dat je zo hard aan het
proberen was en doe het op een wat zachtere wijze.
Vy'anneer iets in staat is je te openen, ontstaat er een

veel grotere visie, een breier PersPectief. Kunst is
niet langer beperkt tot vorÍnen, of tot visuele kunsl
Alles wordt kunst, alles wordt heilig. Dat is de

"mandalan: een mandala is niet vierkant -dat is
alleen het schilderij, en het schilderij is alleen een

symbool. Een mandala is heel erg wat de 'heilige
zienswijze'genoemd wordt. In die toestand is er een

hele rechtstreekse verbinding tussen de

verschijnselen en de penoon. Een eenheid. Een hele

direkte ewaring, waarbij de waarnemer in zekere zin

enigszins oplost. Er is subject noch object, het is een

totaal niet-dualistische ervaring. Een ervaring van

volledigheid en heelheid, een s'aÍe integratie. Zo'n
ewaring kan door vaardig handelen ontstaan zijn.

Het is belangrijk dat we na zo'n ervaring, dat gevoel'

dat aanwezig-zijn, die visie, in het dagelijks leven

integreren, het vaardig handelen toe gaan passen.
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