


Voorwoord

Beste Nieuwsbriefl ezer,

Deze keer is het thema van de Nieuwsbrief:
kunst. Er zitten veel kunstenaars in de sangha
en sommige van hen hebben op onze oproep
gereageerd om werk in te zendery in de vorm
van gedichten of beeldende kunst. Verder vind
je binnen het thema een interview met de thang-
ka-schilderes Marianne van der Horst, leerling
van Gelek Rinpoche, en de serie over
Iconografie van het Tibetaans boeddhisme is dit
keer gewijd aan Sarasvati, de Boeddha van de
Kunsten. Het artikel van Sogyal Rinpoche gaat
dit keer over kunst in ruimere zin, de kunst van
het leven: hoe onwetendheid te doorsnijden,
met misvattingen om te gaan en zicht op ons
leven te behouden. Naast het thema kunst
bestaat een groot gedeelte van de Nieuwsbrief
uit artikelen over beoefenizg: een artikel over het
vorÍnen van een sangha van beoefening en drie
verslagen van de Nederlandse één-jaarretraite-
gangers in het internationale retraite centrum
Dzogchen Beara in Ierland.
De redactie wenst je veel leesplezier en een
inspirerend voorjaar!

Openingstij den secretariaat

Het secretariaat is gehuisoest in Irct Rigpacentrum.

Het secretariaat is in principe iedere ochtend
van 10.00 tot 13.00 uur bereikbaar.

Tel:020 - 6238022.

Hoe het Rigpacentrum te vinden

Het centrum in Amsterdam is gelegen tussen de
O.Z. Voorburgwal en de O.Z. Achterburgwal ter
hoogte van Hotel Grand (hetvoormalig stadhuis).
Vanaf het station is het 10 à L5 minuten: loop (of
neem de tram) naarde Dam;ga daarlinksaf deDam-
straat in; over de brug rechb de O.Z.Voorburgwal
in; de eerste straat links is dan de Sint Agnieten-
straat; het centrum bevindt zich aan het eind van
de straat rechts op de hoek op nr.22.
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De Dingen overzien en ernaar Flandelen

Als we een spiritueel pad oolgen, is het meer dan ooit belangrijk
om de geest en zijn misleidingen te doorzien,

en te weten hoezeer misaerstanden ons leaen domineren.

Sogyal Rinpoche

Vertaling aan Tíneke Peeters aan "Being on top of things" ,
Viaa,lsxte 2, Autumn 1994.

f k herinner me een verhaal dat ik als kind in Tibet
I voor het eerst hoorde. Het komt uit de 'Jataka ver-

Ihalen', verhalen over de vroegere levens van
Boeddha. Dt verhaal gaat over de keer dat hij als leeuw
geboren was en aan de rand van een diep woud
leefde. Op een herfstdag ontstond er een enorme
opschudding en alle dieren sloegen op hol. De leeuw
zag hoe ze met honderdduizenden voor hun leven
renden, zonder achterom te durven kijken. Als nie-
mand hen tegenhield, zo realiseerde hijzich, zouden
ze tot aan de zee doorrennen en verdrinken. Snel sprong
hij boven op een heuvel en brulde drie keer. AIle die-
ren hielden tegelijkertijd stil, dicht tegen elkaar aan
gedrukf een enorrne trillende menigte. De leeuw
daalde van de hzuvel af en vroeg waar ze zo hard voor
wegrenden. 'TIet einde van de wereld komt eraan!"
schreeuwden ze-
"Wie heeft dat gezegd?" vroeg de leeuw.
"De olifanten," zeidert ze.
"Nee, wij niet," zeiden de olifanten verontwaar-
digd, "het waren de leeuwen."
"Nee, de tijgers vertelden het ons," zeiden de leeu-
wen.
De tijgers zeiden dat het de neushoorns waren; de
neushoorns zeiden dat het de buffels waren; de
buffels zeiden dat het de antilopen waren; de anti-
lopen zeiden dat het de gazellen waren; en de
gazellen zeiden dat het de konijnen waren. De
konijnen zeiden: "Dit kleine konijntje hier zei het.,,
De leeuw liep naar hem toe en vroeg: "Hoe weet je
dat het einde van de wereld eraan komt?"
"Ik hoorde het meneer, een verschrikkelijk kra-
kend geluid. En ik zag iets vanuit mijn ooghoek."
"Waat?" zei de leeuw, "Vertel me precies wat er
gebeurde."
"lk zat onder een boom na te denken over wat er
met me zou gebeuren als het einde van de wereld
zou komen, toen ik plotseling dit krakende geluid
hoorde, alsof de aarde zelf scheurde."
"Laten we eens gaan kijken" zei de leeuw, en het
konijntje klom op zijn rug en wees hem de weg.
Toen ze vlakbij de boom waren gekomen sprong
het konijn van zijn rug af, want het durfde niei
dichter bij de scheur in de aarde te komen. De

leeuw ging naar de boom, zagwaat het konijn had
gezeten, en zag de vrucht die krakend op de
herfstbladeren kapot was gevallen. Hij riep het
konijn en liet het hem zien, en ze vertelden de die-
ren dat hun angst voor niets was geweest. En dat
het niet het einde van de wereld was.

//

T Joe vaak maken we van

L L;ïH:ïfi:::ï"il"::ï
het buiten alle proporties op. Er
ontstaan zo vaak problemen van-
uit een klein misverstand; iemand
glimlachte niet naar je vandaag
zoals gewoonlijk; je leraar keek
streng naar je, of je kreeg wat kri-
tiek van je beste vriend; de koffie
smaakte vanochtend niet zo goed; je had een beetje
een slecht humeur... meer is er niet nodig om onze
dag le bederven! Soms voelen we ons zo bnco6, m otue-
ker, zo iel en kwetsbaar dat een achteloze opmerking,
een haastige reaktie of een slecht geplaatste grap
ons zelfuertrouwen helemaal onderuithaalt, en als we
hetmisverstand niet terplekke uitdeweg ruimen kan
het soms als een zaadje wortel schieten en alsmaar
groter worden. Kleine problemen woekeren voort en
groeien uit tot enorme angsten en emotionele aard-
bevingen; hoe klein ons liiden in werkelijkheid mis-
schien ook is, we beelden ons in dat het het einde van
de wereld is, net als het konijntje.

Misschien kunnen we niet precies aanwijzen waar
het probleem zit - soms is het alleen maar een
slecht humeur - maar ergens willen we eruit halen
wat erin zit. We wentelen ons in zelfmedelijden, of
laten ons in een depressie wegzakken. En we laten
het vooral niet los. Het is alsof we erop gebrand
zijn het op de spits te drijven, bijna alsof we wraak
op iets of iemand willen nemen, en dan blijken we
dat uiteindelijk altijd zelf te zijn. En zo heen en
weer geslingerd vinden we feilloos oÍrze weg naar
een crisis. Intussen doemt onze misvatting of onze
depressie op als een macabere sculptuur waar we
zelf aan werken, of als een gebouw dat we koorts-
achtig aan het construeren zijn, steeds verder uit-
bouwen en uiteindelijk bekronen met de ontdek-
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king van een diepgeworteld oeroud probleem. Een
modelhuis, volledig voorzien van de best mogelij-
ke redenen waarom we ons depressief moeten
voelen. Wat ons intussen ontgaat is, los van het
feit dat ons probleem niet zo ernstig is, dat het
allemaal op niets gebaseerd is. Het bestaat niet
werkelijk.

de zomer van 1900 begon de Tibetaanse mys-
ticus Tertón Sogyal een cyclus van onderricht en

te onthullen die meer dan
duizend jaar eerder door de buitengewone meester
Padmasambhava waren verborgen. Het hart van
zijn openbaring is een opmerkelijke instructie over
hoe gebreken in het systeem van onderlin-
ge afrankelijkheid, dat al onze levens regeerb

getransformeerd kunnen worden. Ik was
erg verbaasd toen ik de eerste regels las:
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T A /aarom gaan we in's hemelsnaam door al

l/ \/ die dingen heen? Voor niets? Het is zo
Y Y moeilijk voor ons de waarheid te zien voor

wat ze is omdat we alles zo persoonlijk opvatten - we
vinden geen ander uitgangspunt en merken niet
hoezeer de geest overdrijft. Dit is een van de symp-
tomen van samsara, de onbeheersbare kringloop
van leven en dood waar we allemaal aan onderhe-
vig zijn.
Onderzochten we ze maa4 al deze verschijnselen,
al die dingen die we voor waar aanzien, dan ont-
dekken we dat ze helemaal niet bestaan. We heb-
ben slechts een moment van diep inzicht in de

meest innerlijke natuur van de geest
nodig om deze namaak-realiteit te zien
voor wat hij is: een manièr om onze ware
natuur te ondermijnen en saboteren. We
zien dat al onze hoop, angst en verr.rrach-
tingen handlangers van samsara zijn,
aangesteld om ons te verzwakken en uit
te putten.

Al luisteren we naar spiritueel ondenicht
en horen we steeds weer opnieuw de waar-
heid dat alles als een illusie is en slechts de
misleidende verschïnselen van de gees! als
het om onwetendheid gaat, neemt deze
zulke betoverende en overtuigende gedaan-
tes aan dat we er niet in slagen haar te her-
kennen en te zien voor wat ze werkelijk is.

Rigpa Nieuwsbrief

*

Wat ons intussen

ontgaat is, los aan

lrct feit dat ons

probleem niet zo

ernstig ís, dat lrct

allemaal op niets

is gebaseerd...

"De wortel van alle gebreken, alle feilen is
niets anders dan onwetendheid. Deze
onwetendheid is als een stapel stenen aan
de horizon voor een mens aanzien: het
heeft geen enkele basis, wat betekent dat
zelfs de oorsprong van deze gebreken niet
bestaat."

In andere woorden, al onze problemen
komen uit niets voort, ze zijn alle geba-
seerd op een misvatting die niet eens
bestaat. Hoe meer ik nadenk over de
woorden van Padmasambhava, hoe meer
ik de waarheid ervan besef. Met al onze
ideeën over en verkeerd begrip van de
dingen zien we meestal slechts een
gedeeltelijke en vervormde versie van hoe de din-
gen in werkelijkheid zijn. De visie die we over de
werkelijkheid ontwikkelen is een eigen verzinsel,
een overdrijven, een fantastisch bouwwerk van
verwarde denkbeelden. Vanuit het niet-begrijpen
scheppen we iets gebaseerd op dat verkeerd
begrip, en dat kan alleen maar een leugen en illu-
sie zijn. Vervolgens slikken we die leugery vallen
voor de illusie en nemen aan dat het de waarheid
is, zoals de dwaas die zijn leven besteedt aan het
zoeken van de spreekwoordelijke pot met goud
aan het eind van de regenboog.

Hoe tragisch is dit! Want deze misvatting brengt
eindeloze complicaties met zich mee: hoop en
angst, wanhoop en zelfs zelfmoord. We bezorgen
onizelf leed en scheppen problemen die volstrekt
onnodig zijn. Het is Zo eenvoudig - we hoeven het
onszelf alleen maar te realiseren. En als dan uitein-
delijk tot je doordringt hoe onnodig het is, loopt je
hart over van mededogen voor iedereen die op
deze manier lijdt. En fegelijkertijd begin je het
absurde ervan in te zien - het is net zo belachelijk,
zo zeggen de Tibetanen, als proberen een touwtje
om een ei vast te knopen.

Dat maakt ons'onwetend'. Ik realiseer me
t steeds meer dat het, als we een spiritueel

pad volgen, meer dan ooitbelangrijk is de
geest en zijn misleidingen te doorzien, en

te weten hoezeer misverstanden ons leven domine-
ren. Voor een spiritueel beoefenaar is het van cruci-
aal belang de dingen te overzien en emaar te handelen.

Dit kan allerlei dingen betekenen. Een ervan is dat
we de wortel van onze problemen moeten herken-
nen. Vaak zet de genezing van mensen in op het
moment datze inzien wat het wezen van hun pro-
bleem is. Maar de oorzaak van onze problemen en
verwarring achterhalen lijkt zo moeilijk en duurt
zo lang. Ze worden aan alle kanten ondersteund,
en ook al vangen we af en toe een glimp op van
hoe onze situatie in werkelijkheid is, alles lijkt er
op gericht te voorkomen dat we dit zien. Om het
helder voor ogen te krijgen zijn misschien speciale
omstaridigheden nodig, of een speciale omgeving,
of gewoonweg tijd. Soms is de oorsprong van ons
probleem ook verborgen vanwege ons karma,
waardoor het onmogelijk voor ons is te zien wat
ons in de weg zit, of voor de leraar of een vriend
om het ons duidelijk te maken. We kunnen pas
zien wat het is als het karma is gezuiverd. Of mis-
schien weigert onze koppige trots eenvoudig het
in te zien en neemt liever onze misvattingen voor
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waar aan, er met toegewijde gehechtheid aan vast_
houdend omdat we heimelijk vermoeden het mis
te hebben en dit niet onder ogen kunnen zien. Er
spelen zoveel faktoren een rol, en een helder kun-
nen waarnemen van onszelf heeft alles te maken
met de complexe manier waarop de dingen onder-
ling afhankelijk zijn.

Alles ontstaat vanuit onderlinge afhankelijkheid.
Als alles op zijn plaats valt noemen we dit gunstig
en ontvouwen de dingen zich harmonieus. Maar als
er iets niet echt'klikt', ontstaat er een opening, een
vacutim, en op het moment dat helderheid ont6reekt
kunnen misvattingen binnensluipen. En als er maar
eeamaal genoeg ongunstige ingrediënten bij elkaar
zijn vormen ze op de een of andere manier de vol-
maakte omstandigheid om ons ervan te overtuigen
dat onze misvatting de waarheid is. Hier kunnen
anderen weer gebruik van maken, wat hun rede-
nen daarvoor ook mogen zijo waardoor we erbe aan-
gezet worden de situatie nog levendiger te maken -
en er is iets in ons dat geniet van het drama.

Dingen beginnen zich dan op te stapelen, want als
y: li"j helder zijn, stoppen we alles waar we geen
helderheid over hebben - al onze pijn en ons ver-
driet, al onze onzekerheid, angsien, emoties en
obsessies - in die ene duistere plek. Dus als we ons
voornaamste probleem niet kunnen zien of niet
eerlijk onder ogen durven zien, zal het overal cle
kop opsteken en zich aan een of ander aspect van
onze geest of ons leven hechten. Zo gauw een pro-
bleem is opgelost verschuift het naár iets anders,
en weer naar het volgende, en wordt zo een steeds
terugkerende calamiteit.

Maar als we de wil en de openheid hebben om de
wortel van onze grootste persoonlijke problemen
te identificeren en duidelijk te zien vooi wat hij is,
komen we er misschien tot onze verrassing achter
dat het niet zo'n gigantisch probleem is. Misschien
is er enkel een subtiele verschuiving nodig. Voor
het opvangen van een glimp van de iatuur van de
geest bijvoorbeeld is slechts een hele kleine ver_
schuiving nodig, een andere manier van kijken:
van in de geest kijken.

De boeddhistische geschriften hebben hun eigen
favoriete voorbeeld: stel je voor dat je op een
avond in de schemering gaat wandelen. plotieling
zie je_op het pad voor je iets dat een slang lijkt Ë
zijn. Je staat verstijfd van angst, begint te zweten,
je hart klopt wild en je geest probeert razendsnel
iets te verzinnen om aan de slang, en de dood, te
ontsnappen. Een impuls volgend doe je je zaklamp
áan, en tot ie verbazing en opluchting zie je dat d-e
slang maar een vermolmd stuk touw is. ie slaakt
een zucht van verlichting en schraapt nerveus je

keel. Maar waar was de
slang dan? Het was een
totale illusie die enkel in
je geest bestond, en in
diens concepten, en in je
geneigdheid tot angst die,
gewekt door een misvat-
ting, zich onmiddellijk op dat onschuldige stuk
touw proiecteerde.

Hebben we niet allemaal weleens zulke momenten
van plotseling inzicht beleefd, waarop al onze
vooropgezette ideeën ergens over verschoven en
een totaal ander, soms verrassend, maar altijd
meer authentiek beeld van de realiteit werd ont-
huld? Zulke momenten moeten we niet over het
hoofd zien, want we kunnen dan in een flits sam-
sara, de vicieuze kringloop waarin we onze levens
verspillen, onthuld zien als een kolossaal verzin-
sel, niets dan onwetendheid, die zelf niet bestaat
en toch een vermoeiend doolhof van misleidingen
is geworden. Plotseling beseffen we op een dióp-
gaande en bevriidende manier iets over hoe de
geest werkt en hoe misvattingen ontstaan. Waar
het dan om gaat is dat besef niet kwijt te raken,
zodat wanneer zich een soortgelijke situatie voor-
doet deze op z'n minst minder intens is. Waar we
in ieder geval zeker van kunnen zijn is dat als we
niet bewust proberen de herinnering aan dit besef
levend te houden de geest binnen dó kortste keren
een manier zal vinden om hem van zich af te
schudden.

De dingen overzien en ernaar handelen betekent
ook die momenten te herkennen en levend te hou-
den waarop een krachtig inzicht zich even ont-
vouwt, een ogenblik van helderheid en wakker-
heid waarop iets ineens kristalhelder wordu een
moment van bevrijding waarin de woorden van
e,en spiritueel onderricht dingen op hun plaats
doet vallen en een verdieping van bégrip bringen
en_het mysterie ontsluieren hoe spirituóel inzÉht
in het leven te integreren.

Jn het Dzogchen onderricht spreken we erover
I hoe in de staat van meditatie, alle dingen in de

J-oorspronkelijke zuiverheid van natuurlijke een_
voud oplossen. Op sommige momenten worden de
dingen doorzichtig en merk je hoe natuurlijke een_
voud hun ware manier van zijn is. Hoe belachelijk lijkt
het dan om al ons geluk in te zetten voor, en al ons
vertrouwen af te laten hangen van een of andere
terloopse, oppervlakkige gebeurtenis. In die helde_
re momenten kunnen we zien dat het voor ons het
allerbelangrijkste is om naar onszelf terug te keren,
onze ware natuur te herkeÍrne& daar ons vórtrouwen
in te stellen en dat vertrouwen te stabiliseren tot het
onwankelbaar wordt.
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Kijk nu eens terug en haal zo'n moment weer naar
boven. Misschien heb je het opgeschreven, of vind
je het ergens in ie herinnering. Zoek voor iezelf de
hoogtepunten op, de piekervaringery en verzamel
die momenten, want het is van vitaal belang dat je
ze niet verloren laat gaan. Waarom? Hoe helder
die ervaringen ook zijn in de context waarin je ze
had, als je die omgeving weghaalt, vervagen ze
langzamerhand. De alledaagse werkelijkheid van
ons gewone bestaan is gewoon te sterk; samsara
heeft zijn eigen omgeving, zijn eigen ondersteu-
ning, gemeenschap. beschermers en invloed. Ze
hebben zo'n kracht en zijn zo stevig gevestigd, en
de negativiteit die eruit voortvloeit biedt zo'n ver-
leidelijke en overtuigende argumenten dat het
zonder vastbeslotenheid erg moeilijk is je inspira-
tie blijvend op het spirituele pad te laten doorklin-
ken.

T-t "r 
van mijn studenten vertelde me wat voor hem

H 'a" dingen overzien en ernaar handelen'bete-
I-J kende: nietvastblijven stekenin onze oude patno-
nen. Maar hoe ontkomen we daaraan? Door eruit te
stappen, het pad ligt voor ons, al helemaal in kaart
gebracht. "Vergeet het eerste onderricht van de Boed-
dha nieí', zei ik hem, "over de vier edele waarheden,
waarin hij ons vertelt dat er een einde aan lijden en
verdriet is, en een pad dat leidt naar dat einde van
lijden. Een van de belangrijkste dingen om in te zierL
is dat Boeddha ors werkelijk een manier laat zien waar-
op we eruit kunnen komen. Weiger te allen tijde in
je oude gewoontes vast te roesten, maar ga nog een
stap verder en volg het pad om eruit los te breken."

Vrienden en leerlingen vertellen hoe ze geplaagd
worden door een patroon dat zich steeds weer
herhaalt: steeds verlaten hun partners hen; of er is
altijd wel een probleem op het werk; of vriend-
schapsbanden worden telkens weer verbroken.
Als zoiets je steeds weer overkomt kan het nuttig
zijn de oorzaak te onderzoeken. Maar blaas het
niet te veel op en bega niet de vergissing die we zo
vaak maken om voortdurend over het patroon na
te denken. 'Zo doe ik nou altijd... ik herhaal steeds
weer hetzelfde oude patroon... zo ben ik nou een-
maal, en dat zaI wel altijd zo blijven... ik ben
gedoemd...' Als we zo denken geven we datgene
waar we onszelf van willen bevrijden kracht en
een bedrieglijke realiteit. Wanneer we alsmaar
dezelfde oude krakende plaat afspelen zullen we
nooit veranderen. In plaats daarvan moeten we
onszelf een simpele vraag stellen: Waarom?

Wat de reden ook moge zijn - en dat kan iets heel
eenvoudigs blijken - je moet het identificeren en er
iets aan doen. Als je je probleem voortdurend
voedsel blijft geven wordt het steeds verder opge-
blazen en zit je uiteindelijk in een dichte mist van
complicaties. Dan ben je overgeleverd aan wat ie
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in die mist nog kunt waarnemen als mogelijke oor-
zaken: theorieën over wie je de schuld kunt geven:
je jeugd, je vader, je moeder, je broer, je zus,
Boeddha, Jezus of God. Het is veel te gecompli-
ceerd.

Blijf dus niet steeds naar patronen zoeken, blijf
jezelf niet martelen met gedachten over wat er mis
met je is: rnisschien is ook dat een oud patroon. En
wat je ook doet, identificeer jezelf niet met je pijn,
je verdriet en je kwetsbare plekken, anders zul je
jezelf er nooit van kunnen bewijden. Vereenzelvig
jezelf niet met je fouten, en maak jezelf niet wijs
dat je in wezen slecht bent alleen omdat je ergens
iets verkeerd deed. Het is van veel groter belang
juist de goede aspecten van jezelf te versterken,
om goed te beseffen wat er gebeurt op die fijne
momenten wanneer je vertrouwen hebt in je eigen
natuur, wanneer je je zo goed voelt dat het bijna is
alsof er geen ego is en elk gevoel van'zel{ is opge-
lost, onthullend wie je werkelijk bent, wanneer er
alleen maar mededogen, generositeit en onbe-
vreesdheid is.

iep inons hartwillenwe allemaal ontwikkelen
veranderen en verlicht worden. Maar het is
niet nodig te wachten op de volmaakte situ-

atie, als alles precies goed is om los te laten en te ver-
anderen. Wekunnen hier en nu beginnm. Ze hetmaar
onder ogen: we hebben geen keuze, we moeten ver-
andererL en eigenlijk is dat een zegen. Want het geeft
ons voortdurend een gelegenheid om tot bloei te
komen, om vrii te worden van ons' zel( en zo waar-
lijk onszelf te worden.

Soms raken we er zo gefrustreerd over hoe vastge-
roest we zijn met zo'n grote weerstand tegen ver-
andering, dat we absoluut alles willen veranderen,
zelfs ons uiterlijk. Veroordeel jezelf nief wees ook
niet al te ambitieus en ga niet proberen alles tege-
lijk te veranderen. Zorg ervoor in plaats daarvan
iets fundamenteels te veranderen. Een verande-
ring moet je langzaam eigen worden, dan is het
veel stabieler. Een plotse verandering is als een
belofte die je niet waar kunt maken. Werk gestaag
door en vertrouw erop dat het goed zal komen.
Want je komt er steeds weer achter dat het leven
zodanig in elkaar steekt dat wanneer je werkelijk
loslaat juist datgene wat je wenst ook gebeurt, en
wanneer je er teveel achterheen zit niet. Maar los-
laten is niet hetzelfde als opgevery dat zijn twee
heel verschillende dingen. Geef nooit op maar laat
zeker los.

Rigpa Nieuwsbrief

T fierbij kan de beoefening van meditatie een

H krachtige hulp zijn - want deze inspireert in
I Ions een besef dat we echt los kunnen laten
en dat we, als we dat doeru vrij zijn. Een probleem,
blokkade of obsessie waarlijk los kunnen laten is
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het werkelijke resultaat van meditatie-
beoefening, een teken dat onze beoefe-
ning iets teweegbrengt.

Alles wordt dan zoveel gemakkelijker.
omdat we meer ontspannen met ons-
zelf omgaan. We ontdekken een ver,
trouwen dat van binnen uit komt eerr
authentiek, natuurlijk en onwankel-
baar vertrouwen waardoor we onbe-
vreesd worden. Wat we ook onder
ogen moeten ziery we weten dat we er
wel uit komen. Door onze angst eÍï
onzekerheid of we wel kunnen of zelÍ-c
willen veranderen, en bij gebrek aan
een alternatief, stellen we ons vertrou-
wen daarin waar geen waarachtige
toevlucht is te vinden en zinken terug
in onze oude vertrouwde uitgesleten
patronen van frustratie.

En natuurlijk leunen we soms al te
gemakkelijk achterover en feliciteren
onszelf met onze veranderingen, on1
vervolgens te merken hoe onze subtie-
le gewoontepatronen in een nieuwe
vorm ons leven weer binnensluipen.
Want de gehaaidheid van onze geesi
en van de verkeerde zienswijzen die
uit het ego voortkomen is grenzeloos.
We kunnen de patronen wel doorbre-
ken, maar hoe voorkomen we hun
terugkeer? Door de beoefening varr
meditatie, voortdurend in het Zicht
verblijvend. Het doel van beoefeninl;
is ons een kader te geven dat ons helpi
en een levende atmosfeer van inspira-
tie en van het Zicht van de naruur van
de geest creëert.

We horen vaak over het Zicht vertellen, en dat we
vertrouwen in onszelf moeten hebben, maar wat
houdt dat precies in? Waaraan kunnen we zien of
we het Zicht van het spiritueel onderricht naar ons
Ieven van alledag hebben vertaald? Aan hoe de
rustige en roerige gebeurtenissen in het leven ons
niet alleen wijsheid en onderscheidingsvermogen
bijbrengen, maar middel worden tot vaaráig
omgaan met zowel onszelf als met anderen.
Hieraan kun je zien of je de dingen werkelijk over-
ziet en ernaar handelt. Mijn leerlingen hebben me
verteld over de moeilijkste momenten in hun
leven, bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, als
er geen enkele andere keuze meer is dan loslaten.
Ze vertelden hoe, als ze loslieten in het licht van
hun beoefening en van de inspiratie van het
onderricht, langzamerhand, in de loop van de
jaren, doorheen alle tragedie en alle losiaten een

vertrouwen werd geboren. In de unieke methode
van Dzogpachenpo zeggen de meesters: hoe erger
de omstandigheden, hoe beter het voor je is.2e
bedoelen niet dat alle meest verschrikkelijke cata-
strofes in de rij staan om je als zegen te komen die-
nen, maar dat je met je Zicht je afkeer van proble-
men en verdriet los kunt laten en alles wat je over-
komt in een zegen kunt veranderen.

Er is een prachtige afbeelding van Boeddha die ik
me altijd herinner. Hij zit onverstoorbaar in medi-
tatie, vroeg in de nacht waarin hij verlichting
bereikt. Mara, de belichaming van misleiding,
geeft zijn leger bevel de Boeddha aan te vallen,
maar als de wapens zijn straling bereiken verande-
Íen ze allemaal van instrumenten die leed brengen
in geschenken van eerbetoon. Van speren, zwaaï
den en kokende olie in een regen van zachtg geu-
rende bloemen. {.

Rigpa Nieuwsbrief April 19%
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Marianne Van Der Horst is tlnngka-schilderes en geeft
ook les in het schilderen von thangka's. Floor Hendriks
aolgde aorig jaar een cursus bij haar en u)as daar erg
entlrcusiast over. In lrct knder aan lrct 'kunshnnnmer'
hadden Floor Hendríks en Mark Matlijssen een gesyek
met haar.

Hoe ben je tot thangka-schilderen gekomen? Was
je al een boeddhistische studente ooordat je
begon?

Voordat ik aan het schilderen van thangka's
begory was de kunst die ik maakte eigenlijk
altijd al religieus getint. Voor mij was het echter
te weinig om enkel maar mijn eigen gevoel en
mijn eigen emoties uit te drukken. Het was leuk
om te doen, tentoonstellingen en alles daar
omheen, maar het gaf me gewoon geen voldoe-
ning.
Dankzij een crisis in mijn leven kwam ik bij het
gevoel van'ik wil toch echt wat anders' en in
1.979 ging ik voor het eerst naar India (op  }-jari-
ge leeftijd red.). Ik kwam erg onder de inclruk
van de stupa's en boeddhistische wandschilde-
ringen in Nepal en India. Ik raakte gelnteres-
seerd in mandala's.
In 1983 ben ik bij Andy Weber in de leer gegaan,
daarna in L985 bij Gega Lama. Hij is een
Tibetaanse meesterschilder, en toen was het nog
mogelijk om elk jaar met hem te studeren. In
1986 heb ik besloten om me volledig te rvijden
aan het thangka-schilderen. Eigenlijk is mijn ont-
wikkeling als thangka-schilderes niet echt moei-
lijk geweesq het viel gewoon allemaal op het
goede moment op de juiste plek.

Kun je iets oertellen ouet de technieken en regels
die gelden bij het thangka-schilderen?

Er is altijd een centrale figuur. Wanneer er meer-
dere figuren zijn, dan staan hierboven altijd de
leraren, onderaan de beschermers. Meestal geeft
de leraar van degene die de thangka bestelt hier-
voor instructies, afhankelijk van de beoefenin-
gen die men doet of de beschermers die je nodig
hebt. Daarom ziin thangka's vaak afgeschermd,
zodat anderen niet kunnen zien welke oefenin-
gen je doet. Dit geldt speciaal voor de hogere
tantrische oefeningen.

In principe kun je drie verschillende stijlen
onderscheiden in het thangka-schilderen:
. cle Indiase stijl waarbii de hele achtergrond is

gevuld met vele soorten afbeeldingen of
voorr /erpen.

. de Nepalese stijl; deze kent ook sterke kleu-
ren. De bonte kleuren zijn over het hele vlak

Rigpa Nieuwsbrief

Thangka's
Interview met Marianne Van der Horst-Lem, schilderes en lerares

Door Mark Mathijssen en Floor Hendriks.

Apnl L996

verdeeld, ook in de achtergrond. Er zijn wel
landschappen maar ook die zijn behoorlijk
kleurig.

r de Gabris-stijl, die heeft lichtheid, openheid,
het transparante, alsof het vibreert met licht.
Het landschap is belnvloed door China.

Andy Weber hanteert de Menri-stijl, dat is de
stijl met Nepalese invloedery of , zoals hij zelf
zegt, een mengvorm van stijlen.
De Gabris-stijl, ja dat is echt het mooist. Maar
opvallend is: welke stijl men ook heeft, men past
altijd dezelfde verhoudingen toe voor de boed-
dhavormen. Alle soorten van boeddhafiguren
hebben hun eigen maten en verhoudingen.
Trouwens, hoe toorniger een boeddhavorm is,
hoe kleiner hij wordt afgebeeld. Hij houdt wel
dezelfde breedte. Er wordt gezegd dat boeddha
Shakyamuni zelf deze verhoudingen heeft aan-
gegeven.

Ook het zetten van lijnen, de outlines, moet je
met veel concentratie doen.
Het trekken van een lijn hoort te zijn als muziek
maken: je begint smal, gaandeweg wordt het
breder en uiteindelijk r.t'eer smal. Het penseel
breng je hiertoe zeer licht op het doek. Dan druk
je iets waardoor de lijn dikker wordt, daarna til
je het penseel weer iets op zodat de lijn dun ein-
digt.

In thangka-schilderen zijn zoveel verschillende
technieken, dat is echt fantastisch. De kleurtech-
niek bijvoorbeeld. Je strijkt niet zomaar met een
penseel om een kleur op te zetten, nee, in de ach-
tergrond zet je de kleur neer met wel miljoenen
puntjes. |e werkt over de hoogte van ongeveer
een centimeter, en je zet heel fijne puntjes, met
zeer verdunde verf van een bepaalde kleur, over
een denkbeeldige lijn van links naar rechts, daar-
na ga je iets lager en weer van links naar rechts
met dezelfde kleursterkte. Op die manier zet je
heel veel puntjes. Als je dat zo'n veertig keer
over elkaar doet, krijg je een diepe, donkere
kleur.

Hoe 'otij'ben je bij het schildercfl aan een thang-
ka?

Een figuur moet een bepaalde'outlooK hebben.
Hoe hij kijkt, zijn houding, de stand van zijn
handen en voeten, zijn attributery dat ligt vast.
Maar als je bijvoorbeeld verschillende
Padmasambhava-afbeeldingen met elkaar verge-
lijkU dan zie je dat elke schilder zijn eigen
expressie heeft. Zijn eigen hand, zijn'vloeiend-
heid', zijn omgang met dimensies. Iedereen
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gebruikt haar/zijn eigen kleuren. Ook al ligt de
kleur van vele voorwerpen vast, je kunt wel je
eigen kleurtint kiezen.

Maar hoe aer gaan díe regels dan, gaan ze door
tot aan de lijn uoor de wenkbrauwen? Of ben je
orij om de wenkbrauw te schilderen op je eigen
manier?

Het gezicht, de verhoudingen binnen een
gezicht,liggen vast.

Maar kun je kiezen hoe je de utenkbrauzoen neeÍ-
zet?

De wenkbrauwen en ook de ogen liggen behoor-
lijk vasg Padmasambava en de Groene Tara bij-
voorbeeld, hebben een open'look', ze kijken
echt naar je. Boeddha Shakyamuni daarentegen
is in meditatie en dus zakken de oogbollen wat
naar beneden.Zijn ogen zijn een beetje gesloten.
De Witte Tara is beschermend en helend, de
Groene Tara is krachtig en helend. Dat kun je
allemaal in het gezicht uitdrukken.

Dus als schilder moet je de ogen een bepaalde uit-
dn*king geuen, tnaar in kleine details kan toch
jouza eigen stijl te aoorschijn komen?

]a, en elke kunstenaar doet dat op zijn eigen
manier. Als een schilder alle technieken volledig
onder de knie heeft, als hij een bepaalde vrijheid
gaat krijgen, en daarbij een goede meditator is,
dan kan hij of zii zijnlhaar eigen dingen inzer-
ten.
In het begin start je echt traditioneel. Je cloet pre-
cies datgene wat je ziet of wat je leert. Maar nu,
na acht jaar, hoef ik niet meer zo te kijken naar
voorbeelden omdat ik weet hoe het te doen,
maar dat is gewoon het gevolg van veel erva-
ring. Met de tijd krijg je meer mogelijkheden,
meer vrijheid en meer handigheid. Maar ik moet
zeggen/ er is zo veel te leren, ik denk dat ik daar-
mee nooit klaar zal zijn.

Hoe zou je het aerschil uit kunnen leggen tussen
thangka-schilderen en' gezuo on' schilderen?

Een'normale' kunstenaar is bezig met het uit-
drukken van zijn eigen emoties, zijn eigen
gevoelens. Hijmoet altijd iets uitdrukken. Dat
kan hij meer of minder expressief doery maar hij
is altijd met zijn eigen dingen bezig, met zijn
eigen ideeën, concepten, enzovoort. Een thang-
ka-schilder daarentegen stelt zich ten dienste
van de boeddhistische gemeenschap of van zijn
opdrachtgever. Hij verplaatst zich als het ware
helemaal in die rol. Zijn eigen emoties zijn eigen-
lijk niet zo belangrijk. Hij drukt die wel uit in
zijn werk, maar hij doet dat volgens een bepaald
concePt.
Je bouwt de thangka op volgens bepaalde con-
!!pten: Je hebt een centrale Figuur en een aantal
figuren eromheen. Je kent delechnieken, maar je

April 1996

Tsongkhapa, toevluchtsboom, detail, M. v.d. Horst.

bent vrij in lijnvoering, kleurgebruik, de volheid
of de leegte van een landschap. In al die dingen
kun je je eigen expressie leggen.

Wat geeft thangka-schilderen jou?
Ik voel me er erg mee verwant. Je mag mooie
dingen maken, heerlijk! In moderne kunst'moet'
je voor mijn gevoel meer. Ik hou van de struc-
tuur. Thangka-schilderen geeft me daarnaast
heel veel ruimte en rust. Het is een vorm van
aandacht, meditatig dat vind ik heel prettig. En
ik houd erg van de mooie vormen, de ronde har-
monieuze vormen. Je komt in een andere ruimte,
op een bepaalde manier ben je ook stil van bin-
nen als je bezig bent.

Een soort meditatie?
Ja, ik beschouw het echt als meditatie.
Bovendien, daar komt nog bij, dat je je heel goed
leert concentreren. Je leert door middel van
thangka-schilderen je aandacht vast te houden.
Je hebt trouwens heel weinig gedachten als je
bezig bent. Het lijkt wel alsof je gedachten
gewoon heel langzaam gaan stromen. Je hebt
wel gedachten maar die zijn zo aan de opper-
vlaktg die vergeet je ook weer heel snel.

Is het misschien zo ilat je op een bepaald moment,
bij het schílderen aan een thangka, de enetgie oan
de thangka zoordt? Werkt dat net zo als bij
b ep aalde tantrische b eo efeningen?

Jazeker, dat klopt. Elke boeddhavorm heeft
zijnlhaar eigen energie, zijn eigen karakteristiek,
zijn eigen mogelijkheid, en die voel je. Je leert
wanneer je schildert alle details van de boeddha-
vorm kennen, wat jouw beoefening natuurlijk
ook weer ten goede komt. Ja, dat is een van de
mooiste aspecten van thangka-schilder zijn, dat
je alle details van de boeddha-figuren leert ken-
nen. Het geeft je een warme connectie. En dat
met alle boeddhavormen op je schilderij. Het is
echt een heerlijke baan.
Als je dagelijks naar een thangka kijkt, word je
op een gegeven moment geraakt door de kwali-

Rigpa Nieuwsbrief
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teiten die het uitstraalt. De kalmte of de liefde
die een mooie thangka kan uitstralen kan je echt
inspireren. Door te kijken naar de boeddhafi-
guur krijg je de wens om te zijn als Hij. Je voelt
een soort stimulans om zelf ook die kwaliteiten
te ontwikkelen. Ik denk dan ook dat het daarom
belangrijk is om naar boeddhafiguren te kijken.
Werkelijk alles heeft een betekenis in een thang-
ka. De kleuren, de omgeving, elk detail, elk sym-
bool. Door de symboliek wordt ons bewustzijn
geactiveerd, en we leren op een subtieler niveau
te herkennen. Met name tantra werkt met
gecreëerde realiteiten, met als doel onze
gewoonlijke manier van waarnemen te verande-
ren. Hierdoor kunnen we leren om negatieve
patronen te herkennen en veranderen.

Kun je het zuoord tantra uitleggen?
Het doel van tantra is om onze eigen staat van
geest te verbeteren; dat men zo diep in meditatie
kan gaan dat alle aandacht erbijblijft. Dit werkt
stabiliserend voor onze geest. Als je dat goed
beheerst kun je het gebruiken bijje meditatie op
leegheid.
Dus je weet dat je iets doet, bijvoorbeeld je con-
centreren op een bepaalde boeddha, en tegelij-
kertijd ben je je bewust van de relativiteit van
jouw beschouwing van die boeddhavorm.Ie
gebruikt je concentratie als een middel, waar-
door je als het ware in een andere realiteit komt.
Daardoor ga je de kracht van de boeddhavorm
ervaren. Dat is naar mijn mening de functie van
tantra.

Kun je bezig zijn met meerdere thangka's tegelijk?
Nee, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb wel eens

gedacht het te proberen maar ik kan het niet.

Op een bepaalde manier is het ook heel precies
zaerk. Word je er nooit eens ongeduldig aan?

Nee hoor. De ene dag gaat het natuurlijk beter
dan de andere en ik heb ook wel eens dagen dat
ik zit te knoeien, nou ja niet echt te knoeien, je
hebt gewoon dagen die soepeler gaan dan ande-
re. Maar ik moet zeggen, ik ben er echt verbaasd
over dat ik meerdere jaren die aandacht op kan
brengen voor een en hetzelfde object. Mijn ctoch-
ter vindt het onbegrijpelijk. Ook zij heeft nooit
geweten dat ik zo'n geduld bezit. Vroeger heb-
ben we vaak samen in hetzelfde atelier gewerkt,
en ze maakte vaak mee dat ik het bijltje erbij
neer gooide of woedend werd, ik kon echt pisnij-
dig worden. Maar bij thangka-schilderen
gebeurt dat niet.

Doe je ook beoefening naast het thangka-schilde-
ren, of kan het een het ander aeraangen?

Nee. Schilderen is zeker geen vervanging voor
de beoefening. Dus mijn dag is behoorlijk
gevuld met boeddhisme.

RigpaNieuwsbrief Apttl L996

Run je iets ztertellen oaer de geschiedenis ztan het
thangka-schilderen?

Er is een mooi verhaal dat zich afspeelt in de tijd
dat Boeddha Shakyamuni nog leefde. Het was
toen gebruikelijk dat koningen elkaar geschen-
ken gavery en elke keer wilde een koning weer
een mooier kado geven dan hijzelf gekregen
had. Dus op een gegeven moment wist een
koning niet meer wat hii moest geven. Na lang
beraad kwam hij op het idee een schilderij van
Boeddha Shakyamuni te laten maken en dit als
geschenk weg te geven. Dus gaf hij een schilder
de opdracht om Boeddha Shakyamuni te schil-
deren. Deze ging naar de Boeddha en vroeg hem
of hij hem mocht schilderen. Toen de Boeddha
voor hem poseerde bleek dat hii zo veel licht uit-
straalde dat de schilder hem niet kon schilderen.
De schilder vroeg hem toen bij een meer te gaan
zitten zodat hij de reflectie van de Boecldha in
het water kon schilderen. Op deze manier zou
de maatvoering ontstaan zijn.

le hebt aan het thangka-schilderen je beroep
gemaakt ?

Ja, dat is langzaam maar zeker gekomen. Als je
begint weet je gewoon niet of je er een beroep
van kunt maken. Maar ik voelde me ertoe aange-
trokken en ik zag dat Andy het deed. Ik zie nu
dat je toch wel opdrachten krijgt hier en daar.
Niet dat ik me er volledig mee kan onderhou-
den, maar je kunt er toch wel wat mee verdie-
nen.
Dat is ook een beetje een conflict op een bepaald
ogenblik; eigenlijk is het in Tibet traditie dat je
een donatie krijgt wanneer je een thangka schil-
dert. Het werd op een gegeven ogenblik voor
mij echt een gewetensconflict. Ik ben toen naar
Gega Lama, en naar mijn eigen leraar Gelek
Rinpoche gegaan en ik heb gevraagd: "Hoe moet
ik dat nou doen? Ik moet ook iets inbrengen in
het huishouden, ik kan dat niet overlaten aan de
ander." Toen zeiden ze: "Je hebt in het Westen je
opleiding gehad en dat heeft geld gekost. |e
moet er veel voor doen: bijscholing, materiaal
kopen. Je woont in het Westen. Het is logisch dat
je er iets voor vraagt, dat je er geld voor krijgt."
Aan de andere kant krijg je er zoveel voor terug;
ik ben er heel graag mee bezig, ik mag er mee
bezigzijn, ik k"tjg er de tijd voor. Het is gewoon
ideaal zoals het voor mij op dit moment gaat.

Ik heb net een hele grote thangka afgeleverd die
ik maakte voor mijn leraar in Amerika en daar
ben ik wel zo'n drie jaar mee bezig geweest. Dat
zou iemand nooit in geld kunnen betalen. Dus ik
heb hem gewoon gezegd: "Kiikt u maar wat u
ervoor kunt geven." *
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STRAND\ryANDELING

De zee liqt stil en teruqaetrokken
en likt záchties aan hïistrand.
Ze houdt ziíhzelve in de hand
en laqt zich door de wind tot niets verlokken.

Hij doemt vanuit het duister op
en laat zich door het water drbaen.
Vemvoed werpt hii zich vluchtia"on
het land, in ónve-rhoedse vlagín.'

Steeds sterker ri nkelt schelpaewemel
in de storm die op de duin'ei iaaat -
El 4" zee zij wiejt zo zacht " "
als koestert ze de nacht.

Nu het wolkendek is weaaevaaad
welft. wondertijk wijds zíc"h de líemel.

April 1996

Lidie Bossen,'Wanneer gedachtenwolken optrekken, ontstaat
een gevoel van ruimte' (acryl/ goud en zilver gouache op
papier,50 x 50 cm)
Links: 'Regenbooglichaam,, zie blz.l6l van 'Het Tibetaanse
boek van leven en sterven' (acryl/gouache op papier,76 x 5ó
cm)

Bevrijding

Ik ben mijn eigen god
en diep in mijn gedachten
ben ik het daar mee eens - l007o.
Maar als ik dagelijks bedenk
wat huis en werk van mij venvachten,
bespringt mij soms de angst dat dat nooit went.

Steeds laat ik mij lveer koeieneren
dooreen karkas waarbinnen ik leef;
geleidelijk leer ik me niet met kracht te weren
daar ik hetjuist dán voedingsbodem geef.
Wordt het dan broos en afgetakeld,
ontsnapt in mij de oude wijze man.

langzaam wordt al het oude opgerakeld
en voel ik het.
tiy'aar ken ik dat toch van?

Vrij

Vrij zijn van'moeten'
is pas rverkelijk leven.
Vrij zijn van'hebben'
is eigenlijk geven.
Niet hoeven te lveten
is rvaarlijk verslaan.

I
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mdat deze Nieuwsbrief kurst als thema heefb
hieronder een kleine uiteenzetting over

Sarasvati, boeddha van de kunsten; in hetbij-
zonder van poëzie en muziek. Hieraan voorafgaand
zullen de basisprincipes uitgelegd worden volgens
welke de vele versdrillende boeddha's in de Tibetaans
boeddhistische iconogr afre zijn gerangschikt.

Mededogen en wiistreid de twee basisprincipes
In het tanffisch boeddhisme, ook wel vajrayana
genoemd, wordtwijsheid als een vrouwelijke kwa-
liteit gezien en dus als een kwaliteit die in afteeldingen
zoals thangka's door vrouwelijke boeddha's wordt
uitgedrukt. Mannelijke boeddha's staan voor mede-
dogen of vaardig handelen. Boeddha's in vereni-
ging symboliseren de eenheid van mannelijk en
vrouwelijh compassie en wijsheid.

Over vaardig handelen en wijsheid, in de context van
kunsf zegt Sogyal Rinpoche het volgende:
"Kunst is, als je het ruim definiëert, vaardig hande-
len. In het Sanskrit wordt dat "Upaya" genoemd, in
het Tibetaans '"Ihab" (in het Engels "skilful means"-
red.). Msscftien is vaardig handelen de krirstvan kunst,
het doel, het hart, de essentie van kunst. Natuurlijk
is kunst óók de uitdrukking van creativiteiL maar heel
ruim genomen is kunst vaardig handelen, een zeke-
re vaardigheid.
Er zijn twee hele belangrijke principes binnen de
context van de spirituele zienswijze; vaardig handelen
en wijsheid, "Upaya" en "Prajna". Het tantrisch
onderricht is de uitdrukking van de vereniging van
deze beide principeq die gesymboliseerd worden
door de vajra en de bel. De vajra symboliseert het man-
nelijke principe, de bel het wouwelijke. Het is de kunst
die twee te verenigen. Dit verenigen van vaardig
handelen en wijsheid is heel belangrijk voor ons.
Het is echt de sleutel tot het leven. Vaardig hande-
len moet wiis zijn, wijsheid dient vaardig te zijn.
Sommigen van ons hebben misschien de wijshei{ maar
missen de vaardigheid deze tot uitdrukking te bren-
gen in het leven. Anderen hebben misschien de mid-
delen en methodes, maar missen de wijsheid.
In het Mahayana-boeddhisme is wijsheid de ver-
werkelifking van leegte, Shunyata. Vaardig hande-
len is mededogen. Mededogen verenigd metwiisheid
is de kunst van Bodhicitta, de verlichtingsgeest".
Artis, 11 september 199O Amsterdam.

Iconografïe van het Tibetaans Boeddhisme
De Vijf Boeddhafamilies en Sarasvati

Rigpa Nieuwsbrief April 1996

door Eric Soveux

Het symbolisme in de kunst van het tantrisch
boeddhisme en de nisvattingen daarover.
In hettantrischboeddhisme wordt een concepen door-
brekende en emoties provocerende beeldtaal gebruikt
om de doorsnijdende en compromisloze dynamiek
uit te drukken die voortkomt uit de vereniging van
wijsheid en compassie, de tweebasiskwaliteiten van
onze oorspronkelijke natuur.
Een vaak geopperd bezuraar van westerlingen die in
contact komen met het tantrisch boeddhisme is dat
de gebruikte symboliek hen zo wezensvreemd lijkt.
Volgens historici is de beeldtaal van het tantrisme ont-
staan als een reactie op de sterk spiritueel genor-
meerde brahmaanse cultuur van het oude India.
Toch is deze beeldtaal mijns inziens nog steeds rele-
vant in onze tijd en in onze cultuur. Vergankeliikheid
en sterven en ook sexualiteit hebben een universele
symbolische waarde en komen als zodanig in de
Ioop der tijden in verschillende mystieke tradities voor.
Hetgebruikvan beelden die ons met de dood en ver-
gankelijkheid confronteren zoals bijvoorbeeld de
schedelkom en de dijbeentrompet, is in onze maat-
schappij waar jeugd en kracht verheerlijkt wordt en
de dood weggemoffeld zeker actueel. Sexualiteit is
in onze cultuur nauwelijks provocerend, maar het
gebruik van sexuele symboliek in een spirituele con-
text is dat nog wel voor onze nog sterk door het
christendom bepaalde normen over spiritualiteit.
En eigenlijk is dit soort beeldtaal voor ons cultureel
gezien helemaal niet zo weemd. Denk bijvoorbeeld
aan de rijke beeldtaal van |eroen Bosch, aan de
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dodendans, naaktheid en hellewezens in middel-
eeuwse afbeeldingen.

De tantrische beeldtaal begriipen
Een zeer belangrijk aspect van de tantrische beeld-
taal is het besef van de leegte der dingen en het
voorbijgaande en illusoire karakter van alle feno-
menen. Dit is de basis en hetbeginpunt van het hele
tantrische onderricht.
Zoals in de HartsoeEa zo treffend gezegdwordt:

"Vorm is leeg, leegte is vorm,
Vorm is niets anders dan leegte,
Leegte is niets anders dan vorm".

De hele direkte, soms sóokkende beeldtaal van het
tantrisme dwingt ons om ons dit steeds weer te her-
irureren. Als we dit vergetery dan wordt de beeldtaal
van het tantrisme ronduit ondraaglijk. Dit is vooral
het geval als we werken met de weergave van toor-
nige boeddha's, hun attributen en de omgeving
waarin ze zich manifesteren.
Een ander belangrijk principe van het tantrisch boed-
dhisme is dat ieder aspect van een afbeelding, zoals
bijvoorbeeld een ritueel attribuut dat door een boed-
dhavorm wordt vastgehoudery een aparte betekenis
heeft en verwijst naar een kwaliteit of aspect van
verlichting. Net zoali een boeddha in veieniging
verwijst naar de onscheidbaarheid van compassie en
wijsheid en de opheffing van dualiteit zo àuidtbij-
voorbeeld een schedelkom op oorspronkelijke zui-
verheid en verwijzen de vier benen van een
boeddhavorm naar de vier onmetelijke kwaliteiten:
Iiefde, mededogery weugde en gelijkmoedigheid.
Ook het gebruik van kleuren heeft een specidè bete-
kenis en speelt samen met de attributen die door
boeddhavormen worden vastgehouden een belang-
rijke rol bij het herkennener van.
Tantrische afbeeldingen staan dus voor een trans-
cendente werkelijkheid waarin alle inherente kwa-
liteiten van onze boeddhanatuur manifest geworden
zijn. Of een boeddha als vredig, toorni& in vereni-
ging of als monnik of non manifesteert, is totaal
aÍhankelijk vanwat de discipel op datmomentnodig
heeft om totverlichting te komen. Zo manifesteerdó
de historische Boeddha volgens de tantrische eso-
terische leer eens als de tantrische boeddhavorm
Guhyasamaja aan een koning die zijn koninkrijkniet
kon opgeverL en op een ander moment als de inge-
wikkelde boeddhavorm Kalachakra aan een verza-
meling van gevorderdg erudiete leerlingen.

De viif boeddhafamilies
Net zoals ieder mens op zich uniek is zo geldt dat ook
voor gerealiseerde wezens. Sogyal Rinpoche zegh ,,Als

we vedicht rakeru worden we niet een neplica van Boed-
dha Sakyamuni, een gele man die opien lotus zit,.
Iedere boeddha heeft een bepaalde specialiteit en
functie en is daarin uniek (lees hierovervoorgaande
artikelen waarin verschillende boeddha,s en hun
speciale kwaliteit besproken werden). Maar net zoals
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Een veel voorkomende misvatting over het tantrisch
boeddhisme en zijn specifieke beeldtaal is dat het in
Tibet zou zijn ontstaan, en typisch Tibetaans zou
zijn. Niets is minder waar! Het tantrisch boeddhis-
me is uit India naar Tibet gekomen en in de loop der
eeuwen zelÊ gedeeltelijk doorgedrongen tot inJapan.
In India was deze leer geheim en in Tibet is dit
onderricht later langzamerhand steeds meer open-
baar geworden en heeft het culturele en maat-
schappelijke gezicht vanïbet in hoge mate bepaald.
Tibetanen hebben met groot respect voor de tràdiUe
en enonne inspanning het Indiase boeddhisme naar
Tibet gebracht en daarbij hebben zij de beeldtaal
van het tantrisme integraal overge
nomen. Tibetaanse elementen zijn pas toeÍtevoegd toen
beoefenaars zelf hoog gerealiseerd raakten en van-
uit inzicht en wijsheid en mystieke openbaringen
'Tibetaanse' elementen integreerden in de hoofd-
stroom van de traditie.

Op een zelfde manier zou het met het tantrisch boed-
dhisme hier in hetWesten kunnen gaan. Eerst bestu-
deren we het onderricht en passen het volledig en
integraal toe en volgen onze authentieke leraren,
zoals het de tantrische traditie betaamt met grote toe-
wijding. Sogyal Rinpoche zegt dat we vooral niet te
snel moeten zijn met het creèren van een westers boed-
dhisme en dat we op spiritueel gebied in het Westen
nog heel erg nalef en onvolwassen kunnen zijn. Het
gevaar is dat we er een spirituele soep van makery
zoals tegenwoordig heel veel gebeurt in de spiritu-
ele supermarkt. Spiritualiteit is niethettoepassen van
verschillende aantrekkelijke trendy technièken om er
een persooniijke ratjetoe van te maken. Het gaat om
de overdracht van een concrete levende kennis over
onze uiteindelijke en ware natuur, van leraar op
leerling. Deze kennis is in de loop der eeuwen
bewaard geblevery versterkt en vernieuwd door de
toewijding, liefde en kracht en ongelofelijke inspan-
ning van leraren. Leraren die authentiek konden
zijn omdat ze zelf authentieke leerlingen waren.
P-as alswe dit pad volledig hebben gevolgd en gere-
aliseerd en daarin ook bevestigd zijn door éen authen-
tieke leraar hebben we misschien de visie die nodig
is om een authentiek westers boeddhisme te vestigen
dat de tand des tijds lang genoeg zal doorstaan.
Sogyal Rinpoche grapte jaren geleden tijdens een
retraite in ltalie: "Misschien visualiseren westerse
beoefenaars jullie in de toekomst als meesters van de
lijn van overdracht, met als attribuut een fles wijn in
de linkerhand en een pizzainde rechter,,.
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Kalachakra

je mensen in verschillende categorieën kunt indelen,
bijvoorbeeld volgers astrologische tekens, kurtnen boed-
dha's ingedeeld worden in vijf families.
De vijf boeddhafamilies staan voor de transformatie
in wijsheid en licht van onze vijf negatieve basis-emo-
ties: agressie, trots, begeerte, jaloezie en onwetend-
heid. De vijf families vr'orden vernoemd naar
respectievelijk Vajra de diamanf Ratna het juweel,
Padma de lotus, Karma actie en Boeddha de leegte
en te zamen vormen ze de mandala (dimensie) van
de verlichtingsgeest, Bodhicitta. De mandala van de
vijf boeddhafamilies staat vooÍ de transformatie en
bewijding van ons hele bestaan in de pure, aynamische
vrije energie van verlichting.

In het volgende citaat uit'Het Tibetaanse boek van
leven en sterven' spreekt Sogyal Rinpoche over de boed-
dha's die volgens het bardo-onderricht verschijnen
op hetmomentvan onze dood als manifestaties van
onze boeddhanatuur (blz 267):

"Net als bij het verschijnen van de Grond Lumines-
centie is ook hier in debardo van dharmata" herkenning
de sleutel tot bevrijding. Alleen is het hier de herkenning
van rle straling Rigpa-eigen, de manifesterende ener-
gie van de natuur van de geeg die bepaalt of we bevrij-
ding bereiken of doorgaan in de onbeheerste kringloop
van wedergeboorte. Neem bijvoorbeeld de ver-
schijningen van de honderd vredige en toornige
godhederi in het tweede stadium van dezebardo. Deze
bestaan uit de boeddha's van de vijf boeddhafami-
lies, hun wouwelijke tegenhangers, de mannelijke en
wouwelijke bodhisatwa's, de boeddha's van de zes

1996

bestaanswerelden en een aantal toornige en bescher-
mende godheden. Zij allen verschijnen temidden
van het schitterende licht van de vijf wijsheden.

Hoe moeten we deze boeddha's of godheden begrij-
pen? 'Elk van deze zuivere vormen is een uitdruk-
king van eenverlichtperspectief van een deel van onze
onzuivere ervaring.'De vijf mannelijke boeddha's zijn
het zuivere aspect van de vijf aggregatent van het ego.
Hun vijf wijsheden zijn het zuivere aspect van de vijf
negatieve emoties. De vijf vrouwelijke boeddha's
zijnde zuivere kwaliteiten van de elementen van de
geest, die wij ervzren als de onzuivere elementen van
ons fysieke lichaam en zijn omgeving. De achtbod-
hisattva's zijn het zuivere aspect van de verschil-
lende vormen van bewustzijo en hun vrouwelijke
tegenhangers zijn de objecten van deze vormen van
bewustzijn.

Of nu de zuivere visie van de boeddhafamilies en hun
wijsheden zich voordoet of de onzuivere visie van de
aggregaten met hun negatieve emotiet in wezen
zrjn zij dezelfde. Het verschil ligtinlrcewe ze zien, of
we ze zien als gescheiden van de natuur van onze geest

of dat we ze herkennen als haar verlichte energie.
Laten we bijvoorbeeld eens nader ingaan op wat
zich in onze gewone geest manifesteert als een
gedachte, ontstaan uitbegente: als haar ware natuur
wordt herkend verschijnt zij, bevfijd van grijpen,
als de 'wijsheid van onderscheidend vermogen'.
Wanneer we haat en agressie doorzien, verctjzenzij,
vrij van grijpen, als de helderheid van een diamanu
dit is de'spiegelende wijsheid'. Wanneer onzpetend -
lrci d w ordt herkend, verschijnt zij als onmetelijke en
natuurlijke helderheid, vrij van concepten: de'wijs-
heid van alomvattende ruimte'. Trots wordt als het
herkend wordt, gerealiseerd als non-dualiteit en
gelijkheid: de'wijsheid van gelijkhei d' . laloezie, indien
herkend, wordtbewijd van partijdigheid en grijpen
en manifesteert zich als de'alles-volbrengende wijs-
heid'. De vijf negatieve emoties ontstaan dus als het
directe gevolg v.rn ons onverïnogen hun ware natuur
te herkennen. Wanneer we ze werkelijk herkennen,
worden ze gezuiverd en bewijd en verschijnen ze als
niets anders dan de uitdrukking van de vijf wijshe-
den,"

Boeddhavonnen herkennen
Het vajrayana-onderricht impliceert dat alle ele-
menten van ons bestaan van nature zuiver zijn en dat
materie in essentie energie en licht is. Boeddhavor-
men zijn niets anders dan symbolen hiervan en het
hele systeem van de vijf boeddhafamilies geeft een
beschrijving van het proces van transformatie in de
vorïn van een duidelijke en volledige indeling van de
werkelijkheid in vijf basisprincipes.

Rigpa Nieuwsbrief
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deur
lichaam
spraak
geest
kwaliteit
activiteit

chakra
hoofd
keel
hart
buik
genitaliën

zintuig
gehoor
zicht
smaak
reuk
tast

activiteit handbeweging
(Leegte) onderricht
aantrekking meditatie
pacificatie aardeaanraken
verrijkend gevend
macht zonder angst

April 1996

kleur kernlettergreep
blauw/wit Witte OM
rood Rode HRI/AH
wit/blauw blauweHUM
geel gele TRAM/SVA
groen groene AH/HA

attribuut
wiel / Chakra
lotus / Padma
diamant lYajta
juweel / Ratna
dubbele 'Visva' Vajra

Dubbele Vajra

familie
Boeddha
Padma
Vajra
Ratna
Karma

farnilie
Boeddha
Padma
Vajra
Ratna
Karma

familie
Boeddha
Padma
Vajra
Ratna
Karma

element
ruimte
vuur
water
aarde
lucht

windrichting
centrum
westen
oosten
zuiden
noorden

aggregaat lichaamsfunctie
bewustzijn holtes
waarneming warmte
vonn bloed
gevoel vlees,botten
concePten adem

boeddhavor:rr
Vairocana, Maniushri
Amitabha, Avalokiteshvara
Vajrasattva, Vajrapani
Ratnasambhava, Dzambhala
Amoghasiddhi, Tara

Lotus

wiisheid emotie
alomvattende onwetendheid
onderscheidende begeerte
spiegelende agressie
van gelijkheid ftots
van spontaan vervullen jaloezie

d)@
a!ó6

,W
Wiel Juweel Vajra

Het schema hierboven is een weergave hiervan.

Aan de hand van dit schema wordt het mogelijk om
boeddhavormen te herkennen en iets te weten te
komen over hun speciale kwaliteiten. Een boed-
dhavorm bijvoorbeeld die geel van kleur is en de geven-
de handbeweging (mudra) maakt, zal ongetrvijfeld
van de ratnahmilie zijn en vooral aangeroepm en beoe
fend worden om bijvoorbeeld generositeit te ont-
wikkelen. Het komt vaak voor dat een boeddhavorm
speciale kwaliteiten heeft die met meerdere fami-
lies verbonden zijn. Groene Tara bijvoorbeeld maakt
met haar rechterhand de mudra van geven (ratna-
familie), ze is echter groen van kleur enmet haar lin-
kerhand geeft ze toevlucht bij angst (karmafamilie).
Het onderricht deelt haar vaak ook in bij de lotus-
familie omdat ze geboren is uit een traan van Ava-
Iokiteshvara, de Boeddha van Mededogen, de heer
van de lotusfamilie. Veel van de ons bekende boed-
dhavormen zijn van de lotusfamilie omdat volgens
het onderricht deze familie het meest overeenÈomt
met het karakter van de mensenwereld.Zobehoort
de godin van de kunst Sarasvati eveneens tot de
lotusfamilie, verbonden met de spraak, de expressie
van de boeddha's.

Sarasvati, godin van de kunst
In een_ vorige Nieuwsbrief (5de jaargang nr 1, april
1993) hebben we Manjushri, de Boeddhà van Wijs-
heid besproken. Hij wordt gezien als de vader van
de boeddha's en sommige bronnen vermelden dathij
de enige boeddha is die geen metgezel heeft. In de
hogere tantra's komen er echter zeker vormen van
Manjushri in vereniging voor.In zijn toomigemani-
festaties bijvoorbeeld zoals Yamantaka en Vajra Bhai-
rava komt hij in veel gevallen in vereniging voor.

Sarasvati nu geldt als de metgezel van Manjushri. Dt
is niet verwonderlijk aangezien ze als de wouwelii
ke Boeddha van Wijsheid en Kennis wordt gezien. De
overlorering besctrijft dat zij als het Zwanenkind Saras-
vati uit de spraak van Avalokiteshvara, de Boed-
dha van Mededogery is geboren.
Haar kwaliteiten zijn die van kennis en wijsheid
metname de drie wijsheden vanuitleg dialectieken
compositie. Door haar beoefuning ontrvikkelt men ook
een beter geheugeru het snel kunnen reciEren van man-
tra's, beter begÍip van de dharm4 talent voor hetschrii
ven van poëzie en welbespraaktheid.
De beoefening van Sarasvati is in het Tibetaans boed-
dhisme niet zo wijdverbreid en de initiatie van Saras-
vati wordt slechc zelden gegeven.In hethindodsme
echter is Sarasvati meer bekend als godheid. Oor-
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Sarasvati

spronkelijk was de Sarasvati in het oude India een
Iegendarische rivier die gedeeltelijk ondergronds
stroomde en in de Ganges uitkwam. Zij stond voor
de wateren der waarheid. In het Hindoe-pantheon is
zij de vrouw van Brahma de schepper, en van haar
komt het Sanskrit alfabet.
Sarasvati is in Japan vnj poprnair en staatbekend onder
de naam Benyen. Er zijn verschillende verhalen
bekend waarin zrj aan gelovigen verscheen.

Sarasvati is wit en ziet eruit ais een zestienjarig meis-
je. Zij houdt een veelsnarige vina (Indiaas snaarin-
trument) vast die zij met de plectrumringen aan haar
rcchterhand bespeelt Ze zit op een maanschijf en met
haar enkels gekruist houdt zij de vina tussen haar opge-
heven knieën. Zii verblijft in het genotvolle pure
land van de Gandharva's (hemelse muzikanten) in
het zuiden.
Van Sarasvati zijn in hetboeddhistisch pantheory voor
zover ik kan achterhalerL vier manifestaties bekend:
Vajravinasarasvati die ik hierboven beschreven heb;
Vajrasarasvati, een staande rode toornige vorm met
drie hoofden en zes armen, Mahasarasva0 in de
vorÍn van een meisje van twaalí wit van kleur, met
twee armen en één hoofd, gezet€n oP een pauw of em
wilde gans en een van de 2L Tara's uit het gevolg van
Groene'fara, namelijk Raganisudana Tara (Tara die
alle gehechtheid vernietigd) die rood van kleur
is en ook wel de Tara die Voortkomt uit de HUNG
van Puur Gewaarziin genoemd wordt (Tibetaans:
Rigpa Hunglé Drolma). ;t

Nieuwsbrief 1996

In vorige Nieuwsbrieven hebben we tot nu toe Man-
jushri, Tar4 Vajrakilaya Amiabha Vajrasattva en Pad-
masambhava besproken. We hebben ook uitleg
gegeven over de offerande aan de beschermers en de
beschermersbeoefening in het algemeen, hoe een
altaar in te richten en de acht uiterlijke offerandes te
doen.

Enatum:
In de Nieuwsbrief van juni '95 stond een stuk over
het doen van de acht offerandes aan de boeddha's.
Over het aanbieden van water werd gezegd dat de
schaaltjes als teken van overvloed zo vol mogelijk gego-
ten moesten worden. Dit is een vergissing: traditio-
neel gezien mogen de schaaltjes zeker niet te vol. Het
water moet zeker een centimeter tot een halve cen-
timeFr (aftankeliikvan de grootb vande sch,aal!) onder
de rand blijven.

Nooh
1. Als we eenmaal een fysiek lichaam hebben, heb-
ben wijookwatde vijf skandha's genoemd worden
- de aggregaten die ons gehele mentale en fysieke
bestaan omvatten. Zlj zijndebestanddelen van onze
ervaring, de grond voor het grijpen van het ego en
ook de basis van het lijden in samsara. De vijf skan-
dha's zijn: vorm, gevoel, waarneming, intellect en
bewustzijn ook wel vertaald als: votm, gevoel, onder-
scheiding, samenstellende factoren en bewustzijn. 'De

vijf skandha's vertegenwoordigen zowel de structuur
van de menselijke psyche als zijn evolutie en het
ontwikkelingspatroon van de wereld. Ook is er ver-
band tussen de verschillende soorten blokkades -
spirituele, materiële en emotionele - en de skandha's.
In de boeddhistische psychologie wordt diepgaand
op ze ingegaan.' (uiÍ Het Tibetaanse boek van leven
en sterven).
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De Volgende Stap voor de Sangha
Een Diepere verbinding met de Beoefening

Ingezonden tekst van lan Mauwell' lid'san de International Cocirdination Board, over het oprichten van een sangha vanbeoefenaars en het sponsoren ve,t dagetijkse beoefettiig ii "íl; iíg;;;'"ntrt. veitalitigt ii,rlí" peeters.

De laatste jaren benadrukte Rinpoche herhaalde
malen de noodzaak voor studenten om hun studie
en beoefening te verdiepen en te stabiliseren. Rinpoche
sprak vaak over hoe hij in Rigpa een ,cultuur van
beoefening'wil scheppery zowel in de sangha als in
de centra zelf.

Gedurende Rinpoche's jaar van informele persoon-
Iijke retraite werd hetadvies van verschillende mees-
ters over welke beoefeningen het meest geëigend
en krachtig waren voor het scheppen rr"r, gur,itig"
omstandigheden regelmatig naar de oudlre stu-
denten over de hele wereld gecommuniceerd, en
velen vonden het zeer inspirerend op deze manier mee
te doen met en bij te dragen aan de retraite van Rin-
poche. We zijn daama doorgegaan met het arrangeren
van periodes van intensieve beoefening, periodes
waarin studenten over de hele wereld zich op bepaal-
de beoefeningen concentreren.

Ookhetontstaan van een continu voortduren van één-
jaarretryrle9 in Dzogchen Beara is een bron van insp!
ratie gebleken voor Rinpochq de leefgemeenschàp
in Dzogchen Beara en het grotere geheel van cle
sangha - een enorïn belangrijke stap in áe diepere ver-
binding van de Rigpa sangha met de beoefening.

Ringoche heeft vaak zijn waardering uitgespnrken voor
de dynamische en actieve sfeer in deRigpa centra,
rnaar hij heeft ook het gevoel dat dit gecómbineerd
moet worden met een dieper beleven van elke plek
als een krachtig reservoir van rust en spirituele b-eoe-

f"yg - een plek waar mensen van zelf de neiging
hebben om beoefening te doen. Hij denkt aai aii
ook de kwaliteit en sfeer van de werkomgeving in de
centra zal transformeren. Een paar centra zijn al
begonnen met het invoeren van een dagelijkse perio-
de waarin alle mensen dieerwerken gezamónlifUeoe-
fening doen. Iedereen vindt dit erg inspirerend en een
ondersteuning in het verdiepen van een werksfeer van
aandacht en mededogen.

Als een verdere ontwikkeling hierin wil Rinpoche nu
graag dat er in elk centrum een groep van toegewij-
de beoef:enaars ontstaat die elke dag minstens de
helft van- de dag beoefening doet, en-op die manier
een gerichtheid, een stabiele continuiteit en een ritrne
van beoefening creëert waarin andere studenten
gemakkelijk in kunnen voegen naarmate hun dage-

lijkse bezigheden daar ruimte voor bieden. Ideaal is
een groep van minimaal vier personen (het aanal dat
traditioneel een sangha vormt) maar dit kan aan-
vankelijk minder zijn. Rinpoche heeft deze groepen
'de sangha van beoefenaars' genoemd; wat natuur-
lijk niet betekent dat de anderen geen beoefening meer
hoeven te doen!

ln zijn jaar van persoonlijke retraite voelde Rinpoche
zich enorm gesteund door een kleine groep studen-
ten om hem heen die intensief beoefening deden. Aan-
gezien hij steeds meer de wens koesterl langere tijd
in elkRigpa centrum doortebrengen, tijd wïarinhij
dieper met studenten kan werken, zou het heel gun-
stig zijn en krachtig doorwerken als er al een groep
van beoefenaars in elk centrum was ontstaan.Later

\un1en sommigen van hen misschien ook uitgeno-
digd worden een tijd met Rinpoche mee te reizery om
te helpen deze continue'aanwezigheid, van beoefe-
ning om hem heen in stand te houden.

Rinpoche zou zo'n groep graag in elk centrum zien,
maar hij heeft gezegd dat de belangrijkste plaasen
om hiermee te beginnen Lerab Ling en Diogct en Beara
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Een sanghít aan beoefenaars

schept in haar directe omgeaing

een spirituele omgasing,

gunst i ge oms t an di ghe den

en een tftt, aan transformatie,

een krachtig reseraoir van rust

en een omgeaing die aanzelf inspireert

tot beoefening.

zijn, de twee internationale retraite centra v€u1 RigPu,
waarover hij sprak als'de twee harten van de Rigpa
mandala' - plekken die belangrijkzijn voor alle stu-
denten en waar Rinpoche naar zijn gevoel langza-
merhand steeds meer tijd zal doorbrengen. Dus het
eerste stadium zal het tot stand komen van zulke groe-
pen op deze plaatsen zijn.

Tijdens de zomerretraites van het afgelopen jaar in
Lerab Ling stelden de nationale Studie en Beoefening
teams een lijst samen van 45 kandidaten, en Dzogchen
Rinpoche deed een divinatie over in hoeverre het voor
ieder van hen een goede zaak zou zljn om lid te zijn
van de'sangha van beoefenaars' in Lerab Ling,
Dzogchen Beara of een stadscentrum. Hij stelde hier-
uit een lijst samen van de vier studenten die het
beste in de twee retraitffentra konden komen en gaf
verscheidene anderen het aclvies deze levensstijl in
hun'thuis-centrum' op te pakken. Als resultaat hier-
van is zowelin Lerab Ling als in Dzogchen Beara al
één deelnemer gevestigd, en ook in de centra in Lon-
den, Munchen en Zi.irich.

Beide retraite-centra hebben onaÍhankelijk van elkaar
bijna gelijke kosten berekend voor de financiële
ondersteuning van één lid van de sangha van beoe-
fenaars - 49.000 Franse francs en 6950 Ierse ponclen
(16.700 gulden en 18.750 gulden) per jaar. Dit dekt
alle kosterL inbegrepen wat zakgeld, exclusief ziek-
tekosten. In Lerab Ling zal het nodig zijn twee
bestaande chalets aan te passen door er een badka-
mer aan te bouwen. Dit zal ongeveer 50.000 Franse
francs (17.050 gulden) kosten. Degenen die bij de
sangha van beoefenaars in Lerab Ling horen, zullen
tijdens de zomerretraites het retraite-ondersteu-
ningsteam versterken en in tenten wonen, zodat de
chalets die ze in de overige maanden bewonen
beschikbaar blijven voor retraitegangers. ln Dzogchen
Beara zijn zeop het moment lange-termijn oplossingen
aan het zoeken voor de algemene behoefte aan acco-
modatie, maar ze zullen tegen Pasen een accomodatie
voor de sangha van beoefenaars klaar hebben die wei-
nig of geen kosten met zich meebrengt.

April 1996

Hoe kun je de'sangha van beoefenaars'onder-
steunen?
Rinpoche heeft gezegd dat de'sangha van beoefenaars'

zó belangrijk is en zoveel vruchten zal afwerpen
voor de centra en het grotere geheel van de sangha,
dat de tijd rijp is om zo'n'sangha van beoefenaars'
met de hele sangha financiëel te ondersteunen. Het
voornaamste is dat de leden ervan de juiste mensen
zijn, toegewijde beoefenaars die een sfeer van beoe-
fening in de centra scheppen, en niet alleen maar wie
er toevallig net in de omstandigheden verkeert om
dit te kunnen doen. Daarom wordt de uiteindelijke
keuze door middel van divinatie bepaald.

Teneinde dit tot stand te brengen wil Rinpoche graag
dat de sangha als geheel begrijpt wat het potentieel
belang van dit initiatief i+ dat hem zo na aan het hart
ligt, en zich realiseert dat er slechts een begin mee
gemaakt kan worden als wij, de sangh4 ons gein-
spireerd voelen eraan deel te nemen door bij te dra-
gen aan de financiële ondersteuning. Een bedrag
ineens of een regelmatige jaarlijkse of maandelijkse
stortin& hoe klein oolg zou een reële bijdrage zijn aan
deze belangrijke ontwikkeling in onze beoefening.

Idealiter zou Rinpoche graag willen dat de leden
van de sangha van beoefenaars de rest van hun tijd
besteden aan werk voor de centra betaald of vrijwillig.
Maar zezouden ook part-time elders kunnenwerken,
wat hen zou helpen in hun eigen levensonderhoud
te voorzien. Dit is zeker een mogelijkheid in de stads-
centra, maar veel minder in de retraite-centra, gezien
hun betrekkelijk afgelegen ligging en de economische
problemen in de onmiddellijke omgeving.

Een bron van ondersteuning is hetRigpa SponsorPro-
gramma (zie vorige Nieuwbrief). Vijfentwintig pro-
cent van de fondsen die hierdoor beschikbaar komen
gaan direct naar'hart-projecten' van Rinpoche, en de
sangha van beoefenaars is het eerste project. Maar we
moeten niet vergeten dat het Rigpa Sponsor Pro-
gramma een eenmalige betaling inhoudt en geen
lange-termijn steun genereerl Zo'n dertig nieuwe spon-
sors jaarlijks zouden de ondersteuning voor één
sangha lid gedurende één jaar betekenen. We hebben
er alle vertrouwen in dat het Rigpa Sponsor Pro-
gramma jaarlijks vele honderden mensen zal inspi-
reren om eraan deel te nemen, maar het zou niet
realistisch zijn simpel maar te veronderstellen dat het
automatisch zal voorzien in de kosten van de san-
gha van beoefenaars in de nabije toekomst, of dat Rin-
poche te zijner tijd geen andere'hart-projecten' op sta-

pel zal willen zetten.

Het lijkt het beste om de fondsen van het Rigpa
Sponsor Programma te gebruiken voor drie belang-
rijke bijdragen in het tot stand brengen van de sang-
ha van beoefenaars:

Rigpa Nieuu'sbrief
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. om de beginkosten te dekken in verband met het
verbouwen van de chalets in Lerab Ling.. als beginkapitaal voor het opzetten ván activitei_
ten in de retraitecentr4 die een inkomen kunnen gene_
reren en waardoor de sangha van beoefenra.s
langzaamaan in eigen behoeÉen kan voorzien.

.. ilar.en nodig op korte termijn een ondersteuning
te bi.ed.en terwijl we de middelen voor ondersteunin!
op de lange termijn ontwikkelen.

Dan blijven er drie manieren van ondersteuning
over - eigen fondsen van de leden van de sangha vai
beoefenaars, individuele sponsoring en sponsoring
door de lokale of nationalà Rigpa oiganiËaties. Een
paar van degenen die genomineerd zijn als leden van
de sangha van beoefenaars hebben (un pensioen of
Tdere.langeEmnijn inkornsten al aangeboáen als eigen
financiële ondersteuning. Maar de áeesten hebËen
op dit moment een volledige baan en hun inkomen
zou verdwijnen op het moment dat ze zichbij de san_
gha van beoefenaars in Lerab Ling of Dlogchen
Beara zouden voe€en. Ze zijn allemaafaangemo-edigd
om actief individuele sponsors te zoekei voor hin
ondersteuning.

deren. Rigpa U.S.A. heeftook zeer snel genoeg indi_
viduele sponsors gevonden om een hJvoiláig te
ondersteunen. Het zal overduidelijk zijn dat"de
mogelijkheid van andere nationale oiganisaties om
te helpen helemaal afhankelijk is vaí de visie en
generositeit van hun individuele studenten.

Hoe kan ik helpen?
Door middel van een bijdrage! Dit kan individueel,
maar ook een Rigpa studiegroep of een Dzogchen_
training groep kan de verantwoording nemen voor
een bepaald sponsorbedrag.
Zoals Ian hierboven al aangeeft sponsort Rigpa
Nederland vanaf 1 april j.l. éen persóon van de san_
gha van beoefenaars.In áe volgende Nieuwsbrief zal
Rigpu Nederland een-fundraÉing beleidsplan pre_
senteren. In dit plan zullen alle verschillende projáen
w_lar je Rigpa mee kunt ondersteunen op oveizich_
telijke wijze worden gepresenteerd. Indien dit spe_
ciale project voor een sangha van beoefenaars je àrg
aanspreekt is her naruurlijk heel welkom ah le ni
al begint met je bijdrage.
J9 kynt eenmalig of maandelijks via auromatische
afschrijving doneren aan Stichting Rigpa SintAgnie.
tenstraat22, 1012 EG Amsterdam; gióaSSSZaO o.v.v.
"Sangha van beoefening".

Retraite doen
in Dzogchen Bearao
drie impressies
Hieroruler aolgerr oerslagen aan de drie Nederlanclers die
gedurende één of meerdere jmen fu retraite zijn itt Dmgclun
Beara

VOORBIJGAAND
Door lurgen Gude

Hoe dat dan zo'n beetje is, zegmaat, zo,nretraite,
vroeg de redactie mij. Voorbijgaand! In al haar
facetten. En ik wil het niet vasáeggen. Ik wil het
liefst.uiting geven aan mijn u*urlig dat het alles
tegelijk is. Er bestaat geen prachtigàof vreselijke
retraite. O woordery vreselijke wóorden. HieíUiy
dan maar een greep uit mijn dagboek...

5 september 1995
De vloer kraakt naast mij. Hout als boardkarton
houdt ons gescheiden. On*ennigheid metberus_
ting maken mijn dagen. Ik heb Eia gisteren voor
'het laatst' gesproken. Ze waszo lieí! Door het ver_
driet voel ik de waarachtigheid en ik heb moeite
haar betraande gezicht bil de trein te laten voor
wat het was. De vriendelijke ontvangst ging al bin_
nen vijf minuten over in de tsok. Er É hi-er àen ijze_

fijdens de zomerretraites van afgelopen jaar hebben
verschillende meÍrsen kleine donàties'gedáan voor de
sangha van beoefenaars, en één sponso"r heeft eenjaar_
lijkse bijdrage van 2000 gulden aangeboden voor
een periode van vijf jaar. Als veel -eis"., een beet_
je geven kan dit snel aangroeien tot een bedrag dat
groot genoeg is om een beoefenaar te ondersteunen.
Vorig jaarbijvoorbeeld warenzo,n dertig mensen in
de Britse sangha in staat samen een student de onder_
steuning voor een jaar-retraite in Dzogchen Beara te
geven.

Alle Rigpa centra zijn zeer actief en hebben hun
financiën hard nodig voor de ontwikkeling van veler_
ler grote proiecten. Toch heeftRigpa Holland aI gene.
rzus aangeboden de verantwoording voor de volËdige
financiële steun van een lid van dóangha van beoé_
fenalp op zich te nemen. Ze zijnlru.ipt* de helft
van ditgeld uit eigen fondsen tá betalen en voor de
andere helft potentiële individuele sponsors te bena_
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ren schema en daar maak ik nu deel van uit. De
retraite is begonnen!

21 september 1995
Mijn geest wil overal zijn, behalve in retraite. Als
een losgeslagen dier schiet hij wild alle kanten op.
Systeem is haar vreemd; om maar één ding niet te
hoeven doen: overg ave. Ze zoekt bescherming
achter de bosjes van vergeetachtigheid en koestert
zich in het dal van verdriet en ongeluk. Dat de
jager haar al flink geraakt heeft, lijkt haar ogen-
schijnlijk niet te deren.

3 oktober 1995
Hoe meer je verwijderd bent van je ware natuur,
hoe meer je nodig hebt. Slechts een voorzichtige
blik op mijn geboorteland maakt mij veel duidelijk
over haar staat van geest. Moge alle bezitsdrang
en hebberigheid oplossen in hun ware natuur.

8 oktober 1995
God wat heb ik er de balen van! Ik ben woedend,
maar op wie? Ik voel frustratie en het stille in-
bezit-nemen van mijn vrijheid door de groep
onder het mom van'authentiek boeddhisme'. Wat
een leugen! Een sangha alleen maakt nog niet ver-
licht. Zoveel daden vinden plaats uit angst zo ook
mijn reactie daarop.
Bevrijd mijvan woede en frustratie. Snoei, kap,
hak alles door wat mij in de weg staat!
'fransformeer het! Weg met het oordeel! Hou mij
vas! zodat ik los laat. "When you can't see the
dreamlike nature of life anymore, take refuge in
patience. Don't worry, it will show you." (S.R.)

1.5 oktober 1995
De blinde frustratie komt los. Ik heb met mezelf te
doen. Af en toe kijk ik in het gitzwarte gapende
gat dat in mij is blootgelegd. Op dit soort momen-
ten bestaat er geen liefde en kan ik alleen maar
haten. Radeloze paniek: zal dit ooit anders wor-
den? Nooit geweten dat ik de hel in mij droeg. Van
de groep kreeg ik'goede adviezen', maar ik wil
geen goede adviezen, ik wil liefde, onversneden
liefde...
Lieve verlichten, nestel u in deze zv{afte gaten,
zodat duisternis ondenkbaar wordt.

22 oktober 1995
The undistracted view: tijdens meditatie toch
gauw een uur gedacht over hoe de broodrooster
bij mijn ouders er ook al weer uit zag... Die kon je
tenminste nog uitzetten.

30 oktober 1995
Rinpoche is er. Vertrouwen! Alles blijkt maar weer
eens door mijn eigen geest gemaakt te zijn en het
lost op in zijn licht. "Take refuge deeply" was zijn
antwoord op mijn diepe verdriet. Wonderlijk is

April L996

dat toch: als je opgeeft om bij hem in de gratie te
vallen, besteedt hij ineens een half uur in het
onderricht aan je. Laat mij de 'leap' maken. Ver-
nietig mijn luiheid, twijfel, haat, oordeel, onrust,
beleefdheid, terughoudendheid en vernietig mij!

L0 november 1995
Er is geen doel meer en de weg gaat voort. Maar waar
is het wegdek? Maak mijn vertrouwen solide; het is
het enige wat ik'heb'. Ik ervaar soms dat ik hier
tien leraren heb en ik voel zelfs devotie voor hen. De
dharma is dat wat stukje bij beetje onthult dat er
geen ]urgen Gude betaat Stop daar geen energie meer
io want dat maakt de ceatie alleen maar sterker. Geef
je eigenheid op om te zien dat je nooit gescheiden bent
geweest. "We kunnen de dood overwinnen! Vreug-
de kan net zo besmettelijk zijn als de ziekten die een
eind maken aan ons korte fysieke leven. Het zijn
angst en schuldgevoel die de wegen naar ware vrij-
heid blokkeren." (Reshad Feild)

20 november 1995

Betwijfel de twijfel.
Telkens vergelijken en o zo verantwoord afwegery
blokkeert de eeuwigheid! Dat limiteert. Dat
ceëert opnieuw lijden. Bevrijd mij van deze
onzinnige westerse religie.

2 december L995
Dualisme en de liefdesdans: waarom heb ik zo
geleden onder'de liefde'? Omdat ik haar afhanke-
lijk maakte van objecten. Als die wegvielen, blok-
keerde voor mij 'de liefde'. Maar ik ben zelf 'de
Iiefde' en het is een intellectuele daad haar te stop-
pen. Ik mag van iedereen houden zoveel ik rn'il;
iemand hebben kan niet. Je hebt jezelf niet eens.
Pure liefde is het tegenovergestelde van dualisme.

11december7995
Ik doe een individuele Ngóndro-retraite voor tien
dagen en ik lees'Words of my perfect teacher'.
Oproep tot'renunciation for samsara'. Doe ik dat?
Nee, nog niet echt, denk ik. Er is nog veel hoop in
de wereld waar niets te bereiken valt en waar men
geen doel kent. Eva woont misschien in India als
ik terugkom, mijn VPRO-werk biedt veel, maar
geen verlichting. Vrienden zijn afgemaf zij hebben
kinderen en dus weinig tijd. Ach, misschien valt
het met die hoop wel mee...
Patrul Rinpoche verhaalt over de hellen en de
preta's'en ik ben geschokt: wat weet ik eigenlijk?
Het eindeloze lijden van samsara... ik ervaar het
even en zie hoe bang ik ervoor ben. Voor mij staat
een glaasje thee in een wanhopige poging iets te
doen voor de hongerige geesten. Het is nog even
vol als daarnet. Is daarin nu een veldslag gaande
hrssen hen? Het boek laat er geen misverstand
over bestaan. Ik hobbel maar verder op dit pad
met de wankele pasjes van een baby.

Rigpa Nieuwsbrief
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Jurgen Gude voor het altaar in Dzogchen Beara

Maart1996

Tot slot, 22ianuari799í
Ik ben blij met deze rerraite en de (letterlijke) ont-
wikkeling die ik hier doormaak. Snappen doe ik
minder en minder, vertrouwen meeién meer. Ik
wens jullie allen gelijkmoedigheid toe en neem
mijn gereutel niet te serieus. Tot in juni! *

TERUGKIJKEND
Door Karel Lefane

Rigpa Nieuwsbrief

15 december 1995
De kadans wisselt. Had ik twee dagen geleden de
recitatie-kant van de beoefening helemaal te pak_
ken, nu is dat geheel verdwenen. Het,eureká-
gevoel' is dom en vraagt erom onderuit gehaald te
worden. Niets laat zich bestendigen. Allàs is een
fragiel spel dat gespeeld wordt met honderdkanti-
ge dobbelstenen. Inzichten, snel genoteerd op
kladblaadjes, hebben hun waarhóid al verloràn ab
ik ze hier tracht op te schrijven. Ik voel de kracht
van de dharma, maar in mijn woorden vervalt ze
tot hopeloze clichés.

16 december 1995
Ik hoorde dat de reincarnatie van Dilgo Khyentse
herkend is. Daarmee is hii weer ondeions. b" gro-
ten geven het nog niet op! Waarom is dit geen
voorpaginanieuws? We zijn blind voor de werke_
lijke rijkdom van het leven.

26 december 1995
Dzogchen Rinpoche deelde met ons de kerstlunch.
De helderheid en eenvoud van zijn onderricht is
prachtig. Hij mediteerde met ons en dan weet je
weer waar je het allemaal voor doet. Het maakt
mijdiep g9lykkig te realiseren een radertje te zijn
in een traditie die misschien wel de ,ne"si g"r"áli
seerde ter wereld is (of zelfs daarbuiten).

2 ianuari 1996
In het ziin ligt alles besloten, maar bestendig haar
niet, want dan is zij niet meer. Ga voorbij de

dwang en het moeten. Voorbij, voorbij het falen en

3lgr!. Voorbij, voorbij de sentimentele compassie.
Voorbij, voorbij de dweperige devotie. Simpel
voorbij! Vrij van elke manipulatie.

Dit jaar is anders. De "expectations,, en het con_
trast met de buitenwereld gaven vorig jaar het
gevoel: 'dit jaar moet het gebeuren,. Dat is er nu
niet meer. De retraite is mijn leven geworden. Ik
vergelijk het nu met die eerste rehaite in plaats
van met de buitenwereld. En nu ik de Ng-Óndro
klaar heb, net voor het einde van het jaar] is het
laatste beetje druk om te produceren ook verdwe.
nen.
Bij elk drie-maanden-punt komen er nieuwe men_
sen. Ik merk dat dat steeds opnieuw gelegenheid
biedt om even terug te kijken, met ogin ván bui-
ten, naar waar je zelf was toen je begon.
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AIs ik terugkijk, zie ik drie belangrijke aspecten.
Ten eerste is het heel goed om "samsara" totaal te
vergeten.
'fen tweede ben je pas echt sterk als die nieurve
mensen je niet zouden beihvloeden. Een voorbeeld
is: elke keer is er wel iemand die me (weer
opnieuw) begint te beoordelen, me wil verande-
ren. In mijn geval zien ze dat ik heel open kan zijn.
Dat was ik vroeger niet. Dan nemen ze het me
krvalijk dat ik niet altijd open ben. Ze vinden dat
ik gewoon niet meer gesloten moet zijn. Ze hebben
er geen begrip voor dat dit een bijprodukt is; je

kunt het niet altijd bewust sturen. En dit stukje
openheid is toch het resultaat van anderhalfiaar
beoefening. Het is niet iets wat je op afroep,
onmiddellijk kunt veranderen.
fen derde, de nadruk ligt zeker dit jaar meer op
het groepsproces. De interactie daarbinnen is een
samsara op zich. Maar het bijzondere is dat het
zich in die drie maanden toch wel zo snel ontwik-
kelt, dat het zichtbaar is. In deze ontwikkeling
gaat ieder individu door zijn eigen proces. Je leeft
in het resultaat hiervary dat is ook heel bijzonder.
Het is niet een ontdekking, het wordt gaandeweg
merkbaar in de kn'aliteit van het samenzijn.
Hierin zit het verschil met vorig jaar, denk ik.
Vorig jaar was het de individuele beoefening die
de'dingen' naar boven brachg nu doet het groeps-
proces dat. Er is minder tijd voor individuele beoe-
fening. En veel meer afleiding. Maar er is ook veel
meer hulp en weerspiegeling. Het staat veel dich-
ter bij de werkelijkheid; het is heel concreet. Je

praat namelijk niet alleen over'changing percep-
tion', maar over'changing your habits'. Het gaat
erom de kracht te vinden om ermee om te gaary
want het voelt soms als een stoomwals. Als je je
niet verdedigt en je kracht activeert, dan word je
platgewalst. Het'keypoint'is hier: te blijven com-
municerery dan stagneert het niet en dan is er ook
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Dzogchen Beara - Foto: Janusch BoÍk-KÍahmer

hutp. Er is niets om je voor te schamen. Er is hier
ruimte om dingen fout te doen, om'ofÍ te gaan.

Ringu Tulku zei een tijdje geleden: "Het is relatief
gemakkelijk om een'glimpse' van je ware aard te
krijgen, maar het duurt veel langer om je gewoon-
tes te veranderen."
Ik zie dat het heel lang duurt voordat je je reali-
seert (speciaal ook voor mij) dat wat je ziet in de
andet hoe hij zich blokkeert, dat dit vaak ook voor
hem het moeilijkste probleem is. Daar is hij of zij
dan zelf al mee bezig. We realiseren ons niet waar
die persoon is en dat elk klein stapje eruit een
realisatie is. En dan is het advies 'Je moet het niet
meer doen", een dooddoener. Het geeft die per-
soon het gevoel dat hij niet begrepen wordt. Als
hij het aan probeert te nemen, creëert dat veel ver-
warring.

Een ander aspect dat ik nu veel beter begrijp is dat
het proces van verandering ervoor zorgt dat men-
sen zich minder terughouden. Maar dit heeit twee
kanten. Aan de ene kant is er de grotere openheid,
of de goede kwaliteiten die beginnen te schiinen.
Aan de andere kant verberg je ook veel minder je
tekortkomingen, zodat ze zichtbaarder zijn dan
ooit tevoren. Of ze springen er zelfs uit.

Ik zie de woorden in de ogen: What a mad house
is this! Is dit een retraite?

I'ot slot:
Ik moet zeggen dat ik nu ook de vergissing zie
waarmee ik mezelf jaren tegengehouden heb, als
ik les had van oudere studenten. Ik was geinspi-
reerd door het onderricht en de beoefening, maar
ik had veel te veel oog voor de imperfectie van
degene die les gaf. *

Rigpa Nieuwsbrief
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EMAHO
Een bericht aan het "boeddlnrijk" in Dzogchen Beara
aarr samsarisch Nederland door lan Knrel Hylkema.

Tijdens een van onze wekelijkse confessiesessies
heb ikvoor mijn kamer hier de term boeddharijk
gebruikt. Ik deed dat in de eerste plaats omdat ik
de torenkamer heb, een verdieping boven alle
anderen, en ik het daar heel erg naar mijn zin heb.
Nieuwkomers in de retraite hebben het recht op
een "room with a view", dat wil zeggeneen kamer
in het lange deel van de L-vormig" gá"g waar alle
andere kamers aan liggen. Ik begon daai ook, in
kamer twee, vanwaar je een praèhtig uitzicht in
oostelijke richting langs de kust hebt, met soms de
mooiste zonsopgangen en zicht op de maan etc.
Het zijn allemaal kamertjes van iets meer dan twee
bijtwee meter, en met mijn - toen nog - omvangrij_
ke lijf was dat aardig klein. Na twee weken moest
er een kamer vrijgemaakt worden voor de elfde
retraiteganger die toen binnenkwam, waardoor
één van de langer verblijvenden naar kamer elí de
torenkamer moest. Dat gaf de nodige problemery
en ik wilde wel eens weten waarom. Dus ging ik
kijken, en ik trof een kamer van vier bij vier meter,
met een klein raampje, hoog, dus geen echt uit_
zicht, maar met een boekenkast en een vaste
wandtafel en stoel. Aangezien ik besefte dat ik
door het doen van vele mandala-offers, en de win_
ter toch voorlopig binnen voor mijn schrijntje zou
verblijven, leek het mij een hele goede zaak die
kamer te betrekken. Behalve de iuimte heeft deze
het voordeel dat je buiten de loop zit, dusis het er
betrekkelijk rustig. Alleen de grote badkamer is er
onder, en met name 's nachts wl aat nog wel eens
een wakker worden opleveren. Ik ben inmiddels
expert in herkennen van wie wat op de plé doet.

De dagindeling
Een heel belangrijk deel van de dag en de nacht
breng ik op deze kamer door. De dág begint's
morgens om 04.15 uur met de eerste bel, die ik
deze twee weken mag bedienen. Tien minuten
later gaat de tweede bel (of beter gong) om aan te
kondigen dat je geacht wordt dan binnen vilf
minuten met je persoonlijke ochtendbeoefening te
zijn begonnen. Voor mij was dat tot voor enkele
lagen het eerste deel van de Ngóndro, na eerst de

P]":rt.q of the speech, de Verses of the Eight
Nobel Auspicious Ones, de Heart Sutra, ui Cuttirrg
the Lamate hebben gedaan. Nu ik de Ngóndro af
heb, doe ik voorlopig in de ochtend noglen rondje

1an 
de hele Ngóndro, om daarna met Ègdzin

Di.ipa te beginnen. Om 06.30 uur begint à" groupr_

leoefening van Riwo Sangchri en Tádrel Ny"rà.
Om 08.30 uur ontbijt. Daarna van 09.00 tot 11.00
uur persoonlijke beoefening op de kamer. Om
11.15 uur niet verplichte Kum Nye of Feldenkrais.

Daarna om 11.30 uur zitten met elkaar, gevolgd
door tonglery wat wij om beurten leiden.
Sommigen spelen een tape, anderen proberen het
zelf te leiden. Een heel nuttige oefening, want door
het te leidgn, leer je er het màest van. S-ommigen
putten zich uit in orginaliteig ik kies altijd voàr
een klassieke tonglen, met een inleiding waarin ik
probeer aan te sluiten bij wat er in de groep leeft,
om daarmee te werken. Ik heb alle tongleru die ik
heb geleid in mijn computer, zodat ik straks met
een dertigtal geleide tonglen beoefeningen naar
mijn volgende bestemming ga.
Om 13.00 uur lunctL warm en veelal uitstekend.
Om 14.00 uur begint de werkperiode tot 15.00 uur.
De werkperiode is bedoeld om allerlei projecten te
doery van schrijntafels en zafu,s maken toi het
aanleggen en onderhouden van de siertuin en de
groentetuin. Jurgen is coórdinator van de eerste,
en maakt er veel werk van; ik ben coórdinator van
de tweede, en heb het tot nu toe kalm aan gedaan.
In de winter groeit er niet zoveel anders dan
onkruid. Door het ontbreken van materiaal komen
de projecten maar langzaam van de grond, en
daarmee het goed functioneren van áe werkperio_
de als onderdeel van het dagprogramma. Dai is
jammer want de werkperiode, waarin je met z,n
tweeën of drieën werkt, is bij uitstek de gelegen_
heid om dieper kontakt te maken met dË anderen.
(Wij worden geacht te zwijgen tijdens de retraite,
behalve tussen 13.00 en 16.00 uur). Om 15.15
begint een periode van transcriberen, persoonlijke
beoefening en studie, sinds kort in deze volgorde,
wat ik een grote verbetering vind, ten opzicÉte
van de situatie waarin wij met studie begonnery
tot het diner om 18.30 uur. Daarna is er lroepsbe_
oefming van 19.15 tot 21.15 uur; Vajrakilaya en
een heleboel meer, zoals Besche.mers en Tu.u.
Daarna mogen wij gaan slapen.

fej is dus een-zeer gevulde dag, met heel weinig
tijd voor jezelí als je je aan het dagschema wilt
houden. Elke twee wekerL soms oók nog daar tus_
sen in, is er tsok. Dat is voor ons een gebeuren van
15.30 of 1ó.00 uur tot 21.30 uur, ondeibroken voor
het avondeten. De tsoks zijnzo'nbeetje de week-
einden van vroeger.

Met de tsok wisselen ook de rotabaantjes elke twee
weken. Wijdoen alles, van beoefeningleiden en
ch<iponing (rituelen leiden) tot rotacoórdinator en
liaison, talent of geen talent, om beurten waardoor
ieder ervaring op leert doen. De groep is heel tole.
rant jegens stuntelaars, zoals ik in hef beoefening
leiden, op voorwaarde dat men de indruk heeft
dat je wel je best doet. Met de Kerst was Chónyi
hier metDzogchen Rinpoche. Van Chónyi leerden
wij mudra's (handbewegingen die bij mántra,s
horen) en chóponing, mót di achtergrond ervary
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zodat het nu veel meer betekenis heeft. Wij doen

nu bijna alles anders dan het elders in Rigpa

gebeur! zodat wii een revolutie zullen veroorza-
ken, wanneer wij weer onder jullie zijn.

Door het hele drukke altijd zelfde programma, de

afgeslotenheid van buiten (hoewel die mij tegen-

valt) en ondanks de afleiding die het leven met elf
zeer verschillende mensen in een kleine ruimte
onwillekeurig met zich mee brengt, kan het niet
anders datje veel aandacht geeft aan de processen

binnen in je hoe jij functioneert' Ik leer te zien dat
werkelijk alles wat ik doe, zeg of.denk een karmi-
sche geschiedenis in zich heeft. Hoe ernorm ie
geconditioneerd bent door je verleden. Natuurlijk
wist ik dit wel van voor deze retraite, maar deze

nu vijf maanden maken dit zo veel meer duidelijk
alsmede wat die condities zijn. Dat leidt tot twee

dingen: in cle eerste Plaats leer je het gemakkelijker
herkennen, waardoor je het wat sneller kan door-
snijden, en in de tweede plaats ga ik er veel beter

door begrijpen dat wat onze "normale" waarne-

ming van de werketijkheid niet de werkelijkheid,
*uut otrze eigen karmisch bepaalde werkelijkheid
is. Dit, alsmede het dagelijks luisteren naar het

recente ondenicht van Rinpoche (wat wordt dit
elke keer nog krachtiger en directer!) en het trans-

criberen ervan, maken mij steeds duidelijker wat
Rigpa is, zodat het leven vanuit het Zicht daarvan

ook wat dichterbij komt. De zekerheid en het ver-

trouwen die dit geeft, is voor mij het geweldige
wat deze retraite mij brengt. Voor het feit dat mij

deze gelegenheid, die Rinpoche ons biedt, is
gegund, ben ik heel erg dankbaar. Zelfs al is deze

retraite iets anders dan ik mij van een drie- jaarre-

traite had voorgesteld.
Naast al het goede van deze retraite, mis ik de fre-

quente aanwezigheid van een geautoriseerde ret-

raitemeester, die je feedback op je beoefening en

realisaties kan geven. Ook vind ik (maar daar sta

ik alleen in binnen deze groep) de aandacht voor
persoonlijke problemen en de afleidingen die dit
geeft, veel groter dan nodig en wenselijk is- Mede

á"arom ga ik hier niet verder na mei. Omdat ik
inmiddels begrepen heb dat het niet voor 2000

mogelijk is in Rigpa-verband een echte drie- jaar-

retráite te doen (dan kan dat in Dzogchen

Monastery, ook voor westerlingen, vertelde

Dzogchen Rinpoche ons) heb ik nu een andere

weg uitgestippeld. Na mei ga ik eerst drie maan-

den naai Lerab Ling (en hoop dan velen van jullie
te zien). Daarna ga ik, tenzii mij
dat sterk afgeraden wordt door of namens

Rinpoche, een solitaire semi-retraite doe& waar

weót ik nog niet, waarin ik onder andere een boek

zal schrijven over "leiderschap vanuit compassie",

en in het verlengde daarvan een management trai-
ningsprogramma zal opzetten.Ik hoop miin retrai-

te periode af te sluiten met de ffekchÓ-retraite op

Leiab Ling in1997. Daarna zal ik met mijn (vierde)

boek en cursusProgramma, al dan niet in
Rigpaverband (ik heb dit aan Rinpoche en Rigpa

aangeboden), terugkeren in de maatschaPPiiom
mijn dertigjarige ervaring als manager/leider van

organisatieg gecombineerd met de verdieping van

mijn boeddhistische inzichten door de lange retrai-
te periode, nog zolang ik daar de energie voor heb,

ter beschikking van anderen te stellen-

Als ik ergeÍB van overtuigd ben in mijn" boeddha-
rijk-' hier in Dzogchen Beara, dan is het dat de

wereld een schreeuwende behoefte heeft aan een

praktische en toepasbare visie op hoe wij uit de
(samsarische) draaikolk van competitiq eigenbe-

lang, agressie, passie en onverschilligheid kunnen
komen. Daaraan te kunnen werkery nu in de ret-
raite en later op de andere aangegeven manier,
geeft mij heel veel inspiratie en energie om het

Iuutstu derde tot een kwart van mijn leven inhoud-
te geven. àYÉ
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Tirlku Urgyen overgegaan

in Parinirwana

Rigpa Nieuwsbrief April 1996

Bauerking unn een hftentet bericltt oan Eric Solonnn door
lohan Dijk.
In Kathmandu overleed in de vroege ochtend van
de dertiende februari jongstleden Tulku Urgyen
Rinpoche, een van de meest vooraanstaánde
Dzogchen leraren van onze tijd. Om twee uur ,s
ochtends stopten zijn adem en hartslag en vier uur
later uitte hij drie Ah's, iets wat een-uitmuntend
beoefenaar doet wanneer hij de vrucht van een
leven lang beoefenen doet rijpen. De ochtendhe_
mel van Kathmandu was volkomen helder en
onbewolkt, een klassiek teken van het verscheiden
van een groot meester. Tulku Urgyen was een
leraar van vele grote meesterq waaronder Sogyal
Rinpoche, en er zijn talrijke verhalen over de
immense reikwijdte van zijn activiteit en de groot_
heid van de lijn van overdiacht die hij doorgàf.

De specialiteit van Tulku Urgyen was de introduc_
tie 

-van 
Rigpa, ons 'oorspronkelijke gezicht,, ofte_

wel de natuur van de geest. Veelal gebeurde clit
doordat hij zogenaamde,pointing=out instruc_
tions' gaf; door middel van aanrvijiingen toonde
hij cte essentie van de geest. nooí aeie speciale
instructies stelde hij velen in staat een glimp van
hux oorspronkelijke natuur op te vangen; een
onloochenbare, directe ervaring van een leest die
zo gewoon en zo subtiel is, dat hij ons doorgaans
ontg€at.- Tegelijk is hij ook aldoordringend, niet
gescheiden van enige ervaring, maar zónder dat
hij door die ervaringgeschondàn kan worden.

Tulku Urgyen was in staat alle vragen terug te
brengen naar hetzelfde basispunt. Hïj omschieef
zichzelf vaak als een vogel, die niet anders kan
dan keer op keer hetzelfáe deuntje tjilpen. Maar
waarom zou je je ook de moeite getroosten iets
anders te laten horen, als het geluia zo zoet en
doordringend is? Door z,n greÉeloze compassie
en onvoorstelbare vaardigheid slaagde Tulku
Urgyen eriry met een helderheid en preásie als clie
van de Boeddha zelf, te onderrichten in een stijl en
op een-wijze die passend is voor zijn gehoor. Het
is zoals 

_S-ogyal Rinpoche over-zifn meester
Jarlyang Khyenrse Chókyi Lodró verielt, dat die
zich kon manifesteren al naar gelang z,n toehoor_
ders. Zo is er het verhaal van Érric'Solomory een
leerling van Sogyal Rinpoche, over de ontmoeting
van zijn broer met Tulku Urgyen. Zijn broer was
een Zen beoefenaar en vroeg Íulku Urgyen om de
speciale aanwijzingen, de ,pointing olit instruc_
tions'. Er waren verscheidene m"n-=sen geweest
die hadden gezegd dat het bijzonder is"om een

Fbro: Seth Dye

Zen beoefenaar te zijn, maar dat een ontmoeting
met Tulku Urgyen ón zijn essentiele instructies
buiten alle categorieën valt, dus hij was benieuwd.
Erric was er getuige van hoe Tuiku Urgyen zijn
broer op een geheel nieuwe en voor hem-persoon_
Iijk aansprekende wijze zijn oorrpronkelijke
natuur toonde. Na afloop zij zijn bróer: ,,Je hebt
gelijk, Tulku Urgyen is waarlijk een groot meester.
Maar ik begrijp niet waar jullie het over hebben,
want hij onderricht net zo als een Zen meester.,,

Als een.d-ergelijk uitzonderlijk leraar je je ,oor_
spronkelijk gezicht' heeft getoond, dan kun je ook
werkelijk voelen dat je niet van hem oí haar
gescheiden bent. Sogyal Rinpoche vertelde dat de
tijd na het verscheiden van een meester van een
dergelijk kaliber de beste tijd is om te beoefenen;
de meester is meer beschikbaar dan ooit, niet lan_
ger gehinderd door enige fysieke beperking.
Bovendien zei hij dat het een goede tijd is om ie
herkennen dat we geen tijd moJten rr..áo"n.

Er verdwijnt letterlijk een unieke generatie leraren,
ze sterven. Een generatie die getraind is in Tibet en
die alle authentieke onderriclit ontvangen en gere_
aliseerd heeft. We mogen wensen datïe in ónze
tijd nog voldoende gekwalificeerde meesters kun_
nen vindery dat zich voldoende authentieke mees_
ters.zullen ontpoppen. Ook al heb je Tulku Urgyen
nooit ontmoet,-moge hij je beoefening inspiËen.
Ons leven is te kort om te verspillen. ó
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Incarnatie van Dilgo Khyentse

Rinpoche gevonden

Op23 november L995 kondigde Trulshik Rinpo-
chs de lama die het dichtst bij Dilgo Khyentse
Rinpoche stond, aan dat hij de jongste zoon van
Chogling Rinpoche heeft herkend als de incarhatie
van Dilgo Khyentse Rinpoche. Chogling Rinpoche
is de tweede zoon van Tulku Orgyen Rinpoche.
Trulshik Rinpoche, die spirituele erfgenaam is van
zowelDilgo Khyentse Rinpoche als Dudjom Rin-
poche, heeft de nieuwe incarnatie gevonden naar
aanleiding van dromen.Z.H. de Dalai Lama heeft
de herkenning bevestigd, als zijnde correct voorbij
enige twijfel.

De jongen is geboren in 1993 op de verjaardag van
Guru Padmasambhava. Afgelopen december heeft
de herkenningsceremonie in de Maratika grot in
Nepal plaats gevonden (een heilige plaats van
Guru Rinpoche). De troning zal over twee of drie
jaar in Kathmandu in het Shechen klooster plaats-
vinden.

Rigpa Nieuwsbrief April 1996

Sogyal Rinpoche en de incamatie van Dilgo Khyentse Rinpoche
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Rigpa in Rigpa brengen
Verslag oan Bert aan Baar oaer de laatste ontzoikkelingen naar aanleiding aan de nteetings
tijdens cle Kirchlrcim retraite.

April 1996

Rigpa verkeert momenteel in een cruciale fase van
haar ontwikkeling als internationale organisatie.
Wat is er aan de hand? Rigpu organiseeit zich! Er
komt struktuur inde organisatieàk geheel. Of
zoals Rinpoche het tijdens de kerstretraite in
Kirchheim zei: "W atvoorheen met onzichtbare
inkt geschreven stond, wordt nu zichtbaar,,.

Vergaderen in Kirchheim
Het is de afgelopen tijd duidelijk geworden dat
wil Rigpa als voertuig kunnen blijven dienen voor
de wijsheid en diepte van Rinpoche,s immer
expanderende visie, en de enorme belangstelling
die er over de hele wereld voor Rinpoché,s ondàr-
richt is, goed kunnen verwerkery hót zich ingrij-
pend zal dienen te reorganiseren. Om zich hier-
over te buigen hebben zich tijdens de kerstretraite
in Kirchheim zo'n 50 Rigpawerkers uit Duitsland,
Engeland, Ierland, Frankrijk, Australië,
Zwitserlan4 de Verenigde Statery India en
Nederland verzameld. Tevens waren hierbij ver-
tegenwoord_igers aanwezig van Spirituele Zorg,
Dharmakosha, Ratnakosirá 6eiaó uitgevers), Íiew
(het Internationale blad van Rigp"), Zam (import
en verkoop) en het "Teachings Resource Directory
Projecí' (audiotapes, editerery en archief).
Nederland werd gerepresenteerd door Xandra
Reelinck (oud Nationaal Coordinator, nu assistent
van MauroDe March voor Rigpa Azië), Sandra
van Diermen en Eveline van Ijsselsteyn (nieuwe
Nationaal Coórdinatoren), Eric Soyeux en Bert van
Baar (Studie & Beoefening).

Een nieuwe organisatiestruktuur in Rigpa
Tien dagen van vergaderen werden op profeisio-
nele wijze geleid door het ICB (Internàtional
Coordination Board), dat ter ondersteuning enkele
raadslieden in de hand genomen had. Na L mor_

-gens aan het publieke deel van de retraite te heb_
ben deelgenomen, trokken de coórdinatoren zich
terug. Bijna iedere dag gaf Rinpoche hen onder_
richt dat specifiek op het werkón voor Rigpa
betrekking had. Daarnaast waren er insfirerende
presentaties over de verschillende onderdelen van
Rigpa. Deze deden bij de aanwezigenhet besef
groeien dat we met zijn allen een wereldwijde
familievormen. Ogen werden geopend voorbijde
nauwe beperkingen van de eigen werkzaamheden
en wederzijdse afhankelijkheid werd zichtbaar.
Tevens deden we oefeningery waaruit eens te
meer bleek dat voor een goede communicatie een
heldere structuur met duidelijke richtlijnen nood_

zakelijk is. Naar aanleiding van de sfeer van eens-
gezindheid die ontstond, sprak Rinpoche over een
"Verenigd Rigpa". "De tijd van praten is voorbij;,,
zo zeihi| "om het Zicht van Rigpu in de organisa-
tie Rigpa te brengery is het nu de tijd om in bewe_
ging te komen". Op l januari presenteerde
Rinpoche sarnen met Mark Rovner (adviseur van
het ICB) het nieuwe model.

fnternationaal nivo
Wanneer w9 Rigpa beschouwen als de uitstraling
van Rinpoche's wijsheidsgeest, dan kunnen we
onze organisatie zien in het licht van een mandala
met Sogyal Rinpoche en Dzogchen Rinpoche als
de spirituele directeuren in het middelpunt. Rond
deze kern wordt het organisatorisch cenkum
gevormd door het ICB. De leden van het ICB zijn
door divinatie (boeddhistische orakel methode)
benoemd en worden door Rinpoche beschouwd
als zijn directe representanten. Zijzijn de dragers
van zijn visie ("Vision Keepers,,). Rinpoche háeft
het volste vertrouwen in hen en zegt ;,Met hen
werken, is met mij werken". De ICB-leden staan
tevens aan het hoofd van de verschillende interna_
tionale departementen waarin Rigp" nu is onder_
verdeeld. Het ICB wordt momenteel gevormd
door Patrick_Gaffney ("Foreign Affairs,,), philip
Philippou ("spiritual Directors,, en,,Finance,
Fundraising & Administration,,), Maureen Cooper
("Study & Practice" en "Teachings
Communication"), Ian Maxwell en Sandra
Pawula. Het kantoor van Rigpa International is in
Parijs.

Nationaal nivo
Wat heeft het nieuwe model voor consequenties
voor Rigpa Nederland? Net als alle andere natio_
nale organisaties vinden we Rigpa Nederland
terug in de periferie van de internationale manda_
la. De nationale organisatie dient daarbij het inter_
nationale model te reflecteren. Net als Rigpa
International worden de nationale Rigpa,À in
departementen onderverdeeld. De managers van
de depártementen vormen samen het maiage-
mentteam, dat verantwoordelijk is voor de natie
nale gang van zaken. Dit managementteam staat
onder leiding van twee nationale ,,Vision

Keepers", idealiter de Studie & Beoefening
Coórdinator en de Nationale Coórdinator. Deze
dragers van de visie worden door divinatie geko-
zen en staan in een direkte communicatielijn met
Rinpoche en het ICB.
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Veranderingen in Nederland
In een dynamische vergadering op 10 maart van
de Nationale Coórdinatoren met het Bestuur, het
Studie & Beoefeningteam en Maureen Cooper van
het ICB is er een onderverdeling in departementen
gemaakt en het Nederlandse managementteam
gevormd. Op nationaal nivo zijn er geen "Foreign
Affairs" en "Spiritual Directors" departementery
maar in plaats daarvan is er het departement
Publieke Programma's met in Nederland als
manager Sandra aan Diermen. Zij is verantwoorde-
lijk voor de organisatie van bezoeken van
Rinpoche, andere lama's en Rigpaleraren zoals
Ian, Maureen en Christie. Eaeline oan ljsselsteyn is
gekozen als manager van het departement van
Financiën, Fondsenwerving & Administratie en
wordt in haar team gesteund door Nynke Valk en
Daan Meerbwg. laap Verlneoen is gekozen als
manager van het departement Onderricht
Communicatie en is verantwoordelijk voor zaken
als de bibliotheek het archieí transcriberen, verta-
len en de Tape van de Maand Club. Hij wordt
onder meer gesteund door Selma Verhoeven en
Tineke Peeters (transcribeerderscoórdinatie). Berf
oan Banr is gekozen als manager van het departe-
ment Studie & Beoefening en wordt daarbij
gesteund door Eric Soyeux (beoefening), Gisela
Prager en Tineke Bouma (Groningen). Nynke VnIk
heeft als bestuurslid zittrngin het management-
team. Het bestuur bestaat verder uit Dolly Hayn
(voorzitster), Daan Meerburg en Jet Kellner. Het
bestuur draagt zoals voorheen zorg voor de legale
kant van Stichting Rigp" Nederland. Het manage-
mentkwintet is er verantwoordelijk voor het beleid
in Nederland uit te voeren volgens de richtlijnen
van Rinpoche en het ICB. De komende weken zal
het managementteam zich beraden hoe het nieuwe
model verder in Nederland te implementeren en
een vijfjarenplan opstellen met een aantal korte- en
lange-termijndoelen. Hiervan zullen we jullie
regelmatig op de hoogte brengen.

Dichter bii Rinpoche komen
We hopen dat deze nieuwe struktuur meer helder-
heid en daadkracht aan Rigpa zal schenken. Het is
niet de bedoeling dat het managementteam en het
ICB tussen de individuele sanghaleden en
Rinpoche komen te staan. Integendeel, door ons-
zelf beter te organiseren zal Rinpoche steeds meer
ziin handen vrij krijgen om dat te doen, wat hijhet
liefste wil: dharma onderricht geven en tijd met
ons doorbrengen. Rinpoche zei: "Regels zijn er
om vrij te worden". Het is dan ook de bedoeling
dat door dit nieuwe model in Rigpa te implemen-
teren steeds meer mensen dichter bij Rinpoche
kunnen komen. *

April 1996

Eveline van Ijsselsteyn

Sandra van Diermen

Rigpa Nieuwsbrief
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Het Rigpa curriculum
Voslagoan Erie Soyeux

De Boekcursus en de Stromen
Voor de vele mensen die naar aanleiding van het
Iezen van Het Tibetaanse boek van leven en ster-
ven nader kennis willen maken met het onderricht
van Sogyal Rinpoche biedt Rigpa de zogenaamde
Boekcursus aan. Degenen die zich na het volgen
van een boekcursus verder willen verdiepen in het
onderricht van Sogyal Rinpoche kunnen het Rigpa
curriculum volgen. Deze bestaat uit een aantal
'Stromen'met een graduele opbouw.

In de stromen wordtsterk de nadruk gelegd op lui-
steren naar het onderricht van Sogyal Rinpoche.
Zoals Rinpoche zegt"Hoe meer je luisterg hoe meer
je hoort, hoe meer je hoort, des te dieper je begrip
wordt '. Luisteren naar het onderricht is een beoefening
op zich, die zich steeds verder kan verdiepen. Het
gaat er dus in de Stromen niet zozeer om nieuwe stof
te ontvangen als wel om het verdiepen van ons
begrip van het onderricht m het leren toepassen ervan
in het dagelijks leven. Dit metbehulp van de onder-
steuning van de groep en de begeleiders.
Iedere les bestaat uit een selectie van audiocassette-
en video-fragmenten. Ieder jaar bestaat uit drie blok-
ken van ongeveer tien lessm. Bij ieder blok is een hand-
Ieiding beschikbaar die de inhoud van de lessen
bevat.

De Inhoud
Het onderricht van Sogyal Rinpoche van de juni ret-
raite in 1995 heeft als basis gefungeerd voor Stroom
2, "Entering the Path" en het onderricht van de boek-
retraite in augustus als basis voor Stroom L, ,,Intro-
duction to the path". Het beste onderricht van
Rinpoche van de laatste tijd (waaronder ook dat van
de Kirchheimretraite v an' 94 f ' 95 over liefde en com-
passie en van de lente-tournee in Europa over het ego
en omgaan met emoties), is de inhoud van Stroom
1 en Stroom 2 geworden. Op deze manier kunnen alle
leerlingen van Rinpoche over de hele wereld zijn
nieuwste onderricht als een gehele cyclus volgen en
in contact blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

RIGPA CURSUSSEN EN AVONDEN
Studie en Beoefening

April 7996

Stroom 1, "Inkoductie tot het pad,,
Verdieping van de vier pijlers van Het Tibetaanse
boek van leven en sterven:
1. Meditatie, hoofdstuk 5.
2. Reflectie/contemplatie en Natuur van de geest,
hoofdstuk 1.,2,3 en6, en 4.
3. Mededogen, hoofdstuk 12.
4. Devotig hoofdstuk 9
Duur: L jaar

Stroom 2, "}Iet pad volgen"
1. Verdieping meditatie
2. De vier gedachten
3. Lojong; de eerste twee punten van de ,,Training

van de geest in 7 punten"
4. Dudjom Tersar Ngóndro.
Duur 2 jaar

Stroom 3 ( in voorbereiding)
1. Verdiepen shamata en vipassana
2. Uiterlijke Ngóndro Kunzang Lamai Shalung
3. Lojong vanaf punt 3
4. Longchen Nyingtik Ngondro, afmaken mantra
accumulaties.
Duur2 jaar of meer.

Stroom 4 ( in voorbereiding)
Sadhana beoefening en Dzogchen onderricht.

Voorwaarden
Om aan Stroom L te kunnen beginnen, moet ie
minimaal een Boekcursus of een andere Rigpa-
cursus gedaan hebben. Voor mensen die reeds
ervaring hebben met Tibetaans boeddhisme is het
mogelijk om, in overleg, aan Stroom 1 te beginnen
zonder aan een Boekcursus meegedaan te hebben.

Rigpu Nieuwsbrief
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Cursus: Het Tibetaanse boek

van leven en sterven

Een introductiecursus in meditatie het ontwikke-
len van mededogen, devotie en de basisprincipes
van spirituele beoefening.

"Zoals de Boeddlm in zijn eerste lering zei, is de wortel
aan al ons lijclen onzuetendheicl. Onwetendlrcirl lijkt ein -
deloos, totdtrt we onszelf erzran batrijden, en zelfs als we
ons op het spirituele pad begann lrcbben, wordt onze
zoektocht erdoor aersluierd. Maar als je dit onthoudt,
en het onderricht in je lurt koestert, zul je langzanter -
hand het onderscheidingsverrnogen ontutikkelen om de

ontelbare aertuarringen aan onzuetendheid te lrcrkennen

aoor wat ze zijn, zodat je nooit je aerbondenlrcid in

geonnr brengt of je perspectief aerliest."
Uit: "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",
Sogyal Rinpoche.

Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek
van leven en sterven" als basishandleiding voor
degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen
beoefenen en in praktijk brengen. Rinpoche onder-
scheidt in het boek vier fundamentele thema's, de
zogenaamde vier Pijlers: Meditatig de geest thuis
brengen; Mededogery het wensvervullende juweel
in jezelf vrijmaken; Devotie en de beoefening van
goeroe-yoga; en Reflectie over leven en sterven lei-
dend tot dat wat eraan voorbij is, de Natuur van
de Geest.
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil
maken met bovengenoemde thema's. De bedoe-
ling van de avonden is dat de cursist door middel
van instructies en gezamenlijke beoefening direct
ervaart wat de betekenis van de thema's is en
daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring in
zijn of haar leven toe te passen. Naast meditaties
en geleide visualisaties zal er ruimte zijn voor het
uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het
stellen van vragen.

De cursus bestaat uit acht donderdagavonden in
Amsterdam en start weer in het najaar. Deze
wordt ook gegeven in de vorm van twee zondagen
en twee zaterdagen in Utrecht. In Groningen
begint ook na de zomer weer een Boekcursus.
De cursussen worden gegeven door oudere stu-
denten van Sogyal Rinpoche.

Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogelijk in september met Stroom 1 te beginnen.
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Praktische informatie over de

boekcursus in Utrecht

Data: zondag 5 f 5, zaterdagl.S I 5, zondag2l 6,

zaterdagl5l6.

rijd: 10.30 uur - 13.00 uur en
14.30 uur - 16.30 uur

PTaats: Utrecht KIRTAN
Hoefsmederijstraat
t/o nr.35 Utrecht

Kosten: Í 120,-

Opgaoe:

Je kunt je opgeven bij het secretariaat door het
benodigde bedrag over te maken naar de giroreke-
ning van Rigpa: 3533736 onder vermelding van
"Boekcursus Utrecht". Zodra je overboeking ont-
vangen is, ben je ingeschreven. Voor de cursus
geldt dat je je alleen voor het hele blok kunt ver-
binden.
Voor mensen met een minimum inkomen is kor-
ting mogelijk, neem hiervoor contact op met het
secretari aat. T el: 020-6238022.

aatste nieuws !
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Tonglenavond of Phowa-avond

Meditatie en tonglen avond
Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor ieder-
een die bekend is met meditatie en enigszins
bekend met de tonglen-beoefeningen, bijvoorbeeld
door het lezen van hoofdstuk twaaif uit Het
Tibetaanse boek van leven en sterven, over mede-
dogen.
Voor de pauze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden kleine stukjes voorgelezen uit Rinpoche,s
boek. Na de pauze worden geleide tonglen-beoe-
feningen gedaan.
De avonden zijn ook bedoeld voor mensen die
regelmatig de oefeningen willen doen.
Accumulatie van zit- en tonglen-uren zijn bijvoor-
beeld onderdeel van Strooml. De avondèn kunnen
ook los van elkaar gevolgd worden.

Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van tonglen een phowa-
beoefening gedaan. Deze bestaat uit twee delen: tij-
dens het eerste uur wordt een geleide
Phowa-Goeroeyoga beoefend en het twËede uur
bestaat uit een Narak Kong Shak beoefening (een zui-
veringsoefening) en het lezen van Bardo gebeclen voor
overledenen. Voor dit tweede gedeelte is het nodig
om een offerande ( iets te eten of te drinken) mee tè
nemen.
De avond is bedoeld voor leden van de sangha die
iemand verloren hebben en voor hem of haar beoe-
t:ening willen doen en leden van de sangha die zich-
zelf willen bekwamen in debeoefeningvan phowa,
voor het moment van het eigen sterven en om cle
Phowa voor anderen te kunnÀn doen. Leden van de
sangha zijn in principe mensen die cursussen bij
Rigpa volgen, een retraite met Sogyal Rinpoche heb-
ben geclaan of die deel uitnaken van de Spirituele Zorg
groeP.

Het is ook mogelijk om namen door te geven van-
overledenen voor wie je graag beoefening wilt laten
d oen. Bel hi ervoor het secretar iaat: lZ}-eZggOZZ.

8ejaargang nr.1

Data Tonglen-aaonden:
1,5 I 4, 221 4, 29 I 4, 13 I 5, 20 I 5, 17 I 6 1996.

Data Phozoa-aaonden: 6lS, Z | 61996.

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
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OPROEP VOOR TRANSCRIBEERDERS!
Een van de belangrijke onderdelen van het werk in
Rigpa is het uitschrijven van de bandopnames van de
lessen van Sogyal Rinpoche. Er is al een enthousiast
team, dat incidenteel nog versterking kan gebruiken.
Het is nauwgezet werk maar zeker ook een heel
inspirerende manier om met het onderrícht te werken!
Benodigdheden: een walkman en een computer.
Opgave: Wie interesse heefi kan zich opgeven bij het
secretariaat, Rigpa 020-62A8022.

De Tape van de Maand Club
Er is een nieur,r' programma ontwikkeld om stu-
denten van Sogyal Rinpoche op de hoogte te bren-
gen van zijn meest recente onderricht. Rinpoche
heeft vaak de wens kenbaar gemaakt dat zijn les-
sen zo snel en gemakkelijk mogelijk verkrijgbaar
zijn voor zijn studenten.
Daarom is deTape ann de Maand C/rà opgericht.
Lid van de Tape Club zijn, houdt in dat je elke
maand een tape thuisgestuurd krijgt, geselecteerd
uit Rinpoche's meest recente onderricht, wereld-
wijd. Vaak zal het gaan om een tape speciaal aan-
bevolen door Rinpoche zelf.
Je bent op deze manier dus snel in het bezit van
het recente onderricht terwijl je anders lang moet
wachten op de openbare verkoop.
Samen met de tape krijg je het Rigpa Tape CIub
Nieuzus. Elke uitgave bevat Rinpoche,s selectie
van tapes die naast de maandelijkse tapes verkrijg-
baar zijn. Dit kunnen klassieke of speciale
beoefeningstapes zijn.

Lidmaatschap
Je bent lid van de I'ape Club voor f 150,- per jaar.
Per tape komt dit neer op f 12,50. Dit is inclusief
verzending. In de losse verkoop kosten cassette-
bandjes in de Rigpa winkel tegenwoordig f 1.5,-
exclusief verzendkosten.
De contributie van de'I'ape CIub wordt per kalen-
derjaar geheven. Het eerste jaar wordt begonnen
in april, zodat er 9 maanden zijn, en de contributie
voor 1,996 op f L12,50 komt.
Het is ook mogelijk in termijnen te betalen. In het
eerste jaar zijn er 2 termijnery van f 62,50 en f 50.

Aanmelding
Je kunt je schriftelijk of telefonisch aanmelden bij
het secretariaat. Omdat de Rigpa Tape Club net
opstart, worden de eerst 2 tapes samen opge-
stuurd (van april en mei). Met de eerste tapes
wordt een acceptgiro verzonden. Als je van cle
mogelijkheid om in termijnen te betalen gebruik
wilt maken, vermeld dit dan even bij je aanmel-
ding.

Kosten: f '10,-

f,7,50 voor minima en degenen die aan de
Stromen meedoen.
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Lij st van uctiviteiten
Voor de beoefening van Tsoks moeten deelnemers overdracht hebben ontvangen van desbetreffende

beoefeningen (minimaal Goeroe Rinpoche initiatie of weleens een Tsok met Rinpoche gedaan hebben

om te kunnen participeren. Al deze activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het cen-

trum. In principe vindt op vedaardagen van belangrijke meesters, op volle en nieuwe maan en

beschermers dagen (zie Rigpa Practice Calendar) ook beoefening plaats in het centrum, neem voor

meer informatie hierover contact op met het secretariaat (Eric Soyeux). Onderstaande data die vet

gedrukt zijn geven aan dat een bijzondere en intensieve periode van beoefening plaatsvindt.

Di9
Do ll
Za 13

Ma 15

V/o 17

Ma 22
Zo 28

Zo 28
Ma 29

April
Start van Stroom 1, blok 2,19.30 uur in Amsterdam

Start van Boekcursus, 19.30 uur in Amsterdam

Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam

Start van Stroom l, blok 3, 19.30 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam

Start van Stroom 2, blok 3, 10.30 in Amsterdam

Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam

Mei
Start van landelijke Boekcursus, 19.30 uur in Utrecht

Phowa-beoefening en beoefening voor overledenen, 19.30 uur in Amsterdam

Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond, 19.30 uur in Amsterdam

Start van periode van intensieve beoefenhg, Saga Dawa

Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel !bok, 19.00 uur in Amsterdam

J

Zo5
Ma6
7n 12

Ma 13

Ma 20
Za 18

Ma 27

a

Ma3
Ma l0
Ma l7
7Á, 22
Wo 26

Za1
um
Volle maan en verjaardag van de verHchting en Paranirvana Yan de Boeddha.

Hele dag beoefening, start van de sessies: 6.30,9.30' 11.30' 16.00 en 19.30 uur'
voor meditatie en tonglen beoefenaars: 16.00 uur
Phowa-beoefening en beoefening voor overledenen, 19.30 uur in Amsterdam

Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in Amsterdam

Meditatie en tonglen avond, 19.30 uur, Amsterdam

Verjaardag Jamyang Khyentse Chókyi Lodró, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in A'dam

Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in Amsterdam

De open 'Lunchpauze meditatie', iedere donderdagmiddag, 12.30 - 13.30 uur, eindigt eind april.
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