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Dzogchen
en

Padmasambava
(Deel 1)

Het aígelopen iaar hebben we in de nieuwsbrief in
drie delen het onderricht over 'Liiden en Ge|uk
omrettan in Verldtting' uerhald. Hierdnr gahspitwd
hebben we nu het plan opgevat om 'Dzogchen en
Padmasambhava'ook in gedeeltes te gaan vertalen
voor de nieuwsbrÍeÍ, Dit boek werd in 1989 uitgegeuan
tu gelegenheid uan het ondericht dat Ziine Heiligheid
de Dalai Lama in CaliÍomië gaÍ. In de komende
nieuwsbrieuen kmt u delen uit dit brek tegmtretziqt.
We hopen dat u er veel inspiratie uit zult halen.
Vertaling T. Peeters

furri 1997

Door Sogyal Rinpoche

Introductie

is zowel het uiteindelijke als het
onderricht, en het hart van het

onderricht van alle boeddha's. Hoewel

Rigp" Nieuwsbrief

Dzogchen over het algemeen wordt geassocieerd
met de Nyingma of Oude school, die door Padma-
sambhava is opgericht, is het door de eeuwen heen
door meesters van alle verschillende scholen beoefend
als hun meest or1:*tke !gggfo,i"g. De herkomst van
Dzogc@ de menselijke
geschiedenis. Dzogchen is noch beperkt tot het
boeddhisme, noch tot Tibet, noch zelfs tot deze
wereld, aangezien is opgetekend dat het in dertien
verschillende werelden heeft bestaan.
Dzogchen is een afkorting van het Tibetaanse woord

P:ggBJb=p.t.Dzogpabetekmt'volledig'of 'einde';
drenpo betekent 'groot'. Het wordt over het algemeen
vertaald als "Grote Perfectie" , maar dit zou het idee
kunnen oProePen van een perfectie waar we naar
streven, een reis naar een doel van Grote Perfectie,

.en dat is geenszins de betekenis van Dzogchen.

lDzogchen wordt uitgelegd in termen van grond,

lp=4 * r.-$t, en vanuithetstandpuntvan de grond
fvan Dzogpadrenpo is het de reeds zelf volmaakte staat

/van onze oorspronkelijke natuur, die geen vervolmaking

/van node heeft, want zij is altijd volmaakt geweest
I vanaf het allereerste begin, net als de blauwe lucht.
: Het is ongeschapen, toch spontaan volmaakt.
Traditioneel gezien kan Dzogchen teruggevoerd
worden tot twee v.m oorsprong Sanskriet termen. De
eerste is Mahasandhi, wat de betekenis heeft van
het bijeenbrengen van alles of het meest wezenlijke,
wat aanduidt datDzogdren du glg*Ëe2"lÍis, de room,
de hartenklop van alle onderricht. Vandaar dat veel
van het onderricht bekend staan als Nypgti! of
'$ar!e5s94_tie',bi jvoorbeelddeloagóenNyurg_tit.
De tweede term is Atifoga, wat oorspronkelijke
yoga betekenf Ati duidt het allerhoogste, de top, of

)fhet_zenit aan. Het heeÍt een gevoel van een berg I
llbeklimmen, de top bereiken en zidrt over alles krijgen. ,
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moeilijke tijd het grootst is. Een van zijn kwaliteiten
is dat hij de kracht heeft zijn zegen onmiddellifk te
verlenen aan emieder die zich tot hem richt, en waar
we ook voor bidden, hij heeft de kracht onze wens
onmiddellijk te vervullen.

Dilgo Khyentse gaat verder: "In deze donkere tijden,
de 'drek der tijden', waarin wezens ondergedompeld
zijn in voortdurend lijden van de.{rie vergiften van
onwetendheid, agressie en gehechtheid, waarin de'+
vijf nega-tieve emoties roerigeíZijn clán ooit tevoren,
en waarin verschrikkelijk lijden wordt veroorzaakt
door ziektes, armoede, honger, oorlog en oorlogs-
dreiging, werkt de zegen van Goeroe Rinpoche nog
sneller. Hij heeft zelf de gelofte gedaan dat hij in
zo'n tijd onmiddellijk, wanneer ook maar iemand tot
hem bidt, zal reageren met zijn zegen. En dit zijn niet
zornaar zoete woorden bedoeld om te behagm, maar
de waarachtige woorden van Goeroe Rinpoche, die
niet bedriegen."(4)

Het hart van dzogchen beoefening

e beoefening van Dzogchen gaat, ook al lijkt
uitermate eenvoudig, zeer diep; hoe meer

jebeoefent hoe dieper enruimer jebeoefming
wordt m hoe meer je je realiseert dat alles samenkomt
in en uitstraalt vanuit het wezenlijke 'punt' van
Dzogpachenpo. [r de Dzogchen beoefening is het het
voomaamste zo natuurlijk mogelijk te zijn, door los
te laten en moeiteloos te ontspannen in je natuur, in
Rigpu.fe laat alle verwarring gewoon oplossen in het
absolute en gaat je natuur die als de blauwe hemel
is binnen. Nyoshul I{renpo weet de geest hiervan goed
weer te geven:

Laat rusten in natuurliike urede
Deze uitgeputte geest
Iamgeskgen door lcatma en newotinlre
gedachten
AIs door het meedogenloos geweld
van de beukende golíen(5)

I Met het vertrouwen en in de sfeer van het Zicht kun
\ie je veroorlovm het hart te ontspannm, in onbezorgde
lwije overgave. En dan waag je je wellidrt af: Wanneer
is het Rigpa, en wanneer niet? Dilgo Khyentse
Rinpoche duidt aan: "Als je in een onveranderde
staat bent, is het Rigpa." Dit betekent dat als je op geen
enkele manier de dingen bedenkt of manipr:leert, maar
je geest in zijn natuurlijke staat laat, dat Rigpa is. Als
je wel bezig bent met de dingen te bedenken of te
manipuleren, is hetniet Rigpu.Dit simpele verschil
wijst naar het hart van Dzogpachenpo.
Als je begint, zit dan heel ge<nspireerd, als een raket
die opstijgt. Richt jezelf op, onafgeleid, helder en
wakker! Deze inspiratie is de sleutel tot de kwaliteit

\:rri L997

"Als je in een onveranderde
staat bent, is het Rigpa."

Dilgo Ktryentse Rinpoche

llu* i" zitten en van Dzogchen beoefening. Als ie
flheel ge.nspireerd zit, ontdek je dat zelfs je lióaam
0hierop reageert en meer in harmonie is. Lr Dzogchen
moet je houding als een berg zíjn - inspirerend en
majestueus, maar zonder enige stijftreid oÍspanning.
Er is een gevoel van werkelijk je geest ergens bovmuit
laten stijgen, zweven en vliegen. In veel van de
Dzogchenliederen weerklinkt dit gevoel van opriizen
en in de lucht zweven, als em adelaar of een garoeda
(6) in zijn vlucht en je lichaam drukt die staat van de
geest uit. Als je geest ge'rnspireerd is, dan komt dit
tevens in ie houding tot uiting.

Nyoshul Khenpo

ln Dzogchenmeditatie wordt gezegd dat niet alleen
je houding, maarggk iezlht 4 "*_bpfsmoet 

zijn.
Er is een interessante verbinding tussen de lichaams-
houding en het Zicht. Je zit in de inspiratie van het
Zichl zadathet Zót ie houding inspireert. Het is biina
alsof het Zicht de kem van je wezen wordt en dit in
jehouding totuitdrukking komt. Hoehard dewind
ook waait,hijblaast de bergniet omver. Die blijftstevig
en onwankelbaar, m tegelijkertijd volledig onbpannen
en op zijn gemak. Hij zit zonder zitten. Een berg is
gewoon/ heeft geen bevestiging nodig. Kijk naar
grote Dzogchen meesters, zoals Tubten Chókyi Dorje,
of Dilgo Khyentse Rinpoche, en naar de manier

fïvaarop zij zitten: Zti zijnals een berg. Je vertrouwery

lieZicht,je begrip, ie houding, en de manier waarop

[e ruimte geeft moeten als een berg zijn. QfglqenloSh Kathmandu. In India en Nepal is de koe zo heilig
dat een koe doden of omverrijden een ernstiger
vergrijp is dan het doden van een mens. De koeien
weten dit. Dus hoe je ook toetert, ze laten zich niet
van de wijs brengen. Ze gaan gracieus hun eigen
weg, met vertrouwen.

J
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En de geest dan? Er is een bekend Tibetaans gezegde
dat luidt: -

I Cnu ma nvok na dans
I Se- 

^u íhc; na dé Q

L

Dit betekent: als je niet in het water roert, wordt het
vanzelf helder; als je de geest niet verandert of
manipuleert, maar hem in zijn natuurlijke staat laat,
komt hij vanzelf tot rust.
Als je daarom de geest niet verandert maar hem laat
zoals hij is, is er wede en vervulling. Alle verschillende
instructies die over meditatie gegeven worden zijn
evenzovele methodes om bij een punt van moed
aan te komen, een warme atmosfeer, waarbinnen je
kunt loslaten, en je geest gewoon in de staat van
Rigpa laten. In Dzogchen is zelfs de manier van
zitten vrij van zitten. Zoals mijn meester ]amyang
Khyentse Chókyi Lodró in zijn Hart-advies zegt:

Verbliiven is alleen maar een manier
van zeggen - In werkeliikheid is het
vokomen wil uan datgane wat verbllft
en verblifven zelf.

Laat je geest heel natuurlijk in de Rigpa. Laat hem tot
rust komen en zichzelf zuiveren. En eenvoudig
worden. Terwijl jij gewoon aanwezigbliift, in focus,
en onveranderd. Dit vormt een meditatieve voor-
bereiding voor de introductie van Rigpa.
Nu bestaat hier het gevaar de ware betekenis van
Dzogpachenpo verkeerd te begrijpen. Er is tegen-
woordig een nogal naïeve en simplistische tendens
om 'natuurlijkheid' verkeerd te begrijpen. Veel mensen
menen dat ze, alleen maar door natuurlijk te zíjn,
kunnen verwachten dat Rigpa opkomt. Alleen maar
praten over de 'onveranderde' of natuurlijke staat
betekent niet dat je automatisch in de staat van
Dzogpachenpo terecht zult komen. Feitelijk wordt op
alle niveaus van het onderricht de nadruk gelegd op
natuurlijkheid, om de eenvoudige reden dat wanneer
je onnatuurlijk bent, dit de natuur van de geest
lverduisbt. Dus krijgt de beoefenaar in alle beoefe.ringen

fde raad om gedachten uithet vs5leclen niet te volgen,

fnoch gedachten over de tgFkelqE!_uit te nodigen,

lmaar vol aandadrt in het hgdlgg r4gp€Srt te verblijven.
'Wat 

de focus van de beoefening ook is, bijvoorbeeld
bij shamatha of vipashyana, altijd wordt aangeraden
'op natuurlijke wijze' in het gewaarzijn van het heden
te verblijven.
In Dzogchen wordt hetzelfde woord, 4atr4rrliy'kheid,
gebruikt, 'ma chó pa' in het Tibetaans. Maar het

, 
verwijst naar iets gèhe-el anders: het verwijst naar de

/ 
natuurlijke en onveranderde staat van dharmata die
werd bereikt door het meditatieve onderzoek en

' door de introductie in de wijsheid van Rigpa door de
, meester die daarop volgde. Anders rust je, wanneer
je natuurlijk verblijft, slechts in de 4atuur vanirlaya,
niet Rigpa. [r Dzogchen wordt gezega aai fràt verictrit
tussen alaya mRigpa'groteris dan dattussen dehernel

Jvri 1997

en de aarde'. Maar...het is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Het wijst erop hoe belangrijk het in Dzogchen
is de staat van Rigpa direct te realiseren. Dit is het
cruciale punt, de sóeidingslijn. Anders is er altijd het
gevaar in conceptuele valkuilen te vallen, zelfs
wanneer we praten over Rigpa, en eindigen we zoals
diegenen over wie Patrul Rinpoche zei: "Ook al
kunnen ze schermen met termen als 'leegte' en
'dharmakaya', ditzijn alleen maar concepten van de
geest die ze herhalen". Dudjom Rinpoche voegt
hieraan toe: "Een heleboel mensen er kunnen heel vlot
over praten/ maar ze weten niet hoe ze het moeten
beoefenen en het is slechts iets wat ze napraten zoals
eenpapegaai ziin gebeden zegt."

Noten:

l. Vidyadhara (tib. Rigdzin), duidt iemand aan die altijd in de staat

van het zuivere gewaarzijn van Rigpa verblijft
2. Een siddha is iemand die de vrucht van de beoefening van
Mantrayana heeft bereikt.

3. Dilgo Khyentse Rinpoche, evenals Dudjom Rinpoche en

Jamyang Khyanbe Chókyi l"odró, éen van de gote Dzogchen meest€rs

van deze eeuw.

4. Uit het onderricht dat Dilgo Khyenste Rinpoche in augustus 1986

in Parijs gafom de aanvang van de recitatie van honderd miljoen
manhas van Goeroe Rinpoche voor de wereldvrede door de Rigpa
Sangha tezegenen.

5. Uit Rest in Natural Great Peace, Songs of Experience
door Nyoshul Khen Rinpoche, tugpa London 1989

6. De Garoed4 een mythische vogel, wordt vaak als beeld gebruikt

in Dzogchen, omdat het de vogel is die het hoogst vlieg! en die,
naar wordt gezegd, volgroeid uit het ei komt.

Rigpa Nieuwsbrief

5



9e jaargang nr.2

t

De slimmerik keek de man met het
zorgelijke gezicht strak aan met zijn
kraaloogjes op zoek naar een teken van
ongeloof. "Wat een adelaar, hê", zei hij nog

vóor het geval zijn toehoorder het absurde
van zijn verhaal niet had begrepen. Maar
zijn slachtoffer knikte instemmend alsof hij

ieder woord geloofde. De man vervolgde
zijn verhaal.

"De adelaar vloog met de 40 kamelen al

hoger en hoger. Plotsklaps liet hij los en alle
kamelen tuimelden naar beneden.
Recht eronder in de tuin van een
schitterend paleis stond een wonderschone
prinses en staarde naar de hemel. Ze zag

de sliert kamelen op zich afkomen en floep
daar verdwenen ze in haar ogen". De man

met het zorgelijke gezicht knikte instemmend
alsof het de normaalste zaak ter wereld was.

Geïrriteerd probeerde de slimmerik een ander
idioot verhaal en daarna nog een en nog een.
Maar het mocht niet baten. Steeds weer zei
de man met het zorgelijke gezicht dat hij elk
woord geloofde. Tenslotte was de slimmerik
doodop. "OK", snauwde hij. "Laat me jouw
verhaal maar eens horen, mijn keel doet pijn."

De man met het zorgelijke gezicht wreef over
zijn stoppelige kin en begon te vertellen.

Iurrl 1997

"Misschien weet je dit niet, maar jij en ik
komen uit hetzelfde dorp. Jouw vader was erg
arm en mijn vader was erg rijk. Zijn ganse
leven lang was jouw vader mijn vader een
grote som geld schuldig en het is hem nooit
gelukt die schuld in te lossen. Toen hij stierf,
was hij mijn vader nog steeds 100 roepies
schuldig. Mijn vader heeft me gezegd dat
deze 100 roepies terugbetaald zouden
worden door jouw vaders zoon - door jou

dus". De neus van de slimmerik begon
zenuwachtig te trekken, zijn ogen
vernauwden zich tot spleetfes - hijzat klem.
Als hijzei dat hij het verhaal van de man met
het zorgelijke gezicht niet geloofde dan moest
hij hem 500 roepies geven, maar als hijzei
dat hij het wel geloofde dan moest hij hem
evengoed 100 roepies betalen, want dan zou
hij toegeven dat hij verantwoordelijk was voor
het inlossen van die schuld. Hoe hij het ook
draaide of keerde, hij zou er altijd bij in
schieten.

Hif trok zijn beurs en graaide erin. "Jij bent
niet zo dom als je er uitziet", snauwde hij en
hij overhandigde hem de 100 roepies. "lk
geloof jouw ongelooflijke verhaal!"
En de slimmerik verliet het dorp om nooit
meer terug te keren.

vertaling Katja Vos
(lllustratie overgenomen uit de View)

Rigpa Nieuwsbrief

-Éd-o
Ongeloofluk
Verhaal

Een traditionele vertelling door Ringu Tirlku Rinpoche
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dat een olifant op een lange buis lijkt, een derde zegt
dat hij als een waaier is. De negen blinden geven ieder
een andere opinie van wat een olifant is en zijn
onthutst door de verklaringen die de anderen geven.
Overtuigd van hun eigen gelijk verzanden zij in
eindeloze discussie en strijd. Met deze parabel wilde
Sakyamuni Boeddha de futiliteit demonstreren van
hetvasthouden aan je eigen theorieën en overhrigÍngen
en van het bestrijden van die van anderen . Op die
manier staat men zichzelf in de weg om uiteindelijke
verlichting te bereiken. Daarom moedigde de Boeddha
zijn discipelen aan om een open en alomvattende visie
te ontwikkelen (3).

Jamyang Khyenste Chókyi Lodró

]amyang Khyentse Chókyi Lodró, de leraar van
Sogyal Rinpoóg schreef aan het einde van zijn leven
dat er in het verleden en het heden talloze voorbeelden
zijn van meesters in de verschillende tradities die
volledige verlichting bereikt hebben. Dit bewijst de
authenticiteit van deze tradities. Degenen die sterke
oordelen verkondigen over andere tradities tonen dus
slechts hoe weinig zij zelf van de Dharma begrijpen.
In dezelÍde blsthaaltJamyang Khyenbe Chókyi todró
de Boeddha aan, die in de soetra's heeft voorspeld dat
zijn leer nooit verniengd zal worden door krachten
van buiten maar door negativiteit binnen. Zoals de
leeuw, de koning der dieren, na zijn dood nooit door
andere dieren verslonden zal worden maar door
insecten s:l wormelvan binnenuit, zal de Boeddhadharma
nooit door uiterlijke krachten vemietigd kunnen

Ir:ni 1997

worden. Zoals alles wat onbtaat ook zal vergaan, alles
wat opkomt weer zal neergaart, zo zal ook het
boeddhisme eens uitsterven. De Buddhadha rrna zal
uiteindelijk aan conflicten binnen eigen gelederen ten
onder gaan (4).

Aan het einde van de vorige eeuw schreef famgón
Kongtrulhet volgmde overhet gevaar van sektarisme:
"Het belangrijkste gevaar van sektarisme is, dat het
leidt tot het afkeuren van het onderricht van de
Boeddha, wat voor een boeddhist een bijzonder
negatieve daad is. Hoewel iedere boeddhist vnj is om
te beslissen en uit de oceaan van onderricht van de
Boeddha kan kiezen welk onderricht hem het beste
past, staathet afkeuren van andermans persoonlijke
keuze gelijk aan het afkeuren van het onderricht
van de Boeddha zelÍ" (5)

In devorige eeuw dreigde door de menselijkeneiging
tot dualisme belangrijk onderricht verloren te raken
en om dit tegen te gaan verschenen volgens de
traditie twee grote incamaties in Tibet de famgón
Nyamni, de twee grote ]amgóns: Jamyang Khymtse
Wangpo, wiens leven we in deze Nieuwsbrief in
twee afleveringen zullen beschrijven en Jamgón
Kongtrul Lodró Thayé.

De vorige incarnaties van Jamyang
Khyentse Wangpo
De lijn van incarnaties van de Khyentse's die in
naam begint bij Jamyang Ktryentse Wangpo (6) en die
doorgaat in onder andereJamyang Khyentse Chókyi
Lodró, Dilgo Khyentse Rinpoche en Dzongsar
Khyentse Rinpoche gaat terug tot de tiid van de
Boeddha. Al deze incamaties worden gezien als
maniÍestaties van de Boeddha van Wiisheid, Maniustri,
Jamyang in het Tibetaans.

Rigpa Nieuwsbrief

De discipel van de Boeddha diehetmeetbekend stond
om zijn intelligentie en wiisheid was Shariputra. De
volgende incamatie van Shariputra was de Dzogchen
meester Manjushrimitra (Tib: Jampal Shenyen), de
leerling van Garab Dorje (de eerste menselijke
Dzogchen meester in de Nyingma lijn). De volgmde
incamatie in de lijn van Khyentse Wangpo is dan,nog
steeds in India, de mahasiddha Ghantapa die dooi
de beoefening van Chakrasamvara verlidrting bereikte;
dan de grote pandit Vimalamitra die samen met
Padmasambhava het Dzogóm onderricht naar Tibet
bracht, en in dezelfde tijd de koning Trisong Detsen
die deze grote meesters naar Tibet heeft uitgmodigd.
Daama volgen dertien incamaties als tertón (8) in Tibet
waaronder S{tWé Lama, Nyang Nyima ózer, Guru
Chówang, de vijfde Dalai Lama, ]igmé Lingpa en
]amyang Khyentse Wangpo.
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dat een olifant op een lange buis lijkt, een derde zegt
dat hij als em waaier is. De negen blinden geven ieder
een andere opinie van wat een olifant is en zijn
onthutst door de verklaringen die de anderen geven.
Overtuigd van hun eigen gelijk verzanden zij in
eindeloze discussie en strijd. Met deze parabel wilde
Sakyamuni Boeddha de futiliteit demonstreren van
het vasthouden aan je eigen theorieën m overtuigingen
en van het bestrijden van die van anderen . Op die
manier staat men zichzelf in de weg om uiteindelijke
verlichting te bereikm. Daarommoedigde de Boeddha
zijn discipelen aan om em open en alomvattende visie
te ontwikkelen (3).

Jamyang Khyenste Chókyi Lodró

]amyang Khyentse Chókyi Lodró, de leraar van
Sogyal Rinpoche, schreef aan het einde van zijn leven
dat er in het verledm en het hedm talloze voorbeelden
zijn van meesters in de verschillende tradities die
volledige verlichting bereikt hebben. Dit bewijst de
authenticiteit van deze tradities. Degenen die sterke
oordelen verkondigen over andere tradities tonen dus
slechts hoe weinig zij zelf v an de Dharma begrijpen.
hr dezelÍde tekst haalt Jamyang Khyenbe Chókyi Iodró
de Boeddha aan, die in de soetra's heeft voorspeld dat
zijn leer nooit vemiettgd zal worden door krachten
van buiten maar door negativiteit binnen. Zoals de
leeuw, de koning der dieren, na ziin dood nooit door
andere dieren verslonden zal worden maar door
insecbr s1 womrcn vanbinnenuit, zal de Boeddhadharma
nooit door uiterlijke krachten vernietigd kunnen
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worden. Zoals alles wat ontstaat ook zal vergaan, alles
wat opkomt weer zal neergaar-t, zo zal ook het
boeddhisme eens uitsterven. De Buddhadha rrna zaf
uiteindelijk aan conflicten birurm eigen gelederen ten
onder gaan (4).

Aan het einde van de vorige eeuw schreef famgón
Kongtrulhet volgende over het gevaar van sektarisme:
"Het belangrijkste gevaar van sektarisme is, dat het
leidt tot het afkeuren van het onderricht van de
Boeddha, wat voor een boeddhist een bijzonder
negatieve daad is. Hoewel iedere boeddhist wij is om
te beslissen en uit de oceaan van onderricht van de
Boeddha kan kiezen welk onderricht hem het beste
past, staat het afkeuren van andennans persoonlijke
keuze gelijk aan het afkeuren van het onderricht
van de Boeddha zelf" (5)

Lr de vorige eeuw dreigde door de menselijkeneiging
tot dualisme belangrijk onderricht verloren te raken
en om dit tegen te gaan verschenen volgens de
traditie twee grote incamaties in Tibefi de Jamgón
Nyamni, de twee grote Jamgóns: Jamyang Khyentse
Wangpo, wiens leven we in deze Nieuwsbrief in
twee afleveringen zullen beschrijven en Jamgón
Kongtrul Lodró Thayé.

Rigpu Nieuwsbrief

De vorige incarnaties van Jamyang
Khyentse Wangpo
De liin van incamaties van de Khyentse's die in
naam begintbiifamyangKhyenbe Wangpo (6) m die
doorgaat in onder andere Jamyang lCryentse Chókyi
Lodró, Dilgo Khyentse Rinpoche en Dzongsar
Khyentse Rinpoche gaat terug tot de tijd van de
Boeddha. Al deze incamaties worden gezien als
manifestaties van de Boeddha van Wijsheid ManiusLui,
Jamyang in het Tibetaans.

De discipel van de Boeddha die hetmeetbekend stond
om zijn intelligentie en wijsheid was Shariputra. De
volgende incamatie van Shariputra was de Dzogchen
meester Manjushrimitra (Tib: Jampal Shenyen), de
leerling van Garab Dorie (de eerste menselijke
Dzogchen meester in de Nyingma lijn). De volgende
incamatie in de lijn van Ktryenbe Wangpo is dan, nog
steeds in India, de mahasiddha Ghantapa die door
de bmefening van Chakrasamvara verlidrting bereikte;
dan de grote pandit Vimalamitra die samen met
Padmasambhava het Dzogchen onderridrt naar Tibet
bracht, en in dezelfde tijd de koning Trisong Detsen
die deze grote meesters naar Tibet heeft uitgmodigd.
Daama volgen dertien incamaties als tertón (8) in fibet
waaronder Sar.Wé Lama, Nyang Nyima ózer, Guru
Chówang, de vijfde Dalai Lama,Iigmé Lingpa en
]amyang Khyentse Wangpo.
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levende wezens hii hem zeker naar het klooster zou
sturen om monnik te worden en de Dharma te
beoefenen.
Zodoende werd ]amyang Khyentse naar het Dzongsar
klooster gestuurd waar hij herkend werd als de
incamatie van de grote Khenpo Champa Naml.:ha
Chimé en de naam Jamyang Khyentse Wangpo
Ktinga Tenpé Gyaltsen kreeg. Eerder had zijn oom
van het Kathok klooster hem al als een incamatie van

]igmé Lingpa herkend.

Jigmé Lingpa

Toen ]amyang Khyentse in de Sachen Puk grot de
manjushri sadhana beoefende werd hij door Manjustui
gezegen{ in een visioen. Hij ontving de zegen van de
blauwe Utpala bloem die Manjushri vasthoudt. Op
dat moment werd de Marigpa Mumpé , de duistemis
van zijn onwetendheid, volledig verwijderd en de
Khyenrab Yeshe, de oorspronkelijke wijsheid van
ware kennis, in hem wakker gemaakt.

Op zijn veertiende was Jamyang Khyentse niet in staat
om een bepaalde terma te onthullen. Dit schiep een
groot obstakel voor zijn leven en als uiting hiervan
werd hij heel ziek van het eten van vlees dat hem was
aangebodm. Hij raakte gedur,ende zeven dagen in coma
en toen hij weer bijkwam bleek hij geheugenverlies
te hebben en kon alleen nog zijn moeder herkennen.
Bijna al zijn realisaties waren verdwenen. Hijmoest
alles opnieuw leren. Slechts em kwart van zijn kennis
was er nog.

[r die periodebezochthijGuru Rinpoche in Zangdok-
pelri (11) en had vele gesprekken met hem. Guru
Rinpoche verklaarde dat door toedoen van deze
grote obstakels zijn hoogste bestemming of werk
niet volbracht zou worden en dat slechts zijn laagste
of zijnmiddelste bestemming volbracht zou worden.

lwi L997

In ditzelfde jaar ging Jamyang Khyentse in een
visioen naar Bodhgaya (12), Vajrasana. Hij ging daar
de grote stoepa binnen en begon langzaam de negen
verdiepingen te beklimmen. Toen hijtot de achtste
verdieping de trappen was opgeklommen ontrnoette
hij een Lrdiase geleerde die gezeten was tussen twee
grote stapels geschriften. Het bleek Manjushrimitra
te zljn en Khyentse Wangpo bracht hulde aan hem
en ging nederig bij hem zitten. Manjushrimitra nam
vervolgens een boek van de stapel die links van hem
lag en terwijl htjzijngeest op hem riótte verklaarde
hij: "lij zult alle. filosofudre theorieën doorgronden,
realiseren en de houder van de overdracht ervan
wordm". Vervolgens nam hij een boek van de redrter
stapel en op dezelfde wijze verklaarde hij: "]ij zult
volledige autoriteitverkrijgen in de woorder; betekenjs
en zegeningen van alle paden van het Vajrayana en
Dzogchen". Daama deed hij een aantal voorspellingen
en loste in licht op. Dit licht doordrong Khyentse
Wangpo volledig waardoor hij de staat van meditatie
vrij van discursieve gedachten ervoer.
Toen hij hier weer uitkwam bevond hij zich bij de
uitgang van de stoepa, waar hij voor een groot
brandend vuur stond. Zonder weerstand te kunnen
bieden grng hii het vuur in en zijn gewone, grove
lichaam werd volledig verteerd zonder dat er iets
overbleef. Hij had nu het gevoel dat hij Vimalamitra
was en dat zijn lichaam uit stralend licht bestond.
Vervolgens ontmoette hij de grootste aller meesters
van beoefening, Thangtong Gyalpo (13) die de komst
van famyang Ktryentse reeds eeuwen geleden had
voorspeld. Deze gaf hem veel onderricht en initiaties
die Khyentse Wangpo echter geheim diende te
houden. Later onthulde hij naar aanleiding hiervan
de Drubtob Thugtik, een hele cyclus van onderricht

Jamyang Khyentse Wangpo's opleiding,
studie en zijn leraren
Jamyang Khyentse had geduren de zijn leven talloze
visiomen en openbaringen van meesters m pandita's
van India en Tibet, boeddha's en beschermers, en
ontving van hen talloos onderricht. Hij sprak echter
nooit over ervaringen of overbovennatuurlijke kornis
zoals trotse lama's plegen te doen en zodoende bleef
hij heel zuiver, zonder blaam en was zijn onderricht
zonder fouten.
Hoewel hij van een zeer rijke en adelijke familie
kwam, heeft hij daar nooit van willen profiteren en
op zijn lauwerm willen rusten. Zjn hele levm getuigt
van een ongelooflijke toewijding aan de Dharma
door shrdie, M€nin& het maken van pelgrimstochten,
het gevm van onderridrt het verlenen van overdrad"rt,
het componeren van geschriften, het bouwen van
Stoepa's en het stichten van kloosters, het begeleiden
van diripels en het onthullen van vele dharmaschatten.
Hijheeft alle filosofuche geschriÍten van alle scholen
bestudeerd en dertien jaar lang door heel Tibet
gereisd om alle overdrachten die verloren dreigden

Rigpu Nieuwsbrief
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Noten:
1. Een groot gedeelte van Tibetaanse biografieën (Tib.
namthar: leven en bevrijding) bestaat uit een opsomrning
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 ofhaar gevolgd hebben. In
dit verhaal is deze informatie tot een minimum beperkt.
Biografieën van Jamyang Khyentse Wangpo vindt u in:
'Masters of Meditation and Miracles' van Tulku Thondup,
'The Rise of Esoteric Buddhism in Tibet' van Eva M.
Dargyay en 'The History of the Nyingma School' van
Dtidjom Rinpoche.

2. Rigdzin Jigmé Lingpa is de onthuller van de Longchen
Nyingtik cyclus van onderricht de Hart-essentievan de grote
Dzogchm 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
de voomaamste beoeferLing van veel hedendaagse Dzogchen

meestn, zoais Sogtrlal Rinpoctre, envele meesbs uithetverleden.
Hoog gereaiiseerde wezens hebben de geestkracht om te
bepalen of zijvoor het wel-iinvan wezens terug zullerr komen
in een volgend leven. Meestal geven zij daar zelf ook
aanwijzingen over. Het meest bekende voorbeeld is dat van
de Karmapa die aanwijzingen geeft waar en waruleer en
van welke ouders hij herboren zal worden. Een leraar
hoeft ook niet perse als een persoon terug te komen, zoals
bijvoorbeeld hier Jigmé Lingpa die in drie personen
gere.ncameerd is. Het aantal incamaties waarin iernand terug
kan komen is onbeperkt en aftnrkelijk van omstandigheden.
Meest voorkomende getallen zijn 1 of 3 of 5, 2 komt ook
vaker voor.

3.Uit 'Buddhist Sutras', Kogen Mizuno, bb. 13/74,Koseí
Publishing Co., Tokyo.

4.Uit 'Jamgón Kongtrul's Retreat Manual', Ngawang
Zangpo,blz.38, Snow Lion, New York.

5. Uit 'The Opening of the Dharma', a Brief Explanation of
the Essence of the Buddha's Many Vehicles, door Jamyang
Khyentse Chókyi Lodró Rinpoche, blz. 22, Library of.

Tibetan Works and Archives, Dharamsala.

6. Khyentse is een naam van ]igmé Lingpa. Khyen betekent
alwetend/wijs en Tse mededogend/liefdevol.

7. In de Tibetaanse geschiedenis wordt vaker verteld over
contact met niet menselijke wezens. Soms is dat contact met
personificaties van natuurkrachten zoals bescfueven wordt
in de vorige Nieuwsbrief in het leven van Do Khyentse
Rinpoche, maar soms ook contact met goden, wezens die
in de hemel leven. Zo wordt verteld dat de eerste koningen
van Tibet zulke wezens waren. Zljwaren met een draad
van licht met de hemel verbonden en bij hun dood
vertrokken zij via deze draad weer naar boven en lieten geen

stoffelijk overschot over. Op een gegeven moment werd dit
contact verbroken en raakte de laatste van deze koningen
aan de aarde gebonden.

lwi 1997

8. De toomige boeddha Vairakilaya is de manifestatie van
de toornige, ego en arrogantie vernietigende activiteit van
de boeddha's. Zijn attribuut is de phurba, een rituele
driekantige dolk. De drie kanten van de phurba
het in een slag doorsnijden van de drie vergiften;
onwetendheid, agressie en begeerte om zodoende op
dynamische wijze de nafuur van de geestwakker te maken
en bloot te leggen.

9. Terma's zijn onderricht en objecten die door Padma-
sambhava en zijn leerlingen verborgen en verzegeld zijn.
In latere perioden, wanneer de tijd er rijp voor is, en ter
vemieuwing en regeneratie van de kracht van de Dharma,
worden deze schatten weer ontsloten door incarnaties
van leerlingen van Padmasambhava (tertón's). Yeshe
Tsogyal was de belangrijkste discipelvan Padmasambhava.
Zj had een onfeilbaar gehzugen en zij heeft Padmasambhava
in belangrijke mate geassisteerd bij het verbergen van
terma's.

10. Dakini's zijn vrouwelijke manifestaties van verlióting.
Er zijn vele soorten dakini's. Ze zijn verbonden met de
wijsheidsenergie van verlichting. Dakini's hebben vaak
een beschermende functie en raken vertoornd als de
krachten en de wetten van de nafuur verstoord worden en
dharma geperverteerd.

11. Zankdokpelri, de koperkleurige berg, is het pure land
van Guru Rinpoche, waar hij met alziinverlióte discipelen
verblijft.

12. Bodhgaya de plaats waar Gautama Siddharta onder een
boom verlichting bereikte wordt ook wel Vajrasana (Tib:
Dorjeden), de onvemietigbare zetel, genoemd.

13. Thangtong Gyalpo leefde in de vijftiende eeuw en was
een bijzondere tertón. Hij is 125 jaar oud geworden en
heeft in zijn leven totaal geen obstakels ondervonden.
Alles wat hij deed verliep gunstig en zonder moeilijkheden.
Hij is een belangrijke meester in de lijn van overdracht van
de Lang Leven Beoefening. Hij ontving van Groene Tara
een ketting als atkibuut omdathij in Tibetvele ijzeren bruggen
had ontworpen en laten bouwm en zo vele levens had gered
van verdrinkingsdood in de woeste bergstromen. Hij
componeerde de beroemde Atse Lhamo Dharma toneelspel
en lamadans dat nog steeds gespeeld wordt. Zijn
dharmaschattenworden door alle sóolenvan het Tibetaans
boeddhisme beoefend. Een zeer bekende beoefening is de
Chenrezig Puja die in de Kagyii school zo populair is.

Bronnen:
Bovengenoemde boeken.
Onderricht van Orgyen Topgyal Rinpoche, Lerab Ling
1996,Sogyal Rinpoche en Ian Maxwell.
'The Life and Teaching of Chokgyur Lingpa', Orgyen
Topgyal Rinpoche, Rangjung Yeshe, Kathmandu
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Chagpori was daar uitgenodigd. Ter voorbereiding
heb ik tom een'paper' geschreven om te bmadrukken
dat het vooral om de kwaliteit van het eindproduct
gaat en dat daarom rekening gehouden moet worden
met randvoorwaardm. Het is belangrijk dat er geplant
wordt op de "juiste " hoogte en dat er geplant wordt
in kombinatie met de omgevingsplanten enz.

Door ziekte van mijn moeder was het niet mogelijk
een reis te maken tijdens het planbeizoen in 1995. Toch
heb ikin deherfstvan dat jaareen effectieve reis kunnen
maken langs verschillende organisaties. Ik heb zowel
overheid als de niet-overheidsinstellingen gesproken

over de mogelijkheid en wenselijkheid van het
herbeplanten van medicinale planten in de Hiinalaya.
Er blijken vrij veel plantages te zijn die medicinale
planten aanplanten in de lagere gebieden. Er zijn
maar vijf lokaties die in de alpine ecologie (willen)
planten. (Takdah, Sikkim, Bhutan, Mustang, Spitti)

De basissituatie begin 1996was als volgt:
1) er lag een lijst van verdwijnende planten uit de hoge
alpine gebieden. (Uiteraard heb ik deze lijst met
"The Red Data List" van de ruCN* vergeleken. Zij
komen geheel overeen, dwz dat ook de IUCN deze
planten het gevaren stempel heeft gegeven.)
2) een aantal organisaties die bezig zijn of willen
gaan op het gebied van herbeplantingen in de alpine'
gebieden waren benaderd
3) De overheid in Ladakh in 1995 was benaderd
over projecten in Ladakh.

De resultaten van Stichting Plant in 1996 zijn dat er
9 amchi's mee willen doen met experimmtele aanplant
om proefondervindelijk na te gaan wat de beste
cultiveringsmethode is. Overleg met organisaties en
de overheid in Ladakh resulteerde in een vergadering
met alle hoge ambtenaren van de verschillende
departementen in Ladakh over een gezamenlijke
aanpak waarin Stichting Plant als partner werd
geaccepteerd. Wel moest er nog officiele toestemming
van de centrale overheid in New Delhi verkregen
worden. Dat probeert Stichting Plant nu te doen

Jur:ri 1997

door een samenwerkingsverband op te zetten met een
oqganisatie in Bangalore (For:rrdatior for tre Revitalisation
of local Health Traditions) die zidr inzet om traditionele
geneeswijzen erkend te krijgen. Zij planten ook
medicinale kruiden aan in het zuiden en zijn bereid
om een dependance op te zetten in Ladakh die
Stichting Plant dan kan invullen.
Toen ik Patrick Gaffney over mijn werk sprak en
vertelde hoe fantastisch de introductiebrieven van
Trogawa Rinpoche en Sogyal Rinpoche werken zei
hij: "just like a passport". Betere formulering is niet
te vinden. Ik kreeg ook een introductiebrief van
Drikung Rinpoche die me vroeg om mee te werken
aan een aanplantvan medicinale planten in denieuw
aangelegde bos(jes) rond zijn kloosters. Aan alle
kanten word ik geholpen, soms zelf gedragen, dat
maakt me een gelukkiger mens. Uit New Delhi zal
ik net als vorig jaar weer Rigpa kalenders meenemen,
dat cadeautje was een groot succes.

HaIf april ga ik weer. Spannend nu we voor het
eerst echt gaan zaaien en planten. Spannend om te
ontdekken wat en hoe het aanslaat zowel bij plant als
bijmensen.

* ruCN = Intemational Union for the Conservation
of Nature. Deze organisatie maakt in elk land een
overzicht van de planten die bedreigd worden en
bundelen dat in "the Red Data List'.

Rigpu Nieuwsbrief
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niet aan een goed dieet houdt. Verder zijn er
ziekten doordat ouders zich niet aan een goed
dieet of verantwoord gedrag houden, waardoor
het kind problemen na de geboorte krijgt.

Voor een probleem dat is veroorzaakt door een
auto-ongeluk, door een val, of door een schok als
gevolg van lichamelijke achteloosheid, ziin
westerse geneesmiddelen goed. Wanneer je
bijvoorbeeld je been hebt
gebroken, dan zijn onmid-
dellijke zorg en westerse
geneeswijzen geboden. Of in
het geval van een moeilijke
bevalling. Wanneer iemand
niet kan bevallen vanwege pijn
omdat bijvoorbeeld de baby
erg groot is, dan kent de
westerse geneeskunst vele
middelen om de baby te
verlossen, zoals pijnstillers,
speciale tangen etcetera.
Voorheen bestond zulke hulp
voor problernatisdre bevallingen
niet. Of bijvoorbeeld wanneer
je een tand moet verwijderen of
repareren vanwege pijn of
rotting, dan is het goed om een
westerse arts b hzoekm en een
pijnstillende injectie te krijgen,
waarna het verwijderen of
repareren tamelijk onproble-
matisch wordt. Maar in het
geval van chronische ziekten

I:utrli L997

Bestaan er ook Tibetaanse kruid en-piinstillers ?

We hebben geen specifieke pijnstillers. Tibetaanse
geneesmiddelen worden getransporteerd
door de aderen en andere delen van het lichaam
en verwerkt door je lichaam. En dan begint de
genezing. We kennen niet zoiets als een injectie
die je meteen vandepiinverlost Hetbelangriikste in
de Tibetaanse geneeswiize is het lidnam in balans b

brengen. In geval van voedsel-
vergiftiging hebben we medi-
cijnen die het gif verwijderen
doordat je moet overgeven of
doordat het via de lagere
openingen je lichaam verlaat.
Al het gif wordt dan verwij-
derd en je lichaam wordt
gereinigd.

Kunt u ieE zeggen over ziektes
die niet zozeer met genees-
middelen maar wel door
spirituele beoeíening kunnen
worden genezen?

Karmische ziekten vanuit een
vorig leven kunnen enigszins
worden genezen met
Tibetaanse medicijnen, maar
misschien beter door spirituele
beoefening. Maar karmische
ziekten uit dit leven ten
gevolge van een slecht dieet of

slechte gewoonten (zoals bijvoorbeeld inname van
giftige oÍ toxische stoffen) kunnen door Tibetaanse
geneesmiddelen genezen worden. Er bestaan
geneesmiddelen om bijvoorbeeld nier- of long-
problemen, kanker of aids, die in dit leven
veroorzaakt zijn te behandelen. In de Tibetaanse
geneeskundige traditie hebben we weliswaar geen
woorden zoals aids of kanker, maar in de teksten
staat dat Goeroe Rinpoche al voorspelde dat er in
die en die eeuw zus en zo'n ziekte zou komen en
dat dit en dat de symptomen zouden zijn. We
kunnen niet zeggen dat we bijvoorbeeld kanker en
aids helemaal kunnen genezen, maar we kunnen
wel de levensduur van een patiënt verlengen. En
als de ziekte in een beginstadium is, dan kan de
Tibetaanse geneeswijze zeer effectief zijn. Wat we
gewoonlijk echter een beginstadium noemen is
meestal geen beginstadium. Er is iets opgeslagen
in het lichaam en zoals een bloem tot bloei komt,
zo zie je wanneer het bloeit dat het kanker, aids of
iets dergelijks is. Tegen die tijd is het al erg laat.
Maar als je met behandeling begint zodra je iets
weet dan kan dat helpen.

Rigpu Nieuwsbrief

zoals bijvoorbeeld reuma of artritis, heeft voor
zover ik weet, de westerse geneeskunst nog geen
kuur weten te vinden die een patiënt geheel kan
genezen. In de Tibetaanse geneeskunst is er wel
zo'n kuur. Ook worden er in het geval van reuma
zes verschil-lende soorten onderscheiden.

De Tibetaanse geneesmiddelen ziin puur plantaardig,
een soort vervanging van voedsel en fruit: je
neemt ze gewoon in en er zijn geen bijwerkingen.
De westerse geneeswijze hanteert effectieve
pijnstillers en andere medicijnen; bijvoorbeeld
wanneer je een maaginfectie hebt, dan krijg je
medicamenten die het maagkwaal oplossen, maar
vervolgens krijg je problemen in een ander deel
van je lichaam. Bijna elk medicijn heeft een neven-
effect. En wanneer er een nieuw middel wordt
ontwikkeld voor een bepaalde ziekte of een
bepaald orgaan, dan wordt er zoveel publiciteit
aan gegeven dat velen dat middel gaan gebruiken.
Na enkele jaren blijkt dan dat er bij al die medi-
cijnen weer problemen optreden, er iets negatiefs
bij om de hoek komt kijken. In de Tibetaanse
geneeswijze is dat niet zo.
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er zijn veel dingen om te doen, maar men maakt
het voor zíchzelf heel druk. Ook als je ergens om
vijf uur moet zijn, dan moet je er om viif uur
precies ziin. En wanneer je niet op tijd bent dan
word je gespaÍrnen. Ook de mensen die je willen
ontvangen worden gespannen als je te laat komt.

Kunt u iets zeggen over het verband tussen de
Tibetaanse medische en astrologische kennis?

Er is een sterke connectie tussen de viif elementen
waaruit ons lichaam is opgebouwd en de vijf
elementen in de astrologie. Het zijn dezelfde
elementen, dus is er een grote connectie. Maar
hoewel de Tibetaanse geneeskunst en astrologie
beide op de vijf elementen gebaseerd zijn, is het
niet zo dat je voor een medische behandeling eerst
een astroloog moet bezoeken. De medicijnen
werken op hun eigen wijze. Wel zijn er bepaalde
zogenaamde kostbare pillen, die op volle of
nieuwe maan moeten worden ingenomen. Hoewel
het eenvoudig zelf uit te zoeken valt, neemt de
dokter de aanwijzingen van de astroloog omtrent
de dagen waarop het volle of nieuwe maan is,
over. Traditioneel proberen de Tibetanen op volle
en nieuwe maan alcohol- en vleesconsumptie te
vermijden. Daarom schrijven artsen kostbare
pillen op die dagen voor. Volgens het Tibetaanse
systeem zijn dit goede, gunstige, heilige dagen.
Omdat er dan geen vlees of alcohol wordt
ingenomen, wordt het lichaam heel licht, heel
ontvankelijk en heeft het geneesmiddel een
krachtig effect.

Kunt u het principe van de viií elementen voor ons
begriipeliiker maken?

Als we sterven verdwijnen de krachten één voor
één. Op dezelfde wijze kwamen deze krachten in
de baarmoeder één voor één tevoorschijn. Volgens
de Tibetaanse zienswijze vormt zich in de
baarmoeder eerst de navel. Dit is sterk verbonden
met de elementen water en aarde. AIs we het
hebben over het element water in het lichaam dan
kun je denken aan speeksel, lymfe en bloed. Zij
bevatten water. Deze voorbeelden geven betekenis
aan het element water, zodat we het kunnen zien.
De warmte van ons lichaam is het element vuur.
Als het lióaam sterft, dan verdwijnt het vuur, de
vuurkracht lost op. Het gewicht van ons lichaam
(vijf, tien, zestig kilo) duidt het element aarde aan.
Wat betreft het element ruimte: ons lichaam groeit.
Het lichaam heeít de kracht om te groeien en
groeit in ruimte. En wat toont het element lucht?
We ademen, we kunnen het niet zien, maar er gaat
lucht in en uit. Als je uitademt en je kunt
vervolgens niet inademen, dan betekent dit dat je
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bent gestorven. Dus er is de lucht die uit- en
ingaat. Ook de kracht om te bewegen en de kracht
om b horcn vinden met behulp van dit elenrent plaats.

IIe ontskan we uerdq mdatzich uit de elswttan
aarde an watu de nauel heít gevorm d ?

In de eerste periode wordt eerst wat je je
navelchakra of -centrum zou kunnen noemen
gevormd: aarde en water vormen de navel. In

deze periode vormen aarde en water een soort
kiem voor slijm. De kracht beweegt opwaarts. Er
groeit een ader en van daaruit worden hoofd en
ogen gevormd. Hiema wordt het hartcentrum, het
levenskracht gevende chakra gevormd. Bij de
vorming van het hart komt de vuurkracht op. Na
de vorming van het hartóakra onder invloed van
vuur komt de kiem van haat of woede op. Mensen
kunnen ge'rrriteerd worden en dergelijke. Het hart
en de vuurkracht creëren gal. Hiema vormen zich
de seksuele organen en alle aderen. Dan is de
luchtkracht sterk. Het lichaam is nu gevormd en
groeit met behulp van ruimte.

Kunt u iets meeÍ zeggen over dieet?

Het Tibetaanse medisóe systeem legt veel nadruk
op dieet omdat voedsel ook uit dezelfde vijf
elementen is opgebouwd. Je zaait op de aarde
bijvoorbeeld een zaad en het groeit. Je geeft water,
Iicht en genoeg wind en ruimte om te gtoeien. Er
is dus een sterke relatie tussen voeding en lióaam
en om een balans te creëren wordt er een dieetad-
vies gegeven. Wat betreft voedsel: er zijn soorten
met sterke aarde- en waterelementen erin en
soorten met sterke wind- en vuurelementen.
Aardappels in Holland bijvoorbeeld nemen veel
water op. Het land is laag en 't weer is vaak koud,

Rigpu Nieuwsbrief
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I n 199a bezocht de Chinese kunstmaar Feng Bin
I Tibet Feng was bii ziin bezoek onder de indruk

-L uan het land. Niet allmt de natuw az het biinndae
Iicht spraken hem aan, maar vooral het geesteliik
klimaat van de oorspronkeliJke Tibetaanse cultuur.
Hoewel Feng Bin niet op de hoogte leek te ziin van
de speciÍieke kanten van het Tibetaans Boeddhisme,
zoals uit ons gesprek met hem bleek, heeft hii als
Boeddhist intuitieÍ de kracht eruan aangevoeld an in
ziin werk vertaald.

Red Wall

Feng Bin woont en werkt op circa vierhonderd
kilometer verwijderd van Tibet in de milioenenstad
Chongqing waar hij werkt als docent schilderen aan
de plaatselijke kunstacademie. De reis door Tibet
was voor hem een diepe geestelijke ervaring. Dit
resulteerde in een serie schilderingen die hij de Rode
Lama Serie noemt en die voornamelijk bestaat uit
ffiAè'ffig:m met het thema van de Lamade natuur
en Tibetaanse tempels. Lr deze schilderingen speelt
de kleur rood een grote rol. Hij was bijzonder
aangetrokken door de rode kleur die hij overal in
terugvond, zoals in de kleding van de lama's, de
morurilcen en de gebouwen. Voor hern verbgmwmdigt
de kleur rood de alomtegenwoordigheil van het
Tibetaanse Boeddhisme en het heeft hem bijzonder
ontroerd. F{ij zegt: "I had been spiritually moved
by the mystery and profundity of it".

Het merendeel van de Rode Lama Serie bestaat uit
schilderingen die de tempelcomplexen tot onderwelp
hebben en die hij in grote heldere kleuwlakken heeft
neergezet met nadruk op decoratieve details binnen
het vlak gehouder. Door de g$ouwen zo vereenvoudigd
mogelijk weer te geven krijgen ze een sterk symbolische
kwaliteit: "To me, these simple lines were the result

Rigp" Nieuwsbrief

Een Chinese boeddhist in Tibet
Feng Bin en de'Rode Lama serie'

fun 1997

of purifying the objective reality into symbols". De
gebouwen worden bii hem zo symbolen van een
bijzonder krachtige spirituele cultuur.

De menselifke figuren die zijn sdrilderingen stofferen
en vaak lanp de mnren van de gebouwen liiken te
snellen, zijn daarentegen heel transparant in onder
andere rode verf neergezet m liiken geen vaste vorm
te hebben. De individuele gelaatstrekken zijn niet
uitgewerkt en daardoor lijken de figuren door hun

New Temple

doorzichtigheid wat op geesten. Fmg wilde hiennee
de geestelijke aanwezigheid van de Lama's
suggereren, wier mshcfieliike aanwezigheid voor hem
voelbaar was.

Het beeld van Tibet dat Feng Bin schildert is dat
v;u:r een bijzondere spirituele cultuur zoals dat tot
uitdrukking komt in de symbolische brnpekomplexen
en de lege natuur, die bevolkt zijn door de geesteliike
aanwezigheid van de Lama's. Door de gebouwen m
de figuren van de Lama's te abstraheren meende
Feng Binhet geestelijke klimaatvan Trbette benaderen
zoals hij dit zelf heeft ervaren. "Through painting
Tibetan lama's I talked with the souls of that religion".
Het schilderen van deze voorstellingen gaf Feng een
grote irurerlijke vrede want "I felt that I was spiritually
at peace and satisfied while performing each process.
Like a monk while tasting his tea and sitting in
meditation, he finds the significance of life and the
unity of the universe, spirit and human beings".

Madelon Broekhuizen
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weer opgepoetst. Klaar voor gebruik. Maar wat
veel belangrijker is: ik heb een frisse kijk gekregen
op het oefenmateria"l - *j. problernen, gedachten,
emoties, gedrag èn mijn beoefening. Zoals ik er
tegenaan kijk, zo zíjn ze ook. Mijn geest is een
filter. Hoe ernstig ben ik met zijn zuivering bezig?

Bezien vanaf de aarde belemmeren wolken het
zonlicht, maar gezien vanuit de hemel drijven ze
slechts voorbij. Vanuit de zee bezien is een golf,
hoe woest hij er ook uitziet, slechts water in
beweging. Als we problemen enkel als lijden zien,
hebben we de herinnering aan onze fundamentele
zuivere natuur verlorrn. Ook hier geldt wat Rinpoche
ons steeds weer voorhoudt: "Try to remember".
Ian: "We kururm wel in een grot gaan zitten klagen
over de duisternis, maar als we niet naar buiten
lopen zien en voelen we de zon nooit."

Als me iets is bijgebleven van deze dagen dan is
het wel de ontroerende eenvoud van de dharma
en mijn verantwoordelijkheid om miin eigen
verwarring op te heffen ten dienste van allen.

Ian, Rigpa bedankt!

T:olr 1997

Retraites met Sogyal Rinpoche

Wanneer en waar?

Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op vaste plaatsen
en tijden retraites. [r de afgelopen jaren warm dat:

/ Van de dag na Kerst t,/m de eerste week
van ianuari in Kirchheim in Duitsland

y' MetPasen tien dagen in Engeland, nu aI
twee keer in Glastonbury, in een kostschool

/ In imi een week retraite in Dzogchelt Beara,
het intemationale Rigpu retaite centuum
aan de westkustvan lerland (CorQ

y' In de zomer in Lerab Ling, het Intemationale
Rigp" retraite centrum in FrankriiN
in de buurtuan Montpellier

Voor wie?

De meeste retraites zijn voor iedereen toegankeliik.
br de zomer echter, in Lerab Ling, geeft Rinpoche
meestal drie retraites, waarvan een voor mensen die
nieuw zijrL een introductiecursus hebben gevolgd of
die Stroom 1 gevolgd hebben; een voor studenten van
Stroom 2en3; en een voor'oudere studenten'.

Een rebaite is een hele gode manier om een tijd lang
intmsiever bezig te ziin met het Trbetaans boeddhisme,
het onderrichtvan Sogyal Rinpoche en de beoefeningm.
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. AIs
je aI langer met de dharma bezigbent, is het een
goede gelegenhad je beoefening en inzidrt e verdiepen.

Gedurende een retraite vinden er elke dag verschillende
sessies plaats:
y' sessies van beoefening (biiv. meditatie)
y' ondericht door oudere studenten van Sogyal

Rinpoche, vaak met video's
/ studiegroepen, waarin ook gelegenheÍd is

om eruaringen uit te wisselen
y' ondericht door Sogyal Rinpoche

Praktische inÍormatie

Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken.
In Lerab Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoóe les in een
hele grote tent. De deel:remers verblijven in houten
chalets of tenten. [r Kirchheim is er een hotel en zijn
er stenen vakantiehuisies. hr Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retraite gekookt, maar in
Kiróheim doetieder dit zelÍ (er is wel em restauÍanQ.
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Rigp" Nieuwsbrief
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weer opgepoetst. Klaar voor gebruik. Maar wat
veel belangrijker is: ik heb een frisse kijk gekregen
op het oefmmateriaal - *jr problernen, gedachten,
emoties, gedrag èn mijn beoefening. Zoals ik er
tegenaan kijk, zo zljn ze ook. Mijn geest is een
filter. Hoe ernstig ben ik met zijn zuivering bezig?

Bezien vanaf de aarde belemmeren wolken het
zonlicht, maar gezien vanuit de hemel drijven ze
slechts voorbij. Vanuit de zee bezien is een golf,
hoe woest hij er ook uitziet, slechts water in
beweging. Als we problemen enkel als lijden zien,
hebben we de herinnering aan onze fundamentele
zuivre natuur verlosr. Ook hier geldt wat Rinpoche
ons steeds weer voorhoudt: "Try to remember".
Ian: "We kunnen wel in een grot gaan zitten klagen
over de duistemis, maar als we niet naar buiten
lopen zien en voelen we de zon nooit."

Als me iets is bijgebleven van deze dagen dan is
het wel de ontroerende eenvoud van de dharma
en mijn verantwoordeliikheid om mijn eigen
verwarring op te heffen ten dienste van allen.

Ian, Rigpa bedankt!

luni 1997

Retraites met Sogyal Rinpoche

Wanneer en waar?

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

y' Van de dag na Kerst t/m de eerste week
van ianuari in Kirchheim in Duitsland

y' MetPasen tien dagen in Engeland, nu aI
twee keer in Glastonbury, in een kostschool

/ In iuni een week retraite in Dzogchen Beara,
het intemationale Rigpa retraite centrum
aan de westkust van Ierland (Cork)

y' In de zomer in Lerab Ling, het Intemationale
Ngpa retraite L'entniln in Frankriik,
in de buurt van Montpellier

Voor wie?

De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk.
In de zomer echter, in Lerab Ling, geeft Rinpoche
meestal drie retraites, waarvan een voor mmsen die
nieuw zij+ een introductiecursus hebben gevolgd of
die Stroom L gevolgd hebben; een voor studenten van
Stroom 2 en3; en een voor 'oudere studenten'.

Een retraite is een hele goede manier om een tijd lang
intensiever bezig te ziin met het Trbetaans boeddhisme
het ondsridrt van Sogyal Rinpodre en de beoefeningm.
Tijdens een retraite kun je de beslommeringen van
het dagelijks leven achter je laten en proeven aan wat
het boeddhisme voor je zou kururen betekenen. Als
je al langer met de dharma bezigbent, is het een
goede gelegmheid je beoefening en inzidrt te verdiepen.

Gedurcnde een retaite vinden erelke dagversdrillende
sessies plaats:
y' sessies van beoefening (biiv. meditatie)
y' ondenicht 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

Praktische in-formatie

Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken.
hr Lerab Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een
hele grote tent. De deelnemers verblijven in houten
chalets of tenten. br Kirchheim is er een hotel en zijn
er stenen vakantiehuisies. hr Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retraite gekookt, maar in
Kirdrheim doetieder dit zelf (er is wel em restauan$.
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Rigpu Nieuwsbrief
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RTGPA CURSUSSEN EN AVONDEN
Studie en beoefening

Het Rigpa curriculum

9ejaargang nr.2

De Stichting Rigpu verzorgt een cursusprogramma,
waarin een graduele trainingin de studie en beoefening
van hetboeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat
het Tibetaars boeddhisme en met name het onderricht
van Sogyal Rinpoche centraal. Dit onderricht
heeft ziin basis in een ononderbroken kaditie van overdr
acht van meester op leerling, die terugvoert naar de Boe
ddha. Het cursrqprogramma bestaat uit een inhoductiec
ursus gevolgd door een meerjarig studie- en
beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van
het spirituele pad aan bod komen.

Introductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse
boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche.
Hierin zullen diverse thema's van het boek kort
behandeld worden. De cursus bestaat uit een
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 laten ontwaken. Ook zal
aandacht besteed worden aan het volgen van een
spiritueel pad in de modeme maatschappij, devotie
en de unieke relatie fussen 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. Dt meerjarig studie. en beoefenings-
programma is gebaseerd op het authentieke ondenicht
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. Bii de cursus is een
handboekbeschikbaar met tanscripten 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 em begin gemaakt
met de voorbereidende oefeningen van het V a j r a -
yana-boeddhisme.

Jwld 1997

[:r Stroom 3 en Stroom 4 zal dieper op het vajrayana-
en dzogchen-onderricht worden ingegaan.

Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding 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 dageliiks leven.

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

Rigpa Nieuwsbrief
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Stroom 1
De training bestaat uit drie blokken van 1"0 avonden.
Er zal in het najaar een nieuwe Stroom 1 begiruren.
Zie voor de inhoud en voorwaarden tot deelname
voorgaand artikel. Bij ieder blok van de Stromen
hoort als studiemateriaal een map met alle teksten van
de audio- en video fragmenten.Deze is uitsluitend
voor deel:remers beschikbaar.

Stoom 1., blok 1 shrt in Amsbndam op de dinsdagavond
Op zondag vindt in Utrecht stroom 1, blok 3 plaats

Amsterdam

Data
stroom 1, blok 1: dinsdagavond van 19.30 tot2L.45
Oktober: 7,14,21en28
November: 4, 11., 18 en25
December: 2en],6

PIaats Rigpu Centrum
Sint Agnietensfraat22,
Amsterdam

Utrecht

Data:
stroom 1, blok 3: zondagen van 10.30 tot L6.30 in
Utrecht, allemvoor diegenen die reeds blok 2hebben
gedaan.
September: 28
Oktober: !2en26uur
November: 9 en23

PIaats: Centrum Welt in het oude
Sint Nicolaas Klooster,
Doelentraat,
Utrecht

Pripen:
Stroom 1 blok 1 fl. 1.65,-; minima fl. 135,-
Stroom 1, blok 3 fl. 165,-; minima fl. 135,-
Deze pnjzen zijn inclusief handboek.

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 betreffend bedrag overnaar Rigpa, Amsterdam,
giro ru.: 35337% o.v.v. "Stroom L, blok 1, Amsterdam".
of "Stroom L, blok 3, Utrecht". Zodra je bedrag
overgeschreven is, ben je ingeschreven.

Iunt 1997

Stroom 2
Amsterdam

Data:
stroom Z,blok 1 op donderdag van 19.30 tot2L.4ï.
Alleen voor degenen die stroom t hebbm gevolgd.
Oktober: 9,16,23 en30
November: 6, 13,20 en27
December: 4 en 11

Data:
Stroom 2 blok 4 op woensdageÍr van 1.9.30 uur tot 21.45.
Alleen voor hen die blok 3 hebben gedaan.
Oktober: 8,15,22 en29
November: 5, 12, 19 en26
December: 3 en L0

Groningen

Data:
Shoom 2, blok 3 op de woensdagavond van 20.00 tot
22.líuw.Alleen voorhen die blok2 hebben gedaan:
September: 24
Oktober: L,8,1.5,22en29
November: 5,12, 19 en26

PIaats, Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 7L

Groningen

Priis, Stroom 2
Per blok fl.'J,65,-
Minima fl.135,-
Deze pnizen zijn inclusief materiaal.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kururen 25% korting krijgen. De koÉing geldt niet voor
het materiaal.

Opgave
Maak betreffend bedrag over naar Rigpa, Amsterdam,
guo nr.: 3533736 o.v.v. "Stroom 2, blok L", "stroom
2, blok 3", of "StÍoom 2, blok 4". Zodta je bedrag
overgeschreven is, ben ie ingeschreven.
Cursisten van Stroom 2 in Groningen kunnen aldaar
betalen.

Stroom 3 Hiervoor wordt je uitgenodigd.

Amsterdam
Dak:sboom3 blok 1: op zondagen van 10.30 tot 16.30.
(onder voorbehoud)
November: 2 en 30
December: 21,

Plaats: Rigpacentrum
Amsterdam

Rigpu Nieuwsbrief
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100.000.000 Mantra's
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

óqr,"g,qr11-e11rgrÈft$a
^€ /
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Meditatie avond Groningen

Mensen die in Groningen een introductiecursus
hebben gedaan kunnen doorstromen naar de
meditatie-avond op de woensdag van 20.00 tot 21.30

uur.

Data:
September: 24
Oktober: '1,8,15,22e+29

November: 5

Hiema is er een kleine onderbreking in verband met
introductiecursus en stroom 2.

frnL t997

Sakya Trizin

Gebeden voor gestorvenen

In de Nieuwsbrief van december'95 stond een sfuk
over het Rigpa Sponsorprogramma dat speciale
mogelijkheden biedt om Rigpa als brternationale
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 aem dit programma mee te doen.

Wat misschien niet voor iederem duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsolprogranrma mogelijk is om
gebeden voor stervenden of gestorvenen te vragen.
Traditioneel wordt hier altijd een bijdrage voor
gevraagd. Hierbibep*Lte nSthoe groot p bijd-g" 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 zozeer om de hoogte
vanhetbedrag, maar om de oorzaaken de verbinding
die men legt.

De donaties die worden gegeven gaan samen met de
namen naar Lrdia: de kloosters van Z.H. Sakya Trizin,
Dodrupchen Rinpoche en Dzogchen Rinpoche. In het
Rigpa Centrum op de Agnietenstraat wordt ook
beoefening gedaan voor de betreffende personen en
de namen worden ook doorgegeven aan Tulku Peryal
Rinpochq de éen jaar rehai@angers in Dzogóen Beara
in Ierland en de practising Sangha in Lerab Ling.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van Eric
Soyer:x. Het is hierbij van belang om de volledige naam,
dafum en oorzaakvanover$denen de geboorbdaírm
of leeftijd door te geven. Mensen die belangstelling
hebben voor het groter opgezette sponsolprogramma
kururen een Engelstalige folder hiervan aanvragen.

Rigp" Nieuwsbrief

hr het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevraagd om met ons allen over de hele wereld
100 miljoen Benza Guru mantra's te reciteren. Het
reciterer is op 21 oktob€r, de sbrfdag van Terton SoryaL
de voorganger vÍul Sogyal Rinpoche, begonnen. Het
is de bedoeling dat wij dit in ecr jaar voor elkaar krijgen.
De 100 miljoen mantra's worden op advies van
Dzongsar Khyentse Rinpoche gedaan om gunstige
spirituele omstandigheden voor de Rigpa sangha te
creëren. Dzongsar Khyentse Rinpoche heeft ook
geadviseerd om zoveel mogelijk lichtjes te offeren.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij te
dragen aan deze gezamenlijke inspanning.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlijke beoefening gedaan. Het is een vaardig
middel om positief potentieel uls Soep te verzamelen.
De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciteren van 100 miljoen manha's aan iedere persoon
die meedoet toe zal vallen. Dit heeft met groepskarma
temakeru hetkarmavandaden die als groep uitgevoerd
worden, komen aan ieder persoon van de groep
evenredig toe.

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land
bijgehouden en iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven. In de afgelopen maanden zijn in
Nederland reeds meer dan 4miljoen mantra's gedaan
en intemationaal meer dan 40 milioen.

je kr:ntde aantallen dieie doet doorgeven aan Ronne
Lówenstevn:0561-6L3648. Het beste is ze iedeËkóêi
aan het begin van de maand door te geven.

I 29



Pas venschenen

FletboekvarCtuisire Longaker
over stervens-begeleiding is
cntagsinAÍrsrl€uitgekomen.
Het boek wordt cphetmoment
in het Nederlands vertaald.
Waarschijnlijk zal Christine
in het najaar Nederland
bezoeken ter gelegenheid
van het uitkomen van de
Nederlandse vertaling. De
Engelse versie is bijZam, de
winkel van Rigpa b verkrij gen. Christine Longaker

9ejaargarrg nr.2

Rernenober
ttrernertolrur

W/Wrtz yOt t, fernern ltef I
Rigpa Re-Membership

Een mogeliikheid om Rigpa te ondersteunen

Optie I
Je ontvangt 3 x per jaar de Rigpa Nizuwsbrief en wordt
regelmatig van alle aktiviteiten van Rigpa op de
hoogte gehouden. Ook kun je gebruik maken van de
bibliotheek. Je betaalt fl. 300,- per jaar of fl.25,- per
maand.

Optie 2

Je ontvangt hetzelfde als in optie L en kunt tevens op
Rigpa cursussqrZï"/" korting krijgen. Je betaalt fl.480,-
per jaar oÍ fL.40,- per maand.

Optie 3
]e krijgt hetzelfde als in optie 2 en een abonnement
op het intemationale Rigpa magazine View. Je betaalt
fl.1200,- per jaar of fl. 100,- per maand.

Vraag voor meer informatie de folder aan!

Rigpu Nieuwsbrief Juri 1997

Gezocht: Lamahuis

Wie wil zijn huis beschikbaar stellen
aan bezoekende lama's?
Bel het Rigpa centrum!

Vrijwill igers gevraagd

/ Een tekstschrijver voor het opstellen
van brieven, advertenties enz.

r' ChaufÍeurs, liefst met auto, om te
rijden bijvoorbeeld tijdens bezoeken

van leraren.

y' Een schoonmaker van het centrum
voor bijvoorbeeld één keer per twee

weken.

r' Een secretariaatsmedewerker voor
de maandagmorgen of eventueel een

andere dag.

Als je interesse hebt, bel dan
het Rigpa centrum.

Slaapplaatsen gevraagd

_Tijdens de stadsretraite met Sogyal
Rinpoche die van 22lot27 septeóber
in Amsterdam zal plaatsvinden, willen

we voor mensen díe van buiten
Amsterdam komen zo veel mogelijk

een slaapplaats regelen. Als je ruimte
hebt, geef dit dan alsjeblieft door aan
het secretariaat met opgave van het

aantal mensen dat je kunt herbergen.
Bij voorbaat dank.

Oproep

Woon je in Zutphen of omgeving en
heb je zin om in een klein groepje met

de teachings te werken?
Bel dan Els Olthof te|.0575,521501.
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'l-aat je niet aÍleiden', een calligrafie van Sogyal Rinpoche


