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Dzogchen en Padmasambhava
deel 2: H.et Goeroe Principe

Het leven van Jamyang Khyentse Wangpo deel 2
Retraiteverslagen van
Lerab Ling, Dzogchen Beara en Amsterdam

Voorwoord
Beste lezer,
dit derde en laatste nummer van 1997 vind je weer

en aflevering van de serie 'Meesters van de
en een vertalingvan een gedeelte
'Dzogchen en Padmasambhava' van Sogyal
Rinpoche, de vaste rubrieken en een overzicht
van het programma voor de komende màanden.
Daamaast zijn er veel persoonliike verslagen en
impressies van leden van de sangha: van de
zomerretraites in Lerab Ling en Dzogchen Beara,
de stadsrehaite in Amsterdammet Sogyal Rinpoche,
Dzogchen Rinpoche en Tulku Pegyal Rinpoche, de

bezoeken van Penor Rinpoche en Khenpo Pema
Tsewang Rinpoche en het seminar van Christine
Longaker in het najaar. Bij elkaar Seven ze een
levendig beeld van een rijke, warme zomer en
een kleurrijke herfst in de Rigpa-sangha, zowel
nationaal als internationaal.Alle auteurs hiervoor
hartelijk dank.Voor de goede orde zij vermeld dat
de inhoud van deze bijdragen voor rekening van
auteurs komt en niet per se wordt onderschreven
de redactie.
redactie wenst iedereen veel leesplezier

Colophon
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per

Rlchtlllnen Yoor auteurs
y' Lever je tekst aan op een diskette in het formaat
van een gangbaar tekstverwerkingsprogramma

jaar. Een abonnement kost Í1.35,- per kalenderjaar.
Als u esr óonsnent op de Nieuwsbrief heeft, wordt
u op de hoogte gehoudm van bezoeken van Sogyal
Rinpoche in Nederland en alle andere activiteiten

van Stichting Rigpa.U kunt u aanmelden bijhet

zoals WP 5.1 of MS Word 6.0.

secretariaat, en krijgt dan een acceptgiro opgestuurd.

y' Gebruik een gangbaar lettertype zoals courier,
sans serif of times roman.
y' Maak de tekst zo min mogelijk op. Dus geen
tabs aanbrengen, niet inspringen of grote koppen
gebruiken. Alleen alinea's en het gebruik van
vet of cursief kunnen worden aangegeven.
r/ Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo
volledig mogelijk aan het einde van de tekst.
y' Foto's en illustraties of suggesties daartoe zifr

Het opzeggen van een abonnernent dient schrifteliik
te gesóieden vóór 1 januari van het nieuwe jaar!

welkom. Let daarbij op mogelijke auteursrechten.
Als je niet over een computer kunt beschikken en
de tekst niet te lang is, kun je hem ook getijpt of

duidelijk leesbaar met de hand geschreven

Redactie, Johan Diik, Anneke Hakman, Henk
Heerink, Tineke Peeters, Dorine Rieffe, Hans
Sleeboom, Ka$a Vos en Harriët Visser
Met bijdragen van: Irene van den Beld, Madelon
Broekhuis, ]osé van Dijk, Warda Dubbink, Ramon
de Geus, Joke Muller, Juliette Panman, Wilma
Peeters, Eric Soyeux en Tjitske Zwaneveld

Oplagel2ffi

inleveren.

Openin gstij den secretariaat
Het secretariaat is in principe iedere ochtend
bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur.
Het secretariaat is gehuisvest in het
Ri'gpacentrum. Sint Agnietenstr aat 22
1.0L2

EG Amsterdam

- 6238022.
Fax 020 - 6225154

TeL 020

Redactieadres.
Dorine Rieffe

Woonboot CARA 2
Keizersgracht t.o. nr. 9
1015 CM Amsterdam
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Jamyang Khyentse Chókyi Lodró

Het aígelopen iaar hebben we in de nieuwsbrief in drie delen het onderricht over 'Liiden en Geluk
omzetten in Verlichting' vertaald. I{ierdoor genspireerd hebben we nu het plan opgevat om
'Dzogchen en Padmasambhava'ook in gedeelten te gaan vertalen voor de nieuwsbrief. In het
kader van de bezoeken van vele leraren het a.fgelopen half iaar hebben we deze keer het hoofdstuk
over het goeroe-principe gekozen. Voor hen die zich hier wat verder in willen verdiepen kunnen
we de tape van de maand februari '97 aanraden: Devotion is Divine Love. In View nr. 9 staat een
mooi interview met Í{.H. Gyalwang Drukpa Rinpoche met als titel: 'The Guru Question'. En
natuurliik hoofdstuk 9 van 'I{et Tibetaanse Boek van Leven en Sterven.'
Verta ling: Tineke Peeters
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leraar niemand anders dan de woordvoerder van onze
innerlijke leraar. Hij leert ons hoe we de boodschap
van onze innerlijke leraar kunnen oPvangen, en hoe

Het Goeroe Principe

-Í A Tanneer we het hebben over de lama, de
I A / meester of het goeroe-principe, is het
V Y UeU.,grijkiezelf eiaanteherinneren dat de

we de uiteindelijke leraar binnenin kunnen realiseren.
Hij herstelt ons geloof en vertrouwen in onszelf en
bevrijdt ons daardoor van het lijden dat voortkomt
uit het niet kennen van onze ware natuur.
De uiterlijke leraar is een boodschaPPer, de innerliike

goeroe niet alleen maar een Persoon is' De goeroe
representeert de inspiratie van de waarheid; hij

belichaamt de kristallisatie van de zegen, het
mededogen en de wijsheid van alle boeddha's en alle

leraar de waarheid. AIs iemand bijvoorbeeld ie

meesters. Zoals mijn meester ]amyang Khyentse
Chókyi Lodró het altijd uitlegde, ook al is onze ware

telefonisch probeert te bereiken, gebruikt hij daarvoor

jouw telefoonnummer. Op dezelÍde manier bereiken

natuur boeddha, zij is vanaf oorsprongloze tijden
verduisterd door een wolk van onwetendheid en
verwarring. Maar ondanks deze verduistering heeft
onze boeddhanatuur, de waarheid binnenin ons,
zich nooit neergelegd bij onwetendheid, en komt in

de boeddha's jou via ie boeddhanatuur, je innerliike

leraar. Hij is de directe verbinding, maar tot de tijd

dat je weet hoe te luisteren en te horen, is het je
uiterlijke leraar die de telefoon beantwoordt. Ze
werken door hem naar jou. Het is belangriik dit
besef van de verbinding tussen de innerlijke en
uiterlijke leraar niet kwijt te raken. De uiterliike

opstand tegen de verwarring die eruit voortvloeit. Dit
is onze innerlijke leraar of goeroe/ het actieve aspect

van onze boeddhanatuur, dat vanaf het moment
waarop we in verwarring raakten aan het werk is
geweest om ons naar onze ware natuur terug te

leraar leert je hoe je jezelÍ kan vinden, hoe de boeddha
in jezelf te vinden. Hij laat je met jezelÍ kennismaken,
m tot je de boeddha in jezelf vindt is hij dat substituut.

brengen. De innerlijke leraar heeft ons nooit in de steek

gelaten; in zijn oneindig mededogen is hif
onvermoeibaar aan het werk voor onze evolutie,

Jn het Dzogchen-onderricht is Padmasambhava de
I UeUcnurrrittg van dit universele principe. Hii wordt

niet alleen in dit leven, maar in al onze vorige levens,
waarbij hij allerlei methodes en situaties heeft gebruikt
om ons te onderrichten en terug te brengen naar de
waarheid. Zelfs vanuit een alledaags gezichtspunt
beseffen we dat het leven ons voortdurend iets leert.
En ook al is het vaak een les die we niet willen, we
kunnen niet van deze waarheid wegrennen, want het
leven blijft ons leren. Dat is de universaliteit van de

Igezien

als de incamatie van de boeddha's uit het
verleden, de vertegenwoordiger van de boeddha's van

het heden en de bron waaruit alle toekomstige
boeddha's zullen voortkomen. Hii is de tiidloze
goeroe, in wie alle meesters zijn belidraamd. Vele grote
meesters uit de Tibetaanse traditie werden door hem
geihspireerd, en zijn zijn emanaties, als stralen van
de zon. Dus wanneer je je met een van hen verbindt,

goeroe.

Ieiden zij je uiteindelijk naar hem. Je leraar is zijn

Als gevolg van onze aspiraties en gebeden uit het
verleden, en ons gezuiverde karma, begint deze
innerlijke leraar zich duidelijker te manifesteren en
neemt de vorm aan van de uiterliike leraar die we
daadwerkelifk ontmoeten. In feite is de uiterlijke

menselijke verbinding met jou. Het is door ie leraar
dat je hem kan herkennen.

2
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voorbeelden hiervan2 Dzogchen kan niet worden
gerealiseerd enkel door het intellect of het denken van
de gewone geest, maar alleen door zuiverheid van hart.

Dzogpachenpo is de wiisheidsgeest

vanieleraar'Dus

je ziet hern niet als een

g

zi"

l,ïrï"ïïfi,,_H;'i:

ff ziin ondeelb aar, één aroma de :|'"ïL,|;1" ffii:l
il,l: ï:XTi:ïïJïïïï: smaak van dharma. H"i**ËLi*,*:
belichamen,
i:it'Ï'l'ïlL"'lffiH

wijsheidsgeest

zozeeÍ dat alleen al

de

gedachte aan hem al het onderricht en de beoefening
samenbrengt in een wezenlijk aroma. De meester is
niet gescheiden van het onderrich! in feite is hij de

Devotie wordt van nature
ge'rnspireerdwanneereen
leraar je diepste hart kan openen en je een glimp
van de natuur van je geest kan geven. Hieruit welt
em geweldige vreugde, waardering en dankbaarheid

energie, de waarheid en het mededogen van de
op jegensdegenediejeheeftlerenzien,enjegensde
dharma. Hij is de belichaming van Dzogpachenpo, waarheid die hij belichaamt.
dus wanneer je aan je meester of aan Padmasambhava

denkt, roept dat zijn zegenin jouw aanwezig-zijn op.

it diepe, ongekurshlde, oprcchte gevoel is ware
Ware devotie is niet een soort adoratie
of verering op een werelds of conventioneel

Dit is de voornaamste bron van inspiratie voor
Dzogchen-beoefening.

niveau, maar eenvoudig de natuurlijke gave de
warmte en zegen van de waarheid in tijden van
nood op te kunnen roepen, door een oprechte en
zuivere devotie. Zijkomt voort uit het zien van het
Zidrt, en hieruit komt ook een geweldig mededogen
voort. Zoals Nyoshul l(ren Rinpoche uitlegt "Als je
de ware betekenis van leegte oÍ Dzogpachenpo
eenmaal hebt gerealiseerd, komt er moeiteloos
mededogen op voor alle wezens die het niet hebben
gerealiseerd. Als dat mededogen in huilen zou
kunnen worden uitgedrukt, zou je zonder ophouden
huilen." Deze drie: Zicht, devotie, en mededogen
zijn ondeelbaar, één aroma, de smaak van dharma.

Zoals Kalu Rinpoche zei in zijn laatste publieke
lezing: Wat wij de boeddha of de lama noemen, is niet
materieel zoalsTjzer, kristal, goud en zilver materieel

zljn. le moet nooit aan hen denken met zo'n
materialistische houding. De essentie van de lama of

boeddha is leegte; hun natuur helderheid; hun
verschijning het spel van onbelemmerd gewaarzijn.
Buiten dat hebben ze geen werkelijke, materiële
vorm, gedaante of kleur, zoals de lege helderheid van

ruimte. Wanneer we hen zo kennen, kunnen we
vertrouwen ontwikkelen, ot:.ze geest in hun geest
laten opgaan, en onze geest vredig laten zijn. Deze
houding en beoefening àqn van het grootste behngl.
Om de waarheid toegankelijk voor ons te maken is
het nodig haar een menselijk gezicht te geven. Hoe

Noten

luit

zouden we anders ooit het absolute kunnen begrijpen?
Voor ons is de goeroe het menselijke gezicht van de

The Last Public Teaching of Lama Kalu Rinpoche,

Sonada, 28 maart 1989, met toesternming van The

lrhmational
Translation Committeq Drajur Dzamling Kunchab.
2 Ook ul l"ur"n ze in
tijd door bijna vier eeuwen van elkaar

waarheid. Zoals Dilgo Khyentse Rinpoche zegt:
"Geen enkele boeddha bereikte verlichting zonder
te hebben verhouwd op eor spirituele leraar." ]e kan
het absolute nietbinnmhet domein van de alledaagse
geest realiseren. En het pad voorbij aan de geest,
gaat via het hart en devotie. Zoals Boeddha tegen

gecomponeerd. Longchenpa verscheen aan hem in drie

Shariputra zei, het is door devotie en devotie alleen,
dat iemand het absolute realiseert.

visioenen, waardoor hij de zegen en overdracht van
wijsheidslichaam, -spraak en -geest van Longchenpa

gescheiden, werd jigmé Lingpa geweldig ge'rnspireerd

door het onderricht van Longchenpa. Gedurende een
driejaren retraite in de grotten van Chimphu vartl759 - 1762

riep hij hem vurig aan met een goeroe yoga die hij had

onfving. Hij werd daarin bekrachtigd met de verantwoor-

Tyornul Khen Rinpoche wijst erop: Volgens
I Dzogchen en de speciale benadering van

l\
I\
I \

delijkheid om de betekenis van het onderricht van
Longchenpa te behouden en het te verspreiden. Longchenpa
verscheen drie keer aan hem. Eerst verscheen hij behoortijk

de grote Dzogchen-meester Shri Singha is er

een manier om de nafuur van de geest enkel door

oud. De tweede keer was hij jonger en glimlachte naar hem.
De derde maal was hij heel jeugdig, kwam tot leven, nam
het hele onderricht in de vorm van een boek en plaatste dat
op zijn hoofd, hem de Rigpé Tsal Wang verlenend. Op dat
moment werd zijn geest één met de wijsheidsgeest van
Longchenpa.

devotie te herkennen. Er zijn gevallen bekend van
beoefenaars die eenvoudig door hun innige devotie
realisatie bereikten, ook al was hun leraar al gestorven

of fysiek niet in de buurt. Door hun gebeden en
devotie werd de natuur van de geest gerntroduceerd.
Longchenpa en ]igmé Lingpa zijn de meest bekende
3
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In

vorige Nieuwsbrieven hebben we het eenvoudige en bescheiden leven van Patrul Rinpoche
besproken, de spraak-incamatie van /igmé Lingpa en het wonderbaarliike en excentrieke leven van
Do Khyentse Yeshe Dorie, de geest-incamatie van /igmé Lingpa. Nu volgt het tweede deel van het
onverdroten en vruchtbare leven van /amyang Khyentse Wangpo de Grotq de lichaam-incamatie uan
/igmé Lingpa2. In deze serie, 'Meesters íun áe Várlichtingsgies(, zullen in komende nieuwsbrieven
hetlevst uan Teftónhgyal de vorigeincamatieuanfugyal Rinpuhe, anuan/igmé Lingpa an Longchanpa,
de stichters van de Longchen Nyingtik liin van de Nyingma school van het Tibetaans boeddhisme
besproken worden. /amyang Khyentse Wangpo is een van de groobte meesters in de geschiedenis
van het Tibetaans boeddhísme. Door ziin onvermoeibare hzet wist hii in en periode waarin de Dharma
Ieed aan sektarisme, vele spirituele li/nen van overdracht te behoeden voor verdwiining. Iíii was samen
met onder andere Dechen Chokgyur Lingpa en /amgón KongÍrul Lodró Thaye de katalysator van
de grote spirituele renaissance in Tibet aan het einde van de vorige eeuw. In deel 1 van het leven van
/amyang Khyentse Wangpo, in de vorige nieuwsbrieí hebben we de volgande onderwetpen besprokan:
de riikdom aan spirituele taditis in Tibet; degevaren van sektarisme; de vorigeincamaties uan /amyang
IGtyen&e Wangpo;hoe/amyanglQtyatbe werd geboret inKhamin de Dilgofamilie;/antyangKhyate's
ieugd en visioenen; /amyang Khyentse Wangpo's opleiding, studie en leraren. In dit vervolg zullen
we de rest van lamyang lQtyentse Wangpo's leven en ziln samenwerking met Drchm Chokgyur Lingpa
en /amgón Kongtrul Lodró Thaye bespreken.

Het bereik van Jamyang Khyentse
Wangpo's werk
Jamyang Khyentse had gedurende zijn leven

dat onder zijn leiding de onschatbare collecties van
onderricht zoals de Rinchm Terdzó, Kagyri Ngakdzó,
Damngak Dzó4 door ]amgon Kongtrul samengesteld
kondm worden, evenals de Gyiidé Kr:rrdii en Drubtr,ab

tailoze visioenen en openbaringen van meesters
uit India en Tibet, van boeddha's en
íeschermers. Hij ontving van hen heel veel onderricht.
Hij sprak echter nooit over zijn ervaringen of zijn
kanscendente kennis zoals trotse lama's plegm te doen
en zodoende bleef hij zuiver, zonder blaam en was
zijn onderricht feilloos. Hoewel hij van een zeer rijke

I
I

Kundris door LobrWangpo. Zo konden deze spirituele
encyclopedieën en collecties van onderricht voor
het nageslacht veilig gesteld worden. Bovendien
beoefende hij al dit onderricht en verwierf hij kennis
over en ervaring met alle beoefeningen, rituelen en
tradities van de verschillende scholen waaronder
ook de Bónpo6 school. Er is geen tekst waar hij niet
minstens een keer onderricht over heeft gegeven en
iedereen die hem om onderricht vroeg, rijk of arm,

en pandita's

en adellijke familie afkomstig was, heeft hij daar
nooit van willen profiteren en heeft hij nooit op zijn
lauweren willen rusten.
Zjn hele leven getuigt van een ongelooflijke toewijding
aan de Dharma door shrdie en beoefening. Door het

beroemd of onbekend, gaf hij onbevooroordeeld de
passende instructies.

maken van pelgrimstochten, het geven van onderricht
en het verlenen van overdrachten. Hij componeerde
vele geschriÍten, bouwde stoepa's en stichtte kloosters.
Hij begeleidde discipelen en onthulde vele dharma-

Iamyang Khyentse Wangpo gaf n zijnleven zo vaak
initiaties dat de rituele vaas (tib: Pumba) die hij altijd
gebruikte om de overdracht mee te geven - door
hem even op het hoofd van de ontvanger te plaatsen
- tot twee keer toe hersteld moest worden omdat de
bodem afgesleten was.

schattenr.

Door de zegen van Guru Rinpoche verkreeg hij de
kennis van al het terma-onderricht uit het verleden,
het heden en al hetgeen nog onthuld moest worden.
Hijheeft duizenden boeddhabeelden laten maken en
honderden stoepa's laten bouwen. Hij heeft meer
dan tienduizend boekdelen van uitstekende kwaliteit
laten drukken en uitgegeven.
Hij heeft alle filosofische geschriften van alle scholen
bestudeerd en Certien jaar lang door heel Tibet
gereisd en vele overleveringslijnen die verloren
dreigden te raken, gered van de vergetelheid. Hij was
in staat verloren gegaan onderricht nieuw leven in

Van zijn vijfenveertigste tot zijn drieënzeventigste
verbleef hij continu in retraite in zijn klooster. Hijhad
daarbij de gelofte gedaan om ziin verlrekken niet te

verlaten. Hij accumuleerde in die tijd miljoenen
mantra's van de verschillende boeddhavorrnen en
mandala's. Hierdoor rijpte zijn realisatie tot de
hoogste staat van Dzogchen, Chónyi Shesar, het
vierde en laatste visioen, waarin alle verschijnselen

te blazen en de

voorgoed oplossen in Dharmata, de ultieme waarheid.
Dit maakte hem tot de leraar van vele grote meesters

werken en volgde onderricht bij en ontving initiaties
van wel honderdvijftig meesters. Dit leidde ertoe

uit alle scholen van het Tibetaans boeddhisme.
Als hij les gaf aan discipelen van de Gelukpa school,
deed hij de gele hoed op en gafhen onderricht over
de Oude en de Nieuwe Kadampa traditie en over

gebroken overleveringsiijn te herstellen
door middel van directe mystieke ervaringen en
visioenen. Hij bestudeerde meer dan zevenhonderd

5
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en dat zij elkaar binnen enkele iaren in levende lijve

Lojong. Zijn Gelukpa leerlingen zagen hem als
Tsongkhapa Chenpo, de stichter van de Gelukpa

zouden ontrnoeten. Alles zou dan duidelijk worden.
Later organiseerden Jamyang Khyentse Wangpo en
Chokgyur Lingpa een grote ceremonie waarbii zíi
]amgón Kongtrul op een hoge troon zetten.Zij gaven
hem uitgebreide offerandes en bevestigden hem als
grote tertón en maakten hem onder de naam Chimé
Tenyi Yungdrung Lingpa, die hij van Guru Rinpoche
had gekregen, bekend. Zijzegden vele gebeden op

school/.

Bii zijn Kagyti leerlingen deed hij de hoed van
Gampopa op en gaf hen onderricht over de Vier
Dharma's van Gampopa m over Mahamudra'Zizagat'
hem als niemand anders dan Milarepa of Gampopa
zelf .De veertiende en de vijftiende Karmapa en Situ
Rinpoche waren zijn discipelen.

voor zijn lange leven en wensten dat vooral zijn
bestemming als tertón volledig gerealiseerd mocht
wordm. Hierdoor werden alle omstandigheden weer
gunstig en voorspoedig en begon Jamgón Kongtrul
vele kostbare dharmaschatten te ontdekken. Bij
bepaalde terma's was |amgón Kongtrul zelf niet

Nyingmapa's zagenherrr alsniernand anders dan Guru
Rinpoche zelÍ en als de koning van alle tertÓns.
En de Sakyapa's voerden de kracht en de levendigheid
van hun traditie volledig terug oP de toewijding en

inspanningen van ]amyang Khyentse Wangpo'

fysiek in staat om deze uit hun vindplaats te verkrijgen.
Deze werden dan door Tertón Sogyal of Chokgyur
Lingpa onthuld. Hetzelfde gebeurde met de terma's
van Jamyang Khyentse Wangpo toen deze in strikte
retraite verbleef.

de gezangen, het vasthouden van de bel en de vajra,

Jamyang Khyentse ontmoet Chokgyur Dechen
Zigpo Lingpa
1-l hokgyw Lingpa was van eenvoudige afkomst.
Hij leerde wat lezen en schriiven van zijn
I
\--oom en werd als eenvoudige monnik naar
Nangchen Gar, een Drukpa Kagyii klooster in lCram
gestuurd. Reeds in deze tijd ontving hij vele terma's
maar hij hield alles geheim. ln Nangchen Gar leerde

Vanuit zijn wijsheid wist hij altiid onderscheid te
maken tussen betrouwbaar en onbetrouwbaar
onderricht. Als hil onderricht gaf van een bepaalde
traditie deed hij dat op de meest authentieke wijze
en tot in de kleinste details. De uitgebreide rituelen,

dit alles deed hij precies zoals iedere traditie het
voorschreef. Hii haalde nooit dingen door elkaar
zoals tegenwoordig wel eens gebeurt, waarbij alles
tot een grote oecumenische soep wordt gemixed.
Zodoende werd hij de belichaming van de verzamelde
wijsheid, compassie en kracht van de hele Tibetaanse

traditie.

hij de Cram, de lamadans, en werd leider van de groep.

Tijdens een dans op een festival kreeg Chokgyur
Lingpa een visioen van Guru Rinpoche en zijn
vijfentwintig discipelen die ook een dans opvoerden.
Chokgyur Lingpa begon met hen mee te dansen en

zijn samenwerking met hen
Zijn
]amyang Khyentse Wangpo had vele belangrijke
discipelen, waaronder Mipham Rinpoche, Adzom
discipelen en

Drugpa, Tertón Sogyal en Loter Wangpo, maar de
verbintenis die hij kreeg met Jamgón Kongtrul Lodró

omdat hij de leider was van de dans raakte iedereen

in de war en liep de dans in het honderd. De meester

Thaye en Chokgyur LingPa was van zeer opmerkelijke
aard en van bijzonder grote betekerris voor de Dharma.

De ontmoeting met Jamgón

van discipline was woedend en Chokgyur Lingpa werd
na een pak slaag uit het klooster verdreven.
Chokgyur Lingpa vertrok naar Derge en ontrnoette

Kongtrul

daar Jamgón Kongtrul. Veel mensen geloofden

Lodró Thaye
Jamgón Kongtrul werd geboren in een Bónpo

I
I

helemaal niet in Chokgyur Lingpa m verklaarden hem

vaak wegens zijn gedrag voor gek terwijl anderen
vonden dat hij een krachtig meester was. Ondanks
de verhalen raakte ]amgón Kongtrul ervan overtuigd
dat Chokgyur Lingpa, die amper kon schriivert een
authentieke tertón was. Omdat Chokgyur Lingpa

famitie en was de incamatie van Berotsana, de grote
Ozogcf,"r,-leraar, vertaler m discipel van Paàma-

íambhava.

Voordat hij herkend werd als de incamatie van een
leraar van de Kagyii school had hii in zijn jeugd
reeds terma-teksten ontdekt. Onder invloed van
sektarisme echter deed |amgón Kongtrul afstand
van deze teksten waardoor de bestemming van zijn
levm als tertón in gevaar kwam. Hij werd emstig ziek
en herstelde pas geleidelijk door volledig op Guru
Rinpoche te vertrouwen. Jamyang I(hymtse Wangpo,
diebfficieel van de Sakya-school was, gaf hem veel

famyang Khyentse graag wilde ontmoeten, schreeÍ
|amgón Kongtrul een aanbevelingsbrief voor hem.
Omdat |amyang Khyentse zo befaamd was, was hil
namelijk niet gemakkelijk te benaderen.
Toen Chokgyrr Lingpa en Khyentse Wangpo elkaar
kort daarop ontnoetten verklaarde I(hyentse WangPo
dat Chokgyur Lingpa dezelÍde was als Guru Rinpoche.

Khyentse Rinpoche gaf hem vele overdrachten

steun en het advies om beoefeningen te doen uit de
terma's die hij lrrad afgezworen. Op zijn zevenendertigste verzekerde Guru Rinpoche hem in een
visioen dat ziin ziektenhetzelÍde jaar over zouden gaan

waaronder de Yang Sang Pudri Vajrakilaya waardoor

veel obstakels in zijn leven verwiiderd werden.
Samen kregen zij een visioen van Ekazati, de
beschermster van het Dzogchen-onderricht, die hen
6
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Jamgón

Dechen Chokgyur LingPa

Lodró Thaye

deze nu onthuld werd, welke zegening eruit

vertelde datzijbinnen drie jaar een groot onderriót
zouden ontvangen (namelijk de Dzogchen Desum).
I{rymtse Wangpo zette als secretaris van Chokgyur
Lingpa vele van zijn terma's op schrift.

voortkwam enzovoort. Iedereen huilde van ontzag.
ZAk bijde meest koppige inbllectueel smolt alle repsis
weg".
Chokgyur Lingpa zag in een visioen de zevenmtwintig

Van kleins af aan zijn tertóns buitengewoon. Ze
hebben vele visioenen en spontane realisaties. Ze
hebben niet zoals wij een gradueel pad van studie en
beoefening nodig, hun subtiele lichaam is anders
gevormd dan dat van gewone mensen en zij worden
altijd geboren onder bepaalde astrologische tekens.
Ze hebben vaak onvoorspelbaar gedrag en kunnen
plotseling de meest onverwachte dingen doen. Van
Chokgyur Lingpa wordt verteld dat hii eens toen hij
in een klooster in gezelschap thee aan het drinkm was,
middenin het gesprek plotseling opstond en zonder
iets te zeggen de kamer uitstoof. Hij ging naar buiten,
sprong op het eerste het beste paard dat daar stond
en galoppeerde in volle vaart naar de rivier. Met
paard en al ging hij de rivier in en kwam na een

Karmapa's van verleden, heden en toekomst
(tegenwoordig zijn wij bij de ITde Karmapa). Hij
zag voor zijn geestesoog hoe hun leven en hun
activiteiten voor het welzijn van wezens waren
verlopen en zouden verlopen. }{lj zag ook de acht
Situpa-incamaties (heden de vierde) en zijn eigen
komende zestien incamaties (heden de vierde en de

viifde).
De gezamenlijke activiteiten van Jamyang Khyentse
Wangpo, Jamgón Kongtrul en Chokgyur Lingpa
amgón Kongtruf Khyentse Wangpo en Chokgyur

-f
I
I

fingpa waren vrienden, maar hadden ook een

vele mensen terma's te onthullen. Tulku Urgyen

leraar-discipel relatie met elkaar. Jamgón Kongtrul
Khyentse Wangpo gaven elkaar veel initiaties.
Ze ontvingen zelfs allebei in visioenen uitgebreide
bekrachtigingen van elkaar. Zowel ]amgón KongtruI
als Khyenbe Wangpo zagenChokgyurlingpa als em

vertelde dat zijn grootmoeder, de dochter van

ernanatie van Guru Rinpoche. Na ziin eerste ontnoeting

Chokgyrr Lingpa, hier vaak getuige van was: "De rots
ging gewoon open. Het leek op de anus van een
koe; de rots werd zacht en er verscheen een opening
waarin de terma lag. Soms waren er wel duizend
mensen. Als de rob opensn& zag je hoehetvanbinnen
gevuld was met stralend regenbooglicht. De terma's

met Chokgyur Lingpa vertelde Jamgón Kongtrul
dat hij het gevoel had een kind te zijn dat zijn vader
(Guru Rinpoche) weer terugvindt. Hij was toen
veertig jaar en Chokgyur Lingpa vierentwintig.
Omdat Chokgyur Lingpa zo gemakkelijk toegang tot
Guru Rinpoche had, vroegen zijhem beidenvaak om

waren heel heet en Chokgyur Lingpa nam altijd
brokaat mee om de voorwerpen in op te pakken.
Hij liet ze vaak afkoelen op een altaar en ie zag hoe
er brandvlekken in het brokaat gekomen waren. Hij
legde dan uit hoe de terma was verborgen, waarom

advies.

ín

tijdje met een terma in zijn handen weer tevoorschiin.

Metname Chokgyur Lingpa was in staat inbiiziin van

Op een dag besloten zij samen een paardenrace te
houden om te kijken wie er zou winnen. Chokgyur
Lingpa kwam duidelijk als eerste aan op een gespikkeld

7
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Jamyang Khyentse Wangpo ontving alsnog veel
onderricht van hem dat hij later als sadhana's

paard, gevolgd door famyang Khyentse op een
donkerblauw paard. famgón Kongtrul kwam als
laatste huilend als een kind over de streep. "Ik heb
zo weinig geluk", herhaalde hii steeds maar. Hier
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optekende. Chokgyur Lingpa beloofde dat zljn
toekomstige volgelingen na hun dood onmiddelliik
in Padma Kepa herboren zouden worden.

warm

toeschouwers erg verbaasd over en zeiden: "]amgón
Kongtrul is een grote lama maar hij huilt wanneer hij
een wedstrijd verliest." Anderen zeiden dat hij huilde
omdat hij de oudste was. In werkelijkheid hadden zij
de race gehouden om vast te stellen wie het eerst

Na zijn dood ontstonden er twee incamatielijnen
van Orokgyur Linpa; de zogenaamde Neten Orokling
Rinpoche's en de Kela Chokling Rinpoche's. Toen
Jamgón Kongtrul en Jamyang Khyentse Wangpo de
Kela Choklingvonden, zettenzlj het kind op een hoge
troon en riepen zlj gezamenliik de wijsheidsgeest
van Chokgyur Lingpa in de ruimte voor hen op.
Vervolgens loste Chokgyur Lingpa's wijsheidsgeest
op in het kind en werd één met hem. Op de dag
van de troning verschenen vele regenbogen en er viel

herboren zou worden in Zangdokpelri, het
boeddhaveld van Guru Rinpoche.
]amgón Kongtrul was zeer toegewijd aan Chakdrukpa,

de Vier-armige Mahakala. Chokgyur Lingpa zei
tegen hem: "Ik heb een Chakdrukpa-terma onthuld,
een onderdeel daarvan is een zwart stenen beeld
van Chakdrukpa, gemaakt door Nagarjuna. Ik zal het
aan je geven!" ]amgón Kongtrul was zo blij dat hij er
twee dagen niet van kon slapen. Het beeldje is
tegenwoordig in Derge.

een regen van bloemen.

Jamyang Khyentse Wangpo en
de dood van Do Khyentse
Jamyang Khyentse Wangpo en Do
T foewel
Fl Khyentse Yeshe Dorje beiden de incamatie

Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgón Kongtrul en
Chokgyur Lingpa onthulden terma's vaak in nauwe

I

l"ut lig

Lingpa waren en dus in wezen één,
bekritiseerden zij hun hele leven lang elkaars leefstijl.
De discipelm van de twee meesters namen dat soms
serieus en dat gaÍ af en toe wrijvingen. De dag na het

samenwerking met elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de Dzogchen Desum die Chokgyur Lingpa in
het bijzijn van vele mensen onthulde door in een
heilige grot naar het plafond te zweven om daar de
terma te verkrijgen.

é

overlijden van Do Khyentse echter viel het zijn
vetzorgerS op dat lCryenbe Wangpo ondanks ziin hoge
ieeftijd er die dag veel jonger leek uit te zien.lamyang

Chokgyur Lingpa onthulde de Tukdrub Barché
Kunsel als een àárde-terma, Sa Ter8 en liet het aan

Khyentse Wangpo antwoordde: "Ah, die oude hond
van een Do Ktryentse is gisterm verhokkm m hij heeft
de resterende tijd van zijn leven aan mij geschonken."
Volgens de traditie bekritiseren hoge lama's elkaar
soms om obstakels in elkaars werk weg te nemen.

Jamyang Khyentse Wangpo zien. Deze bleek dezelfde
terma als geest-terma, Gong Ter ontdekt te hebben
onder de naam Tukdrub Deshek Diipa. Toen zij de
beide terma's vergeleken bleken de woorden en de
betekenis precies hetzelfde te ziin en ]amyang Khyentse
besloot zijn tekst te verbranden, omdat em Sa Ter meer

Jamyang Khyentse Rinpoche's dood

in zich draagt. Zij voegden de terma

sarnen tot een geheel en gaven het als em gezamenliike

zijn drieënzeventigste jaar begon ]amyang
Khyentse steeds vaker tegen zijn discipelen

terma uit.
lVanneer zij voorspellingen en aanwijzingen kregen
dat een zekere terma door een van hen onthuld

te zeggen dat hij alsmaar Boeddha Amithaba
zag temidden van een oceaan van discipelen. Op
een gegeven moment begon hij al zijn oude papieren

moest worden, deden zij ieder de nodige beoefeningen

te verbranden en de volgende dag, de vijfentwintigste
van de eerste maand van het draak-jaar (7892), zeihlj
na een uitgebreide beoefening tegen zijn chópon
(ceremonie-meester): "Nu zal je niets meer te doen
hebben". De volgende dag vertoonde hij tekenen
van ziekte. Toen zijn discipelen bezorgd vroegen
welke beoeÍeningen zij voor zijn lang leven konden
doen zei hij: "Geen, op de twintigste van de volgende
maand zal ik weer beter worden". Toen zij aandrongen
droeg hij hen op om zoveel mogelijk de Honderdlettergrepen Mantra van Vajrasattva te doen.
Op de ochtend van de éénentwintigste dag van de
volgende maand waste hij zijn handen en zei: "Goed,

zegeningen

om het pad te effenen. Dit ging vaak gepaard ging
met uitgebreide rituelen en omvangrijke offerandes.
Het proces van onthulling was vaak gradueel en
afhankelijk van veel omstandigheden: Een enkele

terma hebben zrj niet volledig kunnen onthullen
omdat zij in het proces gestoord werden. Als de
terma eenmaal verkregen was, was het meestal
|amyang Khyentse Wangpo die de terma nakeek en
autoriseerde.

Het testament van ChogYur LingPa

T /iiftien dagen na het overlijden van Chokgyur
\ / t-ingpa kreeg ]amyang Khyentse Wangpo
Y een visioen van hem waarin hij zich

neem nu alles [van mijn tafel] weg, mijn werk is
volledig volbracht." Als teken van volbrenging deed
hij vele gebeden om gunstigheid te bevestigen
(tashigebeden) en zijn leven toe te wijden. Later op

manifesteerde in een nieuw, door hem gecreëerd
westelijk boeddhaveld, Padma Kepa genaamd.

8
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5. De Gyridé Kundti is het geheel van alle belangrijke
tantra's en de Drubtab Kundii is het geheel van alle
sadhana's verbonden met deze tantra's. Loter Wangpo
was een leraar van de Sakya school.
6. De Bónpo school wordt tegenwoordig erkend door Z.H.
de Dalai Lama als de vijfde school van het Tibetaans
boeddhisme. Zii hebben het studie-curriculum dat eindigt

de dag liet hij zijn geest oplossen in de onmetelijkheid

van de verlichtingsgeest van Vimalamitra. In de
omgeving waren er lichte aardsdrokkm . Zljn gezicht
staaldena zijn dood zohelder als demaan.
werd zo licht als katoen.

Z[r
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lichaam

Zijn incarnaties
Jamyang Khyentse Wangpo voorspelde dat er vijf
I reïncarnaties zouden komen om zijn werk te

met de graad van Geshe, van de Gelukpa school
overgenomen. Wat beoefening bekeft kennen zij ook een
Dzogchm traditie. Httr traditie is ouder danhetboeddhisme.
7. De Kadampa school is ontstaan naar aanleiding van de
komst van Atisha naar Tibet. Later heeft Tsongkhapa de
Kadampa school hervormd en vanaf dat moment heette het
de Geluk(pa) of Nieuwe Kadampa school.
8. De andere incamaties waren Beru Khyentse van Palpung

I continueren (lichaam, spraak, geest, kwaliteit en
íctiviteit). Het meest bekend zijn ]amyang Khyentse
Chókyi Lodró van Kathok en Dilgo Khyentse Tashi
Paljor van Shechen, beiden leraren van Sogyal
RinpocheE.

Moge de traditie van lamyang
Khyentse Wangpo, meesteï van
Het Rimé onderricht dat zo
uitgestrekt als de oceaan is,
Heer over de Zeven Bifzonder
Directe Zegeningeng
En Maniusfui in eigen peÍsoon,
Zich bliiven verspreiden en in
voorsPoed groeien.

(nr.1), Guru Tsewang van Dzogchen, Chókyi Wangpo
van Dzongsar (op jonge leeftijd overleden).
9. Zowel lamyangl(hyentse Wangpo als Chokgyur Lingpa
waren houders van de Ka Bab Dtin, de zeven wijzen van
overdracht, en beide leraren waren meesters van al deze
zeven categorieën.:
1. Kama, de lange lijn van overdracht door Soetra en
Tantra.
2.SaTer, aarde.terma, de korte lijn van materiële schatten
in de vorm van Chogser (geheime code op geel papier),
gezegend medicijn, rituele voorr /erpen en beelden etc.
3. Yang Ter, herontdekte schatten.
4. Gong Ter, schatten die onder bepaalde omstandigheden
ontwaken in de wijsheidsgeest van de tertón.
5. Nyen Gyr.i, orale overdracht van de directe ervaring
van de meester.
6. Dak Nang, openbaringen in zuivere visioenen.
7.leDren, herinnering van realisatie uit vorige levens.

Noten
1. Een groot gedeelte van Tibetaanse biografieën (Tib.
namthar: Ieven en bevrijding) bestaat uit een opsomming
van alle leraren van een meester, het onderricht en de
initiaties die hij of zij ontvangen en weer doorgegeven
heeft en de discipelen die hem of haar gevolgd hebben. In
dit verhaai is deze informatie tot een minimum beperkt.
2. Rigdzin Jigmé Lingpa is de onthuller van de Longchen
Nyingtik cyclus van onderricht, de Hart-essentie van de grote
Dzogchen meester Longchen Rabjam. De lijn van overdracht
van de Longchen Nyingtik is een van de belangrijkste in
de Nyingma school van het Tibetaans boeddhisme. Het is

Geraadpleegde bronnen
]amgón Kongtrul's Retreat Manual, van Ngawang Zangpo.
Masters of Meditation and Miracles, van Tulku Thondup.

The Rise of Esoteric Buddhism in Tibet, van Eva M.
Dargyay.

de voomaamste beoefening van veel hedendaagse Dzogchen-

The History of the Nyingma School, van Diidjom Rinpodre.

meesters, zoals Sogyal Rinpoche, en vele meesters uit het

Advice from the Lotus Born, a collection of Padma-

verleden.

sambhava's advices to the dakini Yeshe Tsogyatr and other
disciples, vertaald door Erik Pema Kunzang.
The Life and Teaching of Chokgyur Lingpa van Orgyen
Topgyal Rinpoche.

3. Terma's,

dharmaschatten, zijn onderricht en objecten die

door Padmasambhava en zijn leerlingen verborgen en
verzegeld zijn. In latere periodes, wanneer de tijd er rijp
voor is, en ter vernieuwing en regeneratie van de kracht
van de Dharma, worden deze schatten ontsloten door

Onderricht van Orgyen Topgyal Rinpoche, Lerab Ling

incamaties van leerlingen van Padmasambhava (tertón's).

Onderricht van Sogyal Rinpoche.

1.996/1997.

Yeshe Tsogyal was de belangrijkste discipel van
Padmasambhava. Zíj had een onfeilbaar geheugen en

Errafum
In deel één van het levensverhaal van ]amyang Khyentse
Wangpo stond dat hij als kind spontaan de mandala van
Khandro Chókyi Gyatso creëerde. Dit moet Ka Dii Chokyi
Gyatso zijn.

heeft Padmasambhava in belangrijke mate geassisteerd
bij het verbergen van terma's.
4. De Rinchen Terdzó is de verzameling van alle termaonderricht, De Kagyri Ngakdzó is de verzameling van
alle Vairayana onderricht van Kagyri school en de Damngak

Dzo is de verzameling van alle Vajrayana-instructies van
alle acht nieuwe tradities, IGdam, Kagyii, SalSya, Shiie Chód,
Jonang, Bodong en Gelug. Deze drie werken zijn onderdeel

van de Vijf Schatten (dzd) van Jamgón Kongtrul.

9

9e ja

nr.3

bben iullie wel eens een
leeuw gezien? Leeuwen
ziin groot en majesfueus,

Nieuwsbrief

December 1997

De leeuw en
een spookje verteld door Ringu Tulku

met lange witte tanden en een heel
erg luide stem. Als ze brullen, dan
galmt de hele omgeving mee. Je
kan een brullende leeuw op

kilometers afstand horen. Je hebt
leeuwen in alle maten en soorÍen:
sommigen zijn goed en gedragen

zich neties, maar anderen ziin niet
zo goed en gedragen zich nogal
slecht.
Dit verhaal gaat over een oude schurk van
een leeuw die dolwas op het doden van
andere dieren. Het was beslist geen goede
leeuw. Hij zwierf door de bossen op zoek naar
allerlei kleine prooidieren, omdat kleinere
dieren gemakkelijker te doden zijn. En hij
doodde niet alleen als hij honger had, maar
zelfs als hijzich helemaal vol en rond had
gegeten, ging hijtoch nog op strooptocht uit,
puur voor de lol.
Het is dus niet zo vreemd dat de dieren in het
bos tamelijk verontrust waren door deze
leeuw en uiteindelijk besloten zij een
vergadering te beleggen om te kijken hoe ze
een eind konden maken aan zijn
schrikbewind.
"Zo kan het niet langer", zeiden ze tegen
elkaar. "Als hij zich zo blijft gedragen, dan
gaan we er allemaal aan." Tot diep in de nacht
bespraken ze het probleem, totdat ze
uiteindelijk een plannetje gesmeed hadden.
En de volgende ochtend, voor de zon hoog
aan de hemel stond, gingen ze snel op zoek
naar de leeuw.
"U bent de koning der dieren" , zeiden ze
tegen hem, "en eigenlijk is het niet gepast dat
u zoveel moeite moet doen om op zoveel
kleine dieren te jagen. Dus om uw koninklijke
krachten te sparen, zullen wij voortaan naar u
toe komen. Dan kunt u rustig in uw hol blijven

\
1t

/r

r^"

en als het etenstijd is dan komt er een stel
van ons naar u toe om zich te offeren."
De leeuw was zeer blij met dit voorstel.
"OK", zei hij, "jullie hebben gelijk, ik ben jullie
koning en het is zeer gepast dat jullie mij op
deze manier dienen. lk ga akkoord."
Nu hebben leeuwen een reuze honger, dus
duurde het niet lang voor de oude leeuw trek
kreeg. Hijwachtte en wachtte en werd al
hongeriger en hongeriger, maar er gebeurde
niets. Tegen de tijd dat de eerste vrijwilliger,
een klein, maarzeer slim konijn, zich meldde,
was de leeuw alles behalve blij.
"Wat heeft dit te betekenen", brulde hij boos.
"Je bent niet alleen vreselijk laat, maar - moet
10
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Toen de leeuw dit nieuws hoorde, gromde hijvan

woede, harder en harder.

oo

het konun

"Wie is die andere leeuw? Wie durft mijn autoriteit
zo te tarten?", brulde hij, tenruijl hijwoest op en
neer liep.
"Hij is daar ergens", antwoordde het konijn en hij
wees naar beneden. lk heb gepro-beerd om
hem over u te vertellen, maar hij wou er niets van
horen. Hijzei dat hij u zou doden als u dwaas
genoeg was om hem uit te dagen."

Nu was de leeuw pas goed kwaad. Hij was
buiten zichzelf van woede. Hij sprong op, zette
zijn borst op en riep:" lk ga hem nu meteen
doden. Wijs me waar hijzich verscholen houdt."
Het konijn hupte de heuvel af in de richting van
de oude waterput.
"Daar, in die put, zei het konijn, daar leeft hij. Maar
ik durf niet dichterbij te komen, want hij is zo akelig
sterk, en zo vreselijk woest". En het konijn
draaide zich om en verdween in de bosjes.

\.
c
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Dus schreed de leeuw zelf naar de put en keek
naar beneden.En onmiddelijk zaghij de andere
leeuw naar hem omhoog kijken. Hij gromde
vervaarlijk - en de andere leeuw ook. Dus gromde
hij nog eens, een stuk harder dan de eerste
keer en hij ontblootte zijn grote witte tanden - de
ander zag et even woest uit en liet ook zijn
tanden zien. Nu begon de oude leeuw zijn
geduld te verliezen. Dat opdondertje moest
nodig eens een lesje krijgen en dus sprong hij
over de rand van de put om zich op zijn vijand
te storten.

4.

Splatsj! Gerochel, een rimpelíng, en dan - stilte.
Een voor een kwamen de kleine dieren vanachter
de bomen en uit de bosjes rond de waterput te
voorschijn. En al gauw was de lucht gevuld met
hun vrolijke gelach, omdat ze zagen dat hun
plannetje perfect gewerkt had. De domme oude
leeuw had zijn spiegelbeeld aangezien voor
een andere leeuw en in zijn poging de ander te
doden, had hijenkelen alleen zichzelf verdronken!
En wat gebeurde er toen? Nou, toen die oude
schurk van een leeuw eenmaal uit de weg
geruimd was, waren alle kleine dieren veilig en
- om met de woorden van de beste verhalen te
spreken - zij leefden nog lang en gelukkig.

je zien - ook nog eens een scharminkel. Een
hap en je bent op. Dit accepteer ik niet".
Stotterend en struikelend over zijn woorden,
begon het konijn haastig uit te leggen wat er
aan de hand was. "Heer-koning, dit was
absoluut niet onze bedoeling. ln feite waren er
verschillende konijnenfamilies naar u op weg,
maar onderweg zijn ze plotsklaps in een
hinderlaag van een andere leeuw gelopen. Hij
zei dat hij onze koning was en hij schrokte
ons allen op, alleen ik kon ontsnappen." Er
verscheen een traantje in de hoek van het
roze konijnenoog. "De rest zit nu in de maag
van die andere leeuw. Dat is de reden dat ik
hier in mijn eentje voor u sta".

View nr 6 1996
vertaling Katja',/os
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Drupchen, Lamadans met Neten Chókling Rinpoche
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door Tjitske

Zwrneveld

p vrijdag 18 juli rijden we de poort van Lerab Ling binnen. Katja en ik hebben
laatste dagen nog even van het goede Franse leven kunnen genieten in de
vorÍn van prachtige uitzichten en een uitstekende Bourgogne
Ikmerk, als ikhet terrein oprijd, een lióte inwendige trilling. Een mengeling van opwinding
en nervositeit. Het is voelbaar dat ik een vertrouwde wereld betreed en ook voelbaar
dat hier geen uitvluchten meer zijn.
We schriiven ons in m ikhoor datde kampeeqplaab van vorig jaarnietmeermagworden
gebruikt en dat kampeerders met een eigen tent naar het bos worden verbannen. De
plaats heeft de poëtische naam: 'het aardappelveld'en is een klein kwartier gaans vuul

het eigenlijke gebeuren.
Met de zwaarste bagage loop ik het pad af. Hetzelfde pad als de weg naar de rivier en
ik vraag me onderweg af of het z.g. aardappelveld dezelfde plek is als daar waar de
pergolatenten staan. Gelukkig gaat de weg iets naar beneden. Onderweg haal ik een
Duitse vrouw in die me zietzwoegenen vriendelijk aandringt om iets tedragen. We
lopen samen op en onderwijl word ik al wat ingewijd in het leven en de sfeer van Lerab
Ling, want ze is er al zes weken.
Ik hoor hoe het weer is geweest, en ze vertelt over de teachings van Ringu Tulku, Dzigar
Kongtrul en sogyal Rinpoche. Ik voel me wat beschaamd omdat de weg zo lang is en
mijn bagage zo zwaat,maar ze wil me helpen. Vooruit dan maar.

op

een gegeven moment komen we bij een plek waar de begroeiing op het pad zich
verdicht. Ik zie wielsporen van een auto naar links ga.Ln en nadat we over eén kleine
heuvel zijn gelopen openbaart het aardappelveld zich voor ons. Er staan een stuk of
zeven andere tenten en er is plaats genoeg. Tot mijn grote vreugde zie ik een nostalgisch
houten hokje, dus kunnen we er gelukkig naar de W.C.
Het veld is recent gemaaid en waarschijnlijk voor de eerste keer sinds tijden. Er ziinzeer
scherpe s,toppels van distels, die al meteen, als ik mijn tent wil opzetten en de speciale
bechermfolie uitspreid, een gat in dit harde plastic snijden.

Als ik de weg terugloop neem ik voor de zekerheid even de tiid op. De weg gaat nu
iets omhoog dus zal het wat langer duren als daamet. Dit moet ik áus iederé áag (en
nacht)lopen.
Als een bepakt paard loop ik voor de tweede maal naar beneden en heb in dit stadium
nog geen oog voor de prachtige bloeiende bloemen en de kleine wilde aardbeitjes langs
de kant.
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Ik weet nog dat ik daar als kind heel wat nadrfrnerries
aan heb overgehouden. Het was voomamelijk de
dreiging die me zobangmaakte.
Wonderlijk hoe dat bij kinderen gaat mijn vader las
een keer in een boek met gtote gekleurde illustraties
van het drieluik van Rogier van der Weyden: 'De

miinbriiletje zakt doorhetzwetenvan
mln neus. Nadat ik de tweede keer de bagage itt rruin
Hetis warm

en

terrt heb gezet en mijn bed heb opgemaakt loop ik terug
en heb wat meer ruimte om de omgeving te bekijken.

Het pad vlakbij het aardappelveld is heel erg donker'
Daar ztjnde kruinen van de bomm in elkaar gegroeid

kruisaÍname van Christus'. Het zijn Barokke sddlderijen

zodat er overdag biina geen zon doorheen kan

en de pijlen in het lichaam van Christus druipen
van het bloed. Het was zeker niet de bedoeling dat
ik dat zou zien.

schijnen.
Het is zaak om de zaklantaarn niet te vergeten, want
op het gevoel zal ik de weg in het donker zeker niet
kunnen vinden.

AJs driejarige peuter verraste ik mijn vader ineens door

te vragen: "Heit, hwa is dat"? (Fries)

Overal vliegen prachtige vlinders. Ik zie soorten die
ik in Nederland nooit heb gezien. Het ziin vlinders
die twee driehoekige vleugels hebben en
daardoor wat wiebelig vliegen.

Onderaan de vleugels zitten
druppelvormige sliPPen. De
kleuren verschillen nogal van
elkaar en de tekening is vol
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Mijn vader schrok en bedacht: "Dat is it siekene
mantsje. " (Het zieke mannetie')

ffi

#'

Vanaf dat moment wilde ik
nog maar één verhaal voorgelezen hebben en dat was

dat, compleet met alle
plaatjes. En ik heb er niet
één keer een nachtmerrie

contrast.
Door de vss*rilkrde vlin d e rs
wordt ook mijn aandacht
meer naar de verschillende

van gekregen. (Sterker nog,

toen ik veel later in mijn
leven met het begrip Bodhicitta in aanraking krvam wist
ik dat in dit moment een
zuiver gevoel van priile Bodhi-

bloemen en bloeiende
kruiden getrokken.
Langzamerhand begin ik de
voordelen van deze wandeling te
ontdekken.
Bovendien kan een beetie lichaamsbeweging geen
kwaad in een periode die voomameliik uit zitten

citta was gewekt.)

Als ik in het vreselijke donkere stuk aankom staan
me de haren rechtovereind. Er ziin allerlei geluiden
die ik niet kan thuisbrengen.
Af en toe valt er iets uit een boom naar beneden.
[reers sóijnt mijn zak]antaam in de verte op ieb wits.

bestaat.

Heimelilkhoop ik dat ikvoor de late terugwandelingen
in het donker wel een maatje kan vinden, want ik ken
mezelf en weet dat ik geen held ben.

Daamaast duikt ieb weg wat op een Srote zwarte hond

rijkt.
Ik zie een enigszins voorover-gebukte figuw en ik loop
erop af. Het is een man' Vreemd genoeg ben ik nu
ineens niet bang meer voor vreemde mannen in het

e eerste avond loop ik alleen. Als kind was ik
erg bang in het donker. Niet zozeer voor
iets speciaals als wel voor alle onbestemde
mogelijkheden.

donker en ik vraag in het Engels of hij ook licht
nodig heeft.

Ontzettend flink stap ik, nadat ik nog even het
sanitaire blok heb bezocht, de duisternis in. De
batterijen van miin zaklantaam ziin niet al te krachtig
meer en ik realiseer me dat ze er al vanaf vorig jaar
in zitten.
Halverwege bekruipt me het duistere gevoel van
mijn jeugd en krijg ik ineens een beeld van miin

In het Frars antwoordt hii dat hij net bijna een botsing
had met een everzwijn.

Daar ben ik wel even stil van. Ik weet dat mijn
moeder ooit één achter zich aan heeft gehad, en dat
ze toen gerend heeft voor haar leven.
Zwljgendlopen we samen naar het aardappelveld.

eerste voorleesboekie'

De man naast me is nog steeds confuus. (De volgende

"Truitje Knageiiintie is een heel lief konijntje met
een klein roze snoetje en ze woont met haar moetje
in een huisje met een tuintje .."........er12."

dag hoor ik dat hij verhuisd is met zijn tent).
Eenmaal in de tent is mijn angst verdwenen' Ik voel

Halverwege het oorspronkelijke verhaal duikt er in
een donkei bos ineens een vos oP met maÍrnenkleren
aan. Volgens de illustratie rechtopstaand, aan de
rand van het pad, een ruitjesoverhemd aan en in
een bruine broek.

na nog enkele accumulaties.
Terwijl ik zo op de grond lig, ervaar ik de ruimte om

me ineens wonderliik veilig

m kruip i.

ttlt

slaapzakje

mij heen, de bossen, de hemel met de ontzettend
heldere sterren, de wind.
Het is een ruimte die afgebakend wordt door alle
verschillende dieren geluiden. Volkomen onbekende
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Zadrtjes reciteer ik de Mani-mantra. Naarmate het pad
zich vemauwt en donkerder wordt, merk ik dat de
mantra's iets luider beginnen te klinken.

geluiden. Het is fascinerend om te ontdekken dat een
vreemde omgeving als hier, toch zoveel vertrouwen
kan geven.
De meeste geluiden ken ik niet, maar er zijn uilen en
katachtige roofdieren. Bovenal hoor ik het gelcror en
gepiep van de jonge wilde varkens. Mak achter mijn
tent, een verdieping lager in het bos, hebben ze een
slaapplaats. Soms als ik's nachts moet plassen slaan
ze alarm en hoor ik ze vluchten. Na een tljdje zijnze
aan mijn aanwezigheid gewend geraakt en blijven ze
waar zn.zrin. Als ik op een pradrtige heldere sterrenadrt
voor mijn tent zit te mediteren en merk dat de uilen
vlakbij zitten en de varkens net doen alof ik er niet
ben, voel ik me geaccepteerd door een deel van het
bos en zijn bewoners.

Halverwege de wandeling hoor ik krachtig geritsel
in het gras.
hr het schijnsel van mijn zaklantaarn, links van het
pad, tussen het hoge gras en de bloemen, zie ik hoe
iets lomps en zwaars naarstigprobeert weg te komm.
Te laat, want in de lichtstraal zit een enorme pad
gevangen. Ik weet dat ze gevaarlijk kururen zijn. Als
zebang zijn spuiten ze gif omhoog.
De pad is prachtig om te zien. Hii is ongeveer zo groot
als een flink woordenboek en zit stil te hopen dat er
niets gebeurt.
Catweazle noernt de grote dilke pad: Touchwood'. Voor
hem is Touchwood een bron van wijsheid. Helaas kan

De volgende ochtend is het prachtig buiten. Het

ik hem zonogniet zien.
Verontschuldigend haal ik mijn zaklantaam weg en
loop verder. De angst voor varkens is hierdoor wat

aardappelveld is helemaal roze opgelicht door de net
opkomende zon en de dauw hangt aan het gras.
In het gras zitten allerlei kleine naaktslakjes. Ze
kruipen omhoog in de binnenkant van de tent en als
ik ?s ochtends de tent uitkom zlttenze in mijn haren
en op mijn rug. Het eerste wat ik doe als ik de tent
uitbenis voelen of ervan die kleinekoudenatte bolletje
op me zitten.
(Ik ontdekte nog een gast in de tenf een enorme

op de achtergrond geraakt, maar zodra ik weer in het

donkere stuk hun pad moet kruisen voel ik me
ongemakkelijk.
Het is rustig deze avond. Het geknor klink wat
verder weg, en de aknosfeer is vriendelijk. Een stille
windloze avond.
Als ikin mijn tent kom merk ik dathijvol met mieren
zit. Onder de matras, op de matras, in de slaapzak,
in alle hoeken van de tent. Duizenden mieren. Eerst
besluit ik maar gewoon even stil te gaan zitten. De
mieren nemen me onmiddelijk op in hun omgeving
en wandelen rustig over mij heen op weg naar de
overkant van de slaapzak.Ik ben bang dat ik ze dood
zal drukken dus met een papieren zakdoekje pak ik
ze voorzichtig op en zet ze buiten de tent.
Daar ben ik wel even mee bezíg.
Na een uur, als ze allemaalbuitm zijo kan ik eindelijk

kakkerlak die erg enthousiast van mijn make-up
watjes bleek te zijn.)

-f Tet verhaal van het wilde varken verontrust
H me. Misschien moet ik er met een paar
I I*".,r"^ over praren.
Aan het ontbijt ontmoet ik Agnes. Ze slaapt ook op
het aardappelveld.
Zj wordt ieder nacht wakkergernaakt door een of ander

wild dier dat precies om twee uur
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nachts tegen haar

tent plast.
Dat brengt mij op het idee om mijn plek te markeren
met mijn eigen urine. D9 volgende nacht sprenkelijk
ik dan ook een versgedane plas rond mijn tent.
(Intuïtief spreek ik daarmee de taal van de bosbewoners
en het voelt alsof het begrepen is.)
Als ik de tweede nacht door het donker moet doe ik
aan het begin van het bos mÍn beoefening. Halverwege
de avond begin ik al op te zien tegen de nachtelijke
wandeling. Het confronteert me met een enorm stuk
fundamentele angst. De hele film van mijn kindertijd
wordt afgedraaid.
Merkwaardig dat de angst uit deze periode van mijn

gaan slapen.
daaropvolgende avonden kanik gemakkelijk
offering en deze
keer de Benza Guru mantra begeleiden mij op
mijn nachtelijke tochten en leren me in de komende
tijd dat mijn angsten niets anders zijn dan projecties
van miin eigen geest.
Het leert me evmeens te denken vanuit de wereld van
e

ikbiihet donkere stuk aankom gooi ik
eerst een steentje in het bos en schijn met mijn
zaklantaam in de zijkanten om te waarschuwen dat
ik eraan kom. Ik wil niets en niemand plotseling
verrassen. Het antwoord is steeds een lief geknor uit
alle hoeken van de duistemis.
Dan offer ik alle pracht aan heerlijk voedsel, alles wat
het dier. Als

leven zoveel onzekerheid en ongrijpbaarheid
teweegbrengt.
Toch probeer ik iets: Ik realiseer me dat ik gast ben
en ik vraag om toestemming om te mogen passeren.
Het is hun bos. Ik ben slechts bezoeker.
In de verschijningvan Cren Rezighoop ik gernakkelijk
herkenbaar te zijn voor alles wat aanwezig is.

varkens maar lekker vinden. Ik merk dat ik me
daarbij in eerste instantie concentreer op het dier
waar ik het meeste bang voor ben. Wetend dat er meer
in het bos schuilt dan varkens alleen offer ik eveneens
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goud, diamanten, bloemen nectar, muziek. Alles
wat rne aan goeds te binnen schiet. Ik begin met de
bosbewoners en eindig met het universum. Terwijl
ik mantra's zing laten ze me passeren.
Op deze manier kan ik werkelijk voelen om te werken

met angst.Tot op het rnoment dat ik met enige
zelfingenomenheid bedenk dat alles overworuren is
en dat ik toch maar weer een stuk verder op miin pad
ben gekomen.
Die avond loop ik fluitend naar mijn plek in het bos
en heb voor het eerst een vrij gevoel van: "Hè hè dat
hebben we gehad."
De gedachte is nog niet uit mijn hoofd of ik hoor rechts,
nauwelijks twee meter van me vandaan een enorm
gekraak van takken en een logzwaar wezen is 6f bezig
te vluchten óf bezig om me aan te vallen.

Over het gevoel dat bloed in aderen kan stollen kan
ik nu meepraten.
Wat ben ik geschrokken. Stokstiif sta ik stil en roeP
heel luid en langzaam: "Om Ah Hum Benza Guru
Pema Siddhi Hum."
Mifn hart gaat als een trommel tekeer.
Voor mijn gevoel een uur, maar in werkelijkheid
waarschijnlijk nog geen minuut, is het doodstil.
In een flits zie ik een wild varken aan de ziikant van
het pad staan met een geruit overhemd en een broek
aan en ik weet zeker dat dit het oude verhaal is van

Truitje Knagelijntje, uit miin vroege ieugdHet verschijnt nu in deze nieuwe vorm.
Voorzichtig zet ik een stap. Dan nog één, en nog
één.

Onderwijl luister ik scherp naar wat er naast me
gebeurt.
Een zwak geritsel en gekraak, alsofiets behoedzaam
wil wegsluipen is te horen.
Merkwaardig zoals ik ineens een beeld zie van mezeU
en het wezen (vermoedeliik een volwassen everznrijn),

allebei geschrokken en bang voor elkaar, en allebei
wegsluipend en wie weet was hli of zíi zijn of haar
mantra's aan het zeq9en.
Iets minder zelfingmomen ondemeem ik de volgende

avonden de moedige tochten door het duister.
p één van de volgende avonden loop ik achter
mijn schijnsel het'aardappelveld'op. Het is
zaak om in het hoge gras goed uit te kijken
want er zitten slangen. Ineens zaklk 10 cm de grond
in. Een paar meter voor miin tent begint een traject
molshopen, recht in elkaars verlengde, direct richting
tent. Het zijn er een stuk of tien. Die waren er gisteren
nog niet. Er is hard gewerkt dus.

Voorzichtig probeer ik de bouwwerken te vermiiden
en schuif mijn vertrouwde groene tentie in.
Steeds, als ik eenmaal weer op deze plek ben, voel ik
me gelukkig met mezelf. Bovendien zorgen de
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nodige bescherming.

druppels met volledige regenboogkleuren.Het is een
sproo$e. Guru Rinpodre die op deze maniervendrilnt.

De hele omgeving, alle dieren, de bloeiende gele
toorts voor de ingang van mijn tent, de insekten en
de wind, de sterren, de geuren als het een vochtige
avond is, alles verbindt zich met me en zorgt dat ik

A ls ik langer kijk dan zie ik paarsviolette
A bloemen, als crocussen uit het gras opstijgen.
I \Het is alleen niet de tijd voor crocussen, dus
hetmoetwelherfuttijloos ziin. Eenveld vol. AJs ik opsta
en besluit naar de zoom te lopen dan zie ik er nog veel
meer.

compeet kan oplossen, iedere nacht weer.
Nognamijmerend in miinhalÍslaap, ben ik ineens alert
door een geluid onder mijn thermomat.
Een zacht gekrabbel, dat steeds een beetie hefliger en

De zon is krachtig, maar in de verte zijn blauwe
regenluchten. Ik ben blij dat ik mijn cape en paraplu
bij me heb.
Ik zit nog niet op mijn kussentje, met mijn mala en
het begin van mijn meditatie of het barst los. Ineens
ziet het wit van de regen. Razendsnel pak ik mijn
blauwe plasiiccape en zet mijn rugzakje onder de
paraplu.
Als ik met de hrieen opgetrokkm blijf zitten, dan past
de cape net om me heen. Veel bewegen kan ik niet
want dan loopt het water via de onderkant naar
binnen. Het spoelt. Bovendien is hier het einde nog

driftiger wordt.
Ik begin me toch wat ongerust te maken.
Ooit hebben Karel (miin echtgenoot) en ik eens een
veldmuis in de tent gehad. Hij was bij Karel in de
slaapzak gekropen en had daar het meest gezellige
en warme plekje uitgekozen.
Ineens weet ik het traiect molshopen te herinneren,
en vermoedelijk is het diertie bezig om de volgende
hoop onder mijn slaapplaats te maken.
Treurig dat het niei verder kan. Lr gedachten stel ik
mij voor hoe het beestje terug moet en op een nieuwe

niet van in zicht. Ik besluit voorlopig maar te wachten.
Ik stel me voor hoe het eruit ziet van bovenaf: midden
in een veld vol lila herfrttijloos, eenblauw plastic Íiguur
als een iets grotere bloem op het veld.

plek zijn volgende poging moet wagen. ZachI:1es
klop ik op het grondzeil om een beetje haast te maken

met de terugkeer.

Ik zie het niet zo zitten dat bij

vergissing er weleens een gat in mijn grondzeil kan
worden gebeten. Daama is het stil en kan ik rustig
gaan slapen.

De cape beslaat aan de binnenkant en het wordt
watklam. Het enige contact met de buitenwereld is
de opening van de capuóon waar mijn gezicht door
kan. Ineens verschijnt er in mijn blikveld een wesP.
Ik kan niets doen want dan schiet het zorgvuldig
vastgeklemde plastic los met alle gevolgen.

oh ja, de Stupa. Iedereen heeft het erover/ Írutar
tijd om even die kantuit te wandelen is ernog

niet geweest.

Het beest probeert via de opening van mijn capuchon
naar binnen te komen. Hij wil droog zitten.
Ik beweeg me voorzichtig en wat ongemakkeliik.
Door te blazen hoop ik dat hij de andere kant uitvliegt.

Op een dag heb ik hoofdpijn. Voor het eerst spijbel
ik van mijn rotadierst en besluit een wandeling te gaan
maken.
Het weer ziet er goed uit, zonnig en helder. Er zijn
wel enkele stapelwolken. Het is van dat wonderliike
weer waarbij in een paar minuten tiid de hele hemel

Het helpt niet. De wesp is vastbeloten om bij mij
naar binnen te vliegen.
Dan besluit ik toe te geven. Vooruit dan maar, maar
je moet je wel koest houden.
Ik heb nog nooit zo stil gezeten. Na een kwartier
wordt
de regen inderdaad wat minder hevig en ik besluit
op te breken. Voorzichtig ontvouw ik de regencape
enhoop dat mijn gast ongestoord kan wegvliegen. Ik
heb hem niet meer gezien en ook niet gevoeld.

ineens kan losbarsten van de regen. Ook veel
regenboog-mogelijkheid. De kleuren van de natuur
zijn door het bijzondere licht heel speciaal.
Ik loop het'aardappelveld'voorbii en kom even
verderop in een bocht waar heel veel karresporen ziin.
Hier wordt gebouwd. Links, naar benedery zie ik een
kleine vrachtwagen staan met bouwmaterialen.
Men is er druk aan het werk. De Stupa is biina klaar.
Eenman is bezigmet de versieringen aan de bovenrand.

J) ehalve de kleine grijze poes, die enkele nachtm's
ffivoor mijn tent heeft geslapen en me dan

Vanaf deze plek is het uitzidrt prachtig. Dit veldje heb

l-lmorgens met veel kopjes begroette, het vogeltje
wat zong als het winterkoninkje in Borgercompagme,
de serie vlooien of een ander gedierte in de shrine wat
op het hoogtepunt van de meditatie me op de meest

ik nooit eerder bezocht. Het is glooiend en heel
weids, met bened€n aan het eind een romantisdre zoom
van lage bomm. [r de verte kiik je uit over de canyons
van de Causses. Een prachtige plek voor de Stupa.

onmogelijke plekken stak en dikke jeukbulten
veroorzaakte/ was het rustig.
Deze herinneringen hebben mijn verblijf van zes
weken in Lerab Ling een heel bijzondere smaak
gegeven. Het heeft gemaakt dat ik me niet 'lonely'
voelde, maar kon genieten van de'solitude'.

Eerst loop ik naar het midden van het veld. Er is een
natuurliike bank om op te zitten.Als ik rondkijk zie
ik dat er aan iedere grasspriet en stengel een aantal

druppels hangen. De regenbuien zijn nog niet
langgeleden gestopt en in de felle zon schijnen de
17
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{il,fs
door Ramon de Geus

Elk geluid klinkt zoveel meer nabij en reikt zo
veel verder. Sterker nog word ik dat gewaar
als de klokken ineers stilvallen, evenplotseling
als ze met luiden begonnen.

In die stilte merk ik wat ik heb meegekregen
van Lerab Ling en wat ik in me draag als
eenzelfde, opnieuw ontsloten akoestiek. Het
is de oorverdovende echo van de stilte die viel
in de laatste teaching van Rinpoche die ik meemaakte op de ochtend van de vrijdag waarop ik
vertrok. In die echo zie ik alleen maar zijn gezicht en
in zijn gezicht het gezicht van wat waar is, naakt en

l-'rf
1/

lttttdvoor de open deur op een zondagmorgen,
eind. augustus. De bladeren van de ratelZ-lpopulieren, waarin kraaien steeds opnieuw

klaar.

hun toevlucht zoeken, ritselen in de wind als gebedsvlaggetjes en lispelen hun gebeden, uitdijend en
samentrekkend als de wasemwitte wolken in de

Steeds is het: opnieuw terugkomen in die ruimte;
elke keer weer nieuw maar bij aankomst ook elke keer
bekmder. Daardoor wint elke'thuiskomst' aan diepte.

blauwe lucht. De torenklok van het nabije kerkje
luidt en plotseling word ik rne bewust van de eerste
aankondiging van de herfst.

Thuisgekomen dus. Buiten weerklinkt de stilte van
de klokken en in mijn geest de stilte van wat waar is,

Nog voor een erkele gzur of kleur is er een verandering

gaande in de lucht. De expansiedrift van de zomer
vertraagt; zijn naar buiten gerichte energie komt tot
stiJstand, balanceert em ogenblik in perfect evenwicht
en begint, bijna onopgemerkt, samen te trekken. Wat
zich opent is een plotselinge ruimte, een nieuwe en
weldadige stilte. Een andere akoestiek ontstaat waarin
geluid aan diepte en dynamiek win! een dlmamiek
die in de plotselinge herkenning schokkend nieuw is.

in onze geesg aan de oppervlakte sdriinbaaronbewogen,
maar net eronder aangeraakt en in beweging gezet als
een onderaardse stroom. dat is, denk ik, 'secreí m daar
lossen woorden op als de wolken, nu boven mij in de

lucht.
31 augustus 1997
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vanuit ie geest en de teachings nog niet krachtig
genoeg. Rinpoche adviseerde om ookdan juisthetboek
te lezen, tapes te luisteren, ruimte aan alles (ook
conflicterende emoties) te geven en je vooral niet te
laten ontnoedigen. Hii b€radrukte daaóij de noodzaak
van vriendm, de sangha: We need to have people to
look aÍter people and to know them.Als praktische
reminder citeerde Rinpoche de Dalai Lama, ook in
relatie met het weinig tijd hebben c.q. maken voor
beoefening in het Westen: In the moming check your

ekozen voor de zomerretraite in Dzogchen

Beara, omdat een retraite in een kleinere
groep trok, naast de schoonheid van deze

plaats. Aankomen zonder rugzak (de transfer in
London ging te snel voor British Airways) was wat
lastig, maar de optie om dat los te laten won het'vrij
gemakkelijk. De plek is fantastisdr: gastvrij, bloeiende fuchsiastruikm, uitdagende heuvels, alle weerlypes
biruren één dag en vanuit de tempel een schitterend
wijds uitzicht op de - ook al steeds wisselende oceaan. De tweede dag werden we toch watnerveus
over het nabrengen van onze rugzakken. We besloten
te gaan bellen en ... kwamen op weg naar de telefoon
onzerugzakken tegen: hoezo, door los te laten komt
het naar je toe?!

motivatiorL in the evening dreck your actions. Het was
voor mij een handvat om een goede nieuwe gewoonte

in te zetten. Het betuigen van spiit én de intentie
om iets negatiefs niet weer te doen, maakte het
compleet.

Het tweede gedeelte van de retraite gaf Dzigar
Kongtrul Rinpoche onderricht over Lojong.DeT

De eerste vier dagen gaf Sogyal Rinpoche onderricht
over de vier pijlers van zijn boek. Het deed me goed
om Rinpoche opnieuw en ook weer anders te horen
over meditatie, waarin ego kan oplossen en er ruimte

punten van Lojong beslaan een complete training om
ons hart te openen door het genereren van wijsheid
en compassie. Deze punten zijn een gids voor het
ontwikkelen van Bodhicitta, het hart van de verlichte geest. Ons grijpmde ego kururen we daarbij gebrui-

ontstaat voor compassie. Het kwam meer binnen
dan ooit tevoren. In deze veilige omgeving, zonder
de afleiding van alledag ervaarde ik de diepere

ken als bron,

atrs

startpunt van de geboorte van

Bodhicitta. De basis ligt in ons fundamentele goede

kraót voedend, vervullend m innerlijk ontwapenend.
Mjn voornemen was snel gemaakt thuis meer ruimte

hart en vandaaruit in een zuivere motivatie. Ik voel
me ongemakkeliik en persoonlijk aangesproken als
Rinpoche ons de spiegel voorhoudt dat wij zo

maken voor zikneditatie, desnoods minder ngóndro,

maar zitmeditatie als basis. Ook het Tibetaanse
'nangpa' kreeg meer betekenis voor mij, het naar
binnen kijken, het zoeken van de waarheid in de
natuur van de geest. Hoe makkelijk en verleidelijk is
het vaak, om naar buiten geriót te zijn en dan vooral
als het tegenzit. Ik vond het hoopvol om Rinpoche
te horen zeg3en dat, wanneer hart en geest echt
ruimer worden, het vele en snelle oordelen zal
verminderen. Heerlijk, want mijn oordelende geest
is vaak sneller en krachtiger dan de (Ierse) wind!

makkelijk focussm op problemen inplaats van op het

hier en nu, ademend en levend; niet gewend om
dankbaar te zijn voor verandering. De keuzemogelijkheid om architect van je eigm lijden óf gelukte zijn
geeft ruimte en moed. De sleutel voor mij ligt vooral
in het contempleren op en werken aan gelijkmoedigheid.
Op de laatste dag was er gelegenheid om toevlucht
te nemen en de Bodhicitta-gelofte aÍ ie leggen. Het
was een kans, maar ik voelde ook twijfel: ben ik
daar aan toe ...? Ik herirurerde me wat Rinpoche had
gezegd over twijfel als ego-activiteit. Heel bijzonder
vond ik het om deze ceremonie mee te mogen makm

Naar aanleiding van een vraag van één van ons, gaf
Rinpoche aan dat je ook op het pad in een soort
bardostaat kan verkeren: je kunt en wilt niet meer terug
naar je oude situatie (past ook niet meer), maar je bent
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Zomerretraite in Dzogchen
Beara
door Warda Dubbink
e geest moet getemd worden, werkbaar en

àin", zeiDàgr Kongtrul Rinpodre
toen hif in de tweede helft van de retraite
onderricht gaf over Lojong. Sinds deze retraite is
mijn geest bij tijden wilder, onwerkbaarder en

ontoepasselijker dan ooit. Alsof ik een groot
onhandelbaar dier in z'n nekvel vastheb dat niet
spoortmet de omgeving, em tijgerin een zomerhuisie.
Het gevoel alsof er vaak iets niet klopt. Ik kan soms

overvallen worden door iets groots, alsof er diep
binnenin iets verschuift. En daar mag ik dan op m'n
kussentje naar zitten kijken terwijl de stoom sissend

uit m'n oren ontsnapt. Boem boem! Mijn geest slaat
voortdurend op het raam terwijl ik de Ngóndro doe.
Ik ben dieper, anders geraakt dan tijdens andere
retaites . Elke keer als ik erop terugkijk, heb ik het gevoel
dat ik thuiskom. De laatste dag hebben we toevlucht

m daar zelf ook deel van te ziin. Ieder persoonliik keeg
een Tibetaansenaam van Dzigar Kongtrul Rinpo&e,

genomen en de Boddhicittagelofte afgelegd met
Dzigar Kongtrul Rinpoche, en dat heeft me heel erg
geraakt. "Neem de verantwoordelijkheid voor je
eigen ego-grijpen op je", zei}ittj, "dan kan het verdwiinen". De tijger zit op m'n rug en's ochtends doen we
samen prostraties. Vaak springt hij weg, en komt
dan gezellig weer terug als ik met m'n beoefeningen
klaar ben.
"Je kunt gelukkig zijn ook als je ongelukkigbent", zei

gecalligrafeerd in Tibetaans schrift. Om het voor ons
lee$aar te maken werd de naam ook nog in'ons' schriÍt
erbij geschreven.

Sogyal Rinpoche. Dit is me erg biigebleven, ik kan

weliswaar vreselijk balen en ook ongelukkig ziin,
met name over het formaat en de zwaarte van mijn

Lr een shalende zon, vervuld van dankbaarheid aan
Sogyal Rinpoche, Dzigar Kongtrul Rinpoche en alle

niets schelen - er is blijkbaar een laagje schokbeton
gelegd in lerland.
Als ik mijn aantekeningen overlees zie ik die enonne
rijkdom van de teachings, en voel ik weer de
ruimtelijkheid van de omgeving in Dzogchen Beara.
Steeds weer a]s ik aan de retraite dmk, haal ik er enorm

Dzigar Kongtrul Rinpoche

tijger, maar op een bepaalde manier kan 't me ook weer

meJewerkers die, vooral vriendeliik, zo veel werk
hadden verzet, vertrokken wii van Dzogchen Beara
mét rugzak en de wens om terug te komen. Aansluitend genoten we van een prachtige wandelweek
langs de zgn.Bearaway.

veel inspiratie uit, voel ik de aanwezigheid van
Sogyal Rinpoche en de zachtheid en precisie van
Dzigar Kongtrul Rinpoche. Er is echt een gevoel van
toevlucht ontstaan, ik kan steeds weer daarnaartoe.

En nu al weer 10 weken thuis: de eerste weken een
flinke aversie om alles weer op te pakken. Een soort

En Dzogchen Beara is een prachtplek, boven de zee,

heimwee, naar de plek waar ik dichter bij mezelf
was dan anders. Het liikt of de retraite als een
katalysator heeft gewerkl zoveel wat heftig naar de
oppervlakte komt. Reminders: meer zitmeditatie,
ruimte geven - alles mag et ziin, "schrik niet van de

veel ruimte, wolken, zon, tegen, wind. Ik merkte
dat de jaarretraitanten een heel inspirerende sfeer
meebrachten, ik zat heel graag tussen hen in bij de
shrine. Dzogchen Beara is een helende plek: m'n liif
doet't niet altijd zo goed, maar tijdens de retraite en

douche", geduld, hulp m weerstand bii de tapes, maar

tijdens de vakantie ema in de omgeving was ik in een
ijzersterke konditie. Ik heb gelopen en gefietst, berg
op m berg af. Tussen de bossen grote fuchsiastruiken

vooral niet teveel denken. Dankbaar en elke keer
opnieuw toevlucht kunnen nemen.

vol bloempjes, de schapen die beschilderd waren
met wonderlijke bijna lichtgevende tinten Sroen en
blauw, en de fel gekleurde huizen in de kale, woeste
omgeving.
september 1997
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Impressie: zomerretraite in Dzogchen Beara
door Juliette Panman

L -Fa zoveel verhalen over Dzogchen Beara
l\ I sehoord te hebben, wilde ik e-r ontzettend
I \ fruug r,uu, toe. Ondanks het feit dat ik pas

zaterdagavond 21 juni in Dzogchen Beara aankwam
en de retraite al begonnen was, kwam ik toch op
het juiste moment.
Rinpoche gaf zaterdagavond zijn eerste teaching,
hij was een dag vertraagd. Het was heerlijk om
Rinpoche weer in levende liive te zien en de liefde en
compassie die hij uitstraalt weer te voelen. Elke keer
kan ikme eroververbazen hoeveel Rinpodlekan geven,
en hoe onvermoeibaar hijbliikt te ziin. Ook was ik erg
benieuwd naar Dzogchen Beara zelí vooral naar de
zee. De zee vertegenwoordigt voor mij zowel de
oceaan van samsara als de vergankelijkheid. Prachtig.
Elke dag met een busje of meeliftend met een andere
retraiteganger naar Dzogchen Beara. Ik verbleef zoals vele anderen - buiten het retraiteterrein' Wat was

De retraite betekende voor mij ook een nadere
kennismaking met Dzigar Kontrul Rinpoche, die de
tweede helÍt van de week teachings gaf. Bij stroom
2

heb ik hem voor het eerst onknoet. Primaire reaktie:

wauw, wat een leuke modern ogende, ionge wiize
Tibetaanse meester. Indrukwekkend en glashelder
waren zijn teachings over Lojong. Vragen stellen

dat ook al weer retraite? In de loop van de week

leek soms op een intellectueel debat. En keer op keer

langzaam maar zekermiin weerstand overwiruren tegen
het retraite-ontbijt en de hoeveelheid mensen. Het liikt
alsof door de energie die er hangt de confrontatie met
wie jijbent en hoe je reageert oP een groep onbekmden

werd ik ook bij Dzigar Kongtrul overvallen door
een soort verbazing over de rust, liefde en compassie
die hij uitstraalde. Voor mij persoonlijk was er een
enonne variatie in de aandacht die ik tijdens de
teachings had. De ene dag ging het erin als koek en
kon ik horen met mijn hart, de andere dag leek de
teaching eindeloos te duren en had ik moeite bij de
les te blijven en moest ik mezelf biina dwingen om
toch mijn aandacht erbii te houden. Onverklaarbaar?

duizend keer sterker is dan normaal. Het voordeel
is gelukkig dat ook je eigen alertheid veel sterker lijkt
te zijn. Inzichten flitsen voorbii en maken dat je weer
doorvan alles ennog wathem kan gaanen in debasis

Iiefde voelt voor alles en iedereen die daar is. Maar
vooral is retraite voor mij: stilte en rust, contem-

pleren, loslaten en de dagelijkse beoefening weer

Zoudit dan betekenen dat je
door visualisatie ook daadwerkeliik kunt ervaren
en er doorheen kan gaan? ]a, voor mij wel. Een
andere uibpraak als we alle inspanrring die we in weerstand en verzet stoppen, zouden gebruiken om

Voor mij eindigde de retraite op zondagochtend
woeg, nadat Dzigar Kontrul Rinpoche zaterdagavond
zijn teaching over de zeven punten van mind-training
volledig had afgerond. De groep is geen gïoeP meer/
maar bestaat vooral uit mensen die mens ziin. Met em
personenauto worden we weggebracht. Scheurend
naar het vliegveld van Cork heb ik het gevoel uit de
heuvels weer in de bewoonde wereld neer te dalen'
Langzaam maar zeker dringt de realiteit van de
dagelijksheid vanhet levm zich weer aan me op. Het
is zoals het is, denk ik. Ook als ik na zes uurvertsaging
van andere retraitegangers die iklater op hetvliegveld

'practice'te doen, dan zouden we snel een gerealiseerd
wezen zijn.

tegenkom, hoor dat iedereen's odrtends een blessing
en een eigen Tibetaanse naam van Dzigar Kontrul

oppikken en voelen dat het zoveel uitrnaakt wanneer
het me lukt om regelmatig'practice'te doen.
Rinpodre benadrukte de kracht van vizualisatie in plaab

van conceptualisatie, zodat ie niet wordt afgeleid
van je hoofddoel, de details vullen zich later vanzelf
wel in. Om alles te kunnen begrijpen is het nodig dat
je door alles heen gaat.

Rinpoche heeft gekregen.

En dan nog een paar andere 'eyeopeners':- wens
mensen die jou pijn doen niet toe datzii piin krijgen,
maar wens dat hun negativiteit oplost; regels zijn er

'Back to basics' lukt het me in eerste instantie niet direct
om de met mezelÍ gemaakte afspraak om wat er ook

gebeurt dagelijks te mediteren gestand te doen.
Inmiddels mediteer ik elke dag en ik voel dat er een

om ons vrij te maken, grenzen om ons grenze-loos
te maken;- 'vijanden'leren ons geduld te hebben en
als je niet wilt dat iemand aan wie je nu een hekel hebt
terugkomt in je volgende leven, dan kun je beter nu
beginnen van die persoon te houden (het karmisch
perspektief).

wezenlijk versdril is hoe je dag verloopt en vooral hoe

je omgaat met de voorvallen die zich voordoen.
Meditatie is inderdaad een geschenk.
september
21
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STADSRETRAITE
Arnsterdam
september 1997

meditatie.instructies die als een inkoductie zijn en hij

Thuiskomen

zit met ons. Hij geeft ons een IÍt naar het hoopte pr:n!
het hoogste niveau. Een weg zonder omwegen direkt
naar het hart van de practice, het hart van Dzogchen.
Deze direktheid en de openheid zal er de hele week
zijn. In alle lessen van Dzogchen Rinpoche, Tulku
Pegyal en Sogyal Rinpoche en ook in de presentaties
van Maureen, Ian en anderen.

persoonlijk verslag van de stadsretraite
door Wilma Peeters

T /anuit de beslotenheid van een Kip-woning in
l/ Ierland naar Frankrijk waar ik in de
Y beslotenheid vÉu1 soms zo'n zevenhonderd
Dharma-beoefenaa:s de blijdschap voelde van een totaal

Dzogchen Rinpodre gaf drie teachings naar aanleiding
van onderricht geschreven door de eerste Dzogchen
Rinpoche, Pema Ridzin. Onderricht dat heel zelden
gegeven wordt. Het is geschreven in de vorm van een
lied geridrt aan een van zijn studenten. Rechtstreeks,
zonder flauwe kul. Hijwond er geen doekjes om:
- Tot nu toe verdoen we onze tijd met ons over te geven
aan gehechtheid en aversie. Dit is totaal zinloos. We
moeten alle gehechtheid en aversie opgeven en onze
tijd besteden aan het luisterm naar Dharma-onderricht,
aan contempleren en reflecteren op de inhoud en de
betekenis daarvan en veryolgens dienovereenkomstig
leven. Integratie is het onderricht continu toepassen
in het dagelijks leven -

overlopend hart. Vandaar naar miin 'normale',
'vertrouwde' omgeving in Amsterdam.
Beter had ik het niet kunnen wensen. Integratie
zorder moeite: enkel zwerunen met de stroom mee.
De Boeddha is overal, de Dharma is overaf de Sangha
is overal. Vooral de sangha heb ik tijdens deze zomer
en tijdens de stadsretraite ontdekt. Mijnhart is open

voor iedereen. Ik kan iedereen zien en dat is een
fantastische ervaring. En àls het hart enigszins de
neiging had dicht te gaan, opent Rinpoche het

volomm

door zijn leztng op zondag. Hij spreekt niet

alleen over het openen van het hart, maar met een srelle

ingreep opent hij het ook in ieder van ons. Hij geeft
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Rinpoche geeft een heel praktische uitleg van wat die
toepassing van zicht, meditatie en actie volgens de
Dharma in ons dagelijks leven inhoudt. En als we dit
consequent doen, bereiken we zeker de verlichting.

Hoera! Lr de studiegroep die ik begeleidde bleek
hoe zeer deze directheid op prijs werd gesteld. Vooral

degenen die overdag werkten, bemerkten dat ze
heel alert waren op hun handelen.

Tulku Pegyal was er iedere ochtend tijdens de
beoefening. Ik had vaak de eer om de beoefening te
mogen leiden in zijn aanwezigheid. Elke ochtend
zette hij ons allemaal in het hart van die beoefening,
in de zon van zijn inspiratie. Het was elke keer een
diepgaande ervaring, een beoefening die werkelijk

was.

Ik voel me diep verbonden met hem. Zijn

onderricht over het zeven-regelig gebed was prachtig.
Hij belichaamt de devotie voor Guru Rinpoche. Door
zijn onderricht komt die tot leven en wordt de
aanwezigheid van Padmasambhava, Guru Rinpoche,
tastbaar.De belangrijkste beoefening is steeds je geest
een te maken met de geest van Guru Rinpoche, hem
steeds in gedachten te houden.
Naast dit alles deed Tulku Pegyal ook veel beoefening
voor alle wezens maar vooral ook voor de Rigpasangha, voor diegenen onder ons die ziek zijn of

overleden, voor onze geliefden die ziek zljn of
overleden. Wij allen weten ons gesteund door Tulku
Pegyals krachtige beoefening in dit leven, in het volgende en in de bardo's. Ik ben hem diep dankbaar
daarvoor.

Maureen Cooper en Ian Maxwell gaven steeds
presentaties tussendoor waainzij altijd de voorgaande
teachings samenvatten en in een grotere context
plaatsten. [r een teaching van Rinpoche waren zij de
vragenstellers aangaande de'r:nifying practice' en wij
getuige van de ontsluiering van deze terma. Een
heel spannende, inspirerende gebeurtenis.

Tulku Pegyal en Dzogchen Rinpoche

En Rinpoche was er weer de laatste dagen met heel
indrukwekkende teachings. Vooral de lezing in de VU
greep mij heel sterk. Ik zal nooit het beeld vergeten
van een zo op het oog kleine man zittend op een enonn
podium die alle 750 mensen in de zaal persoonlijk
toespreekt, al die harten opent voor de Dharma. Ik
hoor steeds meer. Zo werden en worden we aan de
hand geleid door al deze grote meesters. Was het niet
door hun mededogen, dan zou ik het nooit begrepen

hebben. Het dagelijks leven en de Dharma lopen

in elkaar over, maar met de Dharma
als centrum.De Boeddha is overal, de Dharma is
steeds meer

overal, de Sangha is overal. Bedankt jullie allemaal.
Het is goed om thuis te zijn.
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Stadsretraite
door

José

van Dijk

l\ T"t weer begonnen met werken na een periode
I \ I van ziekte kon ik geen week vrij nemen
I \ voor de stadretra-ite begin okíober in
Amsterdam. Helaas, met thuis twee kinderen en een
man met ook zijn afspraken zaglk de kans om deel
te nemen steeds kleiner worden. Hoe krijg ik de
retraite, werk en gezin bii elkaar? Toch wilde ik heel
graag van de unieke gelegenheid van deze stadsretraite

gebruik maken. Een week lang Sogyal Rinpoche,
Tulku Pegyal en Dzogchen Rinpoche zo dicht bij
huis....Uiteindelijk na overleg op mijn werk en thuis
had ik een voor iedereen bevredigend 'progïamma'.
Elke dag de ochtendpractice, een avondlezing met
Dzogchen Rinpoche en verder het programma met
Sogyal Rinpoche. Tussendoor werken en afen toe naar

huis voor het gezinsleven. Ik was dankbaar voor
hetgeen mogelijk was.
Gedurende de week begon ik te zien en te ervaren wat

een cadeau deze stadsretraite was. Ik kreeg de
gelegenheid om de dharma directte integreren i. *jt
leven. In de loop van de week vielen werk, thuis en

stadsretraite steeds meer samen alsof ik in een
doorgaande stroom terecht was gekomen. De
voortdurende programmawijzigingen woegen flexibi-

liteit en improvisatie. Het rekte mijn begrip van
mogelijkheden en onmogelijkheden op. Mijn bedachte
progranuna liep soms in de war maar er bleken ook

weer nieuwe dingen mogelijk. Verrassend om zo
mee te gaan enin tespelen op de stroom van de gebeur-

tenissen. Onverwachts werd mijn wens om de
kinderenmeer kennis te latenmakenmet de atnosfeer
van een retraite overdadig vervuld. Over dit laatste
wil ik iets meer vertellen omdat dit mli bijzonder heeft
geraakt.
Theo en ik hebben twee kinderen: Ruben (5 iaar) en
Yara (3 jaar). Sinds hun geboorte heb ik de behoefte

gevoeld om ze mee te nemen naar retraites. Om
allerlei redenen was dit nog niet gelukt. Afgelopen
zomer was ik een week alleen in Lerab Ling. Daar
voelde ik het intense verlangen om de kinderen in de
atmosfeer van een retraite te brengen. Ik realiseerde
me hoe gezegend ze ziin dat ze al vanaf hun geboorte
in aanraking zijnmet de dharma door deblessing van
Rinpoche. Tegelijk voelde ik mijn verantwoordelijkheid als ouder. Het zaadje was gelegd, ik had zorg
te dragen voor dit zaadje door ze mee te nemen naar
momenten van ontrnoetingen met Sogyal Rinpoche
opdat ze op eigen wijze kennis kunnen maken met
de dharma.
De stadsretraite bood een laagdrempelige gelegenheid.
Ik had Ruben beloofd dat hij een keer mee mocht naar
de kerk. Zoekend

in'mijn programma'

zag ik niet direct
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een mogelijkheid maar ik had het vertrouwen dat

zich rvel iets zou aandienen. Dat was ook zo.
Woensdagmiddag ben ik naar de kerk gereden om
even met hem te kijken waar ik nu telkens naar toe
ging. Dat u'as kort en goed. Donderdagochtend
besloot ik ineens met Yara te gaan kijken in de
koffiepauze. Ze vond het fijn in de kerk. Tijdens

de aansluitende meditatie bleven we zitten en
ook cen deej van de presentatie t,an lvlauleen zat
ze shl op scl-root of naast me. Na mjm een uur rverd
ze noe en onrustig en zijn rve gegaan. Ik jubelde
van binnen, cie krnderen ademden de sfeer in de
kerk en vonden het merkbaar prettig. Er rvas dus
','eel meer mogelijk clan ík dacht. Vrijdag bood ik
Ruben aan mee te gaan naar de TSOK. Ik vertelde
n'at hii kon ver'"vachten; veel chanten, stil zijn,
iang, maar op het eind een ieestje met allemaal lekker
eten. Het leek hem u.el n'at. Ik kwam miln angst
tegen clat hij zich niet zou gedragen, een scène zotr
maken etc. Tegelijk was er ook de acceptatie dat
n.at er ook zoLl komen, het oke was. Ik lvilde hem
deze geiegenheid niet ontnemen. Ik ben zo blij dat
ik hem heb meegenomen. Ruben is een bewegelijk
jongetye maar tijdens de TSOK r'leide hif zich vol
toevertrourven naast me neer en liet zich opnemen
rn de atmosfeer van de beoefening. Hij herkende
ailerlei mensen die ook bij ons thuis komen en dat

maakte hem zichtbaar biil. Zoals ik het zie: hij
rverd cleel van het geheel en zijn leven kreeg een
nieuwe samenhang. Ontroerd zat ik naast hem. De
tsok, het eten, il'as een groot feest voor hem,
zo\;eel lekkers rvat teikens rveer voorbij kwam en
rvaar hij onbeperkt van mocht pakken: rijkdom!
Ik ben rnet Yara nog een keer naar een ochtend-

beoef

ening gel'u'eest en tenslotte zijn

r.t'e

zonciagmiddag nog met zijn l'ieren geweest. Weer

u'as

ik geraakt door de vanzelfsprekendheicl

\,\'aarmee ze in de shrine \\/aren. Onbei,reesd, blij

en r,olledig zichzelÍ. Na het afscheid van Tuiku
Pegval, Dzogchen Rinpoche en Sogval Rinpoche

hebben n'e 'onze' retraite afgesloten met een
'happy meal'bij Mac Donalds.

De stadsrelraite vvas voor mij een groot cadeau. Het
btiod me de gelegenheid om te ontdekken wat voor
mij en c1e kinderen rnogeiijk was tijdens een
retraite. Het zaardje in iren heeft voeding gehad en
ik berr blij dat ik ze dit heb kunnen geven op een
heel natuurlijke r,vijze, rranzelf ontstaan uit en in
de retraite. We hel-rben ze langere tijd in de sfeer

van Boeddha, Dharma en Sangha kunnen laten
verlrliiven. Ik denk dat dit een zegen rroor hen is
c:r dat ik ze hiermee 'het beste' heb gegeven. De
staclsretraite bcoc'l cleze gelegenireid. Daarvcor
ben ik Sogyal l{inpcrire, Tr-rlku Pegyal en Dzogchen
Rinpoche bijzoncier dankbaar. En ook ai de mensen

van iligpa die zo hirrd hebben seu'erkt om deze
retraite nrogeliili te maken.
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Het bezoek van Khenchen
Pema Tsewang Rinpoche
door Madelon Broekhuis

"Homage to my Guru and Protector Maniushri!

Ife

volharding en concentratie) verwezenlijkt zijn. Op eert
absoluut niveau komt wijsheid voort uit de realisatie
van de leegte. Door de leegte van alle fenomenen te

who has the supreme intellect, free Írom the clouds
of the two veils, Iike the sun shedding a glorious light
that is uíterly pure".

erkennen, ontstaat compassie voor hen die nog
gevangen zitten in het illusoire karakter van de
realiteit. De Bodhisattva moet zelf de leegte
doorgronden zodat hij of zijniet gevangen zit in de
dualiteit van hoop en angst die voortkomt uit
gehechtheid. Khenchen Petse Rinpoche Fng grondig
in op het begrip leegte. Wat is het lichaam? Een
samenstelling van atomaire structuren die in hun
essentie leeg zijn. Wat is het zelfl Waar zetelt het zelf?
Het zetelt niet in ons lichaam, maar zetelt het in ons
bewustzijn? Hij vergeleek de vele lagen van het
bewustzijn met een bananenboom met een holle
stam waarvan men de diverse lagen van de stam zelf
afpelt om tenslotte bij niet uit te komen. Zo is er in
wezen geen zelf , geen ego.

T Jet afgelopen najaar heeft de Nederlandse
H Rigpa-Sangha het grote geluk gehad dat een
I Igroot aantal lama's Amsterdam heeft bezocht
zoals het geval was met de succesvolle city-retreat in

september waarbij niet alleen Sogyal Rinpoche
aanwezig was maar ook Dzogchen Rinpoche en
Tulku PegyalRinpodre. hr oktoberhad Shambaia Z.H.
Penor Rinpoche uitgenodigd. De hele cyclus werd als
het ware aÍgeloHr met het bezoek van Khendren Pema
Tsewang Rinpoche (I(renchen Petse Rinpoche) die
door Rigpa was uitgenodigd om onderricht te geven

aan de Rigpa-Sangha alswel aan belangstellenden.
Rinpoche werd vergezeld door twee andere Rinpoches,

waaronder Kathog Dudrak Rinpoche en Khenpo
Choga Rinpoche, die soms voor een vroliike noot

Dit is de behropte weergave vanhet duizelingwekkend

diepzinnige onderricht van Rinpoche, uiteraard
gekleurd door de perceptie van de schrijfster van dit

zorgden.

verhaal.
De laatste dag van het bezoek stond in het teken

Al veel Rigpa Sangha-leden hadden Khenchen Petse
Rinpoche deze zomer meegemaakt in Lerab Ling. Op
verzoek van Rigpa had Khenchen Petse Rinpoche al
voordat hij Amsterdam bezocht, onderricht gegeven
aan de Rigpu Sangha's van Miinchen en Parijs. Het
onderriót dat hij bij dezebezoeken braót en dat zal

van onderricht maar ook van een Witte Manjushri
Abisheka. Het was een bijzonder mooie dag, het
weer was voor de maand oktober uitzonderlijk goed
want het was warm en de zon scheen het mooie

worden opgenomen in Het Rigpacurriculum, stond
in het teken van Shantideva's boek de "Bodhicarya-

gebouw van de synagoge in de Nieuwe Uilenburgerstraat binnen.
Lr dit gouden warrne licht straalde de wijsheidsgeest
van Rinpoche van wie Sogyal Rinpoche deze zomer

vataÍa" . Het negende hoofdstuk hiervan, over wijsheid,
behandelde hij in Amsterdam. Deze "gids voor het

in Lerab Ling heeft gezegd dat hii een levende

pad van de Bodhisattva" (vrije vertaling) handelt
over de activiteit van de Bodhisattva die in het teken

Bodhisattva is. Zo was voor velen Khenchen Petse
Rinpoche de geestelijke en fysieke belichaming van

staat van de "wijsheid van mededogen".
Op een relatief niveau kan wijsheid als onderdeel van
de zes paramita's gerealiseerd worden als de andere

zijn onderricht hetgeen zijn aanwezigheid en ondeniót

tot zo'n bijzonder inspirerende gebeurtenis maakte.

vijf paramita's (generositeit, discipline, geduld,
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Hiet

licht
van
afscheid
Door Joke Muller
.Heb respect

en eerbied voor de stervenden. Zie,wet
dat we niet van hm gescheiden zijn, we lijden beiden,
hulpverleners en stervenden. We gaan allemaal door

Lezingen en seminar van Christine Longaker, naar
aanleiding van het verschifnen van de Nederlandse
vertaling van haar boek: 'Facing Death and Finding
Hope'.

momenten van vrees, onzekerheid, pijn en angst
heen. Wanneer we dat kunnen voelen is er authentieke

lezing in de V.U. was ik al volledig
l\ Tu de eersteindruk.
Christine is in staat je idee
I \ I onder de
I \ over sterven in twee uur volkomen te

compassie mogelijk.

.In spirituele hulp gaat het er niet om wat we doen,
maar hoe we zijn: de uitdrukking van ons diepste

veranderen, en ze doet dat op zo'n warme, heldere,
humoristische en liefdevolle manier, met voorbeelden
uit haar eigen leven, verhalen uit de Boeddhistische

wezen, de belichanring van onze waarheid.
.Een belangrijke zin, die je op je badkamerspiegel zou
kururen plakken: Op het moment van de dood zijn
er twee dirgm die tellen: Wat we in ons leven hebben
gedaan en in wat voor staat van geest we op dat
moment verkeren.

en Christelijke tradities of verhalen van Elisabeth
Ki.ibier-Ross e.a. die zo leven en onmiddellijk
aanspreken dat ze echt met geen pen te beschrijven
vallen. Ik zal hier dus volstaan met het noemen van
een aantal essentiêle punten en ik raad iedereen aan
haar boek te lezen.

oLr deze tijd, waarin de medische wetenschap er
hoofdzakeliik op is gericht levens te rekken, zien
we doodgaan als een falen, terwijl het een ervaring
is die even rijk is als geboren worden.

ln het seminar gaat Christine dieper op deze dingen
in via oefeningen en meditaties. Een rode draad
vonnen de drie edele principes (goed in het begin,
goed in het midden en goed aan het eind), en de
meditatie op liefdevolle vriendelijkheid, Tonglen en

.Sterven is niet passief, maar actief. We brengen

Verder ging het natuurlijk over onze angst die

de essentiële Phowa.
ons leven op orde.

voortkomt uit het grijpen en het moeilijk te accepteren

.Zie de stervende

begrip van vergankelijkheid. Daardoor wordt de
dood een spiegel voor ons leven. We kunnen dus nu,
hier beginnen. We hebben de keuze, dat zijn we

als heel en compleet, en niet als een
slachtoffer. Stervmden zijn meer dan hr:n pijn en angst.

vergeten.

.Omgaan met stervenden lijkt een deprimerende
bezígheid. Het is het tegenovergestelde: we leren

De iweede dag gaat Christine dieper in op het
rouwproces , waar we eigenlijk niet vertrouwd mee
zijn. Ze vertelt over haar ervaringen, verbazing en
wanhoop.
In rouw en verdriet is er niet alleen het verdriet over

van hen. ir:r plaats van hen tegemoet te tredery verr,rrld
van onze eigen angsten, waardoor we helemaal niet
meer in staat zijn de ander te zien, kunnen we leren
zien dat we deze reis samen maken.

het verlies van de geliefde, maar ook over het verlies

van een leven samen en een verwachte toekomst.

.We sterven in ons leven duizend doden, door

Verder zijn we nog zo geconditioneerd dat we denken
er alleen doorheen te moeten, maar dat is een
onmogelijke opgave. We moeten de moed hebben om
hulp te wagen.

allerlei veranderingen en verliezen.

.In het stervensproces ontmoeten we onszelf.
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allemaal. Lijden is inherent aan het leven. De weg uit
het lijden is de transcendentie, door middel van het
verwezenlijken van de boeddhanatuur (het absolute)
of de transformatie door het oefenen van devotie
en compassie (het relatieve).
Tot slot: Help de stervende in plaats van zijn fouten
zijn successen te zien, zijn goedheid, zijnkwaliteiten
en focus op het positieve.

de

onafgeronde zaken in relaties. Om die af te ronden
laatze ons een dialoog met die betreffende persoon

opschrijven. Ook hier weer gelde we kunnen nu
werken aan niet aÍgemaakte zaken.
Vaak zijn er sdruldgevoelens, zezljn onoplosbaar en
houden je vast in het verleden. Verander ze in spijt,
erken dat je dingen anders had gewild, had bedoeld.
Vraag vergeving, vergeef en laat los.

En het allerbelangrijkste is liefde. We kunnen de

Tenslotte het belangrijkste punt: het lijden. Hoe

stervende onderdompelen in onze liefde. En Christine's

kurrnen we het lijden begrijpen en transformeren? We
nemen ons lijden te persoonlijk. Het gebeurt ons

advies aan het eind:
Enjoy your life, enjoy your death!

Boekbespreking

dood en hoe we een zinvol leven kunnen leiden

voordat we sterven.

Het licht van afscheid

Die vier taken zijn:
L. Het lijden doorgronden en transformeren
verbinding maken, relaties helen en loslatm.
3. Spiritueel op de dood voorbereiden.

Het licht van afsóeid is een belangrijk boek over

2. Een

hoe we de dood kunnen begrijpen en hoe we
ors er tijdens ons leven op kunnen voorbereiden.

4 Het leven zin geven.

Christine Longaker combineert haar eigen
Het vroegtijdig sterven van haar man betekende

leversgesctriedenis en haar jarenlange ervaring met
\1, I ., ,, ....--D...J
"..,,

een ommekeer in het leven van Christine Longaker.

:,,;-.,! t ,"p,.h*. r"h-,,..
*" 1," ". ,., ,t,.t,.,,

".*.
/r^v /i,t\,..k,4,d.{^4

Sinds deze ingrijpende gebeurtenis die haar eigen
bestaan zo veranderde, heeft ze haar leven gewijd

aan het begeleiden van hen die gaan sterven.
Door haar eigen ervaringen weet ze herkenbaar
en begripsvol te schrijven over de angsten die de
stervenden en hun naasten ervaren.

Het sterven gaat altijd vergezeld van schijnbaar
onbeantwoorde vragen zoals hoe help ik míjn
stervende moeder, terwijl 1k zelf zo bang ben

voor de dood? Hoe sluit ik vrede met mijn
stervende broer die mijn aartsrivaal was? Hoe geef

ik emotionele en spirituele steun aan mijn patiënt
die lijdt aan dementie? De auteur biedt niet alleen
emotionele maar ook spiritueel inzidrt bij deze vaak
zo pijnlijke situaties.

Het licht van afscheid is een boek vol medeleven
en wijsheid. Het diepgaande en praktische inzicht
in wat sterven werkelijkbetekent, geeft ons leven
perspectief. Christine Longakers boek biedt zo een
passend, eigentijds en belangrijk vervolg op de
boeken van Elisabeth Ktibler-Ross.

Hospice-werk met de tradities en universele
spirituele principes van het Tibetaanse boeddhisme.
Met haar uitgangspunt'vier taken van leven en
sterven'schenkt de auteur de westerse wereld een
waardevol en verhelderend perspectief op de

Longaker, Christine, Het licht van afscheid, Hoop
vinden in leven en sterven, Forum, Amsterdam,
1997
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Het Rigpa curriculum

T

De Stichting Rigpa verzorgt een cursusprogramma/
waarin een graduele taining in de studie en beoefening
van het boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat
het Tibetaars boeddhisme en met name het onderricht

[r Stoom 3 en Stoom 4 za] dieper op het vajrayanaen dzogchen-onderricht worden ingegaan.

van Sogyal Rinpoche centraal. Dit onderricht

van door Sogyal Rinpoche en Rigpa getrainde
instructeurs. Er is naast uitleg over het onderricht en de beoefening gelegenheid tot het
stellen van vragen, uitwisseling van ervaringen
en studie. Ook zullen er geleide meditaties en
visualisaties gedaan worden. De nadruk in de
cursussen ligt meer op het zelf ervaren dan
op theorie. Studie en beoefening zijn geen
doel op zich, maar staan in het teken van de
integratie van het onderricht in ons dagelijks
leven.

heeft zifn basis in een onondertroken

o
'ï
I

Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding

taditie van overdr

acht van meester op leerling, die terugvoert naar de
Boeddha. Het cursusprograruna bestaat uit een introductiecursus gevolgd door een meeriarig studie- en

beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van
het spirituele pad aan bod komen.

Lrtroductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaarse

boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche.
Hierin zullen diverse thema's van het boek kort

behandeld worden. De cursus bestaat uit een

Het volgen van het Rigpa studie- en beoefeningcurriculum is een stapsgewijze inleiding tot het
volgen van een compleet spiritueel pad, geworteld
in een authentieke spirituele traditie, relevant
voor iedere tijd en cultuur.

kennismaking met de basisprincipes van meditatie,
het beoefenen van compassie, reflectie op leven,
dood, karma en de betekenis van'boeddhanatuur':
de potentie die ieder levend wezen heeft om volledig
zijn verlichte essentie te iaten ontwaken. Ook zal
aandacht besteed worden aan het volgen van een
spiritueel pad in de modeme maatschappij, devotie
en de unieke relatie tussen leraar en student.

De stromen
Nadat men de introductiecursus heeft gevolgd, of een

retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om deel te nemen aan het intemationale
Rigpa-curriculum. Dit meerjarig studie' en beoeferringsprogramma is gebaseerd op het authentieke onderridrt

van Sogyal Rinpoche. Het hart van het curriculum

wordt gevormd door audio- en videofragmenten
van het meest sprankelende onderricht dat Rinpoche
de afgelopen jaren op retraites en lezingen over de
hele wereld gegeven heeft. Bij de cursus is een
handboekbeschikbaar met tanscriptsr en studieteksten.

Het eerste jaar van het curriculum ('Stroom 1') is
verdeeld in drie blokken en daarin worden onder meer

de eerder genoemde thema's van Het Tibetaanse
boek van leven en sterven nader uitgewerkt. Stroom

2

is verdeeld in zes blokken en duurt twee jaar.
Hierin wordt dieper ingegaan op het trainen van de
geest in liefde en compassie middels het zogeheten
Lojong-onderricht en wordt er ook een begin gemaakt
met de voorbereidsrde oefeningen van het

-J{r

Vajrayana

boeddhisme.
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Introductiecursus

Praktische informatie over de

Het Tibetaanse boek van leven

introductiecursus

en sterven

Amsterdam

Data:
Januari:
Februari:
Maart:

Em introductiecursus in meditatie, het ontwikkelen
van mededogen, devotie en de basisprincipes van
spirituele beoefening.

Vriidagavonden van 19.30 tot 21'30
16,23 en 30

8

13 en 20

6,73 en20

(als de retraite met lan Maxwell doorgaat, vervalt20
februari en eindigt de cursus op 27 maart)

'Zoals de Boeddha in ziin eerste lering zei, is de
wortel van al ons liiden onwetqdheid. Onwetadheid
Iiikt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevriiden,
en zelfs als we o.ns oP het spirituele pad begeven
hebben, wordt onze zoektocht erdoor versluierd.
Maar als ie dit onthoudí en het onderticht in ie hart

Kosten:

Plaats

koestert, zul ie langzamerhand het onderscheidingsvennogen ontwikkelen om de ontelbare verwatringert
van onwetstdheid te herkstnst voor watze ziin, zodat

ie nooit ie verbondenheid in gevaaÍ brengt of ie
perspectieí verliest "
Uit: "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",

fI. 120,- minima fl. 100,Rigpacentrum
Sint Agnietenstraat 22,
Amsterdam

Nijmegen
Data.

8 maandagavonden van 20.00
tot 22.00 uur

Ianuari:

19 en26

Sogyal Rinpoche.
Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek van
leven en sterven" als basishandleiding voor degenen
die het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en ziin
onderricht in het bijzonder, willen beoefenen en in
praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek

Februari:

2en9

Maart:

2.9.16 en23

Kosten:
Plaats:

fl. 120,- minima fl. 100,
de Refter

Rijksstraatweg 37
Ubbergen
Er ziin geen kussentfes aanwezig. Eenieder wordt
gevraagd zelf iets mee te nemen om oP te zitten. /e
kunt de locatie bereiken met de bus: Iiin 80 of 81.

vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier
Pijlers: Meditatie, de geest thuis brengm; Mededogery

het wensvervullende juweel in jezelf vrijmaken;
Devotie en de beoefening van goeroe'yoga; en Reflectie

over leven en sterven leidend 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 bedoeling
van de avonden is dat de cursist door middel van

Voor meer informatie:

Opgave:

Tineke Peeters

040 -2480777

Edith Lunterbusch 0234-227370

instructies en gezamenlijke beoefening direct ervaart

wat de betekenis van de thema's is en daarbij
ondersteuning vindt om deze ervaring in zijn of

Groningen

haar leven toe te passen. Naast meditaties en geleide

De data van de volgende introductiecursus ziin nu
nog niet bekend. Voor informatie bellen met Tiitske

visualisaties zal er ruimte zijn voor het uitwisselen
van persoonlijke ervaringen en het stellm van vragen.

Zwaneveld: 0598-623550
De cursus bestaat uit acht avonden. In Amsterdam,
Groningen en Niimegen worden in het nafaar weer
nieuwe cursussen gestart In Amsterdam op vriidag
en in Groningen op woensdag. Zie voor data en
tiiden de kolom hiemaast.

wordm gegevm door oudere shrdenten
Rinpoche.
van Sogyal
De cursussen

Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogelijk met Stroom 1 te beginnen.
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Praktische informatie over de stromen
Stroom 2
Stroom I

Stroom 2 bestaat uit 6 blokken van ieder

1.0

avonden.

Nadat men een introductiecursus heeft gevolgd, of
een retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het

mogelijk om met stroom 1 te beginnen. Stroom

Utrecht

1

bestaat uit drie blokken van ieder L0 avonden. Bij ieder

blok van de stromen hoort als studiemateriaal een
klapper met alle teksten van de audio- en videofragmenten. Deze klapper is alleen beschikbaar voor

Data:
Stroom 2 blok

1

start in

Utredrt op zondagen van

10.30

tot 16.30 uur. Voor hen die stroom t hebben gevolgd.

deelnemers aan de stroom.

Bij voldoende deeLnemers start stroom 1 blok 1 in
Groningen op woensdagavond 21 januari. In
Amsterdam vindt stroom 1 blok 2 plaats.

Januari:
Februari:
Maart:

25
8

PIaats

Centrum Welt
in het oude Sint Nicolaas Klooster

8,22 en29

Doelenstraat

Utrecht

Groningen
Data:

Stroom 1 blok 1: woensdagavond van 20.00
tot 22.15 uur

Amsterdam

Januari:
Februari:
Maart:

4,71,78 en25
4, L7,78 en25

Data:
Stroom 2 blok 2 op donderdagavond van 19.30 tot
21.45 uur Voor hen die blok t hebben gevolgd.

Plaats

Vipassana Meditatie Centrum

21 en28

Kamerlingh Orrnesstraat
Groningen

|anuari:
Februari:
Maart:

71

22en29
5,12,79 en26
5,I2, 19 en26

Data:
Shoom 2 blok 5 op woensdagavond van

Data:

Stroom 1 blok 2 : dinsdagavond van L9.30 tot 21.45

]anuari:
Februari:
MaarL

20 en27

Plaats

Bethaniën Klooster
Bamdesteeg 6 B

19

.30 tot27.45

Voor hen die blok 4 hebben gevolgd.
|anuari: 21 en28
Februari: 4,11,,\8 en25
4,11.,18 en25
Maart

Amsterdam

Rigpa Centrum
Sint Agnietenstraat 22

PIaats

3,10,17 en24
3,10,17 en24

Amsterdam

Amsterdam

Groningen

Kosten: per blok fl. 165,- minima fl. 135,Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Data:
Stroom

2

blok 4 op woensdagavond van 20.00 tot22.15

uur. Voor hen die blok 3 hebben gevolgd.
fanuari: 2l en28
Februari: 4,t1,18 en25
Maart:
4,1L,18 en25

Opgave:
Voor Amsterdam: maak het bedrag over naar Rigpu,

PIaats,

Amsterdam, giro nr. 3533736 o.v.v. "stroom 1 blok
2, Amsterdam" . Zodrahet bedrag is overgeschreven

Groningen

ben je ingeschreven.
Voor Groningm kun je het bedrag overmakm op grro
nr. 453155 ten name van ].D. Meerburg (Rigpa) te

Groningen o.v.v. "stroom

l

Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Kosten:.

perblok

fL.1.65,-

minima fl.135,-

Deze prijzen zijn inclusief klapper.

blok 1".
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Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.
Opgave
Maak beheffend bedrag overnaar Rigpa, Amsterdam,

giro nr.: 3533736 o.v.v. "Stroom 2, blok

1,

lJtrecht",

of "Stroom 2,blok2, Amsterdam" of "Stroom 2 blok
4, Amsterdam" . Zodra je bedrag overgeschreven is,
ben je ingeschreven.

Beoefeningsavonden

Maandagavond uan I 9.30 tot 2 I.fl uw in Ams terd a m

Cursisten van shoom 2 in Groningen kunnen het bedrag

overmaken op giro nr. 453155 ten name van J.D.
Meerburg (Rigpa) te Groningen o.v.v. "Stroom 2
blok4".

Meditatie en mededogen-avond
Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor iedereen

die bekend is met meditatie en enigszins bekend
met de compassiebeoefeningen zoals de voorbereidmde
oefening voor Tonglen en de Tonglen zeJÍ, bijvoorbeeld
door het lezen van hoofdstuk twaalÍuit Het Tibetaanse

Stroom 3
Stroom 3 bestaat uit 9 blokken van ieder 3 zondagen.

boek van leven en sterven.

Voor de pavze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden kleine stukjes voorgelezen uit Rinpoche's boek.
Na de pauze worden geleide compassie-beoefmingen

Data

Stroom 3 blok 2 op zondagen van 1.0.30 tot 17.00
uur. Voor hen die blok 1 gevolgd hebben.

gedaan.

Februari: 1
Maart:
I en29

De avonden zijn ook bedoeld voor mensen die de
oefeningen regelmatig willen doen. Accumulatie

Plaats,

van Stroom 1. Hoewel de avonden een cyclus met
een geleidelijke opbouw vorrnen, kunnen zij ook los
van elkaar bezocht worden.

van zit- en tonglen-uren zijn bijvoorbeeld onderdeel
Rigpa Centrum
Sint Agnietenstraal22

Amsterdam
per blok fl. 135,- minima 120,Dit is inclusief klapper en audiotapes.

Kosten

Goeroe-Yoga-Phowa-avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van Tonglen een Goeroe

Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kururen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Yoga-Phowa-beoefening gedaan. De avond bestaat
uit twee delen. Tijders het eerste uur wordt zitneditatie
beoefend.
In het tweede uur worden in plaaS van een compassiebeoefening, een geleide Goeroe-Yoga en een geleide
essentiële beoefening van Phowa gedaan. Dit is een
beoefening ter voorbereiding op het moment van
de dood (zie hoofdstuk 9 en 13 van Het Tibetaanse
boek van leven en sterven). Tijdens deze beoefening
worden ook de namen van zieken en gestorvenen
genoemd en wordt er beoefening voor ze gedaan. Het
is mogelijk om namen door te geven van overledenen
voor wie je graag beoefening wilt (laten) doen.
(Zie Gebeden voor gestorvenen)

Opgave
Maak het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam giro
ru.3533736 o.v.v. "sboom 3 blok 2, Amsterdarn".Zodra
het bedrag is overgeschreven ben je ingeschreven.

Da ta Tonglen en Goeroe-Yoga-Phowa-avonden:

]anuari:
Februari:
Maart:
April:
Kosten:

32

5,12,79 en26
2,9,16 en23

2,9,16 en 30
13 en 20

ft1,0,f17,50 voor minima en degenen
die aan de Stromen meedoen.
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100.000.000 Mantra's
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum
{l
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In het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevraagd om opnieuwmel z'n allen over de
hele wereld 100 miljoen Benza Guru mantra's te
reciteren. Het reciteren is op 9 november, de sterfdag
van Tertón %Wil, de voorganger van Sogyal Rinpoche,
begonnen. Het is de bedoeling dat wij dit in een jaar
voor elkaar krijgen. De 100 miljoen mantra's werden

afgelopen jaar op advies van Dzongsar Khyentse
Rinpoche gedaan om gunstige spirituele omstandigheden voor de Rigpa-sangha te creëren. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om bij te dragen aan deze
gezamenlijke inspanning.
Ook heeft Rinpoche aan diegenen die Vajrakilaya
beoefenen verzocht om samen 70 milioen mantra's
in het komende jaar te accumuleren.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlijke beoefening gedaan. Het is een vaardig
middel om positief potentieel uls gtoep te verzamelm.
De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciteren van 100 miljoen mantra's aan iedere persoon
die meedoet toe zal vallen. Dit heeft met groepskarma
temaken: het karma van daden die uls goep uitgevoerd
worden, komt aan ieder persoon van de groep even-

Sakya Trizin

Gebeden voor gestorvenen
In de Nieuwsbrief van december '95 stond een stuk
over het Rigpa Sponsorprogramma dat speciale

mogelijkheden biedt om Rigpa als intemationale
organisatie te sponsoren. Via het sponsoren van
gebeden voor zieken, stervenden en gestorvenen
door middel van een donatie van fl. 3000,- is het
mogelijk om aan dit programma mee te doen. (N.b.
voor een dergelijke donatie bestaat de mogelijkheid
van belastingaftrek)
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsorprograÍnma mogelijk is om
gebeden voor stewenden of gestorvenen te vragen.
Traditioneel wordt hier altijd een bijdrage voor
gevraagd. Hierbiibepaal je zelÍhoe grootpbijdrage is.
De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak
te leggen voor de gestorvene door geld te geven
voor een goed doel, en het legt ook een karmische
verbinding met de lama die het geld ontvangt en de
gebeden doet. Het gaat dus niet zozeeÍ om de hoogte
van het bedrag maar om de oorzaak en de verbinding
die men legt.

redig toe.
Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land
bijgehouden en wordt iedere maand aan Sogyal

Rinpoche doorgegeven. Wanneer je mantra's
accumuleert, dan is het verzoek om ze per maand bij
te houden en liefstvóór de 7e van de maand door te

bellen. Veelal zitten aan een mala meer dan L00
kralen. Het exta aantal (meestal 8 of 11) tel je niet mee.
Het dient er toe fouten en momenten van onadrtzaam-

heid te compenseren.Indien er een periode van
intensieve beoefening is, dan wordt het op prijs

De donaties die worden gegeven gaan sarnen met de
namen naar brdia: de kloosters van Z.H.SakyaTnzin,
Dodrupchen Rinpoóe en Dzogc.hen Rinpoche. hr het

gesteld wanneer je je aantallen zo spoedig mogelijk
na het verstrijken van zo'n periode wilt doorgeven.

Rigpa Centrum op de Agnietenstraat wordt ook

Je kunt de aantallen die je doet doorgeven aan
Ronne Lówensteyn : 0561-613648.

beoefening gedaan voor de betreÍfmde personen en
denamen worden ook doorgegeven aan Tulku Pegyal
Rinpodre, de één jaar refraitegangers in Dzogdren Beara
in Ierland en de practising Sangha in Lerab Ling.

Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van Johan
Dijk. Het is hierbij van belang om de volledige naam,
datum en oorzaak van overlijden en de geboortedatum
of leeftijd door te geven. Mensen die belangstelling
hebben voor het groter opgezette sponsorprogr€uruna
kunnen een Engelstalige folder hiervan aanvragen.
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De Rigpa bibliotheek
Voor video's die te laat teruggebracht worden, wordt
per video een boete van fl 5,- per dag gevraagd.

De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan 200 titels

ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën:
Boeddhisme algemeen, Hinayana, Mahayana,

Openingstijden
De bibliotheek is open op beoefenings- en cursus-

Vairayana, de Dood, Sakyamuni Boeddha, Tibet en
Diversen.

avonden en tijdens de openingstijden van het
secretariaat op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur
en 13.00 uur.

De meeste titels betreffen het Tibetaans boeddhisme.

Verder zijn er ook veel boeken over het boeddhisme
in het algemeen zoals in hrdia, China en |apan, over
Sakyamuni Boeddha, soetra's en over de Theravada
traditie zoals bijvoorbeeld van Ayya Khema'
Schrijvers waar we meerdere titels van hebben ziin

Stichting Rigpa wenst jullie veel lees-, luister- en
kijkplezier!

Thich Nhat Hanh, Chógyam Trungpa Rinpoche,
Tulku Thondup,Z.H. de Dalai Lama, Dilgo Ktryentse
Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku Urgyen,
Alókyi Nyirna Rinpodre, Pema Chódrón en uiteraard
Sogyal Rinpoche. Verder zijn er veel boeken over de

verschillende scholen van de Tibetaanse traditie,
over de iconografie van het Tibetaans boeddhisme en
enige titels over Tibet in het algemeen. Ook lenen we

video's en cassettes met onderricht van Sogyal
Rinpoche uit.
De bibliotheek is uitsluit€nd toegankelijk voor cursisten
als ondersteuning voor de studie in het Rigpa curicu-

lum en voor Re-members van RigPa. Er is dus geen
apart lidmaatschap voor de bibliotheek.

Tape van de Maand/

Het lenen van boeken

Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er

RigpaLink

mogen twee boeken per keer geleend worden.
Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet
gevraagd is naar een boek kan een boek voor een
tweede periode geleend worden. Daama is dat niet

VeeI abonnees van de NieuwsbrieÍhebben zich de

afgelopen tiid opgegeven vooï de Tape van de
Maand. Er ziin nu aI meer dan 180 mensen die
maandeliiks het recente onderricht van Rinpoche
thuisga'tuurd kriigen.

meer mogelijk.Voor boeken die te laat terug gebracht
wordm, wordt per boek een boete van 25 cent per dag

gevraagd.

Elke rnaand kiest Rinpoche welke tape verstuurd

Het lenen van tapes
Tapes worden voor één week uitgeleend. Het kost fl
2,50 per tape. Er mogen twee tapes per keer geleend
worden. Telefonisch verlengen is niet mogelijk' Als
er niet gevraagd is naar een tape kan deze voor een
tweede periode geleend worden.Daarna is dat niet
meer mogelijk. Voor tapes die te laat terug gebracht
worden, wordt per tape een boete van fl L,- per dag
gevraagd.

wordt naar al zijn leerlingen over de hele wereld. Het
is voor ltinpoche heel inspirerend om te horen dat
er zoveel belangstelling is voor deze tapes.
]e kunt je telefonisch opgeven voor de Tape van
de Maand bij het Rigpa centrum in Amsterdam.
De kosten zljn fl. 195,- per iaar.

Meuw! Iíet

is nu ook mogeliik fe te abonneren op
een RigpaLink die uit video's bestaat!

Het lenen van video's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost
fl 1.0,- per video. Er mogen twee vidm's per keer geleerrd
worden. Telefonisch verlengen is niet mogelijk' Als
er niet gevraagd is naar een video kan deze voor een
tweede periode geleend worden' Daama is dat niet

Zie hiervoor de bestelbon van de Rigpalink in de
folder vanZamof bel naar het secretariaat voor de
verschillende mogelijkheden.

meer mogelijk.
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Retraites met Sogyal Rinpoche

Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte
data, de accomodatie, de prijs, alsmede inschrijfformulieren, krijgt Rigpa Nederland, enige tijd
voordat een retraite begini, uit het buitenland. Tot
voor kort stuurden we deze informatie door aan
iedereen die ooit gezegd had belangstelling te

Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op vaste plaatsen en
tijden retraites. In de afgelopen jaren waren dat:
Van de dag na Kerst

t/m

E

Specifieke informatie

Wanneer en waar?

y'

December 1997
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de eerste week

hebben voor rehaites. Omdat de mailinglijst inmiddels

van fanuari in Kirchheim in Duitsland
y' Met Pasen tien dagen in Engeland, nu al
twee keer in Glastonbury, in een kostschool
y' In iuni een week retraite in Dzogchen Beara,
het intemationale Rigpa retraite centrum
aan de westkust van lerland (Cork)
y' In de zomer in Lerab Ling, het intemationale
Rigpu retraite centrum in Frankriik,

erg groot is geworden, en er gemiddeld ongeveer
30 Nederlanders naar een retraite gaan, hebben we
ons beleid nu veranderd.

o
+
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o
I
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o
3
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I

Als je interesse hebt of erover denkt om naar een
bepaalde retraite toe te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. |e krijgt dan zodra de informatie biruren
is, deze toegestuurd. Een uitzondering maken we

in de buurt van Montpellier

voor de retraites in Lerab Ling: de informatie
hierover blijven we wel sowieso opsturen met name
aan mensen die een Stroom volgen of die onlangs
een introductiecursus hebben gedaan.

Voor wie?
De rneeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk.

In de zomer echter, in Lerab Ling, geeft Rinpoche
Dus heb je interesse voor een specifieke retraite,
bel even 020-6238022.

meestal drie retraites, waarvan een voor mensen die
nieuw zijn, een introductiecursus hebben gevolgd of
die Shoom 1 gevolgd hebben; een voor studenten van
Stroom 2en3; en een voor'oudere studenten'.

lrr**+4

Een retraite is een hele goede manier om een tijd lang
intensiever b ezig tezijn met het Tibetaans boeddhisme,
het onderridrt van Sogyal Rinpodre en de beoeferLingen.

Tijdens een retraite kun je de beslommeringen van
het dagelijks leven achter je laten en proeven aan wat
het boeddhisme voor je zou kunnen betekenen. Als

I

je al langer met de dharma bezig bent, is het een
goede gelegenheid ie beoefening en inzidrt te verdiepen.

Rigpa Re-Membership

Gedurende een retaite vinden er elke dag verschillende
sessies plaats:

Een mogeliikheid om Rigpa te ondersteunen

y' sessies van beoeíening (biiv. meditatie)
y' onderricht door oudere studenten van Sogyal
Rinpoche, vaak met video's
y' studiegroepen, waarin ook gelegenheid is
om ervaringen uit te wisselen
y' onderricht door Sogyal Rinpoche

Optie

I

|e ontvangt 3 x per jaar de Rigpu Nieuwsbrief en
wordt regelmatig van alle aktiviteiten van Rigpa op
de hoogte gehouden. Ook kun je gebruik maken van
de bibliotheek. fe betaalt fl. 300,- per jaar of fl. 25,- per

maand.

Praktische informatie

Optie 2
je ontvangt hetzelfde als in optie 1 en kunt tevens op
Rigpa cursussen 25 % korting kriigen.Ie betaalt fl. tEOper jaar oÍ fL.40,- per maand.

Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken.
In Lerab Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een
hele grote tent. De deelnemers verblijven in houten
chalets of tenten. In Kirchheim is er een hotel en ziin

er stenen vakantiehuisjes. br Lerab Ling wordt er

Optie 3

voor de deelnemers aan de retraite gekookt, maar in
Kirchheim doet ieder dit zelf (er is wel een restaurant).
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Je

krijgt hetzelfde als in optie 2 en een abonnement

op het intemationale Rigpa magazine View. ]e betaalt
fl.1200,- per jaar of fl. 100,- per maand.

Vraag vooï meer informatie de folder aan!

35

9ejaargang nr.3

December 1997

Rigpa Nieuwsbrief

Open Dag in het
Rigpa Centrum

Van de werkvloer

Zaterdag 10 januari 1998

Op eer sprankelende zomer - met Sogyal Rinpoche
in Lerab Ling en Videolink voor de thuisblijvers

toegang gratis

- volgde een turbulent najaar. Een groot aantal
Nyingma leraren deed Amsterdam aan, waaronder
Z.H. Penor Rinpoche. Op uibrodiging van Rigpa
Nederland konden we Dzogchen Rinpoche, Tulku
Pegyal en Khenpo Pema Tsewang (Khenpo Petse)
verr,r'elkomen, waarbij Sogyal Rinpoche zelf leiding
gaf aan de stadsretaite.Het seizoen werd afgesloten
met een reeks zeer inspirerende lezingen door
Christine Longaker.

De open dag wordt georganiseerd voor
mensen die kennis willen maken met
Rigpu en het werk van Sogyal Rinpoche.
Er zal informatie worden verstrekt over
het nieuwe cursusaanbod en er wordt een
proefles gegeven. Het ochtendprogramma
is hetzelfde als het middagprogramma.

Lrmiddels is iedereen weer vertrokken en liikt het
weer wat rustiger geworden in de stad. Dat is
slechts schijn. Het management team heeft weer
allerhande op stapel staan. Het eerste project is
nog altijd huisvesting. Op het moment dat dit stuk
geschreven wordt - 7 december - hebben we net
bericht uit Dzogchen Beara ontvangen. Op ons

Tijden
Ochtendprogramma: 10.30 - 12.30 uur
Middagprogramma : L4.30 - 1"6.30 uur

verzoek is door Tulku Pegyal een advies uitgebracht
over een pand in de Pijp. Dat advies blijkt zeer
gunstig uitgevallen; het nieuwe Rigpa adres wordt

Programma
y' Welkom en introd,uctie over Rigpa en het
werk van Sogyal Rinpoche.
y' Vertoning van de video Via Mystica met
Sogyal Rinpoche van de IKON uitl996.
y' Proefles over meditatie en compassie.

dan ook hoogstwaarschijnlijk Kuiperstraat 148 in
Amsterdam. Het gaat om een voormalig winkelpand,
ruwweg 10 meter breed en 20 meter diep, dat we
gaan huren van de woningbouwvereniging'Eigen
Haard'.Als alles meezit, kunnen we het in februari
al gebruiken om lanMaxwell te huisvesten. De komt

dan al weer voor de tweede achtereenvolgende
keernaarNederland om een weekend te begeleiden;
mogelijk is dit het begin van een traditiel We hopen
heel erg dat we kort daarop, in mei of juni Sogyal
Rinpoche zelf weer mogen ontvangen. Zijn komst
is in beginsel al toegezegd, een precieze datum
echter nog niet bekend.
En dan is er ]OOP! ]oop Agterberg als opvolger van

Jaap Verhoeven. |oop heeft jaren

in Australië

gewoond, maar is inmiddels weer terug in Nederland,
na een tussenstop van 3 maanden deze zomer in

Lerab Ling. Joop komt het Management Team
versterkm als manager Teadrings & Communication.
Diegenen die de stads-retraite of de lezingen van
Khenpo Pema Tsewang hebben bijgewoond, hebben
hem vast wel bezig gezien. )ust hanging out...mate.
L:rmiddels werd ookhet Studie & Beoefening team
- nog steeds onder leiding van Tineke Bouma uitgebreid. Rogier Nollet is vanaÍnu verantwoordelijk

voor alle studie-materialen; Madelon Broekhuis
zorst voor de administratieve ondersteunino

ï;"1;i;;;.;,-i'-Ji?-"'àrsËi;pu"p;'i;d;*u"'"i'uur

wat gebeurd. Desondanks is de verwachting, dat
we de volgende keer nog meer te vertellen
hebben

!

Het Management Team
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Lijst van activiteiten
Deelname aan Tsok is voor iedereen mogelijk. In de context van Tsok is er ruimte om je eigen beoefening te
doen, indien je niet bekend bent met sadhana beoefening. De beoefening zelf begint meestal om 19.30 uur.
Offerandes e.d. zijn welkom vanaf 19.00 uur, zodat we op tijd kunnen beginnen. Alle activiteiten vinden,
tenzij anders aangegeven, plaats in het Rigpa-centrum in Amsterdam. Data die vet gedrukt zijn geven aan dat
een intensieve periode van beoefening plaatsvindt.

December

Wo

24

Za 27 t/m Do

Ma 5
Wo 7
Za I0

Dakini dag, Tsok, 19.30 uur
Kerstretraite in Handel, Brabant

I/I

Ianuarí
Meditatie

Ma 12
Do 15

Vr 16

en Mededogen avond, 19.30
Goeroe Rinpoche dag, Tsok, 19.30
Open Dag in het Rigpa-cenrrum 10.30 - 12.30 of 14.30
Meditatie en Goeroe Yoga Phowa avond, 19.30
Verjaardag van Dudjom Rinpoche, Tsok, 19.30
Start Introductie cursus in Amsterdam, 19.30 uur

Za l7 &Zo lS lnstructors Training
Ma

19

Di

20
21

Wo

22
23
Zo 25
Ma26
Do

Yr

-

16.30 uur

weekend

Meditatie en Goeroe Yoga Phowa avond, 19.30
Start Introductie cursus in Nijmegen, 19.30 uur
Start Stroom 1, blok 2, in Amsterdam
Start Stroom 2, blok 4 in Groningen
Start Stroom 2, blok 5 in Amsterdam
& Start Stroom 1, blok l, in Groningen (onder voorbehoud)
Start Stroom 2, blok 2, in Amsterdam
Dakini dag, Tsok, 16.00
Start Stroom 2, blok l, in Utrecht
Meditatie en Mededogen.avond, 19.30

Februeri
I
Ma2
Vr 6
Ma 9
Za 14
Ma 16

Start Stroom 3, blok 2, in Amsterdam
Meditatie en Mededogen avond, 19.30
Goeroe Rinpoche dag, Tsok, 19.30
Meditatie en Goeroe Yoga Phowa avond, 19.30
Verjaardag van Longchenpa, Tsok, 19.30 uur
Meditatie en Mededogen avond, 19.30 uur
Do 19 t/m Zo 22 Weekend en lezingen door het land met lan Maxwell
Dakini's dag, Tsok, 19.30
Za 2l
Meditatie en Mededogen.avond, 19.30
Ma23
Wo 25 tlm Zo 15 (?) Practice Intensive. Exacte data en informatie volgen later
Losar, Tibetaans Nieuwjaar
Yr 2T-

Zo

7
Ma2
Za7
Ma 9
Do 12
Ma 16
Do 19
Ma23
Ma 30
Zo

Maart
Stroom 3 in Amsterdam
Meditatie en Mededogen avond, 19.30
Goeroe Rinpoche dag, Tsok, 19.30 uur
Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Chótrul Diichen, Dharmawiel dag
Meditatie en Goeroe Yoga Phowa avond, 19.30
Verjaardag Jamyang Khyentse Wangpo, Tsok, 16.00
Dakini dag, Tsok, 19.30
Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Verdere data Tonglen of Guru Yoga Phowa avonden: 73/4,20/4,27 /4.
Tsokdagen: 6/4,17 /4,2'J./4.Retraites: Kirchhetm,26/1.2/97 - 4/1; Dzogchen Beara, 79/72 - 28/72

