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Meditatie
Shamafha-beoefening in het Tibetaans'SIfYINE, temt
het ego en brengt het tot rust door eerst de meer roerige
negatieve aspecten van de geest te kalmeren. Het is een
fundamentele beoefening van aandacht, die bij aflei-
ding werkt als een tegengif. Negativiteit en onwetend-
heid vinden een vnrchtbare bodem in afleiding en het
is minder waarschljnlljk dat ze binnensluipen of met je
op de loop gaan alsjeje aandacht erbij hebt.
Een van de bijzondere eigenschappen van shamatha-
beoefening is dat het de struktuur van het ego aftreekt.
Ego wordt gevormd binnen de gedachten: als we ver-
ward zijn en te veel denken is het ego heel erg sterk.
Als we de geest kalmeren en totwede brengen, en aan-
dachtig en aanwezig worden, is er minder ego. Vanuit
de wede van ons ware wezen realiseren we de wijsheid
van egoloosheid, het heldere zien van vipassana Van-
uit dat heldere zien begin je je niet alleen het niet-be-
staan van het zelf te realiseren, maar ook het niet-be-
staan van verschijnselerq aldus het inzicht van shunya-
ta of leegte realiserend. Op dit punt stijg je boven
concepten uit en vanuit een Dzogchen gezichtspunt
heb je de staat van Kadak Trodal, de staat van oor-
spronkelijke zuiverheid bereikt. Hier zijn de meesten
van ons nog een heel eind vandaan. I\daar de

Sogal Riqoche, IrEb Liry 1994, foto: Xu&a Rcclick

meditatiebeoefeningen van shamatha en vipssana zijn
een voorbereiding hiertoe.
Welke beoefening we ook doerq elke keer als we als
Dzogchen-beoefenaars oefenen zalhet ons naar de na-
tuur van de geest brengen. Als ik bijvoofteeld goeroe-
yoga dcr-, brengt het me onverrrijdelijk naar een glimp
van de natuur van de geest. Voor mij zijn mijn mees-
ters Jamyang Khyentse, Dudjom Rinpoche en Dilgo
Khyentse Rinpoche niet anders dan de pure belicha-
ming van Dzogpachenpo. Ik zie hen niet als mensen
maar als de belichaming of het menselijke gezicht van
de waarheid, en een herinnering aan de menselijkheid
van de waarheid, die compassie, mededogen is. Als je
bijvoorbeeld Christus beschrijft als de zoon van God is
hij de compassie van God die zich manifesteerde om
ons van de zonden van de wereld te redden. Denk bij
leegte niet aan iets kouds, mau aan iets heel warms.

Het is belangrijk dat je een beslissing neemt. We kun-
nen eeuwig doorgaan met zoeken, ons hele leven ver-
spillend- Een groot Salcyapa-meester zei: "Mensen
brengen hun hele leven door met voorbereiden, voorbe-
reiden, voorbereiden alleen om het volgende leven on-
voorbereid tegemoet te treden." Onder het mom van
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Lcng&eo Rabjm, ofivel Lcagdqa

Als je geinspireerd bnt, heb je vaak zelfs geen methG
de nodig. Het is bijvoorbeeld plezierig voor me om af
en toe een slo{e thee te drinken als ik les geef, maar
het is niet zo dat ik zonder thee geen les kan geven. De
methodes van meditatie zijn erg handig en ze helpen

echt als je niet geconcentreerd of geinspireerd ben!
tnazrr ze zijn niet noodzakelijk.

Tendrel N-veselz

Alles is 'Tendrel': onderling afhankelijk. Als je de es-

sentie van het Zicht, of van de filosofie van Dharma
zou moeten w@rgeven die alle yanas3 gemeen hebben,
dan is dat onderlinge aftrankelijkheid- Alles is onder-
ling aftrankelijk, daardoor is het niet duurzaam, het is
leeg, er is geen ego, en karma bestaat en werkt. Wat is

dan de essentiEle oefening? Onbaatzuchtigheid, een

goed hart, wiendelijkheid. Als je je realiseert dat alles

onderling aftankelijk is, houd je niet meer zo aan din-
gen vast, ben je milder, heb je meer mededogen en
meer onbaatzuchtigheid in je fundamentele zicht. Je

bent niet egocentrisch, je hebt het zicht van onderlinge
aftrankelijkheid en het zicht van onbaatzuchtigheid.
Alles is onderling alhankelijh en niet alleen vanwege

ons eigen negatieve karma dat zich gedurende vele le-
vens heeft opgehoopt, maar ook vanwege het ondeding
afhankelljke effect van het karma van allerlei groepen,

bijvoorbeeld nationaal karma. Het leven is zo gecom-
pliceerd. Internationale politiek bijvoorbeeld is zo inge-
wi.kkeld vanwege onderlinge aftankelijlfieid.
'Nye' is: als er iets mis is gegaarq of als er een euvel is.

'Sel'betekent verwijderen. Tendrel Nyesel betekent dus

het verwijderen van de ongrrnstige onderlinge aftanke-
lijkheid. Op een aledaags niveau kunnen we onszelf
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trainen door negatieve handelingen op te geven en pG
sitieve handelingen te ontwiLkelen, zodat er meer kans

is dat we goed zullen zijn. Beoefening op het relatieve
niveau is een manier wazuop je jezell voorbereidt om
negatieve handelingen op te kunnen geven en positieve

handelingen te kunnen ontwikkelen, en op die manier
gunstige omstandigheden te bevorderen.
We hebben te weinig vertrouwen in onszelf en we zijn
vol angst. Gewoonlijk handelen we vanuit angst, reage'
ren we veel te sterk en maken er een warboel van. Deze
angsten, die liggen te wachten om in onze geest te ko.
men, zijn ook potentieel ongunstige omstandigheden
die we moeten verwijderen. Als we in de natuur van

onze geest kunnen rusten, of door meditatiebeoefening

het wezenlijke inzicht in de geest Rigpa vinden, dan

realiseren we ons dat Rigpa Goeroe Rinpoche is en dat
brengt een enonn vertrouwen met zich mee. Het is dan

mogeliik om de gehele omgeving als de wijsheidsman-
dala te zien, waar zelfs de runm van negaliviteit onbe
kend is. Je Rign manifesteert zich als Goeroe Rinpe
che. Rigpa in zijn volle glorie is Padmasambhava, in
het Tibetaans 'nang si zil ntin', wat betekent: iemand
die alle waarneming onder controle heeft, of iemand

die meester is van zijn eigen geest. Dit soort controle is
geen onderdruklcing maar een controle waarin de hele

waarneming doordrenkt is van het Zicht. Het duister
van verwardng en angst is volledig verdreven door het
stralen van de zon van wijsheid, volledig vertrouwen
inspirerend. Nu kan er geen angst meer zijn.
Op het relatieve gebied is de macht van de troeddha's,

de bodhisattva's en de mandala's van alle boeddhavor-
men wel degelijk aarrweag Er zijn boeddha's. Mensen
schijnen te denken dat, omdat alles leeg is, er geen

boeddha's njn, naar dit is een nogal nihilistisch idee

en boeddha's z;;jn er om je te l*en nen dat dit leven
niet nihilistisch is. Boeddha is geen ding persoon of
entiteit, maar net zoals er verwarde wezens zljn zoals
*rj, a:n er boeddha's om ons te helpen. Daarom kun-
nen we hun kracht en zegen aanroepen in de beoefe-

ning van Tendrel Nyesel, en vragen of ze ons verster-
ken en inspireren met vertrouwen zod*. we waarachti-
ger kunnen leven. En we kunnen hen wagen alle on-
gunstige omstandigheden te verwijderen, we vragen
hen te zorgen dat negatieve omstandigheden ons geen

l$aad kunnen doen en alle goede aspiraties vooruit-
gang kunnen ondervinden. Dit gebed zou niet al-
leen voor onszelf moeten zijn, maar voor de hele we-
reld, en vooral voor de toekomst van de Dharm4 een

lang leven van de grote meesters en voor het succes

van hun werlg wat uiteindelijk voor het welzijn van al-
le wezens is. In de uitgebreide beoefeningvan Tendrel

nyesel worden de wijsheid, de compassie en de kracht
van alle boeddha's aangeroepen door al hun namen te

reciteren-

Als jeje in de Tendrel Nyesel beoefening realiseert dat
je eigen Rigpa als Goeroe Rinpoche opkomt, zie je al-
les zuiver. Je hebt de zuivere waarneming en zelfs de

naam van negativiteit kan niet bestaan. Je begint alles

te zien vanuit het intrinsieke, inherente Zicht waar niet

Rigpa Nieuwsbrief
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En zo begint zijn fantastische levenwerhaal dat getuigt
van een compromisloze spirituele ontwi,kkeling waar-
brj hij van vele leraren en boeddha's al het onderricht
ontvangt en uiteindelijk het Lichaam van Grote Over-
dracht bereikt, de volledige staat van vedichting waar-
bij het lichaam een wijsheidslichaam wordt, voorbij le-
ven en doo4 tijd en vormo. Vervolgens vertelt het ver-
haal hoe hij het Vajrayana onderricht in India en Tibet
verspreidt en hoe hij uiteindelijk de aardse dimensie
verlaat om andere wezens onderricht te geven.

De lotus
Fadmas"unbhava is geboren uit een lotus en de lotus is
het symbool van de transformerende kracht van liefdes.
De lotus groeit uit de modder tot een prachtige bloem.
Door onze emoties niet meer vanuit een dualistische vi-
sie te veroordelen maar juist door middel van liefde,
zachtheid en op,enheid de fundamentele natuur waar zij
uit voortkomen te herkennen, krijgen wij de gelegen-
heid negatieve emoties te transformeren in wijsheid.
De werkzaamheidvan dit principe in Padmasambhava
wordt uitgednrkt door de lotus waar htj op at en wzutr-

uit hij geboren is.

De alomtegenwoordigheid van Padmasambhava
Padmasanbhara is dus de manifestatie voor deze tijd
van de krachtige mededogende activiteit van de boed-
dha's en als zodanig staat hij met name voor het princi-
pe van de innerlijke leraar. Je zou alle waarachtige spi-
rituele leraren van deze wereld kunnen zien als mani-
festafies van Goeroe Rinpoche. En niet alleen spirituele
leraren maar ook alle uitingen van de waarheid die ons

dichter bij onze fundamentele natuur brengen, lun je
als zijn activiteit zien. Om die reden vertelde Sogial
Rinpoche bijvoofteeld in een interview met de kunste-
naar JosefBeuys dat ook kunst en kunstenaars mani-
festaties van Goeroe Rinpoche kunnen zijn.

Vajrayana boeddhisme
Op historisch niveau is Padmasambhava degene die het
tantrisch onderricht uit het land van Oddiyan4 de ba-
kermat van het Vajrayan4 naar Tibet bracht en daar
met zijn charismatische activiteit alle obstakels en te-
genkrachten aanzich onderwierp. Hierdoor kon zich in
Tibet in de loop van de tijd een ware wijsheidscultuur
ontwikkelen waarin zuivere en krachtige spirituele tra-
dities bewaard bleven en zich verder ontwikkelden en

nieuwe ontstonden en tot ontwikkeling lcwamen . Zo
wordt bijvoorbeeld Lama Tsonglftrya de stichter van
de Gelukpa school en groot vernieuwer en bron van in-
sprratie gezien als een belangrijke emanatie van Goe-

roe Rinpoche. Brjna ontelbaar zijn de krachtplekken in
Tibet, Nepal, Bhutan en China die met Goeroe Rinpo
che, zijtn discipelen, of zljn verborgen dharmaschatten
(ermas) verbonden z1jn. Z4n activiteit is werkelijk
grenzeloos en zoals zijn profeti€n :urngeven zal zijn
onderricht zich tot in de rryesterse wereld verspreiden
en vestigen. Hopelijk zal op deze manier het onderricht
toch bewaard en levend blijven, en doorgaan met het
bevorderen van het welzijn van ontelbare mensen nu
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het land van de Tibetanen en hun tradities door toe.
doen van de Chinese onderdrukking dreigen te

verdwijnen.

De attributen
hdmasambhava wordt meestal dgebeeld met in zijn
rechterhand een Vajr4 symbool van zijn kracht en

compromisloos openbrekende energie. In zijn linker-
hand, die in zijn schoot rust, houdt hij een schedelnap
gevuld met de helende nectar r'/a.n oneindig leven en

liefde. Verder hebben zijn ogen een zeer nakkere
transcendente uitdrukking met gefronste wenkbrau-
wen. Hiermee snij& hij door alle afleidende gedachten

en bevestigt hij je in de staat van de natuur van de

geest, Rigpa Dit is een directe introductie in Dzogta-
chenpo, het absolute, puur vanaf het begin en wij van
complexiteit. Net zoals bij Groene Tara heeft hij zijn
rechterbeen licht gebogen als uitdrukking van het feit
dat hij de activiteit van de boeddha's vertegenwoordigt.
Hij staat als het ware klaar om van zijn lotus af te stap
pen en je te hulp te snellen.

De mantra
De mantra van Padmasambhava is OM AH HUM
VAJRA GURU PADMA SIDDHI HLIM (door de Tibe-
tanen uitgesproken als: Orr Ah Hoeng Benza Goeroe

Pema Siedie Hoeng uaaftij de g uitgesproken wordt
als in het Engelse woord gain ). OM, AH, en HUM
vertegenwoordigen de tranformatieve zegeningen van
het lichaam, de spraak en de geest van alle boeddha's.

VAJRA wordt vergeleken met de diamant , het staat

voor onverwoestbaarheid, de non-dualistische wijsheid
van de boeddhars dat nooit geschaad wordt door onwe-
tendheid en door alle verduisteringen heen snijdt. GU-
RU betekent gewichtig en verwijst naar iemand die be-
grftigd is met alle lcwaliteiten \/a.n een waarachtige spi-

rituele leraar, zoals kennis, mededogen en vaardige

Rigpa Nieuwsbrief
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Goeroe Riryoche va Gelukzaligfuei<l (ha aped dd ver&iet ea dqres.
sie trasfcrmeert).

Er zljn ook vele andere vernieuwende en biizonder
krachtige cycli van onderricht waarin andere boeddha-
vornen centraal staan voortgekomen uit de tenna-tra-
ditie. De cyclus van de Shitro-beoefening en -onder-
richt, de Honderd Vredige en Toornige Boeddhavor-
men die belichaamd worden door Vajrasattv4 heeft
zich in de loop der tijden in vele verschillende terma's
geopenbaard- De bekendste daarvan is de zeer uitge-
breide cyclus van de grote terton Karma Lingp4 waar-
van de Bardo Thidol, het Tibetaans dodenboelg een
klein gedeelte is. In andere termacycli staan onder vele
anderen Avalokiteshvar4 Vajrakilay4 Tar4 Vajrapani
en Garuda centraal. Yaak zijn door het werk van de
tertrln's en hun leerlingen aparte tradities ontstaan
waarvan de leden verantwoordelijk zijn voor de over-
dracht en het voortbestaan rian deze rycli. Soms heb
ben in de loop van de geschiedenis bepaalde klooster-
tradities van de Nyingma en de Karyii en ook de Saky-
a-scholen deze verantwoordelijlfieid op zich genomen.
Andere cycli worden voornamelijk in familie-tradities
bewaard. Vaak ook wordt de verantwoordelijkfieid voor
een bepaalde traditie gedragen door de lijn van reincar-
natie van de desbetreffende terton. Sogal Rinpoche,
bijvoorbeeld, is de reihcarnatie van Terton Soryal en
als zodanig zijnhrj en zi4n leerlingen verantrvoordelijk
voor het voortbestaan van het onderricht van Tert6n
Soryal. Vandaar dat de Tendrel Nyesel-beoefening en
de Vajrakilaya-beoefening van Tert6n Sogal voor de
Rigpa-sangha zo belangrijk zijn.

Een cultuur van Goeroe Rinpoche
Aangezien Goeroe Rinpoche de bron van alle terma-
onderricht is, en vele vernieuwers en stichters van de

Tibetaanse scholen van het Tibetaans boeddhisme ema-
naties van hem zijn, is hij de oorsprong en bron van al
deze rijkdom aan tradities en lijnen van overdracht.
Om die reden is men hem in de loop van de tijd steeds

meer guum beschouwen als een alomvattend principe
van spirituele openbaring en evolutie. Salqyamoeni
Boeddha heeft voorspeld dat zijn onderricht, net zoals
zijn leven, eindtg z.al zrjn en dat het ten slotte alleen
nog als uitedijke vorrn, wazrruan de betekenis verloren
is gegaan, zal voortbestaan. Het onderricht van
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Padmas:unbhava echter zal nooit uitsterven net zoals
hij zelf nooit is gestorven.

Het onderricht van Padmasarnbhava komt nu naar het
Westen en volgens vele lama's speelt Soryal Rinpoche
hierbij een cruciale rol. Zoals Goeroe Rinpoche voor-
speld heeft, zalhet voortbestaan van deze ongelofelijk
rijke traditie larlrg;zaan maar zeker vq)r een belangrijk
deel fiankelijk worden van beoefenaars in het
Westen.
In overeenstemming met de centrale rol die Goeroe
Rinpoche in de werdracht van het Vajrayana boed-
rlhisme speelt, heeft Soglal Rinpoche dit Houten Var-
ken Jaar 2122 aitgerce,pn tot het jaar van Goeroe
Rinpoche.

"Zelfs als je de Dharma niet wilt beoefenen word je er
in het Oosten vanzelf in getrolCcen; In het Westen ech-
ter trekt de samenleving je enrit, zelfs als je wilt beoe-
fenen". Deze woorden van de Dalai Lama worden door
Sogral Rinpoche vaak amgehaald. Het is belangrijk
omlamgzaammaar zeker ook in het Westen een spiri-
tuele omgeving te cre6ren en Rinpoche wil dat er lang-
zamerhand in Rign een cultuur van Goeroe Rinpoche
ontstaat, een wijsheidscultuur die gebaseerd is op het
principe van de Yajra de alles-doorklievende, comprG
misloze kracht van de waarheid, en de trandormerende
laacht van het Lotuqprincipe die de verwarring van
onze negdieve emoties in wijsheid la^dagen- Een cul-
tuur die de voorwaarden creeert voor de fundamentele
erkenning en bevestiging van onze boeddhanatuur en
die van elkaar.f

Noten:
l. Uit" Het Tibetaanse boek van leven en stetrven", blz 129

2. Zie de Nieuwsbrief van oktober '94, Amitabha, de Boed-
dha van Grenzeloos Licht

3. y6xl2llnguit: The Lotus Bom, the Life Story ofPadma-
sambhava, van Yeshe Tsogyal, terma-tekst ontdekt door de
Terton Nyaog Ral Nyima Ozer, Engelse vertaling van Eric
Pema Kunzang; Shambhala, Boston & London.

4. Jahi Phowa Chenpo, het bereiken van het regenboogli-
chaam tijdens het leven- Voor meer informatie over hef re-
genbooglichaam, zie "Het Tibefaanse boek van leven en ster-
ven", blz 160.

5. Zietoot2.

6. Voor meer informatie over de mantra van Padmasanbha-
va, zie "Het Tibetaanse boek van leve,n en sterve,n", bijlage
ier,blz.375.

7. Uit "Het Tibetaanse boek van leven en ste.rven", blz. L4I.

Overige geraadpleegde literaturu: Dzogchen and Padma-
sambhava door Soryal Rinpoche; Crazry Wisdom door
Trunpa Rinpoche.
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Karel Lefeue' Dzog&en Beara, 94 fcto: Xadra Reelick

Bijvoo6eeld Rinpoche belde twee uaken terug of we
1.000.000 Senge Dongma mantrars wilden doer; en
vijfdagen later konden we ze aan hem aanbieden per
frx, dat is leuk. Op het moment ben ik weer heel hard
bezig met het zeven-regelige gebed. IMaar ik was net
zo'n drie dagen lekker sp gurg- toen we begonnen met
de Vajrakilaya zes weken v66r Losar (het Tibetaanse
Nieufiaar) waar Rinpoche ons allemaal voor uitgeno
digd heeft om rutn mee te doen. Ivlaar ik wil m'n Ngon-
dro niet helemaal uegzetten, dat heb ik eigenlijktoch
al heel veel gedaan ditjaar. Ik wil er nu echt mee door-
gaan om die af te maken.

Je bent niet alleen in retraite, maar met een groep.
Met hoeveel mensen zijn jullie en welke nationalitei-
ten zijn er?

Er zijn drie Duitsers, twee Fransen" vier Amerikanerg
twee Engelsen, en ik. Voor mij is het een grote hulp
om in een groep te zijn, voornamelijk ook omdat ik mij
heel makkelijk terugtrek uit sociaal contact. Als ik he-
lemaal in mijn eentje zou zrlndatverdwijnen andere
mensen gewoon uit mijn bestaan en beoefening. Ik heb
gemerlil dat zo nu en dan lachen, wat je in je eentje
niet zo snel doet, erg helpt om te ontspannen enje be.
oefening los te laten. Want je raakt net zo gehecht aan
je beoefening als aan alle andere dingen. Ofje raakt in
een soort van routine. Voor mij is een van de dingen
die daarbij het meeste helpen zo nu en dan eens lekJcer
praten en lachen en eens niet te proberen'mindfirl' te
zijn. Om de rigiditeitvan de beoefening los te laten.

April 1995

Maar iedereen doet het anders. Er zljnmensen die zich
bijna het helejaar niet hebben laten zien, behalve om
hun eten te halen. Vaak doen ze een oftwee weken
heel strikt retraite en blijven ze op hun kamer. Ik heb
dat zelf ook een keer gedaan, nunr voor mij werkt het
beter om er mee te spelen. Het enige dat echt moeilijk
ging in onze groep waren de meetings, vooral de eerste
zes maanden wtren ze heel vermoeiend Er is geen hie.
rarchie in onze gfoep, het is een soort van democratie,
iedereen is gelijk Als je begint te pnten, komt er op de
een of andere manier negativiteit en agressie met je
stem mee naar boven, ook al praatje over gewone din-
gen. Dus onze wekelijkse meeting vas vaak een nega-
tief punt in de weeh het \rias een zwaar uurtje.Later
ging het veel lichter, deden we er ookwat meer moeite
voor om eerst een goede atmodeer te scheppen door
beoefeningte doen en bovendien werden de meetings
minder bezocht. Mensen qaren veel ontspannener,
kleine dingeqles werden mk niet opgeblazen en er wer-
den ook geen twaalf-persoons discussies meer gevoerd.
Dus dat soort dingen veranderen erg in de loop van de
tijd.

Mogen jullie met elkaar praten?

's Middags van een tot vijf mogen we praten. In het b+
gin waren we er allemaal heel strikt in om elkaar te
controleren en op de vingers te tikken, als iemand iets
zei. Op het moment houden we ons er in pnncipe nog
wel aan, maar als's avonds iets gezegd moet worderl
dmzeg je dat gewoon en het is ook niet meer zo dat
dat mensen stoort. ledereen is zo stabiel in zijn beoefe-
ning dat dat geen probleem is, wat het in het begin
toch wel meer was. Ik denk ook dat het heel erg te ma-
ken heeft met concepten over wat een retraite is. In het
begin hadden we allemaal - en iedereen andere - ideeen
over wal dat was. Voor sommige mensen was het
groepsproces belangrijlq anderen hadden als prioriteit
zo min mogelijk praten en zo veel mogelijk mantra's
doen. Dus al dat soort concepten. In hetbegin hielden
we ons daar vrij rigrde aan, nuutr op het laatst worden
het meer dingen dieje kunnen helpen ofniet en dat be-
paalt iedereen voor zicbzeE.

Hebben jullie nog andere leefregels?

Ze zullen er vast wel zijn maar ik merk er weinig van.
Ikvoel me helemaal niet geregeld door regels. Er
wordt geen alcohol gedronken behalve dan de coin-
treau waar de diitsi inzit. Vandaar ook dat we de laatse
maanden elke avond cointreau met diitsil ronddelen in
plaats van allemaal een korreltje op onze kamer. We
doen dat tijdens de gezamenlijke beoefening dat is wel
leuk Bovendien had Rinpoche met Kerstmis toen hij
hier was vijftigpondvoor ons achtergelaten voor drank
voor oud en nieuw. Dat was natuurlijk nogal wat. We
zijn nog steeds bezig om het met de tsoks op te maken.

Rigpa Nieuwsbrief
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zljn de dingen die ik in mijn eentje niet kan, zoals het
leren ontspannen en genieten in een groep, en de pro-
blemen - op de een of andere manier ga ik die anders
als ik alleen ben uit de weg. Het is net of de groep dat
nu voor mij doet. Dus dat is bijna essentieel voor me.

Heb je het idee dat je steeds door zou kunnen gaan
met de retraite, ofheb je het gevoel dat je op een
bepaald moment klaar bent of behoefte hebt om
weer naar buiten te treden?

J4 ik heb zeker het gevoel dat ik continu door zou kun-
nen gaan met mijn retraite. In het begin hield ik mezelf
er heel strict aan, van zo tot zo laat beoefenen en het
niet onderbreken van m'n mantra's, maar ikben daar
nu veel meer ontspannen in. Het is bijna als dagelijks
leven, het is bijna als werk. Niet als werlg het is als
prdttig werk. Na zo'n zes tot negen maanden lcreeg ik
het gevoel dat alle dingen die in de retraite en met de
groep gebeuren, dat ik daar wel zo'n beetje op uitgeke
ken was, in de zin van: het was niet meer qpannend, er
was niks nieuws meer, er was niets waar je niet door-
heen gewerkt had. Ik kreeg het gevoel dat ik meer met
de buitenwereld zou willen werken, en dat heb ik dus
gedaan door me hetverleden te herinneren, problemen
te introduceren als visualisatie en daar voornamelijk
tonglen mee te doen. Eigenlijk krijg ik steeds meer de
overtuiging dat een combinatie van werk en retraite
ideaal is. Maar als ik denk over weer naar mijn werk
ggaan, aan de atmosfeer die daar is, dan denk ik toch:
dat is gewoonvragen om suunsara. ikbedoel: eigenlijk
mryje naar mdin gevoel blij ziin als je net een heel
klein beetje verwerkt van watje elke dag aan indruk-
ken binnenkrij gt, rnaar het is heel moeilijk om dieper
te gaan en iets te stabiliseren, ondanls hetfeit datdaf'
op de lange termijn toch wel gebeurd is. Op de een of
andere maniervoelt het toch gewoon als dom om je tijd
zo te verdoen. Als je de mogelijkheid hebt zou ik ieder-
een aanraden om een retraite te doen, al is het maar
drie maanden. Hoe langer hoe beter. Of een soort leef-
werkgemeenschap op te zetlen.

Ik neem aan dat je ook minder leuke momenten
kent of dat je soms jezelf tegenkomt. Kun je daar
iets over vertellen? Hebben deze momenten te ma-
ken met iets in jezelf, of met de groep, of met de be.
oefening bijvoorbeeld?

Een van de inzichten is dat, ondanks dat de oorzaak
vaak de groep is, ofeen andere persoon, ofde beoef+
ning of het onderricht ze$ het in feite gewoon iets is
wat metjou zelf te maken heeft.. Het is eigenlijk altijd
vanjou. Een enkele keer, als het echt heel sterk wordt,
kan je er toch niet helemaal op die manier mee werken,
maar ik merk meer en meer dat het eigenlijk verschrik-
kelijk malJ<elijk is om jezelf bij voorbaat te vertellen
dat het van jou is. Het is uiteindelijk zo. Maar zelfs als
je dat niet helemaal zo voelt, is het makkelijker, want
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zdra je begint met weer de schuldbuiten jezelf teleg-
gen, blijfje daar zo gauw in vast te zitten. Het is veel
makkelijker om dat als achtergrondgedachte te hebben
en te weterL misschien uit het verleden, dat het van jou
is. Dan ben je gewoon klaan om er mee te werken op
het moment dat er iets opkomt en dan is het een peule.
schil. Maar als je schiet in 'iets naar buiten te zeften',
het lijkt wel ofje dan eindeloze redenaties op kan zet-
ten, vaarbij je soms nooit meer terugkomt bij jezelf.
Als je het hebt over jezelf tegenkomen...ik heb toch wel
momenten meegemaakt, die heel moeilijk uaren. Bij-
voorbeeld toen ikinzagdat ik de beoefening altijd ver-
keerd hadgedaan en dat ik eigenlijk helemaal op
nieuw moest beginnen. Ondanks het feit dat dit inzicht
soms heel duidelijk is, is het soms verschrikkelijk
moeilijk om te accepteren dalje in al diejaren datje
beoefend hebt,je gewoon een stuk gemist hebt, ofer
helemaal niks mee gedaan hebt of er de mogelijkheid
niet toe had. lvlaar over het algemeen, dat z,ei ik al, zijn
dit soort dingen, dieje echt helemaal tot diep in het
hart raken, positief of negatief, voor mij dingen die mij
levend maken en die de beoefeningverdiepen. Alsofje
een soort gNslad. dat je uit kan diepen en stabiel kan
maken. Een soort gat waardoor de zegen naar boven
kan komen.

IIeb je ook tijd voor het bestuderen van het onder-
richt? I{oe doe ie dat?

In het begin hadden we heel weinig afleiding hier,
maar in de zomer kregen we video's van de retraites in
Lerab Ling en audiotapes. Elke ochtend luisterden we
met de hele groep naar het onderricht. Zo hebben we
de hele derde Lerab Ling retraite nagespeeld. We gaan
dat nu ook doen met de Kirchheim retraite. Het is daar-
door net alsof we op alle retraites zijn. We zijn dan al
snel twee of drie weken zo&zigen we nemen de tijd
om het onderricht te bestuderen. Dus dat zijn regelmr
tig terugkomende dingen die een hele nieuwe wending
en ook heel veel inspiratie geven. Ik had zelf hele peri-
oden dat ik niets meer las en ook geen tapes meer luis-
terde, maar dat wisselt heel erg Ik heb eigenlijk nu pas
weer zin om echt te gaan sfuderen, meer zoals we dat
op school deden, in plaats van alleen maar voor de

inspiratie.

Hebben jullie vaak contact net Rinpoche? Op wat
voor manier? Of met andere leraren die begeleiding
geven?

Rinpoche is hier geweest ih juni, en met Kerstmis, tel-
kens drie dagen. Dzogchen Rinpoche is een paar dagen
met Ringu Tulktr geweest, Ian en Patrick allebei voor
een keer voor een weekend. Ian was er natuurlijk toen
we van start gingen, dusje kunt wel zeggen dat er elke
drie maanden iemand komt. Over de priv6 begeleiding
van de beoefeningkan ik niet zeq.;g:en dat dat echt over
houdt, we hebben eigenlijk 66n keer gelegenheid gehad
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Door Jan Karel Hylkema, bestuurslid van
Rigpa-Nederland.

Het uitkomen van het boek van Rinpoche heeft grote
gevolgen voor de organisatie van Rigpa. Dit geldt voor
het buitenlan4 maar ookvoor Nederland. In dit artikel
besteden wij aandacht aan de ontwi_lftelingen waar ve-
len op de een of andere manier wel wat van zullen
merken. Rigpa ontrvikkelt zich van een improviserende
naar een meer professionele organisatie, waarbij ge-
tracht wordt het sprankelende, in het moment zijn, wat
Rinpoche kenmerkt en uitstraalt, deel van de organisa-
tie te laten zijn.

Internationaal
Internationaal zljn er een tweetal hoofdontwikkelingen.
De eerste daarvan is de instelling van de International
Coordination Board (CB), een rnzuragementteam dat
voor Rinpoche leiding geeft aan de totale organisatie.
In de ICB hebben zitting Patrick Gaftrey, Ian Max-
well, Maureen Cooper en Philip Philippou.
De instelling van de ICB is gepaard gegaarL met een
verandering van de financiering. Met ingang van I ja-
nuarijl. dragen alle organisaties binnen het internatie
nale Rigp4 dus Rigpa-Nedertand, maar ook Lerab
Ling (het retraitecentrum in Zuid-Frankrijk), en Dhar-
makosha (uitgeverij van onder andere de View), en de
andere nationale Rigpa's, I0 %o van hun bruto omzet af
aan de ICB. De ICB betaalt uit deze ddrachten de
mensen die (overigens voor heel lage salarissen) full-
time voor Rinpoche en Rigpa-internationaal werken.
Hierbrj kan gedacht worden aan leden van de ICB zelf,
leden van het RISPP-team (Rigpa Interna-
tional Study and Practice Progranune), en
mensen die tot de persoonlijke staf van Rin-
poche behoren. De taak van de ICB is het
leiding geven, co6rdineren, prioriteiten
stellen en ondersteuning geven aan alle or-
ganisatie-onderdelen binnen Rigpa. Hoewel
elk organisati+.onderdeel dat een eigen
rechtspersoonlijkheid bezit, bijvoorbeeld de
Stichting Rigra-Nederland, juridisch en
economisch zelfstandig is, en voor zichzelf
verantwoordelijlq wordt gevraagd plannen,
zeker wanneer deze investeringen vergen of
wanneer deze een groot beroep op schaars
talent doen, ter advisering eerst aan de ICB
voor te leggen. Hetzelfde geldt voor benoe-
mingen in sleutelposities, waarbij het ge-
zicht en de reputatie van Rigpa en Rinpo-
che in het geding kunnen zijn. Op deze ma-
nier wordt enerzijds verzekerd dat wat on-
der de naam van Rigpa gebeurt zoveel me
gelijk in de geest van Rinpoche geschiedt,
en anderzijds wordt de efectiviteit van de
totale organisatie bevorderd. De inzet van
altijd schaars aartwezig talent en financi€le
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middelen kan geoptimaliseerd worden. Ervaringen die
ergens in de organisatie zijn opgedaan, kunnen direct
ter beschild<ing komen van andere delen lan de organi-
satie enzovoort. Dit alles met handhaving van de eigen
verantwoordelijkheid van alle rechtspersonen binnen
de totale organisatie. Een uitvloeisel van deze opzet is
ook dat wanneer bijvoorbeeld een ICB-lid het nodig
vindt om ailn een activiteit van een van de rechtsperse
nen deel te nemen, dit lid daarvoor bera^lt. Voordien
kwam men, e\ zat de rechtspersoon met de kosten,
waardoor deze rechGpersoon moeilijk kon plannen en
soms met grote financidle hiaten kwam te zitten, waar-
door het moeilijk was helemaal voor zichzelf verant-
uroordelijk te zijn. Er vindt dus een shrk verzakelijking
maar vooral verheldering in de onderlinge relaties
plaats, r:raardoor de relaties beter kunnen worden.

Lerab Ling
Dezelfde organisatieprincipes zijn op Lerab Ling van
toepassing. Vroeger werd Lerab Ling formeel bestuurd
door een college van afgevaardigden van de verschil-
lende nationale Rigpa's. De organisaties namens welke
de afgevaardigden in het bestuurderscollege zaten, na-
men echter geen verantwoordelijltreid voor Lerab
Ling en de bestuurders T:;ten letterlijk en figuurlijk op
zo'n afstand dar zlj teitelljk niet werkelijk tot het func-
tioneren van Lerab Ling konden bijdragen. Dat is nu
veranderd. LerabLing wordt thans bestuurd door een
kleine groep mensen, onder leiding van Marc Char-
trand, wiens werk en verantwoordelijkheid het is om
Lerab Ling te laten functioneren. Ook de relatie met
ICB, RISPP en de persoonlijke staf van Rinpoche is

Sogyal Riryo&e met Ja Karel Hylkema, Ao$.erd,m, juni 94.
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ROGIER IN TIBET

Het verhaal van de reis naar Lhamo Latso, hetvisioe-
nen-meer. Door Rogier Nollet.

De eerste idee6n die ik kreeg om ruutr Lhamo Latso te
gaan lcwamen toen ik het boekvan Thubten Norbu (een
broer van de Dalai Lama) las. Hij beschreef het meer
als een plek die een diepe indruk op hem achterliet; en
kreeg daar een visoen dat hem zijn leven lang bijbleef.
Zowel hrj als de Dalai Lana z,eE (in het boek ',IVIy pe-
ople, my countr5l") vertellen hoe dit meer gebruikt
wordt omvisioenen te krijgen om de volgende incarna-
ties van de Dalai Lama's te vinden. Ikwas erg onder de
indrulq maat aan de andere kant ook sceptisch over de-
ze verhalen.

In 1986 was het de eerste keer dat er veel toeristen in
Tibet waren. Je zou kunnen zegen dat nrc door de Ti-
betanen met open armen ontvangen werden en we kre-
gen hun vriendschap en vertrouwen. De Chinezen wis-
ten nog niet dat westerse toeristen o<rk tegen de regels
ingingen en dat sommigen naar alle uithoeken van Ti-
bet reisden - zonder permissie. Ze konden natuudijk
niet bestrd worden zoals ze hun 'eigen vollC
bestraffen.
Om een idee te scheppenvan de reissituatie: Ten eerste
was het goed om geacclimatiseerd te zijn (door al on-
geveer 66n maand op die hooge te zijn, zcdrat je gcr;d
kon lopen met je rug;zak). Buiten de toeristenplelften
bestond het eten alleen uit tsampa (meel van gerooster-
de gerst), ttrkpa @ibetaanse noedelsoep) en de echte
Chinese keuken, dus dat was wel wennen. Ten slotte
was het heel waardevol goed schoeisel te hebben en
dikke, sterke kleding - en vooral tijd

Ik kwam net terug van mijn reis naar West-Tibet, Kai-
lash, door de droge Changtang gebieden In Lhasa
kqram ik mijn wienden weer tegen die ik voor mijn
reis naar Kailash in Lhasa ontmoet had en we besloten
met z'n drie€n via Samye en Tsedang naar Lhamo Lat-
so te gaan.

Samye is de beroemde plek waar Goeroe Rinpoche was
uitgenodigd door koning Trisong Detsen, die het boed-
dhisme als staatsreligie wilde vestigen. Goeroe Rinpo
che liet hier zijn tantrische krachten zien in een
krachtmeting tegen de Bon-traditie, die een grote poli-
tieke en religieuze macht had. Goeroe Rinpoche, het
Boeddhisme, won. Hier werd dan ook het eerste boed-
dhistische klooster van Tibet gevestigd.
We bleven een week in Samye. Onze derde reisgenoot
haakte af omdat hij ziek was van amoeben uit
Kathmandu. Met mijn Australische wiendin liftte ik
naar Tsedang. In Tsedang aangekomen gingen we op
zoeknaar een slaapplaats en we werden door de lokale
bevolking verwezen naar het klooster. Het leek of het
een oude gewoonte was. We maakten er diuilbaar ge-
bruik van. Na een warm welkom met thee en soep kwa
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men we erachter dat we in een nonnenklooster waren.
De enige man, de abt van het klooster, nam ons mee
nazr de tempel, waar hif twee aparte bedden had neer-
gez,et. Daar lagen ure dus in een tempel met zoveel
energie datje geen oog dicht deed. Vanuitlsgrlangte-
zochten we de Yarlung vallei met de Yambulakhang,
het paleis van Dzongtsen Gampo, 66n van de oudste
gebouwen van Tibet. Er zljn veel beroemde plekken in
de Yarlung vallei: o.a. een grot, Shetah waar Goeroe
Rinpoche gemediteerd heeft en waar veel termas (in de
elementen of in de geest verborgen Dharma schatten,
bijvoorbeeld Het Tibetaans Dodenboek) gevonden zijn.
Bairotsan4 de vertaler, de eerste Boeddhistische mees-
ter, en Mlarepa's rebelse student Rechung4 hebben
beiden gerust in de natuur van hun geest in de groften
van de Yarlung vallei. Het is ook de vallei vanuraar je
naar de negen verdiepingen hoge toren kunt gaan die
Milarepa gebouwd heeft; deze ligt dicht bij de Bhuta-
nese grens.

De uiteindelijke reis naar Lhamo Ldso begon door
Tsedang uit te lopen langs de checlgost. Als je in Tibet
van de toeristenroute afbent, moet je liften of lopen, of
heel duur eigen vervoer huren. We kregen een lift en
grngen passen over van ongeveer 5000 meter. Dit is
richting zuid-oost vanuit Lhasa gezien en na elke vallei
werd het groener en groener. We lcwamen in een ge-
bied dat beroemd is vanwege zijn wilde abrikozen en
walnoten. De flora en fauna was totaal anders dan in
Samye enl-hasa.
We sliepen buiGn omdat ure in illegaal gebied waren.
Uiteindelijk kqiamen we brj de Potangla-pas, de laatste
pzrs voor Lhamo Latso. Op de passen was het erg uitge.
droogd en koud maar we hadden wel een prachtig uit-
zicht. Toen kregen we een lift die helemaal doorgrng
naar Gyalsaixian. Dit was een klein dorpje, met een
goed restaurant en hotel, een goede plek om weer op
krachten te komen. Er was een mooie grote Gompa.
(tempel) en de mensen waren erg nieuwsgierig omdat
ze nog niet vaak westerse mensen gezren hadden. We
ru[nen een goede pauze van een paar dagen en sloegen
een voorraad eten in. We moesten van bieruit te voet
verder. Op deze weg had nqg net eenjeep kunnen rij-
den, maar die was er niet, We kwamen een Khampa
(iemand uit de provincie Chamdq Kham) tegen die we
onderweg al eens gespoken hadden; een goed uitziende
nun van een jaar of veertig. Ook hij gjngnaar Lhamo
Latso, drs gingen we met z'n driedn verder. De tocht
ging door een naaldwoud.
In de middag k\iliamen we znn in een dorp waar we
zouden overnachten. Hier waren we aftrankelijk van de
gastwijheid van de dorpelingen. Een beetje beweesd
keken ze ruulr ons enT.evenuezen ons naar een soort
open gzxmschuur met een grote open plaats in het
midden: de dorwloer voor gerst. We konden vanaf de
ze plek goed zien wat ons de volgende rl-g te wachten
stond: een tocht door een vallei die een hoge
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een kronkelweggetje. Van hieraf kon je alleen
nog maar een bergkam zien; die waar we uit-
eindelijk naar toe zouden gaan. Deze bergkam
noemen ze de Dalai Lama's troon; vanaf dit
verheven punt konden zrj het meer inkijken.
Lhamo Latso is ook het'Life Spirit-meer' van
de Dalai Lama's. De meeste Dalai Lama's gaan
minstens 66n keer in hun leven op pelgrims-
tocht naar Lhamo Latso, meestal na hun exa-
men van Geshe en net voordat zij hun politieke
functie als leider opnemen. Hier krijgen ze
voorspellingen over het verloop van hun carrid-
re en de wijze waarop ze sterven. De kracht
van het meer geeft ook gedetailleerde informa-
tie over de plaats en omstandigheden van de
Dalai Lama's reincarnaties. Daarom werd het
meer ook vaak bezocht door de regenten die als
taak hadden de nieuwe incarnatie van een Da-
lai Lama te vinden. Zelfs nu komen er nog vele
pelgrims uit alle hoeken van Tibet om inzicht
te krijgen in de toekomst van Tibet en in hun
persoonlijk lot.
Op het derde plateau, vlak voor de steile berg-
wand, is de plek waar Ir4 een Duitse wouw,
niet meer verder kon. Zij voelde hier gewoon
een onzichtbare muur, waar ze niet doorheen
lcua4 en ze is daar dan ook gestopt. Dit ver-
haal hoorde ik naderhand. We zijn daar een
poosje gaan zitten om uit te rusten. Ik voelde:
'Dit wordt echt heel ^n t'. Vanaf hier bleven
we bij elkaar en moesten we elkaar echt hel-
pen. De Khampa liep in een aarfiigtempo voor
ons uit. We dachten: "Waar gaat dit in wedes-
na m nazr toe?" Dit laatste gedeelte liepen we
stapje voor stapje met veel rustpauzes. Ik voel-
de elke ademhaling en mijn hart bonkte. Gelei-" *tftr

I-hmol^dso

De volgende ochtend gingen we na heel wat moklsen
thee weer op pad. Toen werd het echt een hele klim.
We liepen achter de ruine langs en gingen de noorde-
lijke vallei in. Dit rverd een klim van drie, vier uur. De
eerste vallei liepen we maar voor de helft uit, waarna
we helemaal links weer een andere vallei ingingen.
Hier kwamen we op een soort plateau uit waar een
klein meer was. Vanaf dat punt konden we uiteindelijk
zien waar Lhamo Latso zich bevond. Boven het eerste
plateau konden we heel in de verte de bergkammen
zien.
De afstanden waren niet zo etg groot, rnaar het lopen
op zich was ontzettind zvuaar omdat we op grote hoog-
te waren gekomen. Je moet je voorstellen dat je traps-
gewijs plateaus op gaat.

Op het eerste plateau was een meer. Een shrk verder
naar boven was er een tweede plateau, met weer een
meer erin. Nog een stuk verder naar boven een derde
plateau; ook daarin weer een meer dat'Yoni-lake' heet,
dat door een gletsjer gevoed wordt. Op dit punt waren
alle andere bergkammen uit het zicht verdwenen en
wal je zag was 6en besneeuwde steile bergmuur met

fc{.o: HeikoM Rzrh delijk aan werden tussen de bergpieken de ge-
bedsvlaggen en wat gedaanten zichtbaar. Hier-

door konden we de afstand beter inschatten. Ik was
bekaf.

De laatste stappen glngen zwaar. Toen we uiteindelijk
bij de richel aankelamen, staken de Khampa en een
monnik een hand uit om ons erop te trel&en. We wa-
ren omringd door kleine bergpieken, Mani-stenen en
ontzettend veel gebedsvlaggen. Dit was de Dalai La-
ma's troon. Van hier af, 150 meter beneden je, en 6dn
kilometer voor je uit, in een soort grote kom omringd
door bergpieken" lag Lhamo Latso. Het was mrutr een
heel klein meer. We waren op 5300 meter hoogte en
zagen ook nog andere besneeuwde bergketens erom
heen liggen. Het uitzicht was grandioos. Je voelde je-
zelf maar heel nietig in deze ruimte.
Een diepe rust en tewedenheid voelde ik in mezelf op
komen. Ik deelde dit met mijn reisgenoten - we lach-
ten, omhelsden elkaar. Ik zag twee monniken en 'n ou-
dere monnik die heel rustig in het meer zatente staren.
Ik gng op mijn bag;age zitten en ik keek ook het meer
io. Op dit moment werd ik me pas bewust waar ik ei-
genlijk was.
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Het Dzogchen Klooster

Het Dzogchen Klooster ligt in Zuid-India en staat on-
der leiding van de zevende Dzogchen Rinpoche. Het is
de wederopbouw van een van de grootste kloosters van
Tibet volgens de wens vanZ.H. de Dalai Lama die een
sterke verbondenheid voelt met Dzogchen Rinpoche.
Deze band dateert uit de tijd van de vijfde Dalai Lama
die in de l7e eeuw leefde. De zevende Dzogchen Rin-
poche, ofwel Jigm6 Losel Wangln, werd geboren in
1961 en werd herkend als een reincamatie van de zes-
de Dzogchen Rinpoche, een van de meest eminente la:
ma's van Tibet. De zevende Dzqgchen Rinpoche is per-
soonlijk door de Dalai Lama opgevoed.
Dzogchen Rinpoche is samen met Soryal Rinpoche de
spirituele leider van Ripa. Sognal Rinpoche heeft
Dzogchen Rinpoche steeds financieel geholpen en ge-
steund met de bouw van het gelijknamige klooster en
studiecollege. Dzogchen Rinpoche heeft nu de leiding
over de opvoeding en training van een groeiend aantal
monniken en in het zojuist voltooide retraitecentrum
zijn inmiddels ook drie-jaren-retraites begonnen. Door
de jaren heen is Dzogchen Rinpoche onder andere ge-
steund door Rigpa-leden, in de vormvan sponsoring
van monniken. De Rigpa-leden gingen een verbintenis
zuul voor periodieke betalingen voor de dagelijkse kos-
ten van bijvoorbeeld voedsel, kleding, studie- en beoe-
feningsmxeriaal. Dzogchen Rinpoche is nu bezig met
het vestigen van selfsupporting projecten zodat het
klooster op den duur op grote schaal in zijn eigen on-
derhoud en in dat van de monniken kan voorzien. De
nabijheid van een wij grote Tibetaanse gemeenschap

maakt deze toekomstplannen mogelijk. Het klooster is
daarnaast van cruciaal belang in het lenigen van hun
spirituele noden. Sommige van de projecten - de op
bouw van een markt met resiaurant en winkels, de pre
duktie van hoog gekuralificeerde wierook op commerci-
eel niveau en een zuivelboerderij - zijn
nu min of meer voltooid. Ze z.rlnkJaar
om een inkomen voor het klooster te
gaan genereren.

Rinpoche zou nu ook graag het klooster
willen verbeteren en uitbreiden, in het
bijzonder de accomodatie voor de mon-
niken, de mensen in retraite en de be-
zoekers. Ook de nog zeer primitieve
keuken en de beperkte eetgelegenheid
zijn hard aan vernieuwing toe; opdat het
klooster kan uitgroeien tot belangrijk
centrum voor Dharma-onderricht vol-
gens alle Tibetaans boeddhistische sche
len, zoals het de Dalai Lama voor ogen
staat, nu en in de toekomst. De energie
en de betrokkenheid die Dzogchen Rin-
poche toont en ook aldjd heeft ge
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toond, waarborgt dat ook dit doel gerealiseerd zal wor-
den. Donalies en sponsorships van monniken hebben
het klooster tot zijn huidige, goed functionerende staal
gebracht. Onze voortdurende hulp, nu en in de toe-
komst, z.al lliet in staat stellen om een solide basis te
vestigen waarop alle hoop voor de grote levende tradi-
tie van Dzogchen (waarvan Rigla ook deel uitmaakt)
in vervnlling tar gaeln. Als je het Dzogchen klooster
wilt helpen met een bijdrage, hoe bescheiden oolg en
als je meer gedetailleerde informatie wilt over hoe je
het werk kunt steunen, of als je nog andere wagen
hebt, bel me dan alsjeblieft op. Er zijn diverse moge-
lijkheden en alle hulp, hoe klein ook, wordt zeer
gewaardeerd.
Mijn telefoonnummer is: 020 - 673 20 27,DollyHayn

Oproep Koninginnedag 30 april

Als we dit jaar eens eindelijk al die oude spullen die we
hebben liggen, gingen verkopen op straat. Voorje ei-
gen deur of gezamenlijk op een ander ple\ie in de stad!
Ofje laat je talenten de vrije loop met bijvoo6eeld je
viool ofje fluit in het Vondelpark. Dat zou wel eens

een leuke fund-raising kunnen zijn voor het Dzogchen
klooster. Dan storten we deze welverdiende oranjedui-
ten op de bankrekening van Dzogchen Rinpoche ofwe
overhandigen het hem persoonlijk dez.e zorter in Lerab
Ling.

hl<frliedereen meehelpen erlof doneren om het werk
van Dzogchen Rinpoche en Tulku Kelzang(abtvarr
het Dzogchen klooster in Tibet) te steunen. Hebben we
meteen een leuke Koninginnedag. Laat even weten of
je meedoet en waarje staat, de fotograaf komt langs!
Bel het secretariaat 020-6238022.
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Sogyal Rinpoche komt naar
Nederland
Vooraanlandiging, laatste nieuws.

Op maandag 8 en dinsdag 9 mei geeft Rinpoche een

serie van twee lezingen over "Taming the Mn4 Wor-
king with Emotions" in Artemis, Amsterdam. Aanvang
19.30 uur.

A4oaaenzr* op dp?a,r*

We zijn verheugd om te kunnen meedelen dat er op het
nieuwe en prachtige Engelstalige tijdschrift View nu in
Nederland een abonnement te nemen is. Voorheen was
dit alleen mogelijk in Engeland Het tijdschrift komt 4
keer per jaar uit en ieder mrmmer bevat onderricht van
Sogyal Rinpochg onderricht van andere lama's, artike.
len over spirituele zotgen nieuws over Rigra. Dit alles
is liefdevol vormgegeven en geillustreerd met prachtige
foto's. Het is een inspirerende manier om in contact te
blijven met Rinpoche's werk.

Mogehjlfieden om een abonnement te nemen:
- oprichtingsabonnement: fl. 150,-
-ondersteuningsabonnement fl.75,-
- jaarabonnement: fl. 42,50

Als je een abonnement wilt maak dan het b{ibehorende
bedrag over op de speciaal hiervoor geopende giroreke-
ning 35 22 428 t.n.v. Sfichting Rigpa St. Agnieten-
strad 22, 1012 EG Amsterdam, o.v.v. het betrefrende
abonnement View.

Lezing Rabjam Rinpoche in
Amsterdam

Op 4 mei a.s. om 21.00 uur geeft Rabjam Rinpoche,
hoofd van het Shechen Klooster in Kathmandu en
kleinzoon van Z.H. Dilgo Khyentse Rinpoche in Arte.
mis, Keizersgracht 676, een lezing over Lojong.
Vooraf is er van 1.9.00 uur tot en met 20.02 uur sa-

men met de Dharmadhatu Sangha een tonglen beoefe-
ning ter gelegenheid van de 4 mei dodenherdenking.
Rabjam Rinpoche is 28 jaar oud en is door Khyentse
Rinpoche als een van zijn meest nabije discipelen op
gevoed. Rabjam Rinpoche is op doorreis naar Canada
en tot onze grote vreugde heeft hij toegezegd een le-
angte willen geven. De lezing wordt door Dharmad-
hatu georganiseerd in samenwerking met Rigpa.

Retraites
Retraites met Sogyal Rinpoche

Turning suffering and happiness into the path of
enlightenment
Zomerkamp in Oberlethe blj Oldenburg (Osnabriick)"
Duitsland van 12 tlm 16 juni.. Voor meer informatie
bel het secretariaat.

Lerab Ling- zomerretraites

Tarning Confusion into lYisdom
Voor mensen die reeds meerdere Rigracursussen er/of
een retraite meegedaan hebben, 10 Vm 29 juni.

Bezoek van Z.E Penor Rinpoche en zomerretraite
met Sogtal Rinpoche
Voor mensen die minimaal drie retraites met Sog/al
Rinpoche hebben gedaan. Serieuze Vajrayana studen-
ten njn welkom tijdens het bezoek van Penor Rinpoche
van 15 juli t/m 23 juli. Tot 6 augustus is de retraite
voor Dzogchen Training studenten van Soryal Rinpo-
che die een goede basis van beoefening en kennis
hebben.

The Healing Power of Compassion
Retraite gebaseerd op het Tibetaanse boek van leven en

sterven. De retraite is open voor iedereen en is speciaai
bedoeld voor mensen die in de gezondheidszorg wer-
ken, 11 t/m27 augustus.

Sanghadag, het Jaar van
Goeroe Rinpoche
Op zondag 21 mei a.s. wordt weer een sanghadag ge-

organiseerd. Het thema van deze dag is "Goeroe Rin-
poche". Het programma zal bestaan uit gezamenlijke
beoefening presentaties van het nieuwe studieaanbod
en structuur in Rign in het kader van het jaar van
Goeroe Rinpoche en een brainstorm over het lmgzaarr
cre6ren van een cultuur van Goeroe Rinpoche. Deze
dag is vooral bedoeld voor mensen die wel eens een re-
traite met Sogyal Rinpoche gedaan hebben of een cur-
sus bij Rigpa gevolgd- De sanghadag vindt in het cen-
trum plaats en begint om 10.00 uur met koffie en thee.
Wees zo wiendelijk je van te voren op te geven als je
van plan bent te komen

Cursussen, Open Dag Rigpa
In het najaar beginnen er weer boekcurssen.Voor mensen die kennis willen maken met het Rigpa-centrum en informatie
willen krijgen over het cursusaanbod, organiseren we op zaterilag 20 mei a.s. een open dag Het programma, dat in de

middag herhaald wordt, bestaat uit de volgende onderdelen:
- welkonr, introductie Soglal Rinpoche en Rigl4 video, proefles over meditatie en compassie.
- ochtendprogramma: 10.30 - 12.30 uur, middagprogramma: 14.30 - 16.30 uur
Meer over het nieuwe programrna van studie en beoefening vindt u in de volgende nieuwsbrief.
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