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De weg vinden

In andere tijden en in andere beschavingen was het pad
van spirituele transformatie beperkt tot een relatief
klein, select aantal mensen; nu echter moet een groot
deel der mensheid het pad van wijsheid kiezen willen
wij de wereld beschermen tegen de interne en externe
gevaren die haar bedreigen. In deze gewelddadige en
decadente tijd is spirituele visie geen elitaire luxe maar
essentieel voor ons overleven.
Nooit eerder is het zo dringend en zo moeilijk geweest
het pad van wijsheid te volgen. Onze maatschappij is
bijna geheel gewrjd aan het verheerlijken van het ego
met al zijn betreurenswaardige fantasieen over succes
en macht, en zij huldigt hebzucht en onwetendheid,
juist die machten die de planeet vernietigen. Nooit eer-
der is het zo moeilijk geweest de niet-zo.vleiende stem
van de waarheid te horen, en om haar, alsje haar een-
maal gehoord hebt, te volgen, omdat niets in onze we-
reld die keuze ondersteunt, en de hele maatschappij
waarin we leven. elk gevoel van heiligheid of eeuwige
waarheid lijkt te ontkennen. ln deze tijd van gloot ge-
vaar, waarin onze toekomst op het spel staat, verkeren
wij mensen in een staat van opperste verwarring ge-
vangen in een nachtmerrie die we zelf gecre€erd
hebben.

Toch is er in deze tragische situatie een belangrijke
bron van hoop: het feit dat de spirituele leringen van
alle grote mystieke tradities nog beschikbaar zljn. He-
laa< zijn er heel weinig meesters die de leer belicha-
men, en hebben zij die op zoek zijn naar de waarheid,
weinig tot geen onderscheidingwermogen. Het Westen
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is een paradijs voor spirituele charlatans. Bij weten-
schappers kun je verifiEren wie deskundig is en wie
niet, omdat andere wetenschappers hun achtergrond
kunnen nagiarr en hun bevindingen kunnen toetsen.
Daarentegen is het in het Westen zo gcrvd als onmoge-
lijk de authenticiteit van zogenarrmde 'meesters' vast te
stellen, bij gebrek aan richtlijnen en criteria van een

bloeiende en hoog-ontwikkelde wijsheidscultuur. Een
ieder kan zich, zo lijkt het, voor een meester uitgeven
en volgelingen aantrekken.

In Tibet was dat anders, daar was het veel veiliger om
een bepaald pad of een bepaalde leraar te kiezen. Men-
sen die voor de eerste keer met Tibetaans boeddhisme
in aanraking komen, vragen zich vaak af waarom zo'n
goot blang wordt gehecht aan de overleveringslijn, de

ononderbroken keten van overdracht van meester op
meester- Deze lijn van overdracht fungeert als een es-

sentiEle waarborg: zij garandeert de authenticiteit en de

zuiverheid van de leer. Mensen weten wie een meester
is, omdat ze weten wte zijn meester is. Het gaat er niet
om een verstarde, geritualiseerde kennis kunstmatig in
stand te houden, maar om het overdragen van een we-
zenlijke en levende wijsheid en haar vaardige en

krachtige methoden, van mens tot mens, van hart tot
hart, van geest tot geest.

Beoordelen wie een ware meester is en wie niet, is een

opgave die veel geduld en subtiliteit vraagl. en in deze

tijd van verslaving aan arnusement, gemakkelijke ant-
woorden en snelle oplossingen, blijven de nuchtere en
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essentieel om in jezelf het inzicht en de vaardigheid te
vinden, waardoor je leert hoe je de meester en het on-
derricht kunt lieftebben en volgen.
Dit is niet gemakkelijk. Niets is ooit volmaakt. Hoe kan
het ook anders? We zijn nog steeds in samsara. Zelfs
als je je meester gekozen hebt. en zo oprecht mogelijk
het onderricht volgt, zul je vaak moeilijkheden en frus-
traties, tegenstrijdigheden en onvolmaaktheden tegen-
komen. Zwicht niet voor obstakels en kleine moeilijk-
heden. Vaak zijn zij niets anders dan ego's kinderachti-
ge emoties. Laat ze je niet blind maken voor de wezen-
lijke en blijvende waarde van wat je hebt gekozen. Laat
ongeduld je niet wegslepen van je verbondenheid met
de waarheid. Keer op keer maakt het mij triest als ik
zie, hoe mensen die enthousiast en veelbelovend begin-
nen met de beoefening brj de minste geringste, onver-

Zuid-Frankrijk, waar hij had gewoond, op weg naar
Parijs. Herinneringen aan zijn ontelbare daden van

edelmoedigheid, zachtaardigheid en mededogen kwa-
men mij voor de geest; ik was in tranen, en zei telkens
weer in mezelf. 'Als u er niet was geweest, hoe had ik
ooit kunnen begrijpen?'
Met een schrijnend gevoel van innerlijke verbonden-
heid, dat ik nooit eerder had eryaren, besefte ik waar-
om in onze traditie zo'n nadruk wordt gelegd op de re-
latie tussen meester en leerling en hoe wezenlijk deze

relatie is voor de levende overdracht van de waarheid,
van geest tot geest, van hart tot hart. Zonder mijn
meesters zou ik de mogelijkheid niet hebben gehad, de

waarheid van het onderricht te verwezenlijken: zelfs
het bescheiden inzicht dat ik heb, heb ik volledig aan

hen te danken.
mijdelijke hindernissen ontmoedigd
raken en teruryallen in samsara en ou-
de gewoonten waardoor ze jaren en
misschien zelfs een leven verspillen.

Zoals de Boeddha in zijn eerste lering
zei, is de wortel van al ons lijden on-
we tendheid. Onwetendheid lijkt einde-
loos, totdat we onszelf ervan bewijden,
en zelfs als we ons op het spirituele
pad begeven hebben, wordt onze zoek-
tocht erdoor versluierd. Maar als je dit
onthoudt, en het onderricht in je hart
koestert, ni je langzaama n het on-
derscheidingwermogen ontwikkelen
om de ontelbare verwarringen van on-
wetendheid te herkennen voor wat ze

I

Veel mensen in het Westen staan

wantrouwig tegenover meesters - jam-
mer genoeg vaak terecht. Ik hoef hier
niet de vele afschuwelijke, teleurstel-
lende gevallen van dwaasheid, heb
zucht en lcwakzalverij op te sommen,
die in de moderne wereld zijnvoorge-
komen sinds de belangstelling voor
oosterse wijsheid in de vijftiger en

zestiger jaren ontstond. Alle grote
wijsheidstradities, of het nu het chris-
tendom, het soefisme, boeddhisme of
hindoeisme is, baseren hun kracht op
de meester-leerling relatie. Wat de

wereld dringend nodig heeft, is een
helder inzicht in wat een authentieke

zijn,zdatie nooitjeverbonfnhlidtn 
JamyangKhyentseChiikyiLodrii 

mee,ster.is en wat een authentieke
gevazr brengt ofje perspectiefverliest. leerling is, en wat de ware aard is van
Zoals de Boeddha zegt, het leven duurt niet langer dan de transformatie die optreedt door toewijding aan een
een bliksemflits, maar toch, om met Wordsworth te meester, wat je'de alchemie van het leerlingschap'zou
spreken: 'Het wereldse staat ons te na: we verdoen kunnen noemen.
onze krachten met vergaren en spenderen.' Misschien
is dit verspillen van onze krachten, dit verraad aan ons De meest ontroerende en treffende omschrijving van
wezen, dit veronachtzamen van de wonderbaarlijke wat de natuur van de meester is, is afkomstig van mijn
kans die dit leven, de natuurlijke bardo, ons biedt om meester Jamyang Khyentse. Hij zei dat, hoewel onze
onze verlichte natuur te leren kennen en belichamen, ware natuur boeddha is, zij sinds onheuglijke tijden
wel de grootste tragiek in ons menselijk bestaan. Wat door een donkere wolk van onwetendheid en verwar-
de meesters ons in feite zeggen, is op te houden onszelf ringverduisterd is. Deze ware natuur, onze boeddhana-
voor de gek te houden. Wat hebben we geleerd, als we tuur, is echter nooit volledig gezwicht voor de tyrannie
op het moment van de dood niet weten wie we werke- van onwetendheid; ergens rebelleert zlj altljd tegen zijn
lijk zijn? overheersing.

Onze boeddhanatuur heeft een actief aspect, en dat is

De meester onze 'innerlijke leraar.' Vanaf het moment dat onze
natuur verduisterd raalce, heeft deze innerlijke leraar

De Boeddha zeg! in een van de tantra's: 'Van alle onvermoeibaar gewerkt om ons terug te brengen tot de

boeddha s die ooit verlichting hebben bereikt, heeft stralende onmetelijkheid van ons ware wezen. Nooit,

geen vzrn hen dat bereikt zonder te vertrouwen op een zei Jarrryang Khyentse, heeft de innerlijke leraar ons

meester; en van alle boeddha s die in dit tijdperk zullen zelfs maar een ogenblik in de steek gelaten. In zijn on-

verschijnen, zal geen 66n verlichting bereiken zonder eindig mededogen, 66n met het mededogen van alle

op een meester te vertrouwen.' boeddha's en alle verlichte wezens, heeft hij onafgebro-
ken gewerkt voor onze ontwikkeling - niet alleen in dit

Kort na de dood van mijn geliefde meester Dudjom leven, maar ook in al onze vorige levens - waarbij hij
Rinpoche in 1987, zat ik in de trein van gebruik maakt van allerlei vaardige middelen en alle
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zijn wiendelijkheid. f{/anneer we telkens weer ons ver-
tronven in de goeroe herniettwen, onze waardering en
toewijding opwekken, zal er een tijd komen waarin al-
Ieen het noemen van zijn naam of de gedachte aan hem
al onze gewone waarnemingm zal doen stoppen, en
zullen we hem als de Boeddha zelf zien.

De meester niet als gewoon mens, maar als de Boeddha
zelfte zien is de bron van de hoogste inspiratie. Zoals
Padmasambhava z4g:'Volledige toewijding brengt
volledige inspiratie; vnj zijn van twijfel brengt volledig
welslagen.' De Tibetanen weten dat als je je meester
ziet als een boeddh4 je de zegen van een boeddha ont-
vangt, maar als je je meester ziet als een gewoon mens,
je slechts de zegen van een mens ontvangt. Om de vol-
le transformerende laacht van de inspiratie van zijn
onderricht te ontvangen, zijn volle pracht te doen ont-
vouwen, moet je errraar sreven in jezelf een zovolledig
mogelijke toewijding te ontplooien. Alleen als je je
meester als een boeddha ler;rl zien, kan het onderricht
van zijn wijsheidsgeest tot je doordringen. Als je je
meester niet kunt zien als een boeddha maar hem als
een gewoon mens ziet, kan de vonk van inspiratie niet
overslaan en blijfje zelfs voor het hoogste onderricht
ononwankelijk
Hoe meer ik nadenk over toewijding en de plaats ervan
binnen de totaalvisie van het onderricht, hoe meer ik
tot het besef kom, dat toewijding in wezen een vaardig
en krachtig middel is om ons ontvankelijker te maken
voor de waarheid van het onderricht 'yan de meester.
De meesters hebben onze adoratie niet nodig maar
door hen te zien als levende boeddhas, zullen wij in
staat z4n hun boodschap te beluisteren en te horen en
hun instructies met de gfootst mogelijke getrouwheid te
volgen. Toewijding is in zekere zin de meest praktische
waarbrg voor een onvoorwaardelijk respect, en daar-
mee openheid, voor het onderricht zoals dit door de
meester belichaamd en doorgegeven wordt. Hoe groter
je toewijding hoe groter je openheid voor het onder-
richt; hoe groterje openheid, des te meer kans is er dat
het totje hart en geest doordringt, en zo een totale spi-
rituele transformatie teweegbrengt.
Alleen door je meester als een levende boeddhate zien,
kan de trandormatie van jezelf in een levende boeddha
werkelijk beginnen en worden volbracht. Wanneer je
geest en hart in vreugde en verwondering, in herken-
ning en dankbaarheidvolledig openstaan voor het mys-
terie van de levende aanwezigheid van verlichting in
de persoon van de meester, kan geleidelijk in de loop
van vele jaren de overdracht van de meesters wijsheids-
geest op jou plaatwinden waarbij de volle pracht van je
eigen boeddhanatuur onthuld wordt en daarmee de vol-
le pracht van het universum zelf.
Deze zeer intieme relatie tussen meester en leerling
wordt een spiegel, een levende analogie voor de relatie
van de leeding tot het leven en de wereld in het alge-
meen. De meester wordt de spil in een voortdurende
beoefening van 'zuivere visie,' die zijn hoogtepunt be-
reikt wanneer de leerling direct en zonder twijfel de
meester als de levende boeddha ziet, elk woord van
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Patrul Rinpoche

hem als spraakvan de boeddha's, zijn geest als de wijs-
heidsgeest van al de boeddha's, elke handeling van
hem als een uitdnrkkingvan boeddha-activiteit, de plek
waar hij woont als een boeddharijt en zrjn entourage
als een schitterend vertoon vanzijnwijsheid
Als deze waarnemingen een grotere stabiliteit en reali
teit verkrijgen, kan het innerlijke wonder waar de leer-
lingen mvele levens naar verlangd hebben, geleidelijk
plaatwinden: ze beginnen spontaan te zien dat nj, het
universunL en alle wezens zonder uitzonderingvan na-
ture zuiver en volmaakt zijn. Eindelijk zien ze de wer-
kelijkheid zoals zij is. De meester is dus het pad de
magische toetssteen voor een volledige transformatie
van elke waarnemingvan de leerling.
Toewijding wordt de zuiverste, snelste, en eenvoudig-
ste manier om de natuur van onze geest en van alle
dingen te verwerkelijken. Naarmate onze toewijding
groeit, onthult het proces zich als een wonder van on-
derlinge afltankelijlfieid: Wij, van oloze kant, proberen
voortdurend toewijding op te wekken en de toewijding
zelfwekt flitsen op van de natuur van de geest, en deze
flitsen versterken en verdiepen op hun beurt onze toe-
wijding aan de meester die ons inspireert. Uiteindelijk
komt toewijding dus uit wijsheid voort: toewijding en
de levende ervaring van de natuur van de geest inspire-
ren elkaar en worden 66n.

De leraar van Patrul Rinpoche heette Jikm6 Gyalwd
Nyugu. IIij was gedurende vele jaren in retraite in een
grot in de bergen. Toen hij op een dagbuiten k\ /am en
de zon volop scheen, keek hij omhoog enz,ag een wolk
in de richting drijven van de plaats waar zijn meester
Jiland Lingpa woonde. De gedachte kwam in hem op:
'Daarginds is mijn meester,' en met die gedachte welde
een enonn gevoel van verlangen en toewijding op.Zo
sterk, zo overweldigend, dat hij flauwviel. Toen Jikmd
Gyalqd Nyugu weer bijlcwam, had de overdracht van
de volledige zegenvan zijn meesters wijsheidsgeest op
hem plaatsgevonden en had hij het hoogste stadium
van realisatie bereikt, qnat wij de 'uitputting van de fe'
nomenale werkelijkheid noemen.

Rigpa Nieuwsbrief
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Khenpo .ligmd Phuntsok is, net zoals Sogval Rinpoche.
een incarnalie van Tertdn Sogyal.

.4fgelopen zomer hebben zij elkaar. tijdens de drie-
maanden-retraite in FranLrilk, voor het eersl in hun
leven ontmoet. tr/oor Rinpoche en de Sangha was dit
een b i i:ondere STebeurt en is.

Khenpo Jigme Phuntsok

Khenpo Jikme Phuntsok is geboren in 1937. in het
plaatsle Golok Droko, gelegen tussen Kham en Amdo.
De ogen van Jikm6 Phuntsok waren geopend vanafhet
moment dat hij geboren was en zijn placenta bedekte
hem gehjk een monnikskleed

fugpa Nieuwsbnef

Khenpo Jigm6 Phuntsok, zijn leven en werk in Tibet
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Zijn geboorte was voorspeld door Lama Tertdn Wang-
chuk, en na zijn geboorte hebben verschillende lama's
bevestigd dat hij een incarnatie van Tertcin Soglal was
Men heeft dit evenwel toendertijd niet openbaar
gemaakt.

Khenpo Jikme Puntsok zelf zegl dat zijn religieuze le-
ven reeds bij zijn geboorte begon. want het is bekend
dat hij vlak nazijn geboorte de mantra OM AH RA PA
TSA NA DHI zeven maal heeft gereciteerd. Ooggetui-
gen hiervan zijn nog steeds in leven,

Tot aan zijn achttiende studeerde hij als een gewone
monnik in het Nubzur Klooster. Daarna ging hij naar
Zato Changma Gar, waar h4 zijn spirituele leraar ont-
moette: Dzogchen Khenpo Thug3 Yishin Norbu ln die
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dag nog steeds te zien is. Tevens ontdekte hij daar een
verborgen beeld van Goeroe Rinpoche en een terma-
doosje verborgen aan de achterzijde van een klif.

In 1987 liet hij in Gowo Lhatse zijn voetafdruk achter
op een stenen plail.. Daarrn purificeerde en wijdde hij
het uater van een bron in de buurt. De volgende dag
verscheen spontaan de mantra OM MANI PADME
HUM, welke ookvandaag de dagnogte zien is.

Tertdn Jikm6 Phuntsok

Khenpo Jikmd Phuntsok is een tertrin, een
meester die verborgen schatten ontdekt en
onthuld. Hij wordt beschouwd als de incarna-
tie van de grote Tertiln Lerab Lingpa, Terton
Soryal. Over terma's zegl Khenpo Jikm6
Phuntsok zelf het volgende. 'In de Nyingma
traditie z4n er twee hoofdlijnen te herkennen
waardoor overdracht van de leer plaatwindt,
te weten de orale overdracht (kama) en de
overdracht middels verborgen schatten (ter-
ma's). Karakteristiek aan terma's is hun kwaliteit van
frisheid zebezittenvitaliteit. Omdat de overdrachtslijn
kort is wordt ook de validiteit ervan niet in twijfel ge-
trokken. Als laatste geldt, dat wanneer een terma wordt
beoefend, de resultaten en vruchten hiervan verschij-
nen op een directe en duidelijke wijze.Het tijdperk van
zulk onderricht is verre van voorbij. De letterlijke bete-
kenis van 'gter-ma' is 'oneindig' of 'eindeloos', dus elk
capabel persoon kan vefborgen schatten onthullen,
zetB uit een doodnormaal objea als bijvoorbeeld een
raam."

Goeroe Rinpoche heeft voorspeld dat Jigme Phuntsok
Rinpoche nogveel meerverborgen schatten zal onthul-
len tijdens zijn leven. Jammergenoeg is het vinden van
een groot-terma onderricht nog niet geschied. In Sert4
Kham, ligt een heilige berg, genaamd Drong Ri Mug
Po, waarin 66n van de dertien geheime deuren volgens
Goeroe Rinpoche's voorspelling is vertorgen. Als deze
deuren eenmaal geopend zijn zullen zij spontaan ont-
stane beeltenissen van boeddhas onthullen, en mensen
in staat stellen direct in het eigen lichaam naar zuivere
dimensies te gaarL.Danzal de dharma in Tibet en in de
wereld floreren, de wereld zal wede kennen en weten-
schappers zullen vertrouwen krijgen in de Boeddha-D-
harma. De locaties van al de dertien deuren zijn te vin-
den in een terma in de heilige berg. Goeroe Rinpoche
heeft voorspeld dat Khenpo Jikm6 Phuntsok de ontdek-
ker z.al zijn van deze schat en de deuren zal openen.
Khenpo Jikrnd zelf heeft op zesentwintigiarige leeftijd
voorspeld dat de schat zal worden gevonden en ge.
opend op Goeroe Rinpoche's geboortedag in 1992, als
er v66r die tijd een weg van een halve kilometer lang
naar die berg zou zijn gemaakt. Hij legde de gelofte af
deze weg te realiseren in 1991, maar ten gevolge van
verschillende obstakels is de weg niet afgemaakt en is
de deur nog steeds niet geopend.
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Penor Rinpoche bezocht deze heilige berg in 1992 en
bad aldaar voor de toekomstige ontdekking van de

schat, waarna vele spectaculaire tekenen gezienzljn.

Ontmoeting tussen Z.H. de Dalai Lama en Khenpo
Jikm6 Phuntsok

Khenpo Jikrnd Phuntsok bezocht de Dalai Lama in
1990. Hiermee hernieuwde hij de hechte relatie welke

heeft bestaan tussen de dertiende Dalai Lama
en Tertrin Sogal-

Tijdens zijn tocht vanuit Tibet naar India
vond er iets bijzonders plaats. Tijdens een

bezoek aan de grot in Farping, Nepal, waar
Padmasambhava Vajrakilaya beoefende, ont-
dekte hij een Vajrakilaya onderricht ge-
naamd Phurba Gurkhukrna. Mak na zijn
aankomst heeft hij de Dalai Lama de initia-
ties van deze beoefening gegeven.
De Phurba Gurkhukrna bezit veel vertakkin-
gen welke, zoals vaker bij zulke Phurba ter-

ma's, niet in #n keer worden onthuld. Tijdens hun ont-
moeting op 17 juli (1990) kwam een ander deel van de
terma naar Khenpo Jikm6. Omdat Jikrnd Phuntsok niet
goed meer kan zien, vroeg htj de Dalai Lama om op te
schrijven wat hij dicteerde. En zn herhaalde zich het
verleden, toen schreef namel4kZ-H. de dertiende Dalai
Lama op wat Tertrin Sogal dicteerde.

Z.H. de Dalai Lama en Jikrnd Phuntsok wisselden vele
geschenken uit. Zo gaf Khenpo Jikmd Phuntsok aan
Z.H. de Dalai Lama een negen @ge gi steen. Deze
was ooit een sieraad geweest van Khandro Yeshe
Tsoryal, Padmasambhava's levensgezellin, en is in die
tijd door haar zelf verborgen. Tertcin Soryal heeft deze

steen ontdekt en iun zijn volgelingen gegeven.

Tijdens een volgende ontmoeting oferde Khenpo Jik-
m6 Phuntsok een beeld van Mar{ushri aan Z.H. de Da-
lai Lama datzo groot is als een duimnagel.
Deze beeltenis is ooit op onverklaarbare wljze in zijn
handen verschenen, toen hij mediteerde op de Berg met
Vijf Pieken (Wu-tai Shan) in China. Deze berg wordt
gezien als het heilige verblijf van Manjushri. Ondanls
zljn zeer kleine afrnetingen, is het zeer gedetailleerd
uitgevoerd, met achtten armen en een zeer beeld duid+
lijk en open gezicht.

Tijdens hun laatste ontmoeting sprak Z.H. de Dalai La-
mazijn grote waardering uit voor het werk van Khen-
po Jikm6 Phuntsok in Tibet; voor het weer tot leven
brengen van het boeddhisme in Tibet en voor alle reli-
gSevz.e activiteiten welke Khenpo Jikm6 in Tibet heeft

volbracht. Als symbool voor de grote waarde van hun
ontmoeting offerde Z.H. hem de Acht Voorspoedige

Symbolen.

Ripa Nieuwsbrief
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van koning Trisong Detsen en Tertcin Sogyal is de in-
camafie van Nagn Dorje Dudjom. Dez.e speciale ver-
bintenis geldt dus niet alleen nu, maar ze bestaat al ve-
le generaties lang.

Geen van de 25 discipelen heeft Goeroe Padmas:unbha-
va zo intensief gediend als Nagra Dorje Dudjom. Hij
glng te voet naar Yanglesho in Nepa.l, om hem uit te
nodigen en hij grng met Goeroe Padmasarnbhava mee
terug van Nepal naar Tibet, diens bag;age op zijn rug
dragend.
Ook de materiele offers van Nagpa Dorje Dudjom aan
Goeroe Padmasambhava waren enonn. Toen Nagn
Dorje Dudjom het onderricht van Vajrakilaya van hem
ontving offerde hij niet alleen goud, zilver en andere
dingen; alleen al voor de tsok-offerande bracht hij vlees
van honderd 5aks mee, zonder 6dn dier te doden ofpijn
te doen. Goeroe Padtnas:unbhan verklaarde dat van al
zijn discipelen Nagn Do{e Dudjom de grootste lracht
had. Van allen die de Kilaya, de Phurba-lessen hadden
ontvangen, was hij de beste. Dus tijdens zijn leven was
hij de meest krachtige tantrische meester. Iets van die
kracht moet nog zijn achtergebleven in ons beiden.

Nagpa Doie Dudjom bracht grootse ofrers aan Goeroe
Fadmasambhav4 terwijl hij de lessen ontving. Wegens
die speciale karmische omstandigheid, zijn alle mate-
ri6le terma'sa die gevonden ziin door elke reincarnatie
van Nagpa Dorje Dudjom, zoals Tert<in Soryal en
Rigdzin Gcidemtsen, van zo'n degelijk handwerk en zo
uniek in hun lcwaliteit en waarde, datz.e zner gemakke-
lijk te identificeren zijn.
In voorspellingen van Tertcin Soryal uit Drolo Deshek
Diipa" een van de sadhana's van Goeroe Rinpoche in
toornige vonn" wordt gezegd d4 zljn onderricht zich
niet zo v jd zal verspreiden tijdens zijn eigen lever;
maar dat het zich tijdens de volgende reihcarnatie over
de hele wereld zal verspreiden. Lerab Lingpa zelfzei,
da/..zijn onderricht gedurende zijn leven slechts de om-
geving van de dertiende Dalai Lama en hemzelf zou
bereiken. In zijn volgende leven daarentegen zou het
over de hele wereld bekend worden. Nu ik de activitei-
ten van Soryal Rinpoche zie, wordt mijn vertrouwen in
en miin overtuigrng van de juistheid van de voorspel-
lingen van de Terton Lerab Lingpa bevestigd

Gewoonlijk is het effect van het onderricht van leraren,
zelfs voor'schatvinders', de tert6ns, groter gedurende

hun leven en neemt het daarna in de tijd van hun dis-
cipelen" af; dan wordt het effect minder en minder.
Maar Tertiin Sog/al voorspelde dat het tegenoverge-
stelde zou gebeuren: gedurende zijn eigen leven zou
het onderricht zich niet zo sterkverspreiden, maar tij-
dens zijn volgende reincarnatie zou het zich niet alleen
verder verspreiden, de kracht en het effect van het on-
derricht zou zelfs in honderdvoud toenemen. Hij ver-
klaarde ook dat zijn lessen tenninste 500 jaar zouden
voortleven zonder ook maar enigszins in kracht te
verminderen.
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Eenheid van twee reincarnaties

Soms gebeurt het dat twee verschillende re'incarnaties
van 66n tertrin verschillende meningen hebben en het
niet echt met elkaar kunnen vinden, zoals Jamyang
Khyentse Wang1rc en Do Khyentse. Zij waren het hele-
maal niet eens. Jamyang Khyentse Wangpo z.ei alijd
dat er vanaf de tijd van koning Trisong Detsen twee
soorten sangha waren. E6n ervan is de sangha van
monniken en de andere de sangha van leken, maar hij
had nooit gehoord van een sangha van jagers5. Hij had
veel laitiek op Do Khyentse en zelfs zijn discipelen b+
twijfelden soms of Do Khyentse wel een goede lama
was. Maar toen Do Khyentse stierf, zag iedereen dat
Jamyang Khyentse Wangrc jonger, krachtiger en stra-
lender werd. Dus vroegen ze hem: "Hoe komt het dat je
er jonger en stralender uitziet?" Jamyang Khyentse
Wangrc antwoordde: "Die langharige, Do Khyentse, is
net gestorven en hij heeft me de rest van zijn levens+
nergie gestuurd. Daarom ben ik krachtiger geurorden".
Het is drs ook mogelijk dat twee incarnaties het in hun
leven schijnbaar helemaal niet eens zijn met elkaar.

Tert6n Soryal voorspelde dat als zijn trvee belangrijk-
ste reiLncarnaties een eenheid vonnen en een goede

band hebben, dat het onderricht over de hele wereld
verspreid zal worden, met grote kracht en een enonne
doeltrefrendheid. Maar als ze geen eenheid vonnen en
het niet eens zijn met elkaar, dan zal er geen versprei
ding van &Dharmazijn en het effect van de lessen zal
heel klein zijn.

Er is geen twijfel mogelijk dat van de twee belangrfik-
ste incarnaties die voorspeld z-rjn, Sognl Rinpoche er
znE 66n is. Maar die andere, ik weet niet of ik dat ben-

In Tibet vond ik niemand die de naam Tertiin Soglal is
gegeven of die herkend is als Terton Soglal, behalve
ikzelf. Als het waar is dat ik de persoon ben die voor-
speld is, dan verklaar ik vandaag dat de geest van
Soryal Rinpoche en mijn geest 66n zl.j4. en dat al onze
spirituele en stofrelijke dingen 66n zgn.Ik zal Sogal
Rinpoche alle steun, alle hulp en al het mogelijke van
mijn kant geven om hem te helpen. Hij is zo respectvol
ten opzichte van meerderen, wiendelijk voor gelijken
en liefdevol en aardig voor zijn discipelen - ik heb er
het volste vertrouwen in dat hij mij dezelfde behande'
lingzal geven. Ik heb nog nooit in mijn leven publie'
kelijk zo'n verklaring gegeven en alle 500 mensen die
hier aanwezigzijn, zijn getuigen.
Jullie, discipelen van Soryal Rinpoche in het Westen,
wees voorzichtig en zorg ervoor datje op geen enkele
manier enig onbegrip veroorz-aak tussen ons. Want als

er enige disharmonie tussen ons is, zal dd niet alleen
invloed hebben op ons beiden, maar ook zou onze bete.
kenis voor het onderricht en voor alle levende wezens
over de hele wereld sterk a&remen.
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Liefde

Ik begin steeds rneer te beseffen dat de samenleving in
het Westen zeer lastig is. In de eerste plaats is er geen

goed klimaat voor spiritualiteit. Er is gebrek zurn on-

dersteuning en inqpiratie, en aan een goede spirituele
begeleiding.

Het is echt jammer dat er geen fundament is. Wanneer
je jong bent, ontbreekt de ondergrond om je karakter

op een juiste wijze te vormen. Want er is geen goede

opvoeding. In je jeugd benje niet op een verlichte of
andere goede wijze opgevoed. Soms was er sprake van

ldden gedurende je jeugd, omdat hetgeen je nodig had
je werd onthouden. Dat heeft toch zo'n effect op je!

Ook omdat er geen verdere ondersterming is. In Tibet
is er een samenleving, een omgeving die steun geeft.

Er is familie. Als de moeder geen steun geeft, dan is er

nog de grootnoeder, of de grootvader.

Als er geen ondergrond is gedurendejejeugd, dzlIa t
dat enige littekens achter. Je hebt het gevoel niet ge-

liefd te zijn. Wanneer je je tot je moeder of vader om

liefde wendt, dan gaan ze enkel tegen je tekeer. Op

een eigenaardige lnnnisv ga je je daarmee vereenzelvi-
gen en je wordt bang voor liefde. Er ontstaat 'ngst ver-

bonden met liefde. Ik begin steeds meer het beltng van

de ontwilikelingspsychologie te beseffen. Voor ons is
het belangrijk om de beoefeningen, zoals goeroe yoga,

op onze behoeften te richten.

Jullie hebben het er dtijd over dat je ouders je niet be-

hoorlijk hebben opgevoed. Maar ook ouders zijn on-

wetend. Zij weten sowieso niet wat ze doen moeten.

Waarschijnlijk nin zlj evenmin behoorlijk door hun

ouders opgevoed. Dan herhaalt zich de hele geschiede-

nis. Dat heet 'samsara' en daarin bestaat hoe dan ook
geen perfecte geboorte, geen voortreffelijke incamatie

op zich. Wij zijn allemaal vastgesnoerd, dus is het no-

dig dat we ons losrnaken.

Richt je niet zo op gebrek eqn liefde van je vader of
moeder, maar op de enorme liefde en het mededogen

dat waarachtig altrjd van de boeddha's en leraren ont-

vangen kan worden. Als je werkelijk je hart kunt ope-

nen, verbind je den met de liefde en het mededogen

dat dazr is. Boeddha s zijn bescbikb azr, zij doen gelof-
ten. Zlj zullen niets zeggen wat niet op waarheid be-

rust. Dus als je je zelf opent, dan is de zegening be-

scbikbaar. Soms denken we niet geliefd te zijn, maar

feitelijk is er ruimschoots liefde te genieten- Alleen
weten we niet hoe deze te ontvangen. We denken al-
leen te zijn, maar dat is niet zo. We beschikken over

zoveel hulp- Bedenk eens hoeveel boeddha's en leraren

er zijn! Niet enkel de Boeddha" Cbristus, de diverse

profeten. Hun hele leven is gewijd a^n het verlichten
van het lijden van wezens. Daar moet wel iemand voor
jou bij zijn. Gewoon aanroepen en liefde ontvangen

wanneer je gekwetst bent, bezeerd, dan open je jezelf
et zegje hoeveel je lijdt of wat je ontbreekt. Yraag

maar om hulp!

Je moet de mantra beoefenen, Goeroe Rinpoche aan-

roepen. De waarachtige vorm van Goeroe Rinpoche is

op zich al bescherming. Hij is de beschermer. Goeroe

yoga is buitengewoon, het zegent en inspireert je, en

het beschermt je ook.
Ik ben bewogen door de liefde en het mededogen van

mijn leraren. Maar jullie zouden toch ook misschien

wel een klein beetje bewogen kunnen zijn door alles

wat ik jullie heb gegeven. N4aar soms zeg je "LJ was zo

bevoorrecht, u was in Tibet, u bent door uw meesters

grootgebracht". Orn je de waarheid te zeggen, ik heb

nog niet half zoveel lessen van mijn leraren ontvtmgen,

als wat ik jullie gegeven heb. Mijn leraren hebben mij
over een onderwerp slechts een of twee keer onder-

richt, zij onderrichtten niet steeds weer opnieuw. Ik
heb jullie dus meer gegeven dan zij mij hebben

gegeven.

Ik denk dat we niet beseffen hoe waarachtig, hoe au-

thentiek de zienswijze van het boeddhisme is. Het is

alsof iemand heel veel van je houdt, terwijl je dat niet

begrijpt of zelfs niet vertrouwt. Of je beseft niet hoe-

veel diegene van je houdt. Wij beseffen niet hoe bui-
tengewoon de dharma is. De dharma is er niet voor z'n

eigen heil, dharma is er werkelijk om wezens tot voor-

deel te strekken, geheel onbaatzuchtig en niet geba-

seerd op enig dogma.

Het zou kunnen zijn dat, hoewel je ouders je liefde
hebben onthouden,je afen toe geroerd ofgeinspireerd
bent wanneer ik je les geef. Veel mensen vertellen mij
over de enoflne liefde en het mededogen die zij door

het onderricht ontvangen. Als je zo'n liefde en mede-

dogen voelt, houd dat bij je! Bewaar dat, herinner je

die liefde, koester het en richt je erop. Het is belang-

rijk ons erop in te stellen en het ons te herinneren. Wij
vergeten zo gemakkelijk en herinneren ons geen liefde

of mededogen. Soms beseffen we niet hoeveel liefde

er is, we denken dan enkel aan de negatieve kant, a'n
hoeveel er niet is, en wij vergeten.

Omdat ik in het Westen leef, raak ik ook een beetje
qangedzran door jullie dlen. Enige degen geleden voel-

de ik me wat wanhopig. Waarom? Wanneer ik naar

andere mensen kijk, dan inspireert me dat. Kijk ik naar

mijn leerlingen, dan deprimeert mij dat. Op een be-

paalde manier denk ik dat de buitenwacht meer her-

kent in wat ik doe en er meer waardering voor oIF

brengt, dan mijn leerlingen. Het lijkt wel alsof onze

nauwe band tot een gebrek aan respect leidt. Wanneer
je sterk bij iemand betrokken bent, besef je soms niet

wie die persoon werkelijk is.

De leerlingen van wie ik het meest verwacht zijn een

beetje rnet hun eigen trip bezig, vooral de gevorderde

leerlingen. ZIj zijn erg egoistisch, zij geven zich niet,

of steunen mij niet of werken niet voor het welzijn van

anderen. Ze komen slechts om onderricht of inspiratie

te ontvangen. Ze komen om te krijgen wat ze halen

kunnen. Ze doen niet echt een poging orn te helpen.

Dus soms ben ik een klein beetje wanhopig orn hoe-

veel ik geef en hoe weinig zij teruggeven. Niet dat ik
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Harrow

I)e paasretraite in Engeland. een kort verslag van
Marlou van Hoorn.

Graag wil ik allen vertellen hoe fijn en welhaast onver-
getelijk het was om te worden'opgenomen' in Rinpo-
che's beoefening en die van de sangha tijdens deze re-
traite. Rinpoche's wolijkheid en grote devotie voor de

hele sangha -ook voor hen die er niet waren- en zljn
constante inzet om alle mensen te bewijden maakte
een diepe indruk op ons.Dagelijks werd er er zeer inten

/"F

Dotty Brandt en Els Olthof hebben iets over hun erva-
ringen geschreven in het decembemummer van 1993.

Ervaringen, waarbij je soms kunt lezen, dat het samen
zijn met kinderen op een retraite hoogte- en dieptepun-
ten kent.
Met kinderen op retraite... kan dat eigenlijk wel? Doe
je dan de ouder en het kind niet beide tekort? Wat was

de kwaliteit van de geboden kinderopvang? Hoe bele-
ven niet-ouders de aanwezigheid van kinderen? Waren
de kinderen echt wel welkom? AIs ouder. als crdche

werker, als niet-ouder was het in 1993 een ware zoek-
tocht om de kinderen een eigen en gewaardeerde

plaats te geven in de sangha. En ook voor Rinpoche
betekende het een verandering dat hij 'the monsters'

ook als 'angels'betitelde. '

Een internationale werkgroep, bestaande uit Heidi
Schor. Han Welgemoed en Jaborah Arnoul heeft ge-

probeerd om alle negatieve en positieve kritiek en

feedback te verzamelen om uiteindelijk een Internatio-
nal Childcare Program te produceren. In dit program-
ma wordt geprobeerd de diverse aspecten van 'kinde-
ren in de sangha en tijdens retraites' uit te werken. Ze

hebben de discussie hierover gestimuleerd op verschil-
lende niveaus. Hun plannen zijn niet bedacht achter
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sief beoefend. zowel door Dzogchen training studenten
als door de nieuwere mensen. De hele retraite, de medi-
taties, de lezingen, het hele gebeuen, hadden een stra-
lende licht sfeer en dit had alles te maken met Rinpo-
che's retraite jaar en de doordrongenheid van de beteke-

nis hiervan in de levendig groeiende sangha. Compli-
ment voor de Engelse organisatoren en helpers. Wij
kunnen een bijdrage leveren door te beoefenen, mee te
helpen aan communicatie, dharma lessen te geven en te

'bubbelen' voor het welzijn van wezens.

Kinderopvang in de Sangha

een bureau, maar gtoeien op basis van de concrete
praktijk en betrokkenheid van crdche werkers, ouders,

niet-ouders en kinderen (ook door waaggesprekken en

enqu6tes). Op dit moment zljn ze druk bezig om de

kinderopvang voor te bereiden in Lerab Ling. En ik
moet zeggen dat ik als National Childcare Cocirdinator
de door hen toegestuurde plannen echt prima verbete-

ringen vind. Een informatie brochure over Lerab Ling
en kinderen zal 66n van die welkome vernieuwingen
zijn. Maar ook de verbetering van het kindertenein, de

positie en werktijden van de crdche werkers, de dhar-

ma-omgeving en inspiratie voor de kinderen, de in-
breng van volwassen sangha leden bij het kindergebeu-
ren, de betrokkenheid van kinderen bij de dharma be-

oefening, de internationale contacten, de kwaliteit van

educatieve en (re)creatieve activiteiten voor de kinde-

ren enzovoort. Dit geheel wordt gevoed door een vi-
sie... een doelstelling die je tot leven voelt komen.
Ik word persoonlijk meestal wat kriebelig, als de boed-

dhistische leef- en zienswijze vanaf het begin te na-

drukkelijk wordt geprofileerd en ik geloof in dit ver-

band dat het uitwisselen van ervaringen en meningen

over de zorg voor kinderen in de sangha belangrijk is

om aandacht aan te besteden. Niet een aandacht die,
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Retraites in binnen- en buitenland
Buitenland

Boek Retraite in lerland

Van 18 tot 25 juni is er een retraite in Dzogchen Beara
in Ierland. Het thema van de retraite is "The Tibetan
Book of Living and Dying'. Binnenkort volgt meer
informatie.

Zomerretraites in Lerab Ling

Deze zomer njn er drie retraiGs in Lerab Ling. Bin-
nenkort zul je hierover nadere informatie toegestuurd
krijgen, maar hier volgt alvast een kort ovenicht.

Van 2 tot 15 juli vindt er een retraite plaats voor men-
sen die het boek van Rinpoche gelezen hebben en die
zich verder willen verdiepen middels beoefening en

het ontvangen van onderricht.

Yan 17 juli tot 5 augustus is de "Sacred Vision" retrai-
te. Deze retraite is bedoeld voor:
* mensen die eerder een retraite met Rinpoche hebben
gevolgd en nog steeds contact hebben met Rigpa.
* mensen die nog niet zo lang in de Dzogchen Trai-
ning zitten.
* mensen die al langer Dzogchen Training student zUn

en die zich in deze retraite op hun fsqsfening willen
concentreren.

Van 7 tot 27 augustus is de "Dzogchen retraite". Voor
deze retraite worden mensen persoonlijk uitgenodigd.

Binnenland

Ian Maxwell

In het najaff, van 15 tlm 2l oktober, is er weer een
retraite met Ian Maxwell gepland in het Theosofisch
Centrum in Naarden.

Yuthog Nyingthig Retraite

Een retraite met Trogawa Rinpoche in Amsterdam van
20 juni Urn 3 juli. kosten Voor meer informatie: zie de

vorige nieuwsbrief, kosten f1.975,- (incl. eten, excl.

apml99a

slapen) of wazg de folder aan bij Jen van der Waals,
tel: 020-6278306.

Namlrhai Norbu Rinp oche

Op 9, l0 en ll september 1994 zal Namkhai Norbu
Rinpoche een retraite geven in het Theosofisch Cen-

trum in Naarden. Het onderwerp van deze retraite is

Dzogchen, The Path of Self Liberaiion.
Op wijdagavond 9 september geeft Namkhai Norbu
Rinpoche eenpublieke lezimrg, om 20.00 uur in de Kei-
zersgrachtkerk in Amsterdam. Voor alle informatie
kun je bellen met: 020-6123947 / 6762763 of
050-341 165

Vrijwilligers gewaagd voor Lerab Ling

Voordat de retraites in lerab Linfg van start gaan, in de

periode van half mei t/m juni, maar ook daarna, in sep
tember zijn ongeveer 20 tot 25 wijwilligers nodig
voor taken als:

* Het opzetten van de retraite (tenten, kinderdorp,
schoonmaken van diverse ruimtes).
* Hulp in de keuken.
* Ondershoudswerk.
* Kantoorwerk

De wijwilligers zullen kost en inwoning lcijgen, maar
een financiele vergoeding, zoals voor reiskosten is he-

laas niet mogelijk. Belangstellenden kunnen direct
contact opnemen met Marc Chartrand, Lerab Ling, L'
Engayeresque, 34650 Roqueredonde, Frankrijk, tel:
00-33-67 44 4199 of fax: 00-33-67 4 4420.

Rigpa Agenda

Er zijn nog Ripa agenda's voor het Tibetaanse jaar,

dat begonnen is op I I februari, verkrijgbaar. In de

agenda staan alle belangrijke feestdagen, ve{aardagen
van grote meesters van de vier tradities van het Tibe-
taans boeddhisme met nadruk op de Nyingma-fiaditie,
en speciale dagen en tijden voor beoefening. De agen-

da kost f 12,50 en is nog te bestellen bij het

secretariaat.
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