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DeDharma.

Heel algemeen gezegd is Dharma het onderricht van
de Boeddba. Op een dieper niveau verwijst Dharma
naar alles wat bestaat, alle fenomenen. Je zou je af
kunnen lragen: "Als Dharma alles is, wat is dan de
Dharma in de context van de Boeddha?" De Boeddha-
Dharma refereert á^n de waarheid die onafscheidelijk
met alles verbonden is. Dus uiteindelijk, op een heel
firndamenteel niveau is Dharma de naakte waarheid.
Aan de ene kant is Dharma de inherente natuuÍ van
alles, rnaar Dharma is ook de weg naff het realizeren
van de waarheid, het pad van vaardig handelen en
wijsheid, dat ons helpt de inherente natuur van de
geest te verwerkelijken.

Obstakels op het pad.

Toen Z.H. de Dalai Lama en vele andere grote leraren
voor het eerst naar het W'esten kwamen, was er bij heel
veel mensen een geweldig enthousiasme om het onder-
richt te volgen. Het bedroeft mij daÍ diezelfcle mensen,
ik zie dat bijvoorbeeld in Amerika, terug gegaan zijn
naar Samsara. Ze zTjn teruggekeerd naar het zoge-
naamde normale leven; ze hebben eenheleboel babies,
ze àjn dik geworden, ze kijken naar voetbal en zijn de
Dharma vergeten. Er treedt een soort verveling op bij
sommige van de oudere Dharma studenten. Ook al zijn
er centra's en gemeenschappen van beoefenaars, ook al
hadden mensen het geluk begeleid te worden door een
grote leraar, ook al hadden ze de beoefening, toch
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raken veel mensen het pad kwijt. Voordat je de Dhar-
ma werkelifk begrijpt en je onderscheidende wijsheid
hebt onturil*eld, een onderscheidend vermogen dat je
helpt te kiezen tussen'wat je moet aÍumemen en wat je
moet opgeven, komen er obstakels en raak je afgeleid.
Je wordt door mensen beinvloed, bijvoorbeeld door je
wienden, soms zelfs door je therapeut. Het gevaar be-

staat, dat als je je teveel psychologisch verwilikelt, of
je bezighoudt met aura's, healing en dat ss6lt íling€n,

het een obstakel voor de Dharma wordt. Dat is echtzo,
hier wil ik duidelijk over zijn. Ik zeg niet dat psycho
logie niet belangrijk is, het is heel nodig el maakt deel
uit van je ontwilikeling, ma:[ therapeuten, leraren of
healers kunnen het misbruiken en mensen die niet zo

sterk in hun schoenen staan beihvloeden. Onlangs
hoorde ik over een psychotherapeut, waarvan ik dacht
dat hij heel solide was, die een healer had ontnoet die
zijtawa had gelezen en hem verteld had dat het Boed-
dhisme niet goed voor hem was. Terwijl hij leraren als

de Dalai Lama en Dingo Khyentse Rinpoche ontnoet
had, geloofde hij toch deze healer en dat is niet goed.

k zeg niet dat therapie verkeerd is; dat zeg ik beslist
niet. lvÍaar therapeuten en healers hebben een verant-
woordelijkheid. Als iemand zwak en gemallkelijk
beinvloedbaar is, moet je dergelijke dingen niet gaan-

vertellen. Tenslotte bestaat datwat we karma noemen

ook voor healers en therapeuten. Ongelukkigerwijs
zien we dat niet. Een van de ongelukkige dingen van

het leven is dat we alleen zien wat we zien. En a nge-

zien we begrensd zijn door wat we zien oordelen we.

We beoordelel dingen zoals we ons voelen. Je zeg!:

"Ik voel het". Natuurlijk voel je dit of dat, maar je
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ontstaan. Soms help het om iets inspirerends te lezen,
of te luisteren naar instnrcties. Msschien heb je een

onderricht ontvangen dat je heel nà a^n het hart ligt,
'waÍIrvan je het transcript kunt lezen. Er is zoveel
prachtig onderricht be schikbaar.
Ook al word ik dan verondersteld een L,ama te àjn,
soms ben ik ook vatbaar voor de dnrkte van het Wes-
ten en word ik meegesleept. ldaar dan is het heel by-
zonder hoe, in één moment, als je het onderricht of de

beoefening binnengaat, dit werkelijk transformeert.
Als dit bij jou gebeurt, zou je dat moeten herkennen:
uHé, kijk, dit effect heeft het op me; het is echt goed
voor me" - zelfs vanuit een egoïstisch gezichtspunt.
Dan ontdek je de enorme zegen van het onderricht. Als
je herkent dat het in staat is je te veranderen, inspireert
datje tot verdere fsggfgning. Het creëren van een spi-
rituele omgeving is in feite proberen te oefenen op een

andere manier. Als je echt betrolJcen bent bij je beoe-
fsning en het niet saai vindt dan is dat natuudijk uitste-
kend, maar ats je je Ngóndro ofje zitrneditatie doet als
iets waar je nu eenmaal aan vastzit, dan zou je er wat
inspiratie in moeten brengen. Msschien is er een heel
inspirerend onderricht, dat gerelateerd is aan de beoe-
fsning die je doet, zoals bijv. over Guru Yoga, de

Vajrasattva of de zitneditatie. Je moet met name de

gedeeltes die je inqpireren onthouden en proberen !e
herlezen steeds wanneer je inspiratie nodig hebt. Het
allerbelangrijlste is inspiratie. Veel Dharmabeoefe-
naars weten niet hoe ze zicbzelfkunnen inspireren.
Eén van de zes paramita's in het pad van de Bodhisatt-
va's is ijver. IvÍaar als je goed kijkt, is ijver in feite en-
thousiasme. Het is geen ijver in de betekenis van
plicht, van hard werken of inspanning. Als je geilrspi-
reerd en enthousiast bent, den benje op eennaturrrlijke
manier ijverig. Dan wordt je beoefening prettig en
voedend. Je hebt het gevoel datje iets waardevols ge-

daan hebt. Als je problemen hebt met je zelfbeeld, als
je een gebrek aan 2elfiyaldsring hebt of een gevoel
van nutteloosheid, l€n de beoefening je helpen dit te

transformeren. Als je op een geinspireerde 11rnis1 9s-
fent kan het je in contact brengen met je waÍe aaÍd,
met de natuur van je geest. Het kan je inqpireren en
veranderen en je voelt je heerlijk. Je herkent wie je
werkelijk bent. Het kan je echt vertrouwen geven.
Vaák maakt het niet uit wat je beoefent. Zolang je het
maar vaardig doet. Het buitengewone van de Boeddha-
Dharma, de Boeddhistissfoe fsesfening, is dat het zo
alles-omvattend is. AIs je bijvoorbeeld de Guru Yoga
beoefent, realiseer je je, dat alles er in zit. Toevlucht,
Bodhicitta, mededogen en purificatie zitten er allemaal
in; alles is er in belichaamd. Hetzelfde geldt voor zit-
meditatie en voor Vajra.sattva.

:t

Yidam.

Leraren rragen altijd: "Met welke beoefening heb je
de sterkste connectie?" Traditioneel wordt deze beoe-

fening de Yidam genoemd. Yidam is een bepaalde
Boeddhavorm, een bepaalde meditatievorm, die de
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bron van je inspiratie is, de katalysator. De Yidam ver-
bindt j e met je Boeddhanatuur; helpt je je Boeddhana-
tuw te manifesteren. Traditioneel gezien heb je per-

soonlijke Yidam beoefeningen. I4aar vanuit een mo-
dem gezichtspunt heb je niet een Yidambeoefening
van één speciale meditatiefiguu of Boeddhq maar kan
het iedere lsssfening waar je een connectie mee hebt
zijn. Als dit bijvoorbeeld Vajrasattva is, dan werk je
daarmee. Het is heel belangrijk de beoefening die voor
jou werkt te ontdelften en het niet zomaar te doen.

Probeer de betekenis steeds dieper te doorgronden. Op

die manier ontrvikkel je je. De beoefening blijft het-
zelfde, maar het begrip van de beoefening ontqrikkelt
als jij onrwikkelt. Er gebeurt iets, het is opwindend.
IvÍaar als je steeds op dezelfde lnanisl met dezelfde
oude beoefening doorgaat, zie je bct nut niet. Je ziet
niet hoe je ontwilckelt. Vooral in een westerse context
is het belangrijk om enige mate van vooruitgang te
zien, van verandering tn jezelf. Een zekere manier om
dit te zien is het doen van een lange (bijvoorbeeld drie
maanden) retraite. Dit kan je helpen je hele houding
over ofje begip van de beoefening te veranderen.

De introductie.

Ik vertel altijd het verhaal over hoe de grote leraar
Nyoshul Lungtok PaÍrul Rinpoche intoduceerde in de

natuur van de geest. Hij zeil. "Zie je de sterren rqn de

hemel? Hoor je de hond die blaft vanuit het Dzogchen
klooster? Hoor je wat ik tegen je zeg?" Dit verhaal de-
monslxeert, dat ds iemand het onderricht tot het eind
toe volgt, de leraar hem ofhaar het hart van het ware,
de absolute realiteit kan laten zien. Dit wordt de intro-
ductie in de natuur van de geest genoemd. Het is alsof
je nooit goed hebt kunnen zien en opeens een bril op
zet. Dan gebeurt er iets. Je àet de dingen helder.
AI die tijd heb je de Dharma ontvangen: Toevlucht,
Bodhicitta, Vajrasattva, Guru Yog4 rneditatie enzo-
voort en dan....... "Oh j4 dát is het". Opeens begrjjp je
het. Alsje het onderricht volgt, brengt de leraar uitein-
delijk zijn wijsheidsgeest op je over. De student komt
op een punt waaÍop hij door zijn beoefening gezuiverd
is en klaar is om de transmissie te ontvangen. De wijs-
heid van de leraar communiceert met de wijsheid van
de student, want wijsheid is inherent. Een basis princi-
pe in het Boeddhisme is immers dat ieder van ons, hoe

dan ook, de Boeddhanatuur heeft. Deze Boeddhana-
tuur komt steeds meer naar buiten, deze wijsheidsna-
tuur v/ordt steeds duidelijker ats de obstakels die haar
verduisteren weggenomen worden. Net zoals wanneer
de wolken verdwijnen, de hemel helder is. De hemel
van de natuur van de geest is helder en van daaruit
schijnt de zon van onze inherente wijsheidsnatuw.
Daarom is purificatie zo belangrijk. Mensen in het
'Westen begrijpen soms het nut van purificatie niet. Ze
denken dat alleen begip belangrijk is. V/ant mensen

verfrou\ren op intelligentie en begrip. Ze denken dat je
alles kunt begrijpen. Wat is het nut van purificatie?
Als je niet purificeert, is je begrip beperkt. Je begrijpt
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Icoxocrurre vAN FrFT TïsnrAANs
Boponmslm

fal t.Khadtraaant Tara

TARA

Na in het vorige nummer ldanjusbri beqproken te heb.
ben kiezen we er in deze uitgave voor om Arya Tara,
een wouwelijke manifestatie van boeddhaschap, te be-
qpreken. Dit staat niet in direkt verband met het thema
integratie, maÍtr van de beoefening van Groene Tara
wordt wel algemeen arngenomen dat het op relatief,
dus praktisch, niveau heel erg kan helpen, zoals met
het verkrijgen van wereldlijke verworvenheden (tijd,
geld, partrer, kinderen etc.) als deze geen obstakels op
het pad naar verlichting voorje zijn.

pg fsesfsning van Tara behoort tot het Tantrisch
Boeddhisme en kan op vele niveau's beoefend worden.
Op Kríya Yoga niveau is zij de uiterlijke manifestatie
van de aktiviteit van alle Boeddha's, zij beschermt te-
gen rngst, zij verleent toevlucht en zij schenkt gewo-
ne siddhi's (goede omstandigheden voor de beoefening
van Dharma) en buitengewone siddhirs (ultiem inzicht
in de werkelijkheid). Op Anuttarayoga Tantra niveau
(de hoogste tantra) wordt Tara je persoonlijke Yidam
in de beoefening van Kyerim (opbouwfase) en Dzo-
grim (oplos-, perfectiefase). Tara wordt dan de boed-
dhavorm waar je een speciale karmische relatie mee
hebt en de boeddhavorm waarin je jezelf visualiseert
als je de beoefening doet. Door visualisatie (meditatie
op haar vorm), recitatie van mantra (meditatie op haar
spmak en aktiviteit) en verblijven in de natuur van de
geest (meditatie op haar geest) bereik je via het pad
van transformatie de staat van volledig boeddhaschap.

juli 1993

Omdat Tara de belichaming is van de mededogende
aktivíteit van alle Boeddha's worden haar rnantra en de
bijbehorende 2l lofzangen e?n haar 2l verschillende
manifestaties vaak en meestal met succes voor prakti-
sche zaken gereciteerd. De beoefening van Tara is zo-
wel bij de gewone Tibeta"n als bij de kloosterlingen
dan ook bijzonder populair sh lsesfening om welzijn
en welvaart aan te tekken. Er gaan vele verhalen rond
over de hulp die Tara biedt.

Net als lvlanjushri en Avalokiteshvara (de Boeddha
van mededogen) is Tara zowel een Bodhisatfva als een
Boedrlha. fuist doordat Bodhisattva's het helpen van
anderen belangrijker vinden dan het bereiken van hun
eigen boeddhaschap en doordat zij de gelofte hebben
gedaan om in samsara, de vicieuse cirkel van lijden, te
blijven totdat alle wezens bewijd zijn, verwerven zij
bijzonder snel boeddhaschap (de laatsten zullen de eer-
sten zijn!). Door de kracht van hun Bsdhisattvs wsas
gm àj na hun verlichting niet in parinirvan4 een ge-
lukzalige staat waarin alle activiteit ophoudt, maar
blijven zij als Bodhisattva's actief met de volledige
macht, laacht en inzicht van compleet boedÍlhaschap.
Tara was miljoenen jaren geleden in een bepaatd uni-
versrun een wouw die de speciale gelofte aflegde orn,
in haar Bodhisattva carière, altijd als vrouw herboren
te worden en in die vorm volledig boeddhaschap te
bereiken. Dit onder andere om te bewijzen dat verlich-
ting niet alleen een mannelijke rangelegenheid is, wat
blijkbaar een hardnekkige, eeuwige misvatting schijnt
te zijn. Zij is de ware feministe 'avant la lettre', het
archetlpe van de laacht van het wouwelljke.
De speciale laacht en zegen van Tar4 de bewijdster,
is dat zij in haff mededogen bescherming biedt tegen
de acht qngst€n en het ldden van samsara. De acht
soorten angst zijn volgens de traditie: angst voor ver-
dÍinken, dieven, leeuwen, slangen, vuur, geesten, ge-
vangenschap, en olifanten. Op innerlijk niveau komt
dit overeen psf angst die voort komt uit t"nijfel, wel-
lust, gierighei( nijd, misvatting, haat, verwalring en
trots. Het verzinnen van moderne overeenkomsten laat
ik aan de creativiteit van de lezer over.

Tara wordt beschouwd als de manifestatie van de com-
passie van Avalokiteshvara en het verhaal gat Mt
Groene Tara en V/itte Tara zijn geboren uit twee van
zijn tanen. Nadat Avalokiteshvara alle wezens uit
samsarahad bewijd narn hij een ogenblik rust en sloot
zijn ogen. Toen hij ze weeÍ open deed zag hrj dzt
samsara weer totaal gevuld was met wezens. Op dat
moment sprongen hem twee tranen uit zijn ogen waar
vervolgens de twee Tara's als manifestaties vm àjn
mededogende aktiviteit voortkwamen.
De wijsheid van Tara wordt geïllustreerd door het feit
dat ze ook wel Moeder van alle Boeddha's (verleden,

heden en toekomst) wordt genoemd. Boeddhaschap
kan uiteindelijk alleen ontstáán door inzicht in de ul-
tieme werkelijkteid. De wijsheid van dit inzicht is,

RipaNieuwsbrief
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fNrpnrmw NGT JAN K,mpr, Hyrxprvrn

door Mark lvlathij ssen.

In het kader van het thema 'integratie' leek het de re-
dactie goed een interview met Jan Karel Hylkema te
orgenisslsl. Hij is nu drie jaar lid van onze sangha,
was daarvoor bij Vajradhatu, en heeft een indnrkwek-
kende staat van dienst achter zich als manager in het
bedrijfsleven. Op dit moment is hij 55 jaar en werkt
sinds een aantal jaren als interim manageÍ. In deze
functie reotganisssft hij middelgrote tot grote be&ij-
ven. Daamaast is hij de schrijver v:m een drietal boe-
ken waarvan het laatste binnenkort uitkomt @enken,
Bewustzijn en Beschaving). De ideeën voor het manu-
script van zijn vierde boek (Compassionate lvÍanage-
ment) liggen al klaar. Jan Karel is lid van het besnrur
vÍu1 onze sangha en lid van het bestuur van Rigpa Eu-
rope. Kortom, wij waren benieuwd wat voor 'n mens
hier achter steekt en dus ging lvÍark eens bij hem op
bezoek.

Jan Karel, hoe doe jij het ? Hoe luh het jou om bij al
die bezigheden tijd over te houden voor jou spiituele
en persoonlijl<e ontwíkJceling ? Ooknu lom je ontspan-
nen over, terwijl je toch, zoals je net vertelde, midden
in een drulcl<e week àt ?

Beàg àjn met datgene waar je mee bezig bent. Dat is
ook wat me zo bijzonder intigreert aan grote meesters
zoals b.v. de Dalai Larna, .....; dx àj echt tota^l alleen
beágàjnmet datgene warr ze bezigmee zijn.

Is het níet moeilijk dit in gedachten te houden bij zo'n
drulrke baan ?
Dat is een geleidelijk proces. Ik denk dat je dat ont-
wikkelt door heel regelmatig practice te doen. Vóórdat
ik practice begon te doen heb ik trouwens nooit het
idee gehad dat practice voor rnij ook rnaar enige waar-
de zou lunnen hebben.

Hoe ben je daar dan toch toe gel<omen?

Vanaf mh dertiende levensjaar heb ik zo'n twintig uur
per week boeken gelezen en me bezig gehouden met
de rnaag naar de zin van het leven. Via via kwam ik
uiteindelijk, zo'n tien jaar geleden, in contact met het
Boeddhistisch Leerhuis waar ik enkel geinteresseerd

was in het intellectuele gedeelte van de lessen. Ik vond
het onbeleefd om tijdens zo'n studie-dag niet aan de
meditaties mee te doen, vandaar dat ik noodgedwon-
gen hieraan mee deed. En er geberude toen echt iets!
Sindsdien ben ik ermee doorgega:m en heeft het zich
uitgebreid tot consequent, jarenlang, elke ochtend een
uur practizeren. (20 min. shamata, 15 min. tonglen, 20
min. shamaÍa). In weekends en vakanties meer.
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Bijzonder? Ik weet het niet. Ik heb door de jaren heen
ervÍlren dat het doen van practice een geweldige in-
vloed op je heeft, en je mogelijkheden sterk vergroot.
Het stelt je aon de ene kant in stáat om van meer bete-
kenis te zijn in het leven, en Íum de andere kant er veel
losser van te sbán. Ik kan me dus ook niet voorstellen
dat ik morgen geen practice zou willen doen.
Als ik dan denk zan Z.H. de Dalai Lama, een totaal
gerealiseerde persoon, die, zoals hij in zijn laatste bio-
grafie schreef, elke dag vier tot vijfuur practice doet,
wat stelt m{n l0 uur per week dan nog voor.
Als je dat hoort dan realiseer je je dat je nog zoveel te
doen hebt, dat je nog helemaal aan het begin staat, en
toch is het van zoveel betekenis voorje.
Natuurlijk zie ik er ook wel eens tegen op. In zoh ge-

val ga ik fietsen of iets dergelijks. Discipline is goed
maar je moet daarin niet zover gaan datje onwiende-
lijk wordt voor jezelf. Zoals Tn:npa zeg!; Not too
loose, not too tight'.
Met name door meditatie, misschien ook wel doordat
ik inmiddels wat ouder ben, leer ik ook veel meer van-
uit m'n haÍt dan vanuit mh hoofcl te werken. Mensen
staan nu soms versteld van de snelheid waarmee ik een
stuk kan schrijven ef dingen kan formuleren. Als ze
dan wagen hoe ik dat klaar qpeel, zeg ik: 'ga maar
practice doen, dat helpt'.

Toch blijf ik 't btap vinden 't lflinld allemaal dood-
eenvoudig, maar 't dóen is iets anders.
Het is een kwestie van toch de rust nemen om eraan te
werken. Als je de inspiratie hebt, en je werkt eraan,

'not too loose, not too tight', dan ontwikkelt het zich.
En dan zal waarschijnlijk ook wel de innerlijke rust
daar over gaan komen, en de zekerheid die daar weer
bijhoort. Een zekerheid welke voortkomt vanuit accep
tatie van onzekerheid. Niet een zekerheid die voort-
komt uit het ontkennen van onzekerhei{ of uit het
vastbijten in je mentale formaties.

Hoe hebje Sogyal Rinpoche ontnoet ?

De connectie met Sogyal Rinpoche is ontstaan via
Z.H. de Ddai Lama Ik denk dat hij toch, bewust of
onbewust mUn han heeft geopend, de sluier heeft weg-
genomen. Blj zijn bezoek aan Nederland, (ds eregast

op het symposium 'Art meets Science and Spirituality
in a changing Economy' welke Jan Karel mede heeft
georganiseerd, red.) raakte Sogyal Rinpoche mij diep
met zijn devotie, zijn reqpect, zijn hele lellding t€gen-
over de Dalai Lama.

Ik zie de Dalai Lama als m'n Root Gunr en Sogyal
Rinpoche ds mh leraar. Ik denk dat ik in m'n vorige
leven dezelfde relatie met ze heb gehad. Dat gevoel
heb ik, kan net zo goed vsftselding zijn. Ook als ik
hierbij over 'ik' praat is dit niet goed, ik bedoel dan
m'n karmische lijn, m'n karmische connectie met deze

twee mensen. En ik voelde me ogenblilkelijk thuis bij
Ripa!
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de zaken telkens weer terug te voeren naar de achter-
liggende motieven.
Je moet ook geen partij kiezen vanuit je machtpositie,
maar vanuit je verantwoordelijlàeid voor je personeel.
ldanagen kent 3 aspecten; creëren, onderhouden en
vemietigen. Vergelijkbaar met het Hindoe pantheon
met bovenin de onkenbare Brahman, die zich deelt in
Brahma, de creator, Vishnu, de onderhouder, en Shiva,
de vernietiger. AIs ik lnssslf znelyseer dan ben ik een
goede creator, een goede venrietiger, maar een slechte
onderhouder. Dus heb ik de meeste waarde in verande-
ringsprocessen en daar heb ik mijn werk van gemaakt.
Trouwens, een goede interim manager is altijd bezig
met het toewerken naar zijn eigen vertrek.

Wat is volgens jou het doel yan een onderne-
ming?
Het doel van een ondememing moet zijn het
creëren van meerwaarde voor de klanten. De
gevolgen zullen dan winst en een zekere ma-
te van continurteit àjn. Als je de continuïteit
te absoluut gaat nemen, en dit als doel op
ztchzelf gaat stellen, d^n ontken je de veran-
derli-jkheid 4ff din gen.
In een ondememing heeft de ondememer
nvee hoofdtaken; als eerste ttient hij/zij er-
voor te zorgen dat er hygiëne in de ondeme-
ming heerst; ervoor zorgen dat er op een fatsoenldjke
nanier, in een zuivere relatie, met elkaar wordt omge-
gaan. Deze anivere relatie is nodig zowel intem in de
ondememing zélf, als ook tussen de ondememing en
de buitenwereld, dus met de klanten en met de
omgeving.
De tweede taak van een ondememer is het levend hou-
den van het in'icht dat de buiten- en de bimenwereld
voortórrend veranderen. De relatie tussen die twee
(het object van de ondememing) moet dus voortdurend
o^n verandering onderhevig zijn. Neem dus de goed-
heid vanje product ofdienst niet als vanzelfsprekend;
wat in deze tijd goed is, is daardoor niet vanzelfspre-
kend in een andere tijd ook goed, ook niet vanzelfspre-
kend verkeerd.
Kortom: als je de oorzaak van je succes niet in de ga-
ten hebt, en de veranderlijkheid hiervan niet doorziet,
dan loop je op een gegeven moment vast.

Heb je nog een advies voor mensen werlaaam in het
bedrijfsleven?
'Wees jezelf. En dat heeft niets met bedrijfsleven te
maken. De basis varr succes in je leven, of van geluk,
is j ezelf zijn, is zelf-acceptatie; niet jezelf goed te vin-
den maar open te zijn voor je goede en je slechte
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kanten. Dat is ook de basis van het Boeddhisme. Van-
uit de zelf-acceptatre krijg je, gewoon van nature,
compassie en begrip voor anderen. En compassie en
begrp gaan ook weer hand in hand, net zoals Prajna en
Upaya (inzicht en vaardig handelen). De Dharma zit
zó ongelooflijk goed in elkaar, het is zó wijs.
Ik wordt er stil van.

Wellre lant àe je jezelfin de toelamst opgaan?
Waar ik de komende jaren veel tijd aan hoop te beste-
den is het stichten van een boeddhistische universiteit
op Lerab ling, sarnen met de universiteit van Mont-
pellier. We hebben vier faculteiten gepland: een religi-
euze faculteit wÍur een Khenpo-opleiding gedaan kan
worden, een filosofische faculteit, een kunst-faculteit

en een bedrijfskunde/economische faculteit.
En daar moet ik toch wel mee opschieten
want in 1996 komt de Dalai Lama hem
openen.
Het is nu voor het bestaan van Lerab Ling
erg belangrijk dat er regionale activiteiten
komen. Wil je geld van buiten hebben dan
zul je wat a^n die buitenwereld moeten leve-
ren. De universiteit van Montpellier is heel
erg geinteresseerd om sÍrmen te werken. Zij
krmnen dan de leer- en kennisvaltcen verzor-
gen en wij deinzichwal*en. En als dat lukr

dan hoop ik er over vijfjaar helemaaltn gaznwonen.

Rnrnp.c,r H.mnow oN TEE lrn.r., 1993

Orn nvee maanden na de retraite in Engeland, temid-
den van de dagelijlse beslommeringen en de stress van
het stadse leven, iets te schrijven over de retraite in
IlarÍow, een beeld te geven van de aÍnosfeer en de

teachings, valt niet mee. Het is als met een droom. Als
je niet meteen bij het ontwaken vast legt wat je in de
droom hebt meegemaakt, wat eÍ gebeurde, vervaagt
fust langzaamaan. Vy'at overblijft zijn de grote lijnen,
een gevoel, beelden. Het resultaat is een warrig en eu-
forisch verslag van tien onvergetelijke dagen.

De paasrefraite, mijn eerste retraite, vond plaats begin
april van dit jaaÍ in llarrow on the Hill, gezamenlijk
met zoh 200 andere retraitantes, voomamelijk Engel-
sen maár onder meer ook Duitsers, Ieren, Fransen en

een enkele Nederlander. Het gezelschap was nogal ge-
mengd, niet enkel vanwege de verschillende nationali-
teiten maáÍ eveneens wat betreft achtergronden en ou-
dere studenten van Rinpoche tussen vele nieuwe

Rigpa Nieuwsbrief
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Protectors, Tsok, Rigdzin Diipa, Tendrel Nyesel en het
"vierbenige mirakel", d2f a^n het begin van de retaite
opgewekt werd.

's Morgens om zes uur op, dat was voor mij wel even
slikken, te meer daar ik aangesteld was om het altaár
te verzoÍgen en zodoende geen ochtend kon verzui-
men. Gelukkig maar, want het was de moeite waard.
Het viel me op hoe je in de speciale retrait€-omgeving
absoluut geen moeite hoeft te hebben ms1 dingsn waar
je in je getvone leven tegenaan zit te hiliken, en vice
versa. Verbaasd over het enthousiasme waarmee ik uit
de veren kwam, waande ik mijzelf af en toe wel een
tweebenig Íntakel. Bij het ontvangen van teachings
lijkt het erop alsof ik mijn "hongerige geest-mentali-
teit" naar believen kan uitleven en wie weet zelfs daar-
door kan transformeren. Ik drink en dri:rk en drink,
alsof ik me laaf ,^n die ene borst van Ekazati. Dan
weet ik weer dat het lessen van mijn "dharmadorstu
een prirnaire behoefte bewedig.

Ik herinner me de eerste nacht, op mijn hurken geze-
ten, in stilte naar de sterrenhemel starend, nog volko-
men onder de indruk van de mudra's en de manta's,
die Eric me geleerd had om het altáár te verzorgen. Ik
z.ag de onmetellilfieid van de hemel en het licht der
sterren, dat zovele jaren gereisd had voordat het mijn
netvlies kon treffen. Even sluimerde het besef door in
een eeuwenlange traditie te stáan, die goed is voor ie-
der mens, die zich ervoor kan openstellen. Ik voelde
me blij en vereerd deel te kunnen nemen a^n die bewe-
ging van het Wiel, waaraan door Rinpoche met zoveel
verve en overgave gedraaid wordt, zoals zijn leraren
hem weer voorgingen. In het licht van deze kostbaar-
heid; de absurditeit van mdjn eigen nvijfels en de over-
bodigheid van een ángst, waarvoor de ruimte meer den
goot genoeg is om ze als hersenschirirmen in te laten
verdw[inen.

Ian maakte duidelijk dat het bij het herkennen van de
natuur van de geest gaat om het vinden van een onver-

'il/oestbaár basisvertrouwen, dat reikt voorbij het be-
perktebeeld dat je hebt van jezelf en anderen in de we-
reld. De tantrische oefeningen zijn daartoe een vÍu[-
dig middel. Hij bescbreef het dilemma dat zich kan
voordoen als je met tantra in aanraking komt, als dat
van: arogantie, "ik ben de Boeddha", de valkuil van
het absolute, versus minderwaardigbeidsgevoelens en
trvijfel, "ik ben geen Boeddha", de valkuil van het rela-
tieve. Nu pas zie ik waarom de Ngóndro met de tech-
nieken van kyerim, mantra en dzogrirn niet alleen het
fundament voor het vajravertrouwen legt, maar ook
een voorbereiding vormt.

Eerst erken je door het nemen van toevlucht je onwe-
tendheid. Vervolgens stel je je motivatie bij en actua-
liseer je de noodzaak tot purificatie met VajÍasattva.
Dan geefje alles weer weg om als een leeg vat de ze-
gen van Guru Rinpoche te lunnen ontvÍlngen. Ten-
slotte integreer je de uiterlijke leraar met je innerlijk
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OM HUM VAJRA PEMA S1DDHI HUM.

potentieel en ontspan je in je ware natuur, Rigpa - Gu-
ru Rinpoche. Pas nadat je initiatie van je leraar hebt
gekregen, heb je to€stemming om in de sadhana's je
Rigpa onmiddelijk in een boeddhavorm te visualise-
ren. Zo is er een graduele opbouw, waarbij door accu-
mulatie van beoefening het vertrouwen gesterkt wordt.

Gezeten voor de openstaande deuren van het zonover-
goten bostempeltje kostte het me tijdens de Rigdzin
Diipa geen moeite om ons in een zuivere omgeving
voor te stellen. De lrracht van lan's geleide vizualisatie
zuggereerde dat deze sadhana als een geleide realisatie
ervaren kan worden. Voor het eeÍst kon ik volgen wat
er eigenlijk in dit ritueel gebeurt. Het mooie van deze
sadhana vind ik dat je niet alleen je Rigpa als Guru
Rinpoche visualiseert, mazr datje, om de mogelijke
Íesten van trots en twijfel te doorsnijden, de gehele
mandala ook voorje projecteert, als ware het dat Gum
Rinpoche in de qpiegel kijkt en eer bewUst qqn de
ruimtelijke helderheid van zijn zuivere reflectie. Zo
wordt in deze unie van invocatie en evocaiie het abso-
lute en het relatieve gerntegreerd. Tijdens deze retrai-
te besefte ik dat ik tot nu toe slechts a?n de Dharma
geroken heb, waar nog een ongekende wereld in het
verschiet ligt. Telkens weeÍ lijkt het alsof dagend in-
zicht en het besef van onwetendheid band in hand

9ean.

Thuisgekomen mocht ik nanrurlijk dras weer mijn ou-
de vertrouwde neuroses begroeten: "Ilallo! Zijn jullie
daar weer?" Toch blijkt me iedere dag weer de prakti-
sche relevantie van de definitie van intelligentie, die
Ian gaf: het vermogen de flexibiliteit t€ hebben om ie-
der moment de gelijktijdigheid van het absolwe en het
relatieve te zien. Een ware "eye-opener". Het vertrou-
wen in de Dbarma dat hlj en andere sanghaleden uit-
straalden, verdiepte mijn overtuiging dat de boeddha-
natuw in ons allen schuilt. Het was alsof in Naarden
de echo van Rinpoche's woorden doorklonk "Rise and
ease in the inspiration and confidence of the View".
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Lunch Meditaties

Onder het motto "Laat rusten in naruurlijke grote yre-
de, deze uitgeputte geestt' worden er in het centnrm
vanaf 28 oktober, op vtjf achtereenvolgende donder-
dagmiddagen open lunchpauze meditaÍies gehouden.
De sessies zullen worden geleid aan fls hand van het
boek van Sogyal Rinpoche door Eva Jansen, Dolly
haya, Eric Soyeux e.a.. Tijd: 12.30 - 13.30 uur.

Vajrayana retraite met fan Maxwell

tvÍaandag 18 ím zondzg 24 oktober zallan il4axwell
een Vajrayana retraite leiden in het schitterend gelegen
Centrum Heel en Al in Schoorl. De retraite ontvangen-
staat open voor mensen die een basis hebben in de
Ngóndro.

Ng6ndro retraite

Dit jaaÍ vindt de Ngóndro rerraite plaats in de naaste
omgeving van Zwolle, in het Koeehuis van Landgoed
Schellerberg. De retraite is zowel voor beginners als
gevorderden. Het begint op27 december en eindigt op
I januari.

Over bovenstaande aktiviteiten volg! t.z.t. uitgebreide
informatie.

Cursussen in 199 4 (vooraankondiging)

"Meditatie en Ngóndro" in Amsterdam, l0 woensdag-
avonden, aanvang 2 februari.
"Comoassie. het Wensvennrllende Juweel" ; Lojong,
het trainen van de geest, in Amsterdam, 8 dinsdag-
avonden, aanvang 8 februari.

MEDEDELINGEN

IIET CENTRI]M IN AMSTERDAM

In de maand augustus is Rigpa gesloten. Vanaf de
maand september vinden alle Rigpa-aktiviteiten in het
centnrm in de Sint Agnietenstraat 22 plazts. De Sint
Agnietenstraat is een klein straatje tussen de Oude-
zijdsachterburgwal en de Oudezijdsvoorburgwal, vlak
bij de Oudemanhuispoort en tegenover Rusland. Het
centrum is te bereiken met traÍn 4/911611412,4/25 vanaf
het station, uitstappen Spui. Het telefoon nummer van
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Rigpa bl|ft hetzelfde: 020-6238022 (vanaf 5
september weer bereikbaar).

VRLWI LLI GE RS GE I1RÁAGD :

Vanaf het moment dat het kantoor klaar is, heeft Rigpa
meer mensen nodig om het centrum te bemannen.
Naast onderstaande vacatures hebben we ook mensen
nodig die de telefonische spreekuren willen verzorgen.

Verzender/ster: beheer Rigpa winkel

Taak de binnengekomen bestellingen afhandelen
(tapes, wierook, teksten, boeken, infopaketten). Bestel-
lingen doen om de voorraden aan te vullen. Bij evene-
menten de Rigpa winkel runnen.
Inbezit van: flexibiliteit, bereidheid om verantwoorde-
lijlfieid te nemen.
Tnzef; milipaal één dagdeel per week
Vanaf september!

Bibliothecarts

Taak het bijhouden van de boeken en tapes die uitge-
leend worden en het invoeren van nieuw matedaal in
de archieflijst. Tevens het nieuwe coderingssysteem
toepassen op het oude archief.
In bezit van: kennis van Dharm4 systematische geest.
Tnzet: minimaal één dagdeel per maand
Vanaf september!

Info voor wijwilligers: ím 30 juli. 020-6238022. in
september. Xandra Reelick 020-6253580.

Nederlandse Stichting voor Tibetaanse Geneeswijze

De NSTG heeft af en toe mensen nodig. die ver?pr-
ger/ster willen zljn voor Tibeta^nse dokters die op be-
zoek komen in Nederland. De taak bestaat uit: gezel-
schap houden, koken etc. Ilier krijgt u een kleine ver-
goeding voor.
De NSTG zoekt ook mensen die een Tibetaanse dokter
of de vertaler tijdens àjn of haar veólijf eventueel
gastwijheid willen verlenen.
Voor info: 020-6254138

Het Tibetaanse Boek van Leven en Dood

Waarschijntijk komt de nederlandse vertaling van het
boek van Sogyal rinpoche volgend jaar ín het voorjaar
uit. Op het moment is een commité van Rigpa bezig
met de bewerking van de eerste vertaling.

Rigpa Nieuwsbrief
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The V/ish Fulfilling Jewel
Dilgo Khyentse Rinpoche over Guru Yoga f 25.00

The Heart Treasure of the Enlightened Ones
Dilgo Khyentse Rinpoche,
overhetsutraenmantrapad .. ... /35.00

Zen Mind Beginners Mind
Susuki Roshi . f 2s.00

RigpaDiary
Kalender met boeddhistische feestdagen Í r2.s0

Tapes

Tapes van lezingen die Sogyal Rinpoche in Nederland
heeft gegeven, de Ngóndro beoefening, andere onder-
werpen op aanwaag àjn ts bestellen bij RIGPA:
020-6238022.
Kosten: f 10.- per tape plus portokosten.

Verder verschillende soorten wierook, rnala's, foto's en
practice boe$es .

Bpzopx DoKTER Tnocnwa Rrmoctm

Yan2j7 juni tot 4 juli was Trogawa Rinpoche in Am-
sterdam. Op 27 juni gaf hij een Medicijn Boeddha in-
wfjding en verder heeft hij 6tis lszingen gegeven. Al
deze avonden, die bij de Nederlandse Stichting voor de
filsraanss Geneeskunde plaatsvonden, waren druk
bqzocht; erwaren telkens meer dan 80 mensen. Het
onderricht was voor Westerlingen niet attijd even toe-
gankelijk, omdat het heel erg vanuit de Tibera^nse tÍa-
ditie werd gegeven. Zo noemde Rinpoche, tijdens zijn
lezing over de dood, een heleboel signalen op, die aan-
kondigen dat je binnen affienbare tijd zult sterven. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om bepaalde steeds terugke-
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rende dromen, zoals het rijden op een tijger of een ka-
meel ofhet verliezen van een gevecht. Ook het plotse-
ling groeien van haren uit de neus wordt als een voor-
teken beschouwd.
Praktischer waren de adviezen die Rinpoche gaf, bU-
voorbeeld voor hoe je geestelijk gezond kunt blijven.
Een aantal malen lavam hierbrl de Tong Len beoefe-
ning ter sprake.
Op 29 juni, Guru Rinpoche dag, heeft Trogawa Rinpo-
che samen met de Ripa Sangha een Rigdzin Diipa
Tsok in het Rigpacentrum in de Sint Agnietenstaat
gedaan. Na de Tsok gafRinpoche de Lung (overdracht
die als toestemming geldt om de beoefening te kunnen
doen) van de Orgyen Menla lsosfsning, Gunr Pad-
masambhava als Medicijn Boeddha. Hierbij waren
meer den 20 mensen aztwezig.
Gedurende de ochtenduren gaf Rinpoche consulten.
Rinpoche's integere en wanne uitstraling maakten zijn
bezoek tot een bijzondere gebeurtenis.

Chakpori.

Rinpoche is door de Chakpoori werkgroep van de
NSTG uitgenodigd naar Nederland. Op de laatste
avond werd er aandacht bested aan Cbakpori. Van-
oudsher was dit in Lhasa in Tibet het klooster voor ge-
neeskunde. Chakpori is in 1959 door de Chinezen ver-
nietigd. ln 1992 is Rinpoche in Darjeeling begonnen
4^n de wederopbouw van Chakpori. Op dit moment
studeren er meer dan 20 mensen, waaronder veel mon-
niken en, voor het eerst in de geschiedenis, twee (wes-
terse) wouwen. Rinpoche's broer, die gedwende deze
week vertaalde, is een van de twee betaalde krachten
van Chakpori. Het belangrijkste verschil met het Tibe-
tan Medical Institute, een andere school voor Tibe-
taanse geneeskunde, is dat er bij Chakpori meer na-
druk ligt op qpiritualiteit. Na de basisstudie van 5 jaar
is er een vervolg van2jaar waarin dit aspect vooral tot
uiting kornt.
Voor Westerlingen is het bestuderea yal1 fifst^^nss
geneeskunde een moeilijke opgave, vooral door de
taalbarrière. De Tibetaanse teksten zijn volgens Nel de

Jong, een van de twee westeÍse studentes, te vergelij-
ken rnet een cr)?tograÍr. Zelfs al spreek je Tibeta^ns,
de medische terminologie is eigenlijk een taal op zich.
In verschillende landen zijn steungroepen opgericht
om Chakpori te helpen in het opbouwproces. Heb je
belangstelling, neem dqn contact op met de Chakpori
werkgroep van de N.S.T.G., tel. 6254138, of bel Eric,
tEI. 6238022. voor meer informatie. Rinpoche's initia-
tief is iedere steun meer dan waard.

Rigpa Nieuwsbrief
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'an de Karmapa), 10.00 tot 13.00 uru
Rinpochq Gruu Yoga en Vajrakilaya Tsok, 19.30 uw
Isok, 10.00 uur
oelrtnmr op de Sint Agnietenshaat, start met Ngiindro

haMaxwell

rt'aardag van Jigme Lingpa
ral Rinpoche misschien I of 2 dagen les geven.

vertrek 16.00 uru
,g van Tertón Sogyal, Vajrakilaya Tsok, 19.30 uur
tot 13.30 urr

ot 13.30 uur
igra crususgevers o.l.v. Maureen Treaswe
indro beoefening vervah !

Dnrkpa, Tendrel Nyesel Tsok, 19.30 uur
É 13.30 uur
É 13.30 uru
1.0.00 tot 13.00 uur
ipa Tsok, 19.30 uur
t 13.30 uur

).00 tot 13.00 ur
rndrhapa, Tendrel Nyesel Tsok, 19.30 uur
ra Tsok, 19.30 uur
rberg (Over[jssel)

í.00 uur

Sint A€nieteustr. 22.
ar wat je lel&er vindt.

Lr.rm vexlcrrvrrprrrN

september

Zondag
Zatetdag
Zudag
Woensd.
Zaterdag
Dinsdag

oktober
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Ngiindro, 10.00 tot 12.00 uru
Dakini dag Tendrel Nyesel Tsok, 16.00 uur
Ng6ndro, 10.00 tot 12.00 uur
Start Meditatiecrusus "Bringing the Mind Home", 19.30 uur
Guu Rinpoche dag Rigdzin DQa Tsok, 10. 00 tot I 7. 00 uru
Start cursus "Grondslagen van hef Boeddhisme", 19.30 uw
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