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B es te Ni eu ws briefl ezers
Het is weer bijna zomer en velen van ons staan inspirerende weken, soms zelfs maanden te wachten in Lerab
Ling. Voor het echter zover is kan de Nederlandse sangha zich gelukkigprijzen met een tweede bezoek van
Dzogchen Rinpoche. Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt hopen wij in ons nieuwe centrum Dzogchen
Rinpoche te mogen verwelkomen. Velen van ons hebben nog warme herinneringen aan zijn eerste bezoek tijdens
de stadsretraite en kunnen zich nu dus verheugen op een hernieuwde kennismaking. En misschien komt ook
Sogyal Rinpoche voor een weekend nog naar Nederland. Dan wordt deze nieuwsbrief gelezen in een stemming,
nog nazinderend van het bliksembezoek van Rinpoche. Bij deze wil de redactie tevens haar welgemeende excuses
aanbieden aan Selma Verhoeven en Wilma Peeters voor het wegvallen van een gedeelte van hun tekst. Niets
is vervelender voor een auteur als zijn of haar telat foutief of niet volledigwordt aÍgedrukt. Juist omdat de Nederlandse
nieuwsbrief drijft op bijdragen van sanghaleden, heeft de redactie besloten beide artikelen nogmaals te
publiceren, ditmaal wel volledig. Ook in deze nieuwsbrief krijgen jullie te maken met een inhoudelijke
verandering. Het vervolg op het levensverhaal van Tertón Sogyal zal niet verschijnen. Deze zomer zal in
Lerab Ling een lama, Sherab Ozer Rinpoche, uit Tibet uitgenodigd worden die het levensverhaal van deze grote
Tertón gedetailleerd zal toelichten. Tot die tijd zijn alle publicaties over Tertón Sogyal opgeschort. Verder de
vertaling van een interview metGyalwang Drukpa Rinpoche, eerder verschenm in de Viewnr 9, waarin Dominique
Side een'hot issue'onder Westerse boeddhisten aansnijdt, namelijk de rol van de guru. En wederom een prachtige,
ditmaal Nederlandse bijdrage uit de spiritual care groep. En tot slot de persoonlijke verslagen van de afgelopen
retraites. Met dank aan alle mensen die steeds weer bereid zijn hun vaak zeer persoonlijke ervaringen op schrift
te stellen. We wensen jullie een 'warme' zomer.
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10e nr.2 Nieuwsbrief ]uni 1998

a JoyÍ

Words
from

ul Heart
Zicht, Meditatie en Handelen door Sogyat RÍnpoche

Sogyal Rinpoche
met een beeldje
van Longchenpa

Een tweede hoofdstuk uit het boekie 'Words írom a /oyfuI Heart'van Sogyal Rinpoche,
uitgegeven na de paasretreate in 1994. Vertaling T. Peeters.

T Jet is heel belangrijk niet te vergeten wat je al weet. Zorg dat ie het altiid bij de hand hebt, net als

|--l je autosleutels. Hoe beter ie het onderricht kunt toepassen, hoe groter je vooruitgang. Het is niet
I Ialleen belangrijk het onderricht te ontvangen, maar ook om het te beoefenen. En het is niet alleen
belangrijk het te beoefenen/ maar ook om je beoefening op een goede manier te integreren. Het onderricht
is er om beoefening te inspireren, en de beoefening is er om integratie te inspireren. Dit is Zicht, Meditatie
en Handelen, en op een heel fundamenteel niveau is het onderricht bedoeld om het Zicht te inspireren.
Ook al hebben we allemaal de boeddhanatuur, deze is'gedebiliseerd', dom gemaakt. De intelligentie en
alwetendheid van de boeddhanatuur zijn verduisterd. We hebben intelligentie, maar niet de goede
soort. Daarom is dharma een heel nieuwe manier van jezelf ontwikkelen, een nieuw gewaarzijn en een
nieuw soort onder-scheidingsvennogen. Het is niet genoeg om 'goed opgeleid' te zijn, dharma is een geheel
andere vorm van training en het horen van dharma brengt je een nieuw soort onderscheidingsvennogen.
Er wordt gezegd dat dharma twee dingen tot stand brengt: het vermindert het ego en het brengt
onderscheidingsvermogen. Onderscheidingsvermogen betekent dat je leert wat je kunt aannemen en wat
je kunt loslaten, niet op een moralistische manier, maar juist en rechtvaardig. Naarmate je meer begrijpt,
word je minder moralistisch. Lr feite word je naarmate je meer begrijpt steeds vrijer van regels. Waar dienen
regels trouwens voor? Ethiek is de toevlucht van diegenen die niet begrijpen. We zetten bijvoorbeeld

'tY.&. íiw s t<r{,t tla#t
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10e jaargang nr.2

hekken neer om kinderen te beschermen, maar
volwassenen hebben niet dezelfde hekken nodig. Ik
herirurerme hoe ikin Tibef toen ik als klein kind leerde
paardrijden, in een harnas werd gezet zodat ik niet
van het paard af kon vallen. Ik haatte het, maar het
was alleen nodig toen ik er pas mee begon.
Min meeter Jamyang Khyenbe Chólgi Lo&ó en Dilgo
Khyentse Rinpoche volgden
de Vinaya(1) en gingm verder
door de training tot ze de
realisatie van Dzogpa-
chenpo(2) bereikten. De
voorschriften zijn er nog
steeds, en toch zíjn deze grote
meesters eraan voorbij. Op

Rigpu Nieuwsbrief

Leegte zien is
mededogen hebben

funi 1998

zo gemakkelijk, maar we moeten altijd ons best doen.
We moeten steeds proberen te zien waar dharma
en beoefening over gaan, en ons niet laten afleiden
door alles eromheen. Richt je met dezelfde eenvoud
als de oudere Tibetanen op het belangrijkste. Als
jullie je schitterende westerse geet konden combineren
met het eenvoudige vertrouwen van de Tibetanen

waren jullie dynamiet,
spiritueel en ook anderszins!
We verspillen zoveel tijd
met twijfels en proberen
alles uit te dokteren, maar
intussen worden we alsmaar
ouder en alsmaar humeu-
riger en moeilijker. Dat is

dezelfde wijze word je steeds minder moralistisch en
oordelend naarmate je meer leert en begrijpt. Een
oordelende houding komt vaak voort uit vooroordeel
en onwetendheid.In het Boeddhisme beginnen we
dus met de discipline van het aannemen en loslaten,
of proberen het goede te doen en het kwade te laten.
Na een tijdje groei je daar bovenuit, en het is in feite
belangrijk er niet in te blijven steken. Het
allerbelangrijkst is je houding. Een echt goed mens
hoeft niet verteld te worden hoe hij of zij goed moet
zijn, net zoals iemand die goed Engels spreekt niet
verteld hoeft te worden hoe de woorden goed uit te
spreken, die spreekt vanzelf goed. Ats je de basis van
de dharma begrijpt, ben je op natuurlijke wlize goed,
en dat is de groei en de discipline.

Hetzelfde geldt voor het ego. Hoe meer je het ego
begrijpt, hoe minder je aan de grillen ervan bent
overgeleverd. Begrip komt door het luisteren naar het
onderricht, en als dat begrip vergezeld gaat van
beoefening vloeit daar op natuurlijke wijze integratie
uit voort. Je ontdekt dat je je op een heel natuurlijke
manier ontwikkelt. Er is minder ego en in het proces
van getemd worden verlies je je extremisme. Dit is
de middenweg. Het is niet zozeer hoe je zelf zegt dat
het met je gaat of hoe je overkomt, maar meer een
innerlijk getemd zijo watniet dociel is maarnog steeds
vitaal en vol energie.

Goed en slecht kunnen ook extremen zijn. Als de
omstandigheden goed z\o maken wij ze extreem goed,

maar waÍrneer ze slecht zijn, kunnen we ze extreem
slecht maken, pas dus op.

Het mooie van dharma is dat het je kennis laat maken
met wie je werkelijk bent en wat je zou kunnen zijn.
De dharma inspireert je om op je reis vooruit verder
te reizen en niet te blijven steken in een leven van
lethargie en jouw speciale soort depressie. Wat
betekent'dharma' nu eigenlijk? Het woord dharma
heeft verreikende implicaties. Het gaatniet alleen over
het onderricht, of beoefening, maar over waarachtig
zijn en over authentiek zijn. Dharma beoefenen is niet

geen echte vooruitgang. Tenslotte zijn goed en slecht
alleen maar concepten, en wanneer je dat beseft,
houd je je er niet meet zo aan vast. Vasthouden aan:
'ik ben goed dus zijn alle anderen slecht' is uiteindelijk
vreselijk moralistisch, zoals ook het nawijzen van de
slechteriken en het campag-ne voeren tegen hen uit
naam van het goede.

Veel mensen praten over compassie, maar ze weten
zelden wat het werkelijk is. Compassie is niet alleen
maar een arÍn om iemand heen slaan en vriendelijk
zijn tegen mensen: compassie gaat over in staat zijn
in de meest moeilijke en negatieve omstandigheden
te begrijpen en te vergeven. [r een wereld waarin zoveel
lijden is, bevordert het blijven stilstaan bij pijn en het
goede en slechte in situaties genezing niet zo, gerrczing
is alleen mogelijk door compassie en vergeving.
Christus zei:'YergeeÍ hen, want zij weten nietwaï.zii
doen'. Ik vind dat diep inspirerend.

De Hart Soetra vertelt over het voorbij gaan aan
concepten van goed en slecht, en door deze beoefening
kun je op een veel dieper niveau gaan beseffen dat
goed en slecht uiteindelijk alleen maar concepten
zijn.

Op een dag, kort geleden, zat ik aan de rand van een
meer en keek naar de weerspiegelingen in het water.
Ik realiseerde me op dat moment helderder dan ooit
tevoren dat wat we allemaal als realiteit waamemen
slechts een droom is. Maar helaas is het ook heel
echt, want we zitten erin vast. We nemen de droom
uiterst serieus en doorleven al zijn trauma's. Pas
wanneer we sterven, beseffen we dat het een droom
was. In de bardo-verzen staat:

"Waraterik ditlichaam van vlees en blred achterlaat
ZaI ik het herkennen als een voorbifgaande illusie"

Een manier om het zicht van de leegte op te roepen,
is de illusie van een vaste wereld om ons heen door
te prikken. In het boeddhisme kun je dat doen door
middel van analyse. Analyseer alles en zie dathet leeg
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10e jaargang nr. 2

is, niet-bestaand en onderling afhankelijk. Maar er
zijn ook momenten van diep inzicht, zoals dat
moment waarop ik de weerspiegeling in het meer
zag, wanneer hetbesef dat dit alles sledrts een droom
is, dat het allemaal leegte is, heel natuurlijk opkomt.
Zoals Milarepa zei;'Leegte zien is mededogen
hebben'. En je begint daadwerkelijk meer
mededogen te krijgen, en je ontdekt dat je je niet
meer zo aan de dingen vastklemt.

Hoe meer je de dharma bestudeert en begrijpt, hoe
meer je het doel en de reden van specifieke
beoefeningen gaat beseffen. Dit besef brengt een
diep gevoel van dankbaarheid. ]e realiseert je hoe
slim Boeddha is, je realiseert je wat met alwetendheid
wordt bedoeld, wat bedoeld wordt met alles
kerurend, vol mededogen en vaardig.
Wat is meditatie-beoefening? Het is een vaardige
methode om de stevigheid van het ego af te breken.
Waar bevindt de stevige burcht van het ego zich?
In de geest. En als we verward zijn, afgeleid en
negatief, dan is ego op zijn stevigst.

De drie wijsheidsinstrumenten
Dharma temt het ego en brengt de wijsheid van
onderscheidingsvermogen. We beseffen leegte
niet omdat ons zicht heel vast en stevig is en wij
heel vast en stevig zijn. Luister naar het onderricht,
gebruik de drie wijsheidsirstrumenten: de wijsheid
van luisteren en horen; de wijsheid van contemplatie
en reflectiei en de wijsheid van meditatie en
toepassing.
Wijsheid komtvanuithet werkelijkhoren van de
dharma, als gezond verstand" een alles doordringend
zicht dat vol mededogen is, een begrip en onder-
scheidingsvermogen dat het tegendeel is van het
denken in uitersten van het ego. De wijsheid van
onderscheidingsvermogen inspireert het Zicht,
en als je met de beoefening begint, vallen de
dingen steeds meer op hun plek. Als je dat dan op
de juiste manier kunt toepassen, begin je te zien
hoe de dingen in jezelf echt veranderen, en niet alleen
binnenin je maar ook om je heen, want als je
waameming verandert, zalwat je waameemt ook
veranderen: alles is onderling afhankelijk. We
kunnen heel krachtig worden als we werkelijk
beoefenen. We kunnen verandering teweegbrengen
in onszelf en in onze omgeving: hier twijfel ik
niet aan.

noten
(1) Onderricht over de leefregels in kloosters en ethiek
in het algemeen (uit ?"áe Words of My Perfect Teacher)

(2) Het nietdualistische onderricht binnen het Boeddhisme
(uit Natural Great PerÍection)

Nieuwsbrief funi 1998
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Wat is een guru?
En wat maakt iemand een \ilare guru?
Er bestaat geen onderwerp van gesprek
dat meer besproken of meer omstreden
is onder Westerse boeddhisten
vandaag de dag.

Drukpa Rinpoche, een volledig
gekwalificeerd meester, legt uit wat
de guru of lama werkelijk is gezien
vanuit het Vajrayana perspektief.

U heft vaak guegd dat u wannÊr u ondericht over
de Bddhadharma geÍt, ren bnd.rchap profurtover
te brengen die universeel is, een boodschap die alle
culturele en geografische grenzen overstiJgt

Echter een van de voomaamste begrippen in het
Tibetaans Boeddhisme is het principe van de guru,
of de lama, en dit druist schilnbaar sterk in tegen vele
denkbeelden uit de Westerse cultuur. Misschien
komt dit doordat de goeroe in werkeliJkheid zeer

Rigpa Nieuwsbrief Juni 1998

Ziine Heiligheid de twaalÍde Gyalwang Drukchen Rinpoche is
het hooíd van de Drukpa Kagyu liin van overdracht van het
Tibetaans Boeddhisme. Iíii wordtgezien als een emanatie van de
Boeddha van Mededogen, alsmede ren incamatie van verscheidene
grote meesters uit het verleden,waaronder Naropa en Gampopa.
hkele uan zifn lera rat ziin Zilne Eminentie Thulcsey Rin pxhe, Kya b7è

Dudiom Rinpoche, Zilne Heiligheid de Dalai Lama, Ziine Eminentie
Trulshik Rinpoche, Ziine Eminentie Baíro Tulku Rinpoche en
Pawo Rinpoche. In ziin klooster in Darieeling heeft Drukpa
Rinpoche een nieuw thuis gevestigd voor de Drukpa Kagyu liin
van overdracht in ballingschap. Veel kloosters uit de Kagyu traditie
in Ladakh, Tibet, Bhutan, Nepal, Sikkim en de rest van het Verre
Oosten staan onder ziJ'n toezicht en tevens heeft hii nu centra in het
Westen. Rinpxhe spreekt uitstekend Engels, en zifn onderricht staat
bekend om haar directheid, openheid en vriTheid van convenfies.

specifiek caltureel gebonden is en hiigeen precedent
Ín het Westen ken{, waardoor sommige Westerlingen
moeite hebben om hun houding er tegenover te
bepalen.Is de guru nu een culfureel fenomeen of een
universeel principe?

at is een interessante vraag. Niemand eerder
heeft me deze vraag zo direct gesteld. Ik
denkniet datwe de guru moeten beschouwen
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als iets cultureels. Het moet absoluut gezien worden
als een spirituele en universele kwestie.
Anders zou dit impliceren
dat de hele beoefening van
Boeddhisme en metname
de beoefening van Vajra-
yana, enkel een culturele
ontwikkeling is. Als je een
godsdienst teveel vanuit
het culturele aspect bena-
dert en daarop de nadruk
blijft leggen, dan wordt je

Rigpa Nieuwsbrief

De conventionele guru is
de gids die je naar de
werkelijke guru brengt

]uni 1998

Dat is pech, ik weet het, maar wat kan je eraan doen?
We kunnen de Boeddha niet zelf vinden. 'Boeddha'

betekent in wezen ver-
lichting, de verlichte geest.
Aangezien wij nog niet
verlicht zijn, zijn we ver-
dwaald. En dus hebben we
de hulp van een mens nodig
die slimmer is dan wij en die
ons op ware, authentieke
wijze leiding kan geven.
Deze persoon noemen we

benadering een spiritueel vergif. Het vasthouden
aan dat idee zal je uiteindelijk verlammen. Begrijp me
niet verkeerd: er zijn vele prachtige culturen in deze
wereld, rr.aar ze zijn prachtig op een andere manier.
We moeten spirituele beoefening en cultuur niet
verwarren.
Als je me vraagt of het guru-principe enkel en alleen
ontworpen is voor de Tibetaanse cultuur en
maatschappij, dan is dat niet zo. }{et is universeel.
Waarom? Omdat een authentieke guru niets anders
is dan de universele waarheid. We hebben het niet
over het menselijk lichaam van de guru naar wie we
kijken of tegenover wie wij zitterg we hebben het over
het ultieme doel van het spirituele padzelÍ. Dat is wat
het guru-principe vertegenwoordigt. Maar totdat je
de ware natuur van je geest hebt gerealiseerd, heb je
de steun van een menselijk wezen nodig in de vorm
van meditatie-instructies enz. Degene die dit soort
leiding met vaardigheid kan geven/ wordt ook wel
een guru genoemd. Dit is wat ik de conventionele of
relatieve, externe guru zou willen noemen, ter
onderscheid van de absolute guru, die de verlichte
geest is.
De conventionele guru is iemand die je in de goede
richting leidt. Zonder hem of haar zouden we allen
verloren zljn;wij missen de wijsheid, dus weten we
niet precies wat te doen of waarheen te gaan. Dat is
de reden waarom wij een guru nodig hebben. Ik
denk niet dat dit specifiek voor Tibetanen of de
Tibetaanse cultuur is. Iedereen waar ook ter wereld
heeft deze leiding nodig, of je nu Tibetaan, Indiër,
Engelsman, of Fransman bent. Cultuur doet niet ter
zake. Waar je ook vandaan komt, een mens heeft
spirituele leiding nodig. En aangezien de ware
betekenis van de guru de gerealiseerde staat van
geest is, is er geen enkele reden om niet te zeggen dat
het een universeel principe is.

Traditiegetrouw nemen we, waïrneÍ we de beslixing
nemen het boeddhistische pad te volgen, toevlucht
in de Boeddha, Dharma en Sangha. We nemen de
Boeddha als onze leidsman. Waarom volstaat de
Boeddha niet?
Wij weten niet wie Boeddha is? Wie is Boeddha?
Waar is Boeddha? Daar gaat het om. We hebben een
menselijke connectie nodig om de Boeddha te kennem.

de guru. Hii of zlj mag dan enkel de conventionele
guru zijn, maar we kunnen niet zonder deze guru.

Wat is de relatie tussen de conventionele guru en de
Boeddha?
De conventionele guru is de gids die je naar de
werkelijke guru brengt, wat verlichting rs, de Boeddha
in jezelf. Je moet echter zelf het Boeddhaschap
realiseren; de arme guru kan dit niet voor jou doen,
hij kan je slechts richtlijnen geven.
InhetVajrayanazeggenwe altijd, datde guru als een
boeddha moet worden gezien. Dit is nogmaals niet
iets cultureels, maar moet gezien worden als iets
universeels. Het betekent dat de guru net zo liefdevol
jegens ons is als de Boeddha zelf, aangezien hij ons
helpt onze boeddhanatuur te realiseren.
Ik weet dat het idee dat de guru of lama een boeddha
is, enorme verwarring kan scheppen, behalve als je
begrijpt wat het betekent. Dus om te beginnen, wat
verstaan we onder een Boeddha? Boeddha is verlidrting.
En vervolgens, wat verstaan we onder guru? De
guru in menselijke vorm, de conventionele guru, is
de sleutelfiguur die je op het spirituele pad begeleidt,
zodat je je eigen natuur, de absolute guru, het
boeddha-zijn, leert kennen of realiseren. En om een
lang verhaal kort te makery zeggenwe simpelweg dat
de guru Boeddha is.

Uzegteigenliik twee dingen hier. nietwaar? De garu
is de sleutelfiguur die ie naar de boeddhanatuur
vrerf, maar tevans zegt u dat de guru ve]e kwaliteiten
van de Boeddha geacht wordt te bezitten.
Ja, dat kun je ook zeggen. Onder 'boeddha-kwaliteiten'
verstaan we dat hij of zij vaardig is en een groot
mededogen bezit en dat deelt met ons. Dus je hebt
groot gelijk als je zegt dat je de lama vanuit vele
gezichtspunten een boeddha kan noemen.

We nemen ook toevlucht in de Dharma. Hoewel de
Boeddha gestorven is, heeft hii ziin onderricht
nagelaten. Volstaathetnietom de leidraad te volgen
die de Boeddha zelf ons heeftnagelaten?
Nee, dat is niet voldoende. Waarom niet? Het probleem
is dat je de weg kan kwijt raken - niet 'kan', het is 95%
zeker dat je de weg kwijt zal raken. Waarom? We
mogen missdrienwelheel slim zijn in andere opzióten,
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maar helaas zijn we wat spiritualiteit aangaat
buitengewoon onwetend. Hetis waar datwe toevlucht
in de Dharma nemen. Maarwatis de Dharma precies?
We kunnen boeddhistische teksten lezen, mantra's
reciteren, en andere beoefeningen doen, maar heeft
dit een positief of een slecht resultaat? We weten
niet zeker wat de uitkomstzalÀin.Dit is nog een reden
waarom we een guru nodig hebben.

Maar bovenal, zoals ik reeds eerder heb gezegd,
hebben we een guru nodig om ons in de goede
richting te leiden. Dharma is een richting. Dharma is
geen boek en uiteindelijk
zijn boeddhistische boeken
geen Dharma, het is enkel
papier en inkt. Geschriften
zijn wat we conventionele,
relatieve Dharma noemen,
maar willen ze jou tot hulp

Rigpa Nieuwsbrief

Je moet de tiid nemen om
een guru te vinden

Juni 1998

biedt vooral het Vajrayana-onderricht ons een zeer
reëele mogelijkheid om de universele waarheid te
bereiken.
Ik zie het Vajrayana als een poort naar de universele
waarheid. Het maakt je los uit allerlei blokkades op
het relatieve vlak. Bijvoorbeeld, het Vajrayana-
onderricht zorgt dat je niet blijft steken in het begrip
guru; en als je enthousiasme om een boeddhist te
worden maakt dat je gehecht raakt aan Boeddha en
Boeddhisme, dan accepteert het Vajrayana dat
evenmin. In het Vajrayana zijn er talloze boeddha-
vormen - toomige en vreedzame, vrouwelijke en

mannelijke - maar zo gavw
je hier gehecht aan raakt,
ben je geen Vajrayana-
beoefenaar. Je wordt geacht
niet eens gehecht te zijn aan
je eigen verlichting.

zijn dan heb je de vaardigheid en het begrip nodig
om te weten hoe je deze geschriften door moet
nemen. |uist deze vaardigheid wordt je door de guru
bijgebracht en het leren van deze vaardigheid is de
authentieke manier van toevlucht nemen in de
Dharma. Dit is in feite de reden waarom de guru zo
belangrijk is: hij laat je het pad naar de boeddha
zien en het pad is een ander woord voor de Dharma.
Al deze moeilijkheden komen voort uit onze
onwetendheid. Als we echt slim zoudenzijn, waarom
zouden we dan een guru nodig hebben?
We hebben onze eigen, authentieke guru in ons -
verlichting, de oorspronkelijke boeddha -, waarom
zouden we dan ons vertouwen stellm in een een guru
buiten ons? Daar gaat het nu juist om. Maar helaas
zijn wii nergens/ we kennen die oorspronkelijke
boeddha niet, we hebben onze boeddhanatuur niet
gerealiseerd en daarom hebben we vooralsnog de
richtlijnen nodig van een menselijk wezen met de
kwaliteiten van de boeddha.

Op de State-of-the-World conferentie die onlangs
gehouden is in San Francisco, hebben enkele aanwezige
Westerse boeddhistische leraren gezegd dat het
Boeddhisme een nieuwe fase ingaat in het Westen,
een fase waarin de meester niet langer zoh belangrijke
plaats inneemt. Boeddhisme zal zích op een meer
egalitaire manier ontwikkelen, gebaseerd op de
onderlinge steun van de sangha-leden en op actieve
dienstverlening binnen de gemeensdrap (geëngageerd
Boeddhisme).

Misschien past het model van de Vairayana-guru
niet bii de Westerse mentaliteit? AIs dit een culturele
barière vormíhoekunnen we die dan overwinnen?
Ik denk niet dat de Vajrayana-guru een barrière is.
[r wezen is het guru-principe een bijzonder effectieve
manier om ons de universele waarheid te helpen
begrijpen. Van al het onderricht van de Boeddha

In het Mahayana-Boeddhisme wordt gehechtheid
natuurlijk evenzeer ontmoedigd, maar niet ten
opzichte van alles. Mahayana maakt een onderscheid
tussen de dingen waaraan we niet gehecht zouden
moeten raken, zoals mooie vrouwen en mannen,
bloemen, rijkdom, gezondheid enzovoort en zuivere
zaken, zoals Boeddha en Dharma. Gehechtheid
daaraan is toegestaan. Daarom denk ik datVajrayana
de snelste manier is om de universele waarheid te
bereiken.
Nu vereist het vaardigheid om een guru te vinden.
Toen de Boeddha Vajrayana-onderricht gaf, wist hij
welke risico's dit met zich meebracht. Boeddha zelf
heeft gezegd dat je de tijd moet nemen om een guru
te vinden. Je moet niet zeggen bij een eerste ontnoeting
met een lama: "Ik vind hem erg aardig, het is zo'n
aardige kerel. Hij verwelkomt me hartelijk, het is
duidelijk een goed mens/ hij is de man die ik als
spirituele leidsman wil". Nee, ditvolstaatniet. Er zijn
honderdduizenden aardige kerels op de wereld, zo
naief ben je toch niet.
Als Westerlingen teleurgesteld zijn in de meesters van
nu, dan is dat hun fout. Z1j hebben zo'n honger om
spiritueel aangeraakt te worden, dat zo gauw als er
een meester ten tonele verschijnt, ze deze in hun
hart sluiten zonder hem of haar eerst kritisch te
onderzoeken. Sommigen worden verliefd. Mensen
hebben zo n diepe behoefte aan een spirituele leidraad
en aan emotionele steun. Zij kunnen de cultuur van
Tibet nu niet de schuld geven van hun problemen.

U heeÍt ooit eens gezegd dat het verschil tussen
emotie en devotie hierin bestaat dat emotie niet-
begriipen is en devotie begriipen is. Kunt u hier iets
meer over zeggen?
]e ontwikkelt devotie wanneer je je heel wat moeite
hebt getroost er vele jaren van je leven eraan hebt gewijd
om te onderzoekm of de persoon die zegt een meester
te zijn ook daadwerkelijk een authentiek meester is.

7
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fe kiest iemand niet als jouw leraar, omdat je je
aangetrokken voelt tot hem of tot het Boeddhisme.

Je test hem eerst. Maar het is belangrijk om te weten
hoe je moet testen. In werkelijkheid schuilt er een
wijsheid in weten hoe je moet testen. Het is niet
eenzelfde test als die een student krijgt aan het eind
van een universitaire studie of een soort sollicitatie-
gesprek om te zien of iemand rijk, goed opgeleid,
kundig met computers enz.is. Er is een zekere
spirituele wijsheid nodig voordat je een meester kan
checken en je moet intellectueel goed geinformeerd
zijn.Dezevoorbereiding krijg ie door naar elementair
Boeddhistisch onderricht te luisteren of door spirituele
boeken te lezen. Dan heb je op zijn minst enig begrip
van wat verstaan wordt onder een guru en wat de
kwaliteiten van een meester horen te zijn.
Wanneer ik zeg dat emotie niet-begrijpen is, dan
denk ik aan iemand wiens reactie op een meester
ongeveer als volgt verloopt: "ik heb u net vandaag
onfrnoet en ik was op slag verliefd op u, omdat u naar
me glimlachte of me omhelsde of iets dergelijks. Ik
heb het gevoel dat u deman bent, de leidsman, de
guru, naar wie ik al deze jaren op zoek ben geweest."
Maar op het moment dat hij ditzegt, is deze student
niet bezig om zichzelf te onderzoeken om te kijken
wat er werkelijk in hem omgaat. In plaats daarvan
laat zo iemand zich gewoon meeslepen door zijn of
haar emotie. Dit is een foutieve benadering.

U heÍt gezegd dat de guru de pmrt naar de univerreIe
dimensie is. Zou ie ook kunnan reggat dat hii de pmrt
naar het absolute is?
De guru zal de poort voor je openen, de deur van jouw
begrijpen. De guru zal aanduiden wat verkeerd-
begrijpen en wat begrijpen is, hij zal het onderscheid
voor jou maken, alsof hij een plattegrond voor je
schetst. Hij is hiertoe in staat omdat hij ervaring
heeft. Bijvoorbeeld, ik ken Londen niet en ik weet hier
heg noch steg. Ik heb een auto te leen gekregen,
maar ik kan nergens naar toe, omdat ik de stad niet
ken. Een spiritueel meester moet net zo ervaren zijn
in spirituele zaken als een Londense taxichauffeur in
het kennen van alle straten en sluiproutes. Alleen
iemand met die graad van ervaring is in staat je
leiding te geven.
De universele waarheid waaraan ik refereer is de
uiteindelijke staat van leven en van de wereld. Dit is
zeer moeilijk in woorden weer te geven. Het is iets
dat wat we nu op dit moment waamemen overstijgt.
Dit is het relatieve niveau, en dat is het absolute
niveau. Het relatieve niveau is het niveau waar we
normaliter aan refereren en waar de dingen onderling
aÍhankelijk zijn, maar uiteindelijk is dit niet de
waarheid.

Zjn er twee dingen? Eenwaarheid die r:niverseelvan
toepassing is en onze beleving van die waarheid?

]a, Er is het ervaringsgerichte gezichtspunt en er is
het universele gezichtspunt. Filosofisch gezien is het
het verschil tussen Tathagatagarbha en Dharmakaya.
Het universele gezichtspunt is er van oorsprong af,
of je dit nu ervaart of niet.

De voomaamste beoefening in het Vajrayana is guru
yoga. Kunt u in het kort zeggen wat de bedoeling van
guru yoga is en hoe het werkt?
Het gaat erom de boeddhanatuur te realiseren,
verlichting, de universele waarheid die van oorsprong
in ons aanwezig is. Maar guru yoga is slechts een
techniek: het is geen universele techniek, maar een
techniek die specifiek is voor Vajrayana die slechts
indirect verband houdt met het universele. De
beoefening van guru yoga - de mantra's, de visualisatie
- is enkel relatief, conventioneel. Wij leven in de
conventionele wereld, dus doen we conventionele
beoefeningen.
Guru yoga is eigerrlijkeenproces waarbijmm de spiegel
van 'Rigpa', ons intrinsiek, puur gewaarzijn
schoonveegt. En dat proces staat bekend als zegen.

]e kan hier verschillende namen aan geven, maar
wij gebruiken het woord 'zegen'. De weerspiegeling
van je gezicht is reeds aanwezig in de spiegel en
door dit proces zul je in staat zijn haar helder te
zien. Daar draait het om.

Dus u denkt dat het een vergissing is om de guru
terziide te schuiven?
Ja. Er zijn meesters die een slaatje slaan uit deze
situatie, dat spreekt. Het is in Amerika te gemakkelijk
om een meester te zijn bijvoorbeeld. Honderden
volgelingen kunnen zich rond een meester scharen,
zodra hij daar les geeft. Het is prettig om duizenden
fans te hebben als je een popzanger benN maar bij een
spiritueel meester draait het daar niet om.
Ik wil dat studenten over voldoende kennis beschikken
om mij te testen en ook de tijd nemen om dat te
doen. Mensen zijn te snel in deze modeme wereld,
hun geest werkt als een computer, het leven is snel,
en ze denken dat er geen tijd is om te onderzoeken.
Dus klagen mensen over meesters. Ze besluiten dat
ze er geen nodig hebben en dat ze zelf debeoefening
wel kururen doen, omdat de boeddhanatuur sowieso
in ieder van ons zit. Helaas zal dit nooit werken.
Aan de andere kant als je de tijd neemt om een
meester te testen, zul je ontdekken dat er honderden
ware meesters zijn. Dus als je voorzichtig bent, zul
je nooit bedrogen uitkomen' 

uit de View nr 9
vertaling Katja Vos
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een interview door
Harrièt Visser

Hoewel Sogyal Rinpoche al sinds 1980 regelmatig
Nederland bezoekt om onderricht te geven, is vooral
na de verschiining in 1992 van 'Het Tibetaanse boek
van leven en sterven'en de verschiining van de
Nederlandse veftaling ervan in 194 de belangstelling
voor zifn onderricht in ons land sterk gegroeid. Gaf
hii begin iaren tachtig nog lezingen in de Kosmos voor
min oÍmeer vage zoekers naarspiritualiteit, nu is het
moeiliik om als Rínpoche naar Amsterdam komt een

ruimte te vinden groot genoeg voor alle mensen die
hem willen zien en horen. Het loopt storm voor de
cursussen die het Rigpacenhum aanbiedt. Behalve in
Amsterdam en Groningen worden er cursussen
gegeven in Utrecht en Mimegen. Er is belangstelling
genoeg om in nog meer steden cursussen te starten,
ware het niet dat het aantal instructeurs beperkt is en
uitbreiding daardoor (nog) niet mogeliik. Het
Rigpacentrum in de Sint Agnietenstraat barst biina
uit ziin voegen door het grote aantal activiteiten
waaraanhetplaaa bidt zmls de winkel, de bíbliothrek
de video- en audiotheek, de iníormatievoorziening
de administratie en natuurlifk vooral de tempel voor
meditatie en beoefeningen cursussen. Datalles op een

oppervkkte van ongever 70 uierkante meter. Gelukkig
is inmiddels de ruimere behuízing aan de Kuipersstraat
gevonden. AIs dÍt blad verschiint is de verhuizing
misschien al achter de rug. De redactie van de
Meuwsbrief vond deze miilpaal en mooie gelegenheid

om terug te kiiken en stil te staan biide geschiedenis
van Rigpa Nederland en biihet vele werk dat in de
loop der iaren door een relafief kleine groep mensen
is verzet. We gingen hiervoor te rade bif vier 'werkers
van het eerste uur'die nog steeds een belangriike rol
splan in het reilen en zeilen van de Nderlandse Rigpa-
sangha: Dolly Hayn, Gisela Prager, Nynke Valk en
Eric Soyeux. BiiEric thuis, met veel thee en koekies,
halen ze herinneringen op.

Rigpa Nederland,
een visie gerealiseerd

Rigpa Nieuwsbrief ]uni 1998

van boven naar onder:
Dolly Hayn, Gisela Prager,
Nynke Valk en Eric Soyeux
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l\ Jynke: "Ik zag Rinpoche voor het eerst in

I \ I 1981, in Groningen op het station. Hii zou daar
I ï een weekend geven op uibrodiging van Eric
Hoogcarspel en ]ildie Mohammed-Sjah, twee Groningse
boeddhisten. ]ildie kwam Rinpoche van de trein
halen en ik stond op ]aap Verhoeven te wachten die
in dezelfde trein aankwam. Hij zou aan het weekend
meedoen. ]ildie stelde me aan Rinpoche voor. Ik
vond hem heel vriendeliik. Hii was gewoon'in pak'
en vroeg: 'Ken ik je niet ergens van?'. (Lachend:)
Sindsdien is het niet meer goed gekomen. Ik ben
die zomer naar een retraite gegaan in Frankrijk omdat
vrienden die hem in Amsterdam hadden gezien,
zeiden dat hij heel bijzonder was".

Gisela: "In'8'1. ging ik naar een lezing van Rinpoche
in de Kosmos. De lezing die hijhield over de dood,
raakte me diep maar ik had er geen idee van wie hij
was. Ik vind nu dat we heel beroerd met hem
omgingen. We gingen'spiritueel winkelen' en we
hadden er geen idee van hoe je met een lama hoort
om te gaan. Na de lezing wilden we eigenlijk weg en
onze eigen dingen doen, terwijl Rinpoche ons vroeg
of we meegingen iets eten of drinken op de Zeedljk.
Hij kwam altijd alleen en logeerde in een ongezellig
hotel naast de Kosmos. In'82 ging ik voor het eerst
op retraite in Engeland, maar niet met het idee dat
hij miin leraar was die ik wilde volgen. Ik wilde
helemaal geen leraar".

Dolly: "Ik heb Rinpoche ontmoet via Gisela. Ze
vertelde me over hem en liet me een bandje horen.
In het voorjaar van '83 gaf hij weer een lezing in de
Kosmos en daar zijnwe samen naar toe gegaan. Na
de lezing gingen we met hem mee nog iets drinken.
Dat was wel wat onwennig, maar Rinpoche was
heel vrolijk. Een van mijn dochters die er ook bij
was/ vroeg Rinpodre of hij ook eens bij ons thuis wilde
komen. Meerdere malen heeft hijbijme gelogeerd.
Hij genoot dan heel erg van het drukke gedoe van mijn
huisgezin en de manier waarop mijn kinderen, toen
nog pubers, met elkaar en met het leven omgingen."

Eric: "Ik kwam er in januari '84bI| Rinpoche gaf toen
een weekend over Toevlucht. Een vriend van me
had de aankondiging gezien in het programmablad
van de Kosmos.Ik had Het Tibetaanse Dodenboek
gelezen en ik was ook al een tijdje gernteresseerd in
het Tibetaans boeddhisme. Ik wilde wel eens een
lama ontmoeten. Rinpoche beantwoordde volstrekt
niet aan het beeld dat ik had van een Tibetaanse
lama. Toen hij binnenkwam dacht ik: "Hé, er komen
hier ook ]apanse toeristen". Toen begon hij ook nog
over Guru Rinpoche, terwijl ik eigenlijk voor de
Boeddha kwam. Dat vond ik wel een beetje moeilijk,
maar toen ik van het weekend thuiskwam, had ik een
heel vervuld en gezegend gevoel. Aan het eind had
Rinpoche een beoefening gedaan waarbijhij sterk de

inspiratie van zijn leraar voelde. Ik kocht daarna
een Boeddha, ben thuis met prostraties begoruren en
kon niet wachten tot hij weer zou komen. In maart
kwam hij weer en gaf onderricht over Lojong. Kort
daarop ben ik helemaal in mijn eentje naar de
Paasretraite gegaan in Loch Lomond in Schotland. Ik
had Rinpodre gewaagd of ikerbijmochtzijn. Hetmocht
en ik was ontzettend blij. Er waren wel 300 mensen.
Dat vond ik ontzettend veel en ik vroeg me af hoe ik
Rinpoche's leerling kon zijn als er al zoveel waren.
Marlis fthmitz droomde tijdens de retraite dat we een
ruimte hadden voor beoefening."
Terug in Nederland maakt Eric in zijn huis een
ruimte geschikt voor beoefening.

Praten over de begintijd van Rinpoche's werk in
Nederland betekent bijna als vanzelf ook praten
over deretraites in andere landen. Men ontnoette elkaar
tijdens de retraites. Daar was het contact heel intensieí
maar ema was iedereen weer op zichzelÍ aNrgewezen.
Nynke: "Na die eerste retraite had ik niet het gevoel
dat er nog een vervolg zou ziljn. Daar dacht ik gewoon
niet aan, maar toen Rinpoche zelf weer een paar
keer naar Nederland kwam, ging ik er toch weer
naartoe en langzaaï\groeide dat verder. In Groningen
waren heel weinig studenten van Rinpoche. We
oefenden samen met de Kagyii-groep omdat je anders
bijna in je eentje zat en nu met zijn zessen. Dat is vrij
lang ook zo gebleven."
In Amsterdam vormt zió een groepje dat regelmatig
bijeenkomt om gezamenlijk beoefening te doen bij
iemand thuis.
Gisela: "We maakten gezamenlijk uit wat we zouden
doen en wat niet. Dat gaf altijd veel discussie. We
snapten er niet veel van maar de Vajrasattva-mantra
deed ons wel wat. Mediteren deden we eigenlijk
niet, alleen een beetje Ngóndro. Er was absoluut
geen standaard. Dat groepje is uit elkaar gevallen en
overgegaan naar een grotere groep bij Eric."

Dan is het inmiddels 1984. 1984 blijkt een cruciaal jaar
te zljn geweest. Gisela memoreert een teaching van
Rinpoche bijhet Maitreya-instituut in Bommel over
De Vier Gedachten die voor haar onvergetelijk is en
waaraan Rinpoche zelf later ook vaak refereerde
("buttering the bread").
In de zomer van datzelfde jaar is er ook de retraite
in Frankrijk met veel grote leraren, onder wie Z.H.
Dudj om Rinpoche, Z.H.Dilgo Khyentse Rinpoche,
Rabjam Rinpoche en Nyoshul Khenpo.
Dolly: "Het was alsof ik in een heel nieuw uitspansel
terecht was gekomen. Het was heel traditioneel en
sprookjesachtig tegelijk. En volstrekt onwesters.
Eerst gaf Dudjom Rinpoche onderricht. Dudjom
Rinpoche sprak met een heel zacht subtiel stemmetje.
Dat vond ik heel mooi. Hij werd niet vertaald maar
het was prachtig om erbij te zijn. Daama kregen we
les van Dilgo Khyentse Rinpoche. In mijn beleving

Rigpa Nieuwsbrief Juni 1998
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Sogyal Rinpoche aan
de Marcusstraat in 1986

voorjaarsretraite Opende 1 987

was dat het tegenovergestelde. Het leek of zijn
woorden als slagschepen op me afkwamen en me
ergens diep in mijn hart raakten ook al kon ik ook
hiervan nieb verstaan. Er werd wel af en toe een resumé

gegeven door Sogyal Rinpoche. Vanaf die tijd ben ik
serieus met dagelijkse beoeferring begonnen. Daarvoor
was het van mijn kant meer een flirtation. Mijn
devotie begon wortel te schieten."

Nynke: "Ik moest toen eerder weg maar ik heb wel
de 5 dagen Dzogchen van Dudjom Rinpoche
meegemaakt. Dat vond ik ook fantastisch. Als ik
zo nhele ochtend bij het onderrichtwas geweef warm
al mijn kleine en grote problemen opgelost..." Na deze

retraite komen de mensen meer samen voor
gezamenlijke beoefening. Bij Eric wordt wekelijkse
Ngóndro-beoefening gedaan en twee keer per maand
Tsok.
Eric: "Ik woonde toen als antikraakwacht in een
groot huis. Iemand zorgde voor een groot Boeddha-
beeld. Met gele lappen maakten we een ruimte
geschikt als meditatieruimte. Toen is langzamerhand
de verzameling individuen die we waren een sangha
geworden. We hebben op veel adressen gezeten,
o.a. op de Wallen. Rinpoche is daar ook nog op
bezoek geweest. Hij zei bij zo'n gelegenheid eens

dat sommige Tibetaanse leraren raar op zouden

Juni 1998

kijken als ze zouden weten dat hij met alle bijzondere
relikwieën die hij altijd bii zich heeft, in de rosse
buurt van Amsterdam rondloopt."

Als Eric verhuist, verhuist de meditatieruimte mee:
naar de van Eeghenstraat, de Wilhelminastraat en
daarna vijf jaar lang de Marcusstraat. De ruimte
werd vanaf dat moment gedeeld met de Namkhai
Norbugroep die nu Dzogchen-community heet.
In 1984 wordt ook de eerste nationale kerstretraite
georganiseerd, een traditie die vanaf dat jaar steeds
is volgehouden op veel verschillende plaatsen in
Nederland. Pas sinds drie jaar is de kerstretraite
inclusief oud-en-nieuwvieling. Ook in het voorjaar
werd er soms iets georganiseerd.

In 1987 komt Rinpoche voor het eerst naar Nederland
op uibrodiging van de sangha.
Eric: "Rinpoche wilde niet meer in de Kosmos
lesgeven, dus hebben we hem zelf uitgenodigd. Dat
was meteen heel succesvol. Er kwamen 150 mensen
wat veel was voor ons doen."
Nynke: "Dat was in de VU. Rinpoche gaf twee
lezingen; een over Dzogchen en een overhealing. Wij
waren heel blij".
Vóór die tijd was Rinpoche een tijdje niet naar
Nederland gekomen.
Eric: "Hij heeft ons toen getest. Een beetje de kat uit
de boom gekeken: 'hoe zit dat nou met die Hollanders?'
Ongeveer anderhalf jaar is hij niet geweest. Later
zei Rinpoche het heel inspirerend te hebben gevonden
dat we toen gewoon zijn doorgegaan."

In 1988 verschijnt het eerste nummer van de
Nieuwsbrief in een oplage van 30, een paar A-viertjes
met een nietje erdoor, met het laatste onderricht van
Rinpoche erin. Eerst in het Engels, later vertaald.
De redactie bestaat uit Eric, Charlotte Lange, Aat
van Selm, Han Welgemoed en Nynke. Eerder was het
al gebruik geworden om het onderricht dat Rinpoche
in Nederland gaf te transcriberen en tegen kostprijs
te verkopen. Daaruit is geleidelijk de winkel gegroeid.
Op 1,6 mei 1989 wordt de Stichting Rigpu Nederland
in het leven geroepen. Dolly en Eric gaan hiewoor naar
de notaris.
Dolly: "We begrepen wel dat het goed was om alles
een beetje te formaliseren. Het werd ons ook wel
een beetje ingefluisterd door de Fransen en de
Engelsen".
In datzelfde jaar worden ook de eerste cursussen
gegeven bij Dolly thuis. Ngóndro-cursussen in twaalf
keer.

Gisela: "Rinpodre had al wel vaak hints in die richting
gegeven. Toen zijn we dat maar gaan doen. We
deden geen aparte meditatie. We dachten'wat is er
over meditatie te zeggen? Het is gewoon zitten'. Het
was heel knus. Heel veel van de mensen van de
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eerste cursus zijn nu de fakkeldragers zoals ]ohan, Bert,

Sandra, Eveline, Wilma en Xandra. Het ging als een
trein."
Dolly: "Op een bepaald moment gingen we ook
andere cursussen geven. Het Nederlandse boek was
toen nog niet uit. We hebben een tijdie tonglencursussen
gegeven en een cursus over Vajrayana en, heel
brutaal, iets over de bardo's en de verschillende
yana's. Dat waren cursussen van 6 of 8 keer. We
bespraken hoe we het zouden aanpakken en gaven
om en om les.
Nynke: "In Groningen zijn we ín'92 met cursussen
begonnen in het Vipassanacentrurn, los van de Kagyri-
groep. Ze werden geleid door Annemarijne, Jaap, Hars
en mij. Later ook door Daan, Tineke en Diek."

Het Centrum in de Sint Agnietenstraat werd op 26
februari 1993 gekocht. |an Karel wist hiervoor een lening
bij de bank los te krijgen. In september van dat jaar
zijn we met de cursussen daar begonnen.
Gisela: "Toen kwam het boek en toen werd het pas
wat. Eerst zeiden we met de cursussen'met minder
dan zes doen we het niet.' Als we drie deelnemers
hadden, werd er ernstig over gediscussieerd of de
cursus moest doorgaan of niet. Toen hoorden we
uit Engeland geruchten datze daar al vijftig mensen
op een cursus hadden. We kijken nu van 35 deelremers
niet meer op."
Nynke: "Wat het cursus geven betreft is er een heel
groot verschil met nu. Vroeger zochten we zelf een
beetje uit wat we dachten dat goed was. Op een
gegeven moment is er veel meer instructie en
begeleiding uit het buitenland gekomen. Niet alleen
op cursusgebied overigens maar op het gebied van
de hele organisatie. Zoals het nu is, vind ik het veel
prettiger. Eerst hadden we een coórdinatiegroep en
een bestuur en heel veel vergaderingen....". Gisela:
"waarblj we elkaar in de haren vlogen." Eric: "We
wilden altijd consensus en dat kostte heel veel tijd."
Dolly: "Door de nieuwe structuur heeft er een enoÍne
verruiming en verbreding kururen plaatsvinden. Het
heeft ook rust gebracht. Vanuit persoonlijk-
heidsstandpunt kun je vinden dat we door de
internationale regels aan de ketting liggen, maar
tegelijk is het fantastisch om op te geven wat je zelf
bedacht hebt en van een grotere visie uit te gaan."
Gisela: "Het is nu ook veel duidelijker dat werken voor
Rigpa beoefening is. Rinpoche wilde een organisatie
die transparant is zodat je weet wie waarvoor
verantwoordelijk is en dat diegene daarvoor ook
bekrachtigd is."

Eric: "Rinpoche zegt niet'zo moet het'. Hij laat eerst
alle mensen praten en geeft dan aanwijzingen. Wat
hier gebeurde heeft altijd een beetje parallel gelopen
met wat in andere landen gebeurde. Wat intemationaal
samenkwam is gewoon het product van wat alle
nationale coórdinatoren bedacht hadden. Daar is de
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structuur uit voortgekomen. Het is niet iets opgelegds.
Het is wat we zelf gemaakt hebben met Rinpoche als
spiegel en bekrachtiger ervan."
De nieuwe structuur is eind 1995 tijders de kersketuaite
in Kirchheim officiëel ingevoerd. Rinpoche zei
hierover:"Wat voorheen met onzichtbare inkt
geschreven stond, wordt nu zichtbaar."
L:r maart 1996 wordt de nieuwe structuur in Nederland
een feit: Het ICB (International Coórdination Board)
is em groep mensen die direct in contact met Rinpodre
staat. Elk van de lCB-leden heeft een specifieke taak
(een departement) en staat in contact met de mensen
die op nationaal niveau voor datzelfde departement
verantwoordelijk zijn. De nationale departementhouderc
vorÍnen samen het managementteam. Op dit moment
bestaat dat in Nederland uit Sandra van Diermen
(nationaal coórdinator en departementhouder Publieke
Programma's), Tineke Bouma (Studie en Beoefening),
Daan Meerburg (Financiën, Fondsenwerving en
Administratie) en Anneke Hakman (Onderricht en
Communicatie).

In 1.994 geeft Maureen Cooper (ICB-lid voor het
departement studie en beoefening) de eerste
instructeurstraining om aan de steeds groeiende
behoefte aan irstructeurs voor de cursussen te kururen
voldoen, Deze maandelijkse bijeenkomsten worden
nu geleid door ]ohan, Tineke en Gisela.
In september 1995 gaan de stromen van start in
Amsterdam en Groningen, één curriculum voor de
hele internationale Rigpa-sangha. Het gebruik van
videotapes brengt de deelnemers in direct contact met
Rinpoche's onderricht. 1n7997 start er ook een stroom
in Utrecht. Op dit moment volgen in Nederland
circa 250 mensen het curriculum.

In september 7997 komt Sogyal Rinpoche naar
Amsterdam voor een stadsretraite van een week
met Dzogchen Rinpoche en Tulku Pegyal Rinpoche.
Eric: "Dat was te gek, dat Rinpoche er was met de
andere leraren. Dat was in Nederland nog niet
voorgekomen. De stadsretraite was een bezegeling
en een geweldige stimulans."

De jongste loot aan de boom van Rigpa Nederland
is de kerngroep voor spirituele zorg, die in oktober
7997 is opgericht voor de ontwikkeling van de
spirituele zorg voor zieken en stervenden.

Terwijl we dit schrijven is een groep mensen hard aan
het werk om het nieuwe centrum aan de Kuipersstraat
te verbouwen en in te richten. Gelukkig is de groep
vrijwilligers met de sangha meegegroeid, maar de
hoeveelheid werk groeit ook. Dank aan iedereen die
aan het werk heeft bijgedragen en nog bijdraagt uit
toewijding aan Rinpoche en het onderricht en met de
innige wens dat steeds meer mensen de zegen van
dit onderricht ontvangen.@
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I I eellang geleden was het hele dierenrijkl-f in eenhóftio debat verwíkketd over áe
I I vraag of v"leermuizen vogels zijn of
dieren. Na veel gepraat besloten de dieren
op een dag dat vleermuizen beslist geen dieren
konden zijn, omdat ze kunnen vliegen. Het
gevolg was dat de vleermuis van ons verhaal
voorgoed uit het rijk van de dieren werd
verdreven.

De vleermuis ging toen naar het rijk van
de vogels en beweerde dat hij een vogel
was. De manier waarop hij dat deed was
trouwens erg slim. ln die tijd hadden de
vogels een koningin, een koekoek, maar

Juni 1998

illustratie Anneke Hakman

ze troffen voorbereidingen om een koning
te kiezen. Ze kwamen bij elkaar voor een
grote vergadering om te bespreken hoe
ze de verkiezing zouden uitvoeren. Na
veel gepraat besloten ze dat diegene die
het hoogst kon vliegen en dan weer het
snelst kon landen hun koning zou worden.

Op de afgesproken morgen stegen dus
alle vogels op en vlogen al hoger en
hoger de lucht in. Tenslotte realiseerde de
arend zich dat hij op alle vogels neerkeek,

Het verhaal van een vleermuis
een traditionele vertelling door Ringu Tulku
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en hij riep naar hen dat hij het hoogste
vloog. Maar precies op dat moment
klapperde de vleermuis een beetje met
zijn vleugels en riep van boven naar de
arend, "Kijk, ik ben hoger dan jij!" De
arend wist niet hoe hij het had. Hij keek
omhoog naar de vleermuis en vroeg zich
af hoe die in 's hemelsnaam zo hoog had
kunnen komen. Hij wist niet dat de
vleermuis op zijn rug was meegevlogen.

Hierna moesten alle vogels zo snel als zij
konden weer naar beneden vliegen. Alle
vogels gebruikten daar natuurlijk hun
vleugels voor, maar de slimme vleermuis
sloot zijn vleugels juist en plofte als een
steen op de aarde neer. Hij zorgde ervoor
dat hij precies voor de jury neerkwam,
plop!
"lk ben de winnaar," vertelde hij hun trots,
"want ik vloog het hoogste en ben als
eerste geland". Maar ze waren het er niet
mee eens. "Hoe is het mogelijk dat jij het
hoogste vloog? Je landde zoveel eerder
dan de anderen dat je vast vanaf heel
laag bent neergekomen". "Nee, nee, ik
vloog het hoogste", hield de vleermuis vol.
"Je kunt het vragen aan de arend. De
arend is mijn getuigeJ'
Zodra de arend was geland vroegen de
juryleden hem of de vleermuis werkelijk
hoger had gevlogen dan hij. "Ja", gaÍ de
arend toe, 'la, dat deed hij." De vleermuis
wachtte vol verwachting de verkiezings-
uitslag af, maar tot zijn schrik wilde
niemand van de vogels hem als koning.
Ze vonden dat hij te lelijk was. Ze
besloten daarop unaniem dat dit toch niet
de goede manier was om een koning te
kiezen. "De intelligentste vogel moet onze
koning zijn," verklaarden zij!'Hij moet een
scherp oog en een wijze geest hebben en
hij moet heel wakker zijn!'
Toen vroegen ze zichaf hoe ze de keuze
moesten maken. Tenslotte besloten ze dat
diegene die de volgende morgen als
eerste de zon zou zien opkomen hun
koning zou worden.

Zelfs nog voor het helemaal donker was,
zaten alle vogels die avond al met hun
gezicht naar het oosten, klaar voor de
zonsopgang. Maar vreemd genoeg zat de
vleermuis niet met zijn gezicht naar het
oosten maar naar het westen. Plotseling
gaf hij een schreeuw, "Hé, kijk".
schreeuwde hij naar de andere vogels,
"de stralen van de zonl" - en hij wees naar
de laatste stralen van de ondergaande
zon die nog net te zien waren boven de
berg.

Alle vogels draaiden zich om om te kijken
en waren zo verbaasd dat ze niet wisten
walze zeggen moesten. Ze moesten wel
toegeven dal ze inderdaad zonnestralen
boven de berg zagen. "Maar dat is niet de
echte zon", mompelden ze zonder veel
overtuíging. En toen brak er een lange
discussie los.

De vleermuis deed tenslotte net alsof hij
toegaf. "Jullie hebben gelijk, natuurlijk, dat
was niet de echte zon", stemde hij in. "En
weet je waarom? Omdat de echte zon
daar is" - en nu wees hij naar de oostelijke
hemel (hij was de enige die naar het
oosten gericht was) waar de morgenzon
net was opgekomen.

Zelfs toen, ondanks zijn slimheid,
weigerden de vogels hem tot hun koning
te maken. "Je hoofd ziet er niet uit als het
hoofd van een vogel" vertelden ze hem.
"Het bestaat niet dat je een echte vogel
bent, je moet iets anders zijn. Ga weg en
laat ons met rust."

De vleermuis was zo bedroefd om die
dubbele afwijzing dat hij wegging, zich
verborg in een eenzame grot en daar
ondersteboven aan het dak ging hangen
Zo komt het dat sindsdien vleermuizen
altijd ondersteboven hangen te slapen.

View 8 1997
(vertaling Harriët Visser)

Rigpa Nieuwsbrief ]uni 1998
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De aarde is met hemel
volgestouwd

en elke gewone struik
staat

in brand van God
maar alleen hij die ziet
doet zijn schoenen uit
de rest ziI er om heen

bramen te plukken.
(Elisabeth Barrett)

Wat valt er nog aan toe te voegen?
Tcrch zal ik ren poging wagen. Ik wil
dan ook een biidrage geven vanuit
miin eigen ervaring. De vraag was
een verhaal uit de vriiwillige
terminale zorg waar ik werkzaam
ben. Ik heb besloten om een stukfe
van mifn leven zichtbaar te maken.
Hoe de wegnaar de terminale zorg
v'oor mil is gegaan en bifna logtsch
geweest is. Daarbii komen motivatie
en belevenissen in beeld.

t f,iin eerste herinnering aan de dood dateert

l\ /l van toen ik een laar of ácht was. We, een gezin
I Y l"utt acht kinderen, kwamen voor het o.,tUilt
naar beneden. Tot mijn grote schrik lag de gele
kanarie dood in zijn kooitje. Iets wat er maar als een
kuikentje uit bleef zien, ging dood. Mijn moeder zei
dat ze het later wel op zou ruimen. Ik was diep
geschokt en moest vreselijk huilen. Hoe wist zij
trouwens dat hij echt dood was? Het was winter en
behoorlijk koud, de kachel was nog aan. Misschien
was hij gewoon veel te koud geworden. Ik ging op
zoek naar een klein doosje, legde daar van die
knalrose make-up watjes van vroeger in. Daar legde
ik heel voorzichtig het kanariepietje op. Dekte hem
wat toe en zette hem bij of op de kachel, dat weet ik
niet meer zo goed. Ik moest naar school, ik moest hem
alleen laten, akelig. Op school was ik de helft van de
tijd met mijn gedadrtm bijhet doosje met zijn kostbare
inhoud. Tussen de middag snelde ik naar huis, maar
hij lag er nog net zo bij als toen ik weg ging. Hij was
echt dood. Hij heeft de hele middag nog in zijn knal
rose wiegje gelegen en ik heb hem toen begraven.
Het is een vraag, die mijn hele leven is blijven spelen,
wanneer is een levend wezen gestorven? Hoe weet
je dat? Niet alleen door de uiterlijke kenmerken, dat
wist ik zeker, maar wanneer dan wel?

De aarde is met hemel volgestouwd...
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tekening: Eva Durlacher

Toen ik elf was, is mijn vader gestorven. Hij was
emstig ziek, hij had kanker. Een jong katholiek gezin,
acht kinderen de jongste zeveÍr, de oudste zestien en
vader gaat dood. Heel ingrijpend. Mijn moeder heeft
mijn vader verzorgd en verpleegd tot hij gestorven
is. Nu kan ik bedenkeru wat moet zij dood en doodmoe
geweest zijn. De zorg voor mijn vader, de kinderen
van wie het leven voor een groot deel gewoon door
ging. Wat een kracht heeft ze opgebracht. Op een
gegeven ogenblik zou mijn vader het heilig Oliesel
krijge".Dat is een heilig sacrament, voor de stervenden.
De kamer werd schoon gemaakt, schone lakens en het
bed kreeg een andere opstelling, zodat we er allemaal
omheen konden, er kwam een priester, die het heilig
Oliesel toediende.

Er werd uitgelegd, dat het een sacrament was voor
papa, omdat hif heel erg ziek was, zodat hij zich nog
meer gesterkt zou voelen doorJezus, die voor ons allen
gestorven was. Er werden gebeden gezegd, het
Oliesel werd toegediend en we hebben gepraat. De
wensen van papa werden gezegd. Het was een bijna
onwerkelijke situatie, die heel diepe indruk op me
maakte, door de "heiligheid" er van.
Heel veel kaarsen, de priester, mijn ouders, die
wisten wat er aan de hand was, heel ingetogen diep
treurig en toch bijna feestelijk.

Rigpu Nieuwsbrief
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Het ziekbed heeft nog even geduurd. Ik weet dat ik
uit het diepst van mrl"n hart toen heb gebeden, of papa
maar mocht sterven. Hij had zo veel pijn en hij zou
nooit meer beter worden. Dan was het toch beter als
hij naar fezus kon gaan. Het gebed van een kind is
erg kradrtig en opreót, dat kan ik nu nog voelen. Papa

mocht gaan naar ]ezus.

Later in mijn werk als beeldend kunstenaar ben ik er
steeds naar op zoek geweest het uiterste gevoel van
vergankelijkheid in beeld te vangen. Hoe kun je dat
vormgeven? Welk materiaal gebruik je dan? Voor mij
werd belangrijk dat niet alleen de inhoud van het beeld
over vergankelijkheid ging, maar dat het hele beeld
het is. Vergankelijkheid zichtbaar maken. Wanneer
is iets nu dood, hoe lang blijft iets hetzelfde in zijn
verschijningsvorm, die overgang. Ik heb dagen,
weken lang met een stethoscoop op mijn hoofd
rondgelopen gekoppeld aan mijn hart. De beweging,
het ritme, de stroom was te horen. Ik leefde.
Tegelijkertijd kwam ik er achter dat vergankelijkheid
ook leven was. Zoals ik het toen ervoer in een andere
vorm, een andere beweging, een ander ritrne. Wat ik
miste was de levende aanwezigheid van liefde. De
stroom van liefde voorhet vogeltje, voormijn vader
enz. Hoe kan datvorm ktijge..Lr de schoonheid van
het beeld, de sererriteit, de stilte, het tijdelijke. Het heeft
me toendertijd enorm bepaald en dat doet het nog.
Van daaruit liep het als het ware over in de vrijwillige
terminale zorg. Een heel natuurlijk proces. Ik btiif in
contact met mijn liefde voor levende en gestorven
wezens.

Ik wil niet al te veel uitwijden over deze vorm van
zorg. Ik heb besloten om een ervaring met jtrllie te delen.
Er kwam een hulpvraag binnen bij ons project
terminale zorg. Een jonge man, ik zal hem Ron
noemen, had aids, een tamelijk lastige situatie. Zijn
vriend zelf ook ziek, kon niet meer. Er was dringend
hulp nodig. De projectleider vroeg mij of ik daar
wel heen wilde, een voorreót was het. Ik op mijn fiebje
er naar toe. Ik kom daar aan, zijn vriend, ik zal hem
Dik noemen, doet open. Hij had een soort onrust over
zich, duidelijk voelbaar. Ik dacht nog, ik kan het me
voorstellen, zo maar iemand vreemd in huis. Dat is
ook niet mis. Hij leidt me verder naar binnen en wil
me voorstellen aan Ron. Maar Ron zegt gelijk "Maar
ik ken je". Ik kijk hem aan, heel even verbaasd, maar
dan valt het kwartje. Een paar fel blauwe ogen kijken
me aan en die kende ik inderdaad: een oud-
medestudent van de academie. Ik schrok me het
mik mak. "lezus, ben jij het?" . Zo zei ik het letterlijk.
Als je nu weer naar het gedicht gaat waar ik mee
begonnen ben, krijgt het wel een heel bijzondere
betekenis.
We waren niet de beste vrimden tijdens de studietijd.
We hadden zo onze eigen manier van denken, die niet
veel overeenkomst verioonde. En daar zatik,bij zijn
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bed in de wetenschap dat ik er nog vier uur moest
blijverg dat was de afspraak. Dik vroeg zich af of het
wel kon, maar Ron zei hem, dat hij gerust weg kon
gaan, we zouden het wel redden. Het duurde maar
even, of we haddm de oude patronen alweer opgepakt.
Ik werd er naar van en wilde dat ook niet meer,
daarvoor was ik er niet. Toen heb ik geleerd, niet te
veel persoonlijk in te gaan op een min of meer
agressieve houding. Ik reageerde. Toen ik dat eenmaal
zag,kon ik het bij hem laten en in mijn eigen energie
proberen te blijven. Dat gaat niet van de ene dag op
de andere, maar langzaamaern leerden we samen op
weg te gaan in deze situatie. We konden op een
gegeven mommt uren stil bij elkaar zijn. We hoefden
ons niet meer te meten, het was goed zo.Ik kwam drie
maal in de week bij hen. De relatie verdiepte zich, ook
met Dik. Op een gegeven ogenblik zei ik tegen Dik,
dat het me zo verbaasde dat ze geliefden waren. Ik
had nog nooit ook maar enig gebaar, woord of blik
in die richting gezien tussen hen. Het verbaasde me
en ik vroeg me af hoe dat kon. Dik keek me verrast
aan en moest constateren dat het inderdaad zowas.
Hij was het zich niet meer bewust. Het was zo
gegroeid in de loop van hun ziekzijn.De spanningen
waren zo groot geweest, ze waren beiden zo ziek
geweest. Ze hadden zolangzelf aangerommeld, dat
hun lieÍde voor elkaar in het hele gebeuren geen
plek meer had, om geuit te worden. Overleven, daar
ging het om. Ik zei hem, dat ik het zo jammer vond,
daar alleen al het feit dat ze nog steeds samen waren
en nog zorg voor elkaar hadden wel aangaf, hoe
verbonden ze waren. Een poos na dit gesprekje
veranderde er zo hier en daar wat. De liefde en
warmte kwamen weer terug in huis. Op een gegeven
moment hebben we het erover gehad of het missdrien
goed was als er nog iemand bij zou komen, zodat de
zorgwat minder biiDik zou komen te liggen en ze
wat meer tijd voor elkaar zouden hebben. Zo kwam
er nog iemand bij en langzaarnaan herstelde de
situatie zich.ZelÍs het contact met de familie kwam
weer op gang, eerst met een broer waar veel narigheid
mee geweest was. Ook de ouders kwamen weer in
beeld. Hetziin ongelooflijke prccess€n. De danlóaarheid
en het voorrecht daarbij aanwezig te mogen zijn
hebben me nooit verlaten.

langzaam ging het sledrter met Ron. Desondanks ging
hij toch nog naar het ziekenhuis voor een bloed-
transfusie, want dan voelde hij zich wat beter. Op een
gegeven moment lag hij weer in het ziekenhuis en ik
ging bij hem op bezoek. Na even wat bij elkaar
gezeten en wat gepraat te hebben, wilde hij me wat
vertellen. }{ij zei:- "Ik ga nu bijna sterven". Het enige
wat ik kon, was hem zeggen, dat het klopte, dat het
niet meer lang kon duren. In een gebaar van innigheid
hebben we een poos met onze voorhooÍden tegen elkaar
aru:lgezeten, heel stil, heel ontroerd, verbonden door
alles. Tranen stroomden over onze wuulgen, zonder
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verdrietig te zijn. Ik kon hem
zeggen, dat ik hem zou missen,
maar dat het goed was. Ineens
begon hij te grinniken en zei:"
Tja, wie had dat nou gedacht,
zljn we toch nog van elkaar
gaan houden". Zo voelde het
ook, we konden elkaar laten
in wie we waren en dan gaat de
rest vanzelf.

In die tijd heb ik op mijn manier
veel beoefening gedaan. Ik was
nog maar kort bij Rigpa. Mijn
beoefeningen waren dan ook
mengsels van vroeger thuis en
Rigpa. Vooral de visualisaties
vond ik in die tijd een steun, het
werd letterlijk en figuurlijk
Iichter. Toen in het ziekenhuis
heb ik hem uit het boek van leven en sterven
voorgelezen, steeds kleine stukjes, meer kon ook
niet. Hif kwam weer thuis, hij was een stuk
transparanter geworden. Plots kwam ziin vader
aangereisd, hij moest komen, dat werd hem ingegeven.
Ron, hoe ziek hij was, ging overeind in bed zitten en
ging met zijn vader praten. Ron vroeg of ik er bij wilde
blijven. Hij vertelde hem allerlei dingen van vroeger
en hoeveel hij aan hem te danken had. Zijn ogen
vielen soms al helemaal weg, maar hij bleef vertellen
aan zijn vader. Op ee., gegeven moment moest iknaar
het toilet, zijn vader kwam achter me aan, in paniek.
Hij begreep er niets van, "Wat gebeurt er toch." Ik zei
hem: "Op dit moment krijg je van je zoon het grootste
geschenk wat hij je geven kan, zijn liefde voor je, zijn
dankbaarheid voor het leven wat hij via jou gekregen
heeft, ondanks alles." "Ga maar naar hem terug en
hoor het, voel het want het zal de laatste herirurering
zljn." I,-Ilj was helemaal van zijn stuk, maar kon
blijven. Toen werd Ron echt heel moe, hijhad alles
gezegd, wat hij wilde zeggen en hij kon gaan slapen.
Hii was bekaf. 's Nachts bij de nachtzuster heeft hij
nog in haar armen gehuild en hijis de volgende dag
gestorven, liggend op zijn rechterzij.

De dagen, die volgden, waren onwerkelijk. Er moest
veel gedaan worden, geregeld, een groot deel deed
zijn broer. Ron lag in de kamer in een eenvoudige
vurenhouten kist, niet eens geschaafd, ruw dus, stro
in de kist en daar lag Ron. Iedereen kon binnenlopen.
Langzaam vulde de kist zich met allemaal kleine
Iieve dingetjes. Er branden steeds kaarsen, het was
licht. Er werd ook weinig gehuild, het was goed
zoals het was. Iedereen zorgde er voor, dat er
momenten waren dat je alleen kon zijn met Ron en
dat was goed. In die tiid heb ik veel beoefening
gedaan, ik werd er heel rustig van en kon miin liefde
blijven voelen, ik stroomde letterlijk over.
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De begrafenis was ook heel bijzonder. Er was een
afscheidsdienst in een kerkje op een terp. Er was
een lang slingerend zandpad naar het kerkje toe.
Het was warm, de raampjes van de auto's waren
opengedraaid en bij de kerk stond een doedelzak- speler
te spelen. Het geluid kwam in flarden aangewaaid,
we werden gelokt, het was adembenemend. In het
kerkje danste het licht in en rond de open kist, een
vlinder dwarrelde constant rondom het lichaam van
Ron. Even kreeg ik het gevoel, gevangen in het kerkje
kon hij niet naar het licht, naar buiten toe. Anderzijds
was het een zo lichtvoetig dansen en spelen dat het
ook bij iedereen een glimlach opriep, vredig.

Op een wandeling had ik een keer een steentje
gevonden dat ik aldoor aan Ron had willen geven.
Een steentje dat bij hem paste in mijn gevoel. Ik
droeg het nog steeds in de zak van mijn jas. Op een
gegeven moment, ik zat aan het water, gewoon te zitten
en ik voelde het steentje weer in mijn zak. Ik heb toen
van riet een mandje gevlochten, heel klein maar, ik
heb er kleine blaadjes in gelegd en het steentje. Ik heb
het in de palm van mijn hand genomen en heel zacht
in het water laten glijden. Een klein stukje dreef het
weg, toen met een zo intens en elegant gebaar, ging
het mandje een beetje scheef hangen, het steentje
gleed uit het mandje en dwarrelde naar beneden. Het
mandje vond met een zadrt gebaar zijn evenwidrt weer
en ging met de stroom mee.

Marijke Holt
Rispa Gronineen.
trJ
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Het ondetstaande artikel is en vertaling uit Dzogchen
News'. 'Dzogchen News'is het kwartaalblad van
Dzogchen Rinpoche en het Dzogchen-
klooster in Zuid-India en onlangs is de eerste edifie
venchenen. In de Rigpa Meuwsbrief zal er regelmatig
aandachtbesteed worden aan nieuws van Dzogchen
Rinpoche en het Dzogchen- Hooster, gezien het grote
belang dat de Dzogchen-traditie en het Dzogchen-
klooster voor de Rigpa-sangha heeft.
Naast informatie over het klooster en de Tibetaanse
nederzetting waar het klooster het middelpunt van
is, wordt in het eerste nummer een levensbesduiiuing
gegeven van Dzogchen Rinpoche.
Traditioneel wordt er in een levensbeschriiving van
een meester een opsomming gegeven van diens
Ieraren, van de initiaties welke hii ontvangen heeít,
de teksten die hii bestudeerd heeít en wat ziin
voomaamste beoefeningen ziin. Om de veelheid aan
namen en termen in dit gedeelte van het artikel
toegankeliiker te maken ziin er voebtoten toegevoegd.

TASHI DELEK
tftiidens Dzogchen Rinpoche's rondreis door

I n*opa aÍgelopen zomer en herfut werd duidelijk
I aat er behoefte bestaat aan een intensievere

communicatie tussen het klooster en de mensen en
organisaties die het klooster steun verlenen, zoals Rigpa
en Chindak. Hiertoe is een kantoor geopend in
Kollegal dat zorg zal dragen voor het contact tussen
het moederklooster, de vertakkingen die over de
hele wereld verspreid liggen en de Rigpa-sangha. Dit
kwartaalblad zal een schakel vormen bij het verbeteren
van de communicatie. Het zal steeds het laatste
nieuws bevatten over de ontwikkelingen van het
klooster en de Dhondenling nederzetting. Wij hopen
dai dit een waardevolle bron van informatie zalzijn
voor een ieder die belangstelling heeft voor het werk
van het Dzogchen- klooster en het opbloeien van
de Dzogchen-traditie.

Het Dzogchen-klooster in Zuid-India is gelegen in het
centrum van de Dhondenling nederzetting. Het ligt
niet ver van Kollegal en op 180 km afstand van
Bangalore. De nederzetting is :r:.1974 opgericht door
zo'n vijfhonderd Tibetaanse vluchtelingen. Op dit
moment bestaat zij uit tweeëntwintig dorpen die
vemoemd zijn naar letters van het alfabet (A tot en
met V). De dorpen zijn gelegen op zo'n 1000 meter
boven de zeespiegel en liggen verspreid over een

oppervlakte van 1500 hectare rond een heuvel.
Op de top hiervan ligt de privé-residentie van de Dalai
Lama. Op een kleine afstand, aan de oostzijde is het
klooster gelegen en aan de westzijde liggen er behalve
het kantoor van de secretaris van Z.H. de Dalai Lama

Het Dzogchen klooster in Zuid-lndia

een school, een ziekenhuis en een bank. Er wonen op
ditmoment zoh vijfduiz€nd mensen enhetis de jongste

en meest afgelegen nederzetting van de 5 Tibetaanse
nederzettingen in Zuid-India. Dientengevolge heeft
dezenederzetting de meest gebrekkige transport- en
communicatie faciliteiten.
Daarentegen onderhoudt zij een goede relatie met de
naburige Indiase gemeenschap enheeft zij een snelle
ontwikkeling doorgemaakt, waarbij het probleem
van de drinkwatervoorziening en van de lokale
verbindingswegen grotendeels is opgelost. Gesteund
door Z.H. de Dalai Lama heeft Dzogchen Rinpoche,
als president van het Dhondenling comité, een
leidende rol op zich genomen in de ontwikkeling van
de nederzetting. Dankzij de wijgevigheid van sponsors
in Europa, Australië en de Verenigde Staten was
Rinpodre in staat zich full-time te wijden aan het geven
van steun en leiding.

Dzogchen Rinpoche, Jikme Lósal Wangpo, is geborm
op 17 december 1964 in Sikkim. Hij werd door Z.H.
de 4e Dodrupchenl herkend als de 7e incamatie van
Dzogchen Pema Rigdzin, de grote heilige en de
stichter van het Dzogchen-klooster en in 1972 vond
zijn inwijding plaats. Z.H. Dodrupchen Rinpoche
bracht hem in contact met Dzogchen Khenpo Rahor
Thubten, die zijn leraar werd in de volgende drie jaar.

I:n deze periode bestudeerde en ontving Rinpoche de
volledige initiatie van de Nyingma Kama2 vanZ.H.
Dodrupchen Rinpoche, gevolgd door de Rinchen
Terdzó Chemo3 van Z.H. Dllgo Khyentse Rinpoche.
Tijdens een bezoek aan Bhutan ontving hij het
complete onderricht van Pema Lingpa van Z.H.
Dudjom Rinpoche. Zijn opvoeding werd nauwlettend
gevolgd door Z.H. de Dalai Lama, die een sterke
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Dzogchen Rinpoche met echtgenote en zoontje

band voelt tussen hemzelf en Dzogchen Rinpoche, een
band die ontstaan is in de tijd van De'Grote Vijfde'
Dalai Lama.
1n1975 gaf de Dalai Lama Rinpoche het advies om
naar Dharamsala te gaan, waar hij op betrekkelijk jonge
leeftijd toetrad tot de boeddhistische School voor
Dialektiek. De daarop volgende 7 jaar wijdde hij
aan de bestudering van de Prajnaparamita4 en
Pramana Vartika, gevolgd door een drie jaar durende
studie van Madhyamikas . Hiermee behaalde hij een
graad in de boeddhistische filosofie. Het is de wens
van De Dalai Lama dat Rinpoche de houder wordt
vanhet Visionaire Onderrichtvan de 5e Dalai Lama6
en op deze school ontving Rinpoche zijn eerste
onderricht. Dit vond een vervolg tijders de inauguratie
van het Dzogchen-klooster tn 1992 door Z.H. en
moet zijn voltooiing nog krijgen. Aan het eind van
zijn eerste studiejaar in Dharamsala zond Z.H.
Rinpoche naar Dudjom Rinpoche in Nepal, waar hij
de Dudjom Terchó7 ontving.YanZ.H. Dilgo Khyenbe
Rinpoche ontving hij de Chokling Terdzó8 m vanZ.H.
Trulshik Rinpocheg de Konchok Chidulo.
In die periode nodigde Z.H. elke winter Maywa
Ktrenpo Thubten in Dharamsala uit en samen met hem
bestudeerde Rinpoche de Longchen Dódud1, Nyelso
Korsuml2 and Kunzang Lamai Shelungl3'
In 1985 nam Rinpoche een uibrodiging van Tulku
Kalsangl4 aan om het Dzogchen-klooster in Tibet
te bezoeken.Bij deze historische gelegenheid werd
hij verwelkomd door een luisterrUke schare bestaande
uit ongeveer vijfhonderd ruiters in ceremoniële
kleding en vele lama's en monniken. Tijdens zijn
twee maanden durende bezoek slaagde Rinpoche erin
een ontmoeting te hebben met alle hoofden van de
vertakkingen van het Dzogchen-klooster en om vele
lokale pelgrimsplaatsen te bezoeken. Er werd een
bedevaart ondemomen naar Lhasa en de Saman-
tabhadra-berg in China.
Na zij studie werd Rinpoche door Z.H. de Dalai
Lama verzocht om naar het Zuiden van India te
gaan om aldaar de herbouw van het Dzogchen
klooster te voltooien en er een shedra (studie college)
te vestigen, overeenkomstig de wens die de 5e Dalai

Juni 1998

Lama drie eeuwen eerder geuit had tegen Dzogóen
Pema Rigdzin. Ondanks een gebrek aan ervaring
met bouwzaken of managementheeft Rinpoche vele
obstakels overwoÍrnen en in 1992 was de bouw van
de tempel en de shedra, gebouwd naar het voorbeeld
van het beroemde Shri Sengha College van het
oorspronkelijke Dzogchen-klooster, voltooid.
Dzogchen Rinpoche is de leidende kracht achter de
wederopbouw van het Dzogchen-klooster. Orver-
moeibaar heeft hii zichingezet voor het klooster en
het welzijn van de monniken.
Nu hij getrouwd is en een zoon heeft draagt hij de
verantwoordelijkheid voor het beheren van het
klooster meer en meer over aan de oudere moruriken.
Zijn voomaamste taak in de toekomst zalziinom de
meesters van de diverse lijnen van overdradrt op een
lijn te brengen en om de Dzogchen-traditie tot bloei
te brengen. Rinpoche is spiritueel mede-directeur
van Rigpa en vice-voorzitter en bewindvoerder voor
het leven van de Nyingmapa Mónlam Chenmols
die jaarlijks wordt gehouden in Bodhgaya in India.

Noten
1 E.n g.oot hedendaags meester uit de Nyingmapa-school van

de Longchen Nyingtik lijn van overdracht.
2 Lange overdrachtslijn van meester op leerling vanafde Boeddha

in de Nyingmapa traditie.
3 Compilatie van al het Terma-onderricht (Dharma schatten) van

de Nyingma school.
4 Categorie van onderricht dat ingaat op wijsheid en leegte van

inherent bestaan.
5 'Midden*eg filosohe': de meest subtiele of volledige hlosofie

van de leegte van inherent bestaan.
6 Een Terma van de 'Grote Vijfde' Dalai Lama.
7 Terma ondenicht van Dudjom Lingpa, een van de meer recente

Dharma-schat onthullers.
8 Het Terma onderricht van Chogyur Lingpa.
9 De discipel van zowel Dudjom Rinpoche als Dilgo Khyentse.
10 Wi.ld verbreid Terma-onderricht van de Terton Jatson Nyingpo.
11 Een geschrift over Dzogchen, de Natuudijke Grote Perfectie,

door Gyalwa Longchenpa (Longchen Rabjam).
12 Een trilogie van Longchenpa: Het gemak en de ontspanning
van de geest.
l3 Een 'klassiek' boek van Paltrul Rinpoche over de Ngóndro,

de voorbereidende beoefeningen van het Tantrische pad of het

Vajrayana.
14 E"n b"l*grijke incarnatie uit het Dzogchen-klooster; hij
heeft veel werk verzet voor het herbouwen van het studiecentrum

behorende bij het Dzogchen klooster in Tibet.
15 Hetjaarlijkse gebedsfestival voor de wereldvrede, waarvoor
monniken van alle Nyingma kloosters en beoefenaars uit de

hele wereld bij elkaar komen.

Paul Philipsen, inEmationaal coórdinator fondswerving
Melein Ankersmit, coórdinator fondswerving voor
Nederland. Met dank aan Katja Vos (vertaling),
Johan Dijk en Eric Soyeux (noten).
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Jn een vraaggesprek vertelde de dichter/schriiver

I Ioseph Brodsky dat hij zijn studmten ieder jaar een

Ipaar duizend dichtegels van buiten liet leren. I{eden

hiervoor was datze, op het moment van de dood, zich
misschien deze gedichten zouden herinneren en niet
overgeleverd zouden zlin aan totale angst-

Ik ben mij niet zo bewust van mijn eigen naderende
dood, wel ben ik me sterk bewust van de naderende
dood van mijn ouders. Er is een diep verlangm in mli
hen te steunen in deze fase van hun leven. Een
manier lijkt mij is me te verdiepen in de Phowa-
beoefening die je doet op het moment van de dood.
Immers, inzicht en beoefening in deze practice zullen
mij rust en vertrouwen geven, wat ik weer door kan
geven in het contact met mijn vader en moeder.
Eind november ging ik terug naar lerland, terug
naar Tulku Pegyal Rinpoche, terug naar zijn liefde en

de liefde van al mijn vrienden daar. Aangekomen in
het donker vond ik blindelings miin weg, waren al
mijn vrienden er en was er als vanzelf concentratie
en focus voor de retraite.
Iedere dag zijn er twee sessies met instructie. Ze
worden vertaald door Bruno, een Franse monnik en

Ieerling van Dilgo Khyentse Rinpoche. Een
kosmopolitisch taalgezelschap: een Tibetaanse meester

vertaald in flamboyant Frans/Engels met onder de

vijfenveertig toehoorders Ieren, Engelsen, Fransen en

acht Nederlandersl Een kleine hechte groeP.

Tulku Pegyal Rinpoche begint zijn instructie met
een grondige uitleg van de Longchen Nyingtik
Ngóndro, het belang van de juiste motivatie, de

Toevlucht, de Bodhicitta en het Verenigen van je
geest met de wijsheidsgeest van Guru Rinpoche'
Dat is altijd het begin van een Phowa-beoefening.
Daarna volgen heel gedetailleerde en precieze
instructies over het doen van de Phowa-beoefening,
de gebeden en de visualisaties. Elke sessie wordt
afgesloten met het doen van de Phowa-beoefening.
Over de instructies kan ik eigenlijk weinig vertellen-
Ztj zíin zó verbonden met het doen van de practice
en enkel op hun plaats binnen een dergelijke retraite'
Tulku Pegyal Rinpoche verbindt ons allen in een

atmosfeer van liefde en vertrouwen. De concentratie
is groot. In de pauzes is er een sfeer van vroliikheid
en uitgelatenheid. We maken grapjes over de practice,

wat onze onzekerheid in de beoefening bespreekbaar

maakt. Het is tenslotte ook wel eng om je zo direct
bezig te houden met ie eigen dood en met het
transporteren van je bewustzijn vanuit je lidraam, door
je hoofd, naarhet licht van Amitabha, de boeddha van

grenzeloos licht.Het is zo'n oefening in vertrouwen!
Donderdag gaat Bmno weg. Onze verbondenheid is

inmiddels zo sterk dat we communiceren met lachjes,

Phowa-retraite met Tulku Pegyal Rinpoche
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Tulku Pegyal Rinpoche

gebaren en giechelen. We doen nu iedere dag de
beoefening; twee sessies per dag in diepe concentratie.
Ik heb geen woorden om over te brengen hoe
fantastisch deze dagen waren. Er is piin en verdriet,
want loslaten is niet altijd gemakkelijk, maar in deze

omgeving van liefde en vertrouwen is het ook
bevrijdend en sprankelend om los te laten. Er heerst
vrolijkheid lidrtheid en een diepe verbondenheid met
elkaar.
Als op zondagde retraite is afgelopen, bekruipt me
even paniek. "Hoe moet dat nu zonder Tulku Pegyal
Rinpoche? Zonder zijn liefde? Nu moet ik het weer
helemaal alleen doen". Maar niets daarvan is waar.
Ik ben helemaal niet alleen! Ook niet op het moment
van de dood.
En nu thuis; nu mijn vader echt in een soort
niemandsland van emoties en stemmingen valt m hij
op het punt staatzijn huis, zijn vertrouwde omgeving,
zijn lichaam en meer en meer zijn geest achter zich
te laten, voel ik ook dat hij niet alleen is. Ik heb
vertrouwen dat het licht van boeddha Amitabha
ook op hem schijnt. En precies wat ik voor ogen
had, namelijk dat ik mijn rust en stabiliteit een klein
beetje uit kan stralen in deze moeilijke familiesituatie,
lijkt te gebeuren.
Mijn dagelijks gebed is nu tot de beschermer de

boeddha Amitabha, de boeddha van grenzeloos
liól "moge u alle levende wezens begeleiden op het
pad van phowa".

Wilma Peeters
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ZAM

vsíspleíden efl ffiet de opbrengsten

xit devnkoop oan audio- en

aídeocassettes en andere Wdukten
het raerk van Rigpa efl v&n Sogyal
Rinpoche te onderstannen. ZAM ís
bezig internationaal uit te groeien
tot een zer belangrijke fnanciële
halpbron ooor Rigpa.

In de Nieuwebrief van maart vorig jaar
inn:rduceerde Astrid Irnmerzeel de
ZAMgroep. ZAM Retail Holland werd op
l januari 1W7 opgericht en Astrid trad
hierbÍj in dienst. Het ldgpawinkeltie dat
bnt dan toe werd belreerd door vrijwilligers
werd ZAM winkel an ging groeien.
Er kwam een uitgebreider assortissement.
Er kwam een mailorder-systeem met een

catalogus zodat ook mensen die buiten
Amsterdam wonen produkten kunnen
aanschaffen. Het aantal opties bij de Tape

van de Maand - teg,enwoordig de Rigpa
Link - werd uitgcbreid. DÍt zijn nog maar
e€n paar yan dc vele veranderirrgen die
hebben plaatsgevonden. Per 1 februari
1998 is Astrid &estopt met haar werk voor
ZAM en heeft Warda Dubbirrk haar
opgevolgd. Als we straks in het nieuwe
centrum zittcn, heeft ZAM meer
winkelmimte en daannee de mogelijkheid
voor ern groter assortiment. Ook zalZANI
meer eên eigen gezicht kunnen krifgerr en

Laat je inspireren in je dagelijkse leaen door
het znerk aan Sogyal Rinpoche

In Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven gaat Sogyal Rinpoche uitgebreid in
op de Tibetaans Boeddhistische visie op leven en dood en vertaalt deze naar onze

westerse dagelijkse wereld. Het gaat over het begrijpen van de zin van het leven, hoe
we het leven en de dood kunnen aanvaarden, en hoe we anderen hierbij kunnen helpen.

Heel veel mensen zijn door dit boek geraakt en hebben er baat bij.
In een ander boek: Dagend Inzicht staat iedere dag een nieuwe

uitspraak van Sogyal Rinpoche en van andere leraren. Het Nederlandse boekje
Meditatie bevat het hoofdstuk over nreditatie uit het Tibetaanse Boek van

Leven en Sterven. Heel goed als eerste kenrrisnraking met dit onderwerp.

Je hebt Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven qelezen,

en je wilt verder met de onderwerpen die daarin
aan de orde komen. Naast de cLrrsussen bij Rigpa zijn

daarvoor nog de volgende mogelijkheden:

voor het beluisteren 
"r, 

l.:ï;::t:;
retraites door Sogyal Rinpoche

. studiepakketten
het ortderricht van Sogyal Rinpoche in een doos

met een aantal cassettes en werkmap.

Ê

. een abonnement op Rigpa Link
hiermee ontvang je thLris regelmatig

ar-rdiocassettes of video's

' de'View'
het internationale Rigpa tijdschrift

nret veel artikelen en interviews
die zeer het lezen waard zijn.

van (Ti betaanrl e o.,tdh?rotïIïl
leraren en over het Boeddhísme,

zowel voor merlsen die zich willen
oriënteren, als voor degenen die er

meer in thuis zijn.

Nieuwe boeken in de winkel
De Dalai Lama - Het goede hart

In 1994 vond er in Engeland een seminar plaats met Boeddhisten en Christenen. De

Dalai Lama las korte fragmenten voor uit de vier evangelien en becommentarieerde deze
vanuit Boeddhistisch perspectief. Na elk commentaar wisselden de deelnemers
gedachten en ervaringen uit. De Dalai Lama ging in op de overeenkomsten en de
verschillen tussen de beide religies. Er werd samen gemediteerd. De sfeer was heel open
en informeel. Het is heel ontroerend om te lezen hoe in die openheid van het delen van
ervaringen het stilstaan bij verschillen de sfeer niet afsluiten maar juist nog opener
maken. Het boek is vooral een weergave van een spirituele beoefening in een heel nleuwe
'interrel igieuze' context.

Thrangu Rinpoche - Buddha Nature

Thrangu Rinpoche becommentarieert de Uttara Tantra Shastra. Het is een serie
teachings die Rinpoche in Budhanath in Nepal qaf aan merendeels westerse studenten.
Gedurende twaalf dagen gaf Rinpoche in zijn eigen shrineruimte uitleg over Uttara
ïantra Shastra aan zo'n zestig studenten. Aan het eind van elke sessie was er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen en de antwoorden daarop zijn ook
verwerkt in het boek. (Aanbevolen voor Stroom 3.)
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Lobsang Lhalungpa - Het leaen oan Milarepa

Milarepa leefde in de elfde eeuw in Tibet.0mdat hij in zijn jeugd slechtwerd behandeld

door zijn oom en tante, ging hij om wraak te kunnen nemen in de leer bij een magiër.

Daar leerde hij zwarte kunst toe te passen. Hij doodde hierbij veel mensen. Hij kwam tot
inkeer en ging in de leer bij een beroemde leraar uit die tijd, Marpa. Milarepa onder-
ging de ene beproeving na de andere. Hij moest onder andere steeds opnieuw een toren

bouwen, weer eigenhandig afbreken en weer opbouwen. De beproevingen duurden voort

tot zijn karma gereinigd was. Later werd hij asceet en bereikte verlichting.
Een heel inspirerende biografie over een beroemde leraar, en een zoektocht naar het

innerlijk waarin je veel kunt herkennen. (Aanbevolen voor Stroom 1 en hoger)

Tufku Thondup - The Healing Power af Mind

Hier geeft Tulku ïhondup een schat aan oefeningen en visualisaties, gebaseerd op oude

oefeningen uit het Tibetaans Boeddhisme maar ook zeer toegankelijk voor niet-

Boeddhisten. Oefeningen om te doen bij stress, angst, zorgen en ziekte. Ze helpen je te
openen naar positieve gevoelens en beelden, om je zelfgenezende vermogens en vredige
gevoelens te ontwikkelen, om vertrouwen te verkrijgen en een liefdevolle houding. Voor

het vereniqen van je lichaam en je geest in vreugde en evenwicht.
Ljarenlang heb ik gedroomd van een boek zoals dit.....' Sogyal Rinpoche.

Kyabje Kalu Rinpoche - Luminous Mind. The Way of the Buddha

Teachings van Kalu Rinpoche die hij gedurende vele jaren heeft gegeven. Deze zijn
opgetekend en verzameld door een van zijn leerlingen, Lama Denis Tondrup' 0ver de

geest en realiteit en illusie. Qver de transformatie van de geest, over het pad naar bevrij-
ding - het Hinayana, het Mahayana en het Vajrayana, en over Dzogchen. De teachings

zijn gerangschikt zodat het een overzicht geeft van alle aspecten van het Tibetaans

Boeddhisme. l(alu Rinpoche was zeer toonaangevend in de Rimé, de niet-sectarische

beweging, die intellectuele discussies over onderlinge verschillende standpunten binnen

de verschillende stromingen wilde overstijgen door terug te keren naar de bron, de

innerlijke ervaring die tot stand komt in de meditatie. (aanbevolen voor Stroom 2 en

hoger)

Chogyam Trungpa - Ordelijke chaos. Het principe aan de mandala

Chogyam Trungpa toont hier het principe van de mandala. Hij comprimeerde grote

hoeveelheden traditionele diepzinnige Boeddhistische kennis over de geest in eenvoudige

beelden, in westers taalgebruik zodat de deelnemers aan de seminars gevoel hiervoor
konden ontwikkelen. In het principe van de mandala, de symbolische afbeelding van onze

geest, kunnen de Studenten contact maken met een gevoel van totaliteit dat'dit hier' en

'dat daar' overstijgt. In de mandala is zowel chaos en verwarrinq als orde aanwezig.
(aanbevolen voor Stroom 2 en hoger)

F0T0's
Er zijn foto's in kleur en zwart/wit verkrijgbaar van Sogyal Rinpochg Dilgo

Khyentse Rinpoche, de Dalai Lama en nog veel meer leraren, en van thanka's
van onder meer Padmasambhav4 Ïara en de Toevluchtsboom. In de winkel zijn

nog veel meer foto's in voorraad.

Er zijn drie formaten:
13 x 18 cm Í 7,50 per stuk
2O x 25 cm I 16,65 Per stuk
25 x 30 cm í 23,35 per stuk

Alle boeken op een rijtje:
Sogyal Rinpoche

Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven

The Tibetan Book of Living and Dying (paperbact)

Meditatie
Glimpse after Glimpse

Dagend Inzicht

Dilgo Kyentse Rinpoche

Oprechte Moed

Excellent Path to Enlightenment

The Wishfulfilling Jewel

The Heart Treasure of the Enlightened Ones

Enlightened Courage

Journey to Enlightenment

ZH de Dalai Lama

Koncenhatie en Mededogen

Vrijheid in Ballingschap

A Flash of Lightening in the Dark of Night
The Way to Freedom

The Dalai Lama at Harvard

Kindness, Clarity, and Insight

Chógyam Tlungpa

Ordelijke Chaos

The Path is Íre Goal

Training the Mind

Lobsang Lhalungpa

Het Leven van Milarepa

Namkhai Norbu
Dzokchen. De Volmaakte Staat van Ziin
Thich Nhat Hanh
Vrede Aanraken

Old Path, White Clouds

Shabkar Lama

De Vlucht van de Garoeda

Lama Anagarika Govinda

De Mystiek van het Ïbetaans Boeddhisme

Pema Chiidrón
Dit is het begin

De Vreugde van Overgave

Awaking Loving Kindness

Start l{here You are

When Things Fall Apart

Christine Longaker
Facing Death and Finding Hope

Het Licht van Afscheid

Nyoshul Khenpo

Natural Great Perf ection

Tulku Urgyen
Rainbow Painting

Namkhai Nyingpo
Mother of Knowlegde

Yeshe Tsogyal

The Lotus Bom

Chagdud ïrlku
Life in Relation to Death

Ngóndro Commentary

Tulku Thondup
Masters of Meditation and Miracles

The Healing Power of Mind
Suzuki
Zen Mind, Beginners Mind

Shantideva

The Way of the Bodhisattva

Kalu Rinpoche

Luminous Mind
Khenpo Namdrol
Vairakilaya

Thrangu Rinpoche

Buddha Nature

feÍÍrey Hopkins

Meditation on Emptiness

Í59,-
f 52,50

f 10,-

í37,2s
f 39,50

f 24,fi
Í39,20

f 35,50

Í 43,35

f 34,-

f 117,-

f 19.s0

Í 37,50

t27,n
f 35,50

Í 43,60

f.39,n

Í32,50

f 35,50

f n,50

f 36,50

Í 24,50

Í 24,50

f,79,55

f 27,50

Í 49,50

f 32,n
Í32,n
Í 16,40

Í 32,75

Í 45,q)

Í 62,20

f 34,50

f 43,ffi

Í 51,-

f 33,45

Í 47,-

Í 9,-

f 32,ffi

f 83,30

Í46,U

Í26,n

í 5s35

f 48,30

f 43,75

f 46,-

!'I

f.71,n



Losse cassettes met teachings van Sogyal Rinpoche zijn verkrijgbaar over
o.a. de volgende onderwerpen:

LEVEN & DOOO
Finding Meanixg ín Life & Deatlr

Het conternpleren over leven en dood maakt ons wakker en we gaan zien hoe

kostbaar ons leven is, Dagelijkse spirituele beoefening geeft ons de mogelijkheid
ons op de dood voor te bereiden, Íïaar ool< een vrediq en zinvol leven te leiden.
Nog meer cassettes over leven & dood;
For the Dyixg nud tlrc Dcath: Spiitual Practices from the Tïbetan Trailition
For the Moment of Death

MEDITATIE
Meditatían anrí Tlaining the Mind

Door de beoefeninE van kalrï verwijlen breng je je geest thuis. Je kunt jezelf zien
zonder le oordelen. ,Al je verwarring en afkeêr van jezelf verdwijnt.
Unfuing Prnctice and Compassíon

Deze tape is een compilatie van drie liijzondere teachings over de drie
meditatiernethoden die in het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven worden
beschreven. Sogyal Rinpoche vertelt hier hoe die drie rrethoden sarnen een

comp lete beoefeni n g vorrnen.
Spnciausne ss, the Key to Everything

Sogyal Rinpoche geeft hier een beoeÍerring die speciaal geschikt is voor nrenserl
met weinig tiid. De sleutel is: voel rLiimte. Dit is niet zozeer een techniek, nraar iets
wat je natuLrrliikerwijs l<urrt doen.
Nog rloer cassettes over meditatie:
Metlitation, the Key of Working zL,ith Yourselut,s
Meditation is THE Wny of Being

WERKEN MEï DE OEÊST EN EMOTIES
Wrcre Sanrsara Ends ailíl Nirt,ana Begitts

We willen allernaal gelukkig zijn en niet meer lijden. Maar we lijden omdatwe
geluk buiten onszelf zoeken. Het lljden stopt als je niet r.neer naar buiterr kijkt
maar iê geest naàr birrnen richt.

Hovt to Walk n Spítítual Path
Hier geeft Sogyal Rinpoche advies over hoe we 0ns los kunnerr nraken van lret
Samsara, en geeft raad over de rnanier waarop je het spiritLrele pad kLrnt gaan.

ïevens beschrijft hij de drie Yana's.
The Story of Ego ort tlrc Spiitual Path

De {undarnenlele houding orrl te genezen is egoloosheid. Volqens de Boeddhistische
medlsche traditie is onwetendheid (van onze ware natuur) de oorzaak van al le

ziekterr. Ego is niet onze ware natuur/ en een leraar werkt aan het vernrirrderen van
je ego. (Speclaaf aanbevolen veor deelnenrers aan Stroom I en hoger).

You are not Your Ego
De oorzaak van het líjden is het geloof in.ie eigen ego, en dat dit onveranderlijk is.

.Als je weet dat dit geloof de oorzaak is van het lijden, kun je het lijden opqeven.
Horo to Separntc Ego frcm Truc Self

Iedereen is van nature goed en puur, onbeschadjqd. Dit ís een deel van ons dat niet
beinvloed woídt door het lijden van het ego. Je kunt leren onderscheid te maken
tussen het ego en het pure zelf.

The Essentíal Path of Healing is lrrcokiug
Sogyal Rinpoche toont hoe het is als hij zelf practice doet, hoe hij Padmasanrbhava
aanroept. i'let aanroepen van de Boeddha's maakt je wakker, helpt je bij het
transÍornreren van ie emoties.(Aanbevolen voor Stroom 2 en hoger).

Tlrc Riclmess Inside
Een teaching naar aanleiding van een depressie waaraan êen van de studenten
leed. Voor mensen die een nroeilijke tijd doormaken.

Compassion, the Infínite Tttasur€
Als je de oorzaak van het lijden ziet, ontstaat als vanzelf compassie ntet alle
voelende wezens, Compassie is geen medelijden maar een helende kracht.

MAT{TRtrS
Vajra Gura mantra

gezongen door Chagdud ïulku, Sogyal Rinpoche, Khandro ïsering Chódrón.
Yaira Garu mantra & Qm Mani Pailme ÍIum

VIDEO cassettes
Je kunt een aantal tcachings van Sogval Ilinpoche
ook op vide'o zien. Ver'l mense.n vinclen het
inspircrend om niet allce-n tc kunne.n luisteren
maar ook Sogyal Rirrpoche te kunncn zien.
Van e.lke le-zing wordt naast cL.n gcluidsopnamc
ook c-cn vidco-oprramc gt'mirakt. Die wordcr-r
voor ecn groot deel irr l"ret Stroomonclerricht in
Rigpa vcrtoond, ce'r.t aantal zijn los via cle

ZAM winkt'l aan tc sch.rffcn.

.Whert: Sontsnrn stnrts Ltttd Nrrz'ann lrc{iris
De-ze video staat ook op .rncliocassctte'.
Icdcree'n wil gelr,rkkig zijrr c.n nict mecr lijdc.n,
maar wc zoeken he.t geluk buiten onszclf.
FIet lijden stopt als jc niet me.cr rraar buitcn kijkt
maar jc' gL.e.st naar binncn kte.rt.

oll11s1t 111 Wnlk n Spiritual Palh
Dcze- vicleo staat ook op atrdiocasscttt'.
Sogyal Iiinpochc ;;eeft advics ovcr hoe'we ons los
kunnen makcn ','an lrct Sams.rra, en gceft raac'l

over hct bervande.lcn van hct spirittrclc pad.

.De :onrcrrttrnitcs irr Lcrnlt Litrc irt 1997

Vic.r viclco's. Ze kosten f 50,- pcr stuk. Alle vicr
s.lmen voor i 180,- . Sogyal ilirrpochc ge'c-it

tcacl-rings, cn ook ;rndcrc lcr;rrcn. Er zijn
prachtige. bc-r-lden van rituclcn r.n van de
NvinE;rna Monlam. Banclcrr t, 3, en -l zijn ook op
aucliocasse'ttc tt'vcrkrijgc'n. f i7,50 pcr stuk,
f -19,50 voor allc ciric'.

STUDIEPAI(I(ETTEN
Ga rustig thuis dieper op een onderwerp in
waaryan je meer wilt weten. Een studiepakket
bestaat uit een aantal cassettes en een werkmap

Tlte Healing lroToer of Compassiorr
0ver meditatie en het ontwlkkelen van compassie

voor jezelf en voor anderen. Zes cassettes in een

opbergdoos en een werl<map. f 117,-

Fiuding the Thrend
0ver meditatie en integratie ervan in het dagelijks

leven. Vier cassettes in een opbergdoos en een

werkmap. f 81,-

RIGPA Tibetan Calendar

vcror lret jaar 79c)8/7999,
jaar van de Aarde Tijger 2125

Mct allc bclangrijkc rlaqtrr varr hct'libchransc jaar:

vc'rjir:rrrlagen var-r btlangri jkc. Icrircrr, ciagcn voor

tlc bcocicnirrg, !'n andr: rc gcdcrrkrvaarrligc ciirgcn.

Larrgrvcrpigc karlc.ndcr in zakforma.rt.

Mooi rritgcgcvcn mL-t foto's v.rn lc'rarcn, c..d.

f ltl,75. Nu voor f 15,- verkriy'gbaar.



DE NIEUWE VIEW IS ERI

View nummer 11 is verschenen. Abonnees hebben hem nu

waarschijnlijk al thuis. U kunt ook een nummer los kopen of

toegestuurd krijgen. View is het internationale tijdschrift van Rigpa.

Het ís in het Engels. Er staan interviews in met Boeddhistische

en niet-Boeddhistische leraren; artikelen over allerlei

aspecten vàn het flibetaans) Boeddhisme en andere

levensbeschouwingen; foto's; boekbesprekingen en

aankondigingen van retraites en lezingen van

Sogyal Rinpoche en andere leraren.

Enkele van de onderwerpen die in het nieuwste nummer aan bod komen:

. De troning van l(hyentse Yangsi Rirrpoche, de reïncarnatie van

Dilgo l(hyerrtse Rlnpoche.

. Een serie teachings die Soqyal Rinpoche deze winter qaf:

'Letting irrto tlre Liglrt'.
. Eerr interview rlet ClragdLid l(handro, de vrouw van CliagdLrd TLrll<u.

. Orc;yen Tobgyal vertelt over de noodzaak van aL:thenlieke overlevering

van cle Tibetaans Boeddhistische teachinqs.
. En natuurlijk boekbesprekingen, internationaal Riqlp;rnier-rws

en korrende teachinqs err lezingen.

Eerr los nulnmer van View kost f 12,50. Een abortnement kost f 45,- per vier

nr.lrnnrers. U kunt zich als abonnee 0pgeven of een los nunrnler bestellen

via het bestelforrnulier. 0pbellen kan natuurlijk ook.

B este l voo rwaa rclen:

Binnen vier weken n.1 ontvangst van hel bestelforrnulier worclt de bestellinq qleleverd.

- f en.rr-Likel dal niet bl'vall ken birrnerr l weel( te ruqgesluurd u/oÍden. Vergeet d.rn niel de

r!'loLrrlL.n(Jin g voIdoencJe te f rankeren.
D! verzenclkosten worden per bestelling berekend en worden lrij het totaalbedr;lcJ cpgeteld.

- Bij de bestelliírg zit een acceptgiro die le binnen twee weken (lient te vo doen.

De erIiIe en l.runnerr onder deze voorwcf.lrden besteld worden L0Ldat de nieuwe calaloclus van

l t rr Rul,r I Fol ,rrd ve.sc'i:jnt.

bestelformulier

is het groobte

MÀLÀS
Elke mala heeft 108 knlen,

Onr de mantra's te tellcn,
vanaf f 40,-

MALATETLERS
Vc'rkrijgbaar irt: zilver, goud of goudkleurig;

vanaÍ f 4480

MALAMARKER$
In zilvcr of goud, vanaf f 21,40

0FTERSCHAAtïES
Zc'verr mooie goudkleurige schaaltjes

voor op jc altaartfe thuis,

lborsnee 5 -7cm,vanaf íi6,-

ÏHANGKA'S
Prachtig,e thangka's om op te hangen.

Cltrst'hiltlcrd of gedrukt op stoí,
irt em lijet van brffaat.

- Curu l(nptxhe, gedrukt op linncn f 325,-

-Bixddha, ge'childend op linnen, Nepal Í 590,-

- Witte Tara, geschilderd op linnen, Nepal Í 59Q-

BOEKOI,TStAGEN
In geel en blaurv. f 78,95 per stuk.

i r*EDrrATr[sHAwLs

i frachtige heldere kleuren in

I handger{even ziide of euiver wol.

i f 95,- per stuk.

Voorletters / Naarl

Straat / Hr-risnumnrer

Postcode / Woorrplaats

Te I efo on

Stuur rníj de onderstaande artikelen toe

Ik ontvang een acceptgiro en heb het recht om de artikelen binnen zeven werkdagen retour te

aantal arti kel

zenden.

p rijs

ZAM RETAIL HOLLAND KUIPERSSTRAAT l48 .l073 
EV AMSTERDAM TELIFAX : O2O 47O493O
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door Selma Verhoeven

Enigszins benieuwd was ik wel- de afgelopen jaren
vertoonden het volgende patroon: na een inspirerende
zomertijd in Lerab Ling zak ik langzaun ineen tot aan
de kerstdepressie, die vervolgens naadloos aansluit
op de voorjaarsmoeheid. Hoe zou het zijn om op
dit dieptepunt een retraite te doen? br Duitsland, in
de kou? Daar komt nog bij, dat ik lichamelijk een reeks
vage symptomen tentoonspreid- gewrichtspijn,
buikpijn, moe, prikoogjes, griepgevoel- waar ik al enige
tijd van dokter naar dokter mee hobbel. Maar de
retraite had als thema 'healing', dus het kon niet
beter treffen. Vreemd genoeg had ik èn tijd èn geld,
en dus gem enkele reden meer om niet naar Kirdrheim
te gaan.
Goed gernstrueerd nam ik extra dekens, dassen en
mutsen mee, omdat het er flink scheen te vriezen, en
Rinpoche graag met de deuren open onderriót geeft-
voor wat frisse lucht. Het weer was ecJrter uitzonderlijk
mild, weer geen witte kerst dus. De retraite begon met
het bij de deur dringen tot het startsein voor de
Kussentjes Neerleg Race gegeven werd, wat me altijd
een onbehaaglijk gevoel geeft. Was het idee van het
boeddhisme niet dat je anderen liet vóórgaan ofzo?
Negenhonderdenzevenentachtig mensen waren er
aanwezig, waarvan een groot deel Rinpoche nog
nooit had ontrnoet.
De toon van de retraite werd meteen door Rinpoche
gezet omdat het de geest is die ervaringen bepaalt,
is het aan ons om 'scheisse' in 'wunderbar' te
veranderen.
De volgende dag stond ik voor een verrassing. Bij het
noemen van de studiegroepbegeleiden werd miin naam
genoemd, en ik keek ge'rnteresseerd om me heen op
zoek naar mijn naÍungenoot, tot het tot me doordrong
datze mijbedoelden. Er was niemand anders7 en of
ik dus, in mijn eentje, onvoorbereid, en vrij onervaren,
even de Nederlandse studiegroep wilde begeleiden....
Het was een hele goede ervaring, hoewel ik vast
wel de nodige blunders zal hebbm begaan. Ik herinner
me enkele dagen waarop ik wederom tot de
onwankelbare conclusie was gekomen dat ik Totaal
Hopeloos ben, en dat dat ook zeker nooit zal
veranderen, maar tot mijn verbazing kwam ik er na
afloop van de groep achter dat ik deze conclusie
helemaal vergeten wasr. Zoals de Dalai Lama zegt: je
kunt op een wijze manier egoïstisch zijn. Door je
met anderen bezig te houden vergeet je je obsessie met
je eigen sores.

Rinpoche sneed iets aan wat een eye-opener voor me
was: soms heb je het gevoel dat'gewone'mensen, die

Kirchheim

luni 1998

niet met spirituahteltbezigzijO nog beter af zijn. Met
andere woorden: waarom ben ik toch zo ongelukkig
terwijl ik zo braaf mediteer? Rinpoche zei, dat als je
op het pad te diep in je emoties gaat wroeten, alles
wat er opkomt heel serieus neemt en gaat zitten
analyseren, je er inderdaad slechter aan toe bent dan
iemand die zich helemaal niet met zijn innerlijk
bezighoudt. De truc is om deboelwel toe te latm, maar
ook een soort robuustheid te ontwikkelen: 'just
don't give a damn'. En vooral ruimte geven aan wat
opkomt. 'Spaciousness is so powerful that it tames
everything'.
Er was op verschillende niveau's onderricht over
healing; van de basishouding van genezing tot aan
de Vajrasattva beoefening.
Guru Rinpoche zei: 'Om de essentie van ziekte te
genezen, hoef je geen druppel medicijn in te nemery
of ook maar één lettergreep van een genezings-
ceremonie te zingen. Ze de ziekte niet als een obstakel"
beschouw haar ook niet als een deugd. Laat je geest
ongekunsteld en vrij zijn... als je de stroom van
conceptuele gedadrten doorsnijdt, zullen oude ziekten
uitzichzelf verdwijnen en nieuwe ziekten zullen je
geen kwaad kunnen doen'.
Op oudejaarsavond nam ik me voor negenhonderd
mensen gelukkig nieuwiaar te wensen, wat ik na
een stuk of vijftig opgaf. De hele retraite was goed
georganiseerd, maar één ding moet me van het hart:
Duitsers zijn geen goede d.j.'s!
Verder gaÍ Rinpoche sprankelmd onderricht over ego
en over hoe met depressie om te gaan. Hij gaf het
volgende voorbeeld: net als een gevangene ergens eeÍl
heel klein gaatje probeert te peuteren, wat 'ie dan

groter kan maken, moet |e in een depressieve
bui eerst ergens een opening zien te vinden. Dit kan
zijn door naar mooie muziek te luisteren, of een stuk
te gaanwandelen, inelkgevalieb te doenwat |e€neÍgre
verandert. Als je weer'in beweging'bent, dan kun
je beoefening gaan doen. ]e kunt ook naar een bandje
met onderriót luisteren. Ook al lijkt het eerst niet te
helpen, en denk je: 'Beuh, dat heb ik allemaal al
gehoord', vroeger of later komt er iets, moet je
bijvoorbeeld even lachen, en is die kleine opening in
je muur van depressie geslagen.
Tenslotte kregen we nog de initiatie van Takhyung
Barwa, een krachtige beoefening voor genezing, van
Tulku Pegyal.
Toen ik naar huis ging had er geen wonderbaarlijke
genezing plaatsgevonden. Al miin pijntjes waren er
nog, maar ik vond het gewoon helemaal niet erg
meer. Mijn geest was volledig tevreden gesteld door
het onderricht en de beoefening- hij had speelties
gekregen, was gevoed en gesust.

Rigpa Nieuwsbrief
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Leidse expositie
in het kader van

de wereldwii de manifestatie

Kunstenaars voor Tibet
'World Artists for Tibet' zet zich in voor het behoud
van de Tibetaanse bevolking en haar cultuur. In de
maanden juli en augustus 1998 zullen wereldwijd
kunstenaars en politici hun krachten bundelen
voor Tibet. Via kunstmanifestaties willen zij de
ogen van iedereen, overal ter wereld, op hetzelfde
moment, openen voor de situatie in Tibet.

Meer dan 1100 kunstenaars uit de hele wereld,
waaronder beeldende kunstenaars, musici, fotograíen,
dansers, acteurs en computerartiesten, hebben hun
medewerkin g toe gezegd.

De bedoeling is dat overal in Nederland in juli en
augustus 1,998 op Tibet geïnspireerde kunst-
manifestaties zullen plaatsvinden.

Tentoonstelling
In het kader daarvan wordt in de Hooglandse
kerk in Leiden ftoek Nieuwstraat - Middelweg) van
30 juni t/m 25 juli 1998 een tentoonstelling
georganiseerd door
Hannie BaÍ aquarellen van Tibetaanse archi-
tectuur en het landschap van Bhutan en Nepal, en
Lidie Bossen: acryls en olieverven geurspireerd
op Tibetaanse kunst en Boeddhisme.

Opening
Prof. Kare| R. van Kooiiopent de expositie op
dinsdag 30 juni om 14.00 uur.

13 - L6 uur,

L1 - 16 uur

De openingstijden zijn:
maandag
dinsdag t/m
zaterdag

Guru npoche
Lidie Bossen

Hannie Bal
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Hoe gaat het anno 197 met Tibet en de Tibebnen?
Een delegatie van de UNPO (Unrepresented
Nations and Peoples Organization) onderzocht
voorfaar 1997 in samenwerking met de Tibet
Support Groep Nederland de huidige sinatie in
Tibet. Leden van de delegatie waren: Cees
Flinterman, hoogleraar internationaal recht aan
de Universiteit van Maastricht; fosephine
Verspaget, PvdA lid van de kamercommissie
buitenlandse zaken en senator Dauid Norris uÍt
Ierland. De delegatie reisde op persoonliike titel
in Tibet en sprak met Tibetaanse vluchtelingen
in India en Nepal. De beuinding van de delegatie
is dat er in Tibet in alle opzichten sprake is van
een koloniale situatie.

]uni 1998

Jn politiek opzicht speelt China een volledig
I dominerende rol inTibet. Debelangrijkste autor

Iiteiten zijn overwegend Chinees of in een erikele
geval pro{hinese Tibetanen. Volgens Tibetaanse
vluchtelingen zijn hoge ïbetaarse fr.rnctionarissen
'als was in de handen van de Chinezen' en
hebben ze geen enkele werkelijke macht.
Ook in economischopzicht hebben de Chinezen
alle touwtjes in handen. Tibetanen werken als
slecht- en in sommige gevallen zelfs onbetaalde
arbeiders in Chinese fabrieken of in de
wegenbouw. De UNPO-delegatie ontmoette een
ïbetaars meisje dat als serveerster werkte en drie
keer zo weinig verdiende als haar Chinese
collega's. Tibetanen moeten vaak hoge belastingen

Rigpa Nieuwsbrief
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de Tibetaanse vlag

een protestdemonstratie van Tibetanen tegen
de Chinese bezetting van hun land

betalen. Zo moeten boeren een aanzienlijk deel
van de oogst afstaan aan de autoriteiten en het
resterende deel voor een veel te lage prijs
verkopen. Dit betekent dat er voor hen zelf niet
genoeg overblijft om van te leven. fthrijnend is
ook het verhaal van een Tibetaanse vluchteling,
die iarenlang in retraite in een grot had geleefd,
maar die deze grot moest verlaten toen de
Chinezen hem probeerden te dwingen om
grotbelasting te betalen. In de provincie Qinghai
moesten 500 Tibetanen hun huizen verlaten om
plaab te makenvoor de bouw van een sfuwdam,
om te verhuizen naar een sterk gei'soleerd gebied,
zonder wegm en sdlolen. Gnrosóalige industriële
activiteiten - zoals het delven van uranium
-veroorzaken aanzienlijke milieuschade; in
Oost-Tibet vindt er op grote schaal ontbossing
plaats wat gevolgen kan hebben voor de eco-
systemen van Centraal- en Zuid-Aztë.
De toeristische sector is een Chinese aange-
Iegenheid. In december 1996 werden zestig
Tibetaanse gidsen die in India waren opgeleid,
vervangen door Chinese of Tibetaanse gidsen die
in China waren opgeleid. Chinese eigenaars
van hotels, restaurants en winkels, schuiven
graag Tibetaans personeel naar voren, om bij
toeristen de indruk te wekken dat het hier om
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'echt' Tibetaanse bedrijven zou gaan. Het
oorspronkelijke Lhasa is teruggebracht tot een
folkloristische wijk in de veel grotere, moderne
Chinese stad. En voor mensen die mogelijk
oveïwegen om Tibet te bezoeken is het goed
om te weten dat contacten met Tibetanen
nauwlettend door de autoriteiten worden
gadegeslagen, zeker op toeristische plaatsen
zoals de Potala. Op dit soortplaatsen is meestal
een opvallend hoog aantal videocamera's
aanwezrg.
De allesoverheersende aanwezigheid van de
Chinese cultuur manifesteert zic}l ook in de
taal. Van iedereen wordt verwacht dathíj of zij
Chinees kan spreken. Op scholen betekent de
aanwezigheid van eenpaar Chinese leerlingen,
dat er automatische Chinees wordt gesproken.
Op een middelbare school in Lhasa bleek slechts
één van de leerlingen in staat om zijn naam in
het Tibetaans te spellen. Op de universiteit van
Tibet wordt tenminste 95o/o vartde colleges in het
Chinees gegeven en alle boeken die er worden
gebruikt zifn in het Chinees. Ook de meeste
stafleden aan de universiteit zijn Chinezen. De
meeste straatnaamborden zijn eveneens in het
Chinees.
In toenemende mate vindt ook op religieus
terrein onderdrukking plaats. In de meestal
Chineestalige kranten wordt de Dalai Lama
ervan besdruldigd geen edrte'normale' boeddhist
te zljn. Hij zou tevers het besdraafde sociaïstische
Tibet verraden en oproepen tot burgeroorlog.
Tijdens het bezoek van de UNPO-delegatie
vonden er versdrillmde Chinese heropvoedings-
projecten in kloosters plaab, waarbij de ïbetaanse
gemeenschap van voor 1950 werd aÍgeschilderd
als feodaal, primitief, bijgelovig en adrterlijk. Ook
werd de spot gedreven met mensen die vast-
houden aan religieuze gebruiken of die vanuit
religieuze overwegingen weigeren om bijvoorbeeld
pesticiden te gebruiken. Een zeer fundamentele
aantasting van de ïbetaanse religieuze gebruiken
vindt plaats doordat de Chinese autoriteiten
voor zichzelf een door-slaggevende rol claimen
bij het naar voren schuiven van Tulku's, of
re'mcarnaties van overleden geestelijk leiders.
Nu de Chinezeneen steeds sterkere $eep ktijg*
op het leven in Tibet is de Dalai Lama er de
laatste tijd toe overgegaan om westerse Dharma-
studenten op te roepen om zich naast Dharma-
studie en beoefening ook te interesseren voor de
politieke en mensenrechtensituatie in Tibet.
Het rapport'China's Tibet, the worlds largest
remaining colony'is te bestellen bii: de Tibet
Support Groep Nederland te|020 - 6237699.

Ada de Boer
(met dank aan de Dzogchen nieuwsbrief)
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L f a de succesvolle City Retreat in september en

l\ I het bezoek van Khenchen Pemá Tsewang
I \ Rinpoche in Amsterdam is het, wat betreft
het bezoek van leraren, de rest van het jaar rustig
geweest. Daarom is het bezoek van Ian Maxwell in
Nederland altijd zo'n dankbaar gebeuren want zo
midden in het jaar als het wolkendek van de geest weer
wat dreigt dicht te trekken, dan geeÍt een weekend
met Ian altijd een nieuw elan aan de beoefening.
Zo'n weekend wordt, althans door mij, als een
'geestelijke opfrisbeurt' ervaren. Met nog het weekend
in Schoorl n 1997 in gedachten verheugden zich
velen op de komst van lan. Even dreigde het bezoek
mis te gaan want tot een ieders schrik bleek Ian bij
aankomst in Groningen een zware oorontsteking te
hebben hetgeen hem niet in staat stelde om's avonds
in Groningen en de daarop volgende avond in
Nijmegen te spreken. Het weekend in Amsterdam
dreigde hierdoor ook in het water te vallen ware
het niet dat Ian, na een medische behandeling,
gelukkig was opgeknapt.
En zo zat dan ook de zaal vol en in gespannen
verwachting op de bewuste zaterdagochtend in het
gebouw van de synagoge in de Nieuwe Uilen-
burgerstraat. Uiteindelijk arriveerde Ian en hoewel
velen met een soort van'ach gossie'-houding keken
naar zijn vervaarlijk rood opgezwollen rechter oor,
stak hij onmiddellijk van wal. Hoewel hij zich
verontschuldigde voor het feit dat zijn geestmisschien
niet zo helder zou zijn door de medicijnen, was zijn
verhaal buitengewoon helder en werd met veel
humor gebracht.
Aan niets was te merken.dat hij ziek was en ik had
grote waardering voor zijn alerte geest en ontsparuren
houding, waarmee hij onwillekeurig een voorbeeld
was van het in praktijk brengen van het onderricht.
Het centrale thema van het weekend was Bodhicitta.
ZoalsSogyal Rinpoche in'Het Tibetaanse Boek van
Leven en Sterven' aangeeft, kan men Bodhicitta
vertalen als 'het hart van onze verlichte geest'. Het
is het potentieel van onze boeddhanatuur dat tot
ontwikkeling kan worden gebradrtmet als uiteindelijk
resultaat de volledige verwezenlijking ervan in Rigpu.
Bodhicitta en het daarmee samengaande gevoel van
mededogen liggen ten grondslag aan het pad en zijn
datgene wat het pad zo krachtig maakl namelijk
het streven om onszelf te worden, "fully who we are,
which is awake". Vervolgens ging Ian in op absolute
en relatieve Bodhicitta. Absolute Bodhicitta is de
volledige realisatie van de Boeddhanatuur en relatieve
Bodhicitta is de manifestatie ervan in de praktijk
van het leven, het is "the way to go back home".
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Een weekend met lan Maxwell

Relatieve Bodhicitta kan op aspiratieniveau beleefd
worden in het verwezenlijken van de vier orune-
telijkheden waaronder liefde ( dat als'tegengií dimt
voor agressie), compassie (tegengif voor grijpen of
gehechtheid), vreugde (tegengiÍvoor o.a. jaloezie) en
gelijkmoedigheid (tegengif voor onwetendheid).
Op hetniveauvan actie vindt relatieve Bodhicitta plaab
in de toepassing van de zes paramita's zoals
vrijgevigheid, discipline, geduld, volharding,
concentratie of meditatie en wijsheid.
Ian ging uitvoerig in op de aard van de vier orune-
telijlàeden en met name op die van liefde en compassie.
Een belangrijk puntdat Ian aansneed was dat van
zelfliefde; "charity starts at home". Het is immers een
algemeen bekende waarheid dat, wil men een ander
Iiefhebben, men eerst bíj zichzelf. moet beginnen.
Heb geduld met jezelf en geef jezelf de ruimte.
Tonglen voor jezelÍ is hierbij een kradrtig hulpmiddel.
Fundamenteel zijn liefde en compassie voor alles
wat is en als men niet direct bij dit gevoel kan komen
dan wordt aangeraden om een moment uit je leven
in gedachten te nemen waar je heel sterk liefde hebt
ervaren om dit als het ware weer opnieuw te beleven.
Uiteindelijk zijn liefde en compassie zo verreikend
dat het, zoals Ian zo mooi verwoordde, de "dance of
wisdom" is. En zo komen de vier onmetelijkheden
en de vijf paramita's sarnen in de zesde paramita
namelijk die van wijsheid.
Op zondag ging Ian dieper in op de zes paramita's,
vooraígegaan door Johan Dijk die, geinspireerd door
Patrul Rinpoche's boek 'The words of my Perfect
Teacher', een duidelijke beknopte uitleg hiervan gaf
hetgeen algemeen gewaardeerd werd.
Voor mij persoonlijk was het een zeer inspirerend
weekend omdat het een combinatie was van een
sterk gevoel van compassie dat van Ian uitging (een
soort van krachtige en liefdevolle aanwezigheid)
met een heldere uitleg van het onderricht en de
praktisdre toepasbaarheid ervan. Hierdoor tealiseerde
ik mij weer de diepgang en kracht van deze vorm van
boeddhistisch onderricht en voel een grote
dankbaarheid dat niet alleen ik maar wij allen hiermee
in contact zijn gekomen. Daarom eindig ik dit stu$e
ookmet de Bodhicitta Prayer die ons middels eenstmcil
was uitgereikt:

Precious, sublime Bodhicitta :
Mav it arise in those in who it has not arisen
Máy it never fail where it has arisen
Míyitgo on increasing, Íurther and rtirther!
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"l don't teach, I iust talk"
-or+
-g)
-lr+o
a
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A lweer voor de derde keer vond ook dit jaar

A au paasretraite plaats in Millfield School
I \t"*iad"tr van deprachtige, zacht glooiende
heuvels van Zuidwest Engeland. Het scholencomplex
is omgeven door beelclschone, fraai gecultiveerde
Engelse tuinen met in de verte uitzicht op Avalon en
de Tor van Glastonbury.
De omstandigheden voor een retraite waren voor mij
perfect. Iedere dag een korte wandeling van het
logeeradres naar de compound van Millfield School
was heerlijk wakker worden, al luisterend naar het
inspirerende vogelgetsiilp op de vroege ochtend,
genietend van de schoonheid van het landschap, de
in volle bloei staande bomen en het uitzicht.
Het eten was ieder etmaal weer, drie keer per dag,
geweldig; te veel keuze om niet toch weer in de
verleiding te komm al die heerlijke E:rgelse specialiteiten

te proeven.
'Healing' was het thema van de retraite, min of meer
het vervolg op Rinpoche's recente Kirchheim teachings.

De retraite was goed georganiseerd en ik heb veel
bewondering en respect voor al die vrijwilligers die
permanent bezig waren om alles zo goed mogelijk te
Iaten verlopen.
Er waren drie Shrine-rooms. De grootste zaal, de
theaterzaal van Millfield School, was omgetoverd tot
een boeddhistische tempel met de meest bijzondere
en waardevolle thanka's. In deze zaal gaf Rinpoche
les, werd de gezamenlijke beoefening gedaan, vonden
de meeste presentaties plaats en keken wij naar
video's van Rinpoche's recente onderricht, meestal
van de afgelopen Kirchheim retraite. Verder was er
een aparte shrine-ruimte voor Ngóndro studenten.
Voor oudere leerlingen was er de Sadhana-shrine, ook
in een hele mooie ruimte, waar 's avonds de
toepasselijke beoefening gedaan werd.
Wij hadden ook het geluk om Christie Longaker
enige dagen in ons midden te hebben en zliverzorgde
twee inspirerende keuzeavonden omtrent het thema
Spiritual Care.
Het programma van de retraite was goed verzorgd
en best druk en als je alles wilde bijwonen, was er
nauwelijks tijd voor iets anders. Voor mij was de
atmosfeer van de Dharma in Millfield School enorm
sterk, zo alles omvattend, overal aanwezig. [r iedere
situatie, ieder ogenblik en meer dan ooit kon ik mii
concentreren op wat de Dharma echt voor mii
betekent.
Rinpoche's aanwezigheid en zijn onderricht waren
enorm krachtig, inspirerend, verrijkend, ver reikend
en alles omvattend. Ook al was Rinpoche maar een

paar uur per dag in ons midden om les te geven, zijn
visie en zijn krachtige boodschap straalden uit naar
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de Tor van Glastonbury

de shrineroom in de theaterzaal van
Millfield School

de resterende uren van de dag en vulden voor mij de
hele atmosfeer met zljn aanwezigheid.
Zelfs de kleinste gebeurtenissen van een dag waren
voor mij doordrongen van het besef dat alles wat op
mijn pad komt een persoonlijke les is. Hoe langer ik
Rinpoche ken, hoe sterker die boodschap voor mij
wordt.
In de eerste lessen die Rinpoche gaf heeft hij de basis
gelegd voor de komende teachings; uitgelegd hoe
belangrijk het is om de juiste innerlijke houding te
creëren, een open houding te hebben, tevreden en
ontvankelijk te zijn. Rinpoche geeft juist de duw, de
moed, die nodig is om open te kunnen zijn en ons
zonder angst over te kunnen geven aan het moment.
Alle plannen en concepten laten gaan en te rusten in
het nu. Dat is tenslotte de meest effectieve 'healing'
die er is. Onszelf vergeten in de meditatie is niet
onszelf verliezen. hr het loslaten is er juist die ruimte,
de heldere ruimte om te ontdekken.
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Iedere dag weer hadden wij een fantastische les van
Rinpoche en iedere dag weer was hij 100 "/o aanwezig,
volkomen open, hield niets terug, was tegelijkertijd
zobezorgd en informeerde regelmatig of wij hem ook
konden volgen en als dat bij een of twee toch niet het
geval was, dan zorgde hij er wel voor dat ook zij hem
begrepen.
Hij heeft zijn toekomstvisie met ons gedeeld, zijn
kijk over hoe een ieder die zich bij Rigpu betrokken
voelt zijn of haar verantwoordelijkheden zou kunnen
waarmaken.
Rinpoche heeft ons er weer aan herinnerd dat wij eerst

met onszelf moeten werken, zodat wij daarna in
staat zijn stapje voor stapje de Dharma te integreren
in ons dagelijks leven. Hele ontroerende lessen vond
ik ook hoe wij ons hart kunnen openen voor het
onderricht van de Boeddha. Het meest krachtige
was voor mij de vrijdagochtendles over integratie.
Rinpoche's boodschap w as zo krachtig voor mij, hii
heeft ons de Dharma laten voelen, ik kon zelfs geen
aantekeningen meer maken. De Dharma resoneerde
bljwiize van spreken in iedere cel van mijn lichaam.
Bijzonder vond ik ook het onderricht over wat de rol
van de meester is op het pad.
Natuurlijk zijn wii geboeid door de teachings en
vast ook wel door de manier waarop Rinpoche dit
presenteert en voor ons westerse mensen zó vertaalt,
dat wij er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Op
deze retraite werd ik mij er weer sterk van bewust hoe
verstrikt ik ben in concepten en ideeën. Rinpoche kan
mij dat in een korte tijd heel duidelijk maken. Met
persoonlijke investering, persoonlijke evolutie en
reinigende beoefening is het mogelijk om de Dharma
ècht te horery te zien en te voelen, al is er nog een lange
weg te gaan.
De meester is nodig om die weg succesvol te kunnen
volgen. Met zijn onmetelijke liefde en compassie
begeeft hij zich op ons niveau, houdt ons steeds
weer een spiegel voor, laat zien waar wlj zljn, zodat
concepten en vastgeroeste ideeën kunnen oplossen.
En als je echt met open hart ontvangt, komt er ook
een antwoord op alle vragen, twijfels en ondui-
delijkJreden. Niet altijd in de vorm zoals wijverwachten
of wensen, maar als je de zegen herkent, apprecieert
en ermee tevreden bent dan is dat het begin om de
Dharma echt te horen, te begrijpen en je eigen te
maken.
Ik heb het gevoel dat ik weer heel wat geleerd heb
in Engeland en ik ben er heel erg dankbaar voor dat
ik deze retraite mee heb mogen maken.

Marlies Schmitz
Amsterdam, april L998
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Sommige van deze beeldies hebben gesproken....
Stadsretraite Pariis van 1 t/m 3 mei

Vriidag 1 mei

T /ol sparuring wachtte ik het moment af dat

\ / ni"poche binnen zou komen in de Orangerie
Y in Parijs waar de retraite werd gehouden.

Immers, Rinpoche heeft zich teruggetrokken in Lerab

Ling voor een intensieve persoonlijke retraite van drie
maanden, nadat hij in India, Sikkim, Nepal en Zuid-
India (Dzogchen klooster) is geweest, waar hij andere

meesters heeft ontmoet en daardoor zeer ge'nspireerd
werd. Om verschillende redenen heeft hij nu toch een

uitzondering gemaakt om naar Parijs te komen en een

retraite te geven, o.a. om ons te laten delen in ziin
retraite-periode, hetgeen voor een lama uitzonderlijk
is om te doen.

,Als Rinpoche binnenkomt, zijn zijn blik en voorkomen
zeer ernstig, kwetsbaar en introvert en er is weinig
terug te vinden van de ors bekende'andere'Rinpodre.
Zljn aanwezigheid in deze staat van 'zlin' is zeer

indrukwekkend en vult de hele zaal met een bijzondere,

bijna magische energie, warmte en wijsheid. Wanneer
Rinpoche zachtjes spreekt, zegthii dat hij een soort
'trilling'of 'beving'heeft gevoeld en dat dit een zeer

speciale retraite zal worden.

Cenhaal staat het afscieid nemen van het ego en kiezen

voor de dharma, 24:uur per dag, dan kan je pas echt
veranderen. Rinpoche zegt dat het spreken hem
moeite kost in deze periode en zijn onderricht
ontvouwt zich dan ook met golfbewegingen van
binnen naar buiten en weer naar binnen.....
Rinpoche: "Compassie heb ik niet van nature
ontwikkeld, maar door training". Hii vertelt dat ook
Z.H. Dalai Lama een zeer strenge training heeft
gehad en aan zichzelf moest werken. Hii raakte
bilvoorbeeld nogal snel geïrriteerd. Rinpoche zag
dat dit later sterk veranderd was.

Niet alleen denken over de dharma, maar ook doen.

|uist als het goed met je gaat, moet je extra alert zijn.
Als het goed gaat en je bent open, kan dit door kleine

problemen weer veranderen. Soms, als er een grote

opening is, kan er ook weer een grote afsluiting zijn.

]ezelf steeds weer oPenen kost veel moeite, net als

compassie ontwikkelen.
Ter afsluiting zingen we samen met Rinpoche enige

tijd de Vajra Guru mantra in een zeer bijzondere
sfeer van verbondenheid met elkaar.

Zaterdag 2 mei
Voordat Rinpoche begint, zoekt hij eerst contact met

de koetsab, het beeldfe van Guru Rinpoche (hierover

later meer), dat gewikkeld in een Sroene ziiden doek

Sogyal Rinpoche mel koetsab,
het beeldje van Guru Rinpoche

prominent aanwezig is en waar Rinpoche zich
regelmatig door laat inspireren. Op deze tweede
ochtend benadrukt Rinpoche weer dat wij toch vooral
naar het onderricht moeten luisteren, steeds opnieuw.
Het feit dat wij elkaar hier ontnoeten, komt door karma.
De meester heeft een connectie met onze ware natuur
en we moeten leren hoe een meester te volgen, zijn
of haar goede kwaliteiten te zien en ons niet te

verliezen in de gewone menselijke aspecten. De
belangrijkste kwaliteiten zijn compassie en devotie
en door discipline kr:nnen wij veranderen. Het lijden
is in onze geest opgesloten. Als je je de misleiding
realiseert van de misleiding, is er geen misleiding meer.

Als je gekwetst bent, moet je toch de moed hebben
je hart niet te sluiten.

Nu spreekt Rinpoche verder over liefde en ook over
sex. Dit laatste onderwerp wordt weinig besproken,
Er is een manier om zuiver lief te hebben en
gepassioneerd te zijn zonder dat dit weer lijden
teweegbrengt. Rinpoche zegt liefdevol en met zachte

stem dat hij ons wil leren hoe lief te hebben. "Sex is

ook met de geest verbonden. Als onze geest zuiver
is,zalonze sexualiteit ook zuiver zijn. Als onze geest

niet zuiver is, dan zal onze sexualiteit neurotisch
zijn en een karmisch effect hebben. Veel mensen
hebben mij verteld dat ik een grootvermogen heb om
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lief te hebben. Ik wil jullie leren hoe lief te hebben."
Nu maakt Rinpoche weer een ouderwetse grap:
"Denk niet dat ik jullie laat zien hoe je moet vrijen.
Als ik dat zou doen, zou dit weekend veel duurder
ziinr." Hard gelach in de zaal. "Niet sex, maar liefde
moet op de eerste plaats staan. Als mensen met
verschillende partners vrijen, heeft dit karmisch een
negatief effect om een aantal redenen."

Vervolgens spreekt Rinpoche, nog steeds op zachte
toon, vanuit een diepe verbondenheid met zijn
meesters maar ook met ons, wat voelbaar is, over de
dharma: "Wij zoeken een middenweg tussen de
dharma en sarnsara, volgen het onderricht in sarnsara/
terwijl we samsara zouden moeten opgeven om
volledig vanuit de dharma te leven. We zijn bang om
ons totaal over te geven aan het spirituele pad. Stel
je voor als het zou tegenvallen! We denken dat
samsara een betekenis heeft, maar die is er niet.
Soms is het beter om geen introductie te krijgen in de
nafuur van de geest, als je niet integreert. Integratie
is noodzakelijk. Er is geen andere manier. Niets is
moeilijk als je eraan went, maar het is wel hard
werken."

Rinpoche laat nu alle lichten uit doen (het lijkt alsof
ik in Lerab Ling ben) en in het donker zingen we
gezamenlijk de Varja Guru mantra, ongeveer twintig
minuten in een bijna niet te beschrijven atmosfeer die
een steeds grotere geladenheid krijgt door Rinpoche's
warmte en speciale aanwezigheid waarin wij worden
opgetild en meegenomen....

Zondag 3 mei
In een zeer rustige en meditatieve sfeer begint
Rinpoche vragen te beantwoorden die door mensen
zijn gesteld. Dan volgt een uitleg over de'Unifying
Practice', 'all in one'. 1. Using an object (body). 2. Singrng
mantra's (speach).3. Watching the breath (mind).

Rinpoche benadrukt weer het belang van het
studieprograruna op verschillende niveau's.'Stream'
{stroom is eigenlijk een wat ruime vertaling voor
yana (voertuig)). Rigpa staat voor degenen die zoeken
naar hun diepste essentie. Rigpa betekent ook
intelligentie op een gewoon niveau. Wat mensen zo
bijzonder maakt is dat zij intelligentie bezitten. Op
dit moment werkt onze intelligmtie voor onwetendheid,
zoals een advocaat voor een misdadiger werkt.

Rinpoche vertelt een bijzonder verhaal De vijfentwintig
discipelen van Guru Rinpoche maakten afbeeldingen
van hem om te dienen als object voor beoefening.
Dakini's verzamelden speciaal materiaal hiervoor
overal ter wereld. Iedere student maakte een beeldje
(koetsab), een afbeelding. Guru Rinpoche zegende de
beeldjes m zei dat ze nu idmtiek aan hem waren. Veel
grote meesters hebben er een ontdekt en gebruiken
het als object van beoefening. De kracht en zegeningen
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blijven in het beeldje, ook als de meesters zijn
verdwenen. Sommige van deze beeldjes hebben
gesproken...." Dit beeldje is niet van mij, maar van
een grote meester, Dzogchen Rinpoche, die het mij
heeft toevertrouwd, omdat ik veel reis en het veel
mensen tot nut kan zijn."

Als kind zag Rinpoche thuis eens op een van de
heilige altaren dat de afbeeldingen opstonden en
wegliepen. Dit was vlak voordat hijzelf uit Tibet
weg moest.

Over het onderricht zegt Rinpoche dat we wel steeds
opnieuw onderricht kunnen krijgen, maar dat we nu
moeten beoefenen: "Ik kan het jullie aardiger of
harder zeggen, maar het blijft hetzelfde: doe de
beoefening."

Rinpoche vertelt dat hij met sommige van zijn meest
nabije studenten naar een Boeddha Bar in Parijs is
geweest en nogal verbaasd was dat de mensen daar
zo opgewonden waren. Alles op zo'n plek is gemaakt
om de zintuigen te stimuleren. In verschillende
omstandigheden kan je je geest onderzoeken: "Ik
heb gekeken, gekeken, gekeken." Het is goed om je
beoefening in diverse situaties te testen, zowel op rustige
als op drukke plaatsen. Alleen rustig, is te rustig. Als
je steeds meer probeert te integreren, dan kan je de
wereld beter aan met minder oordelen, meer tolerantie,
liefde en compassie. Maar riskeer niet te veel. De
Tibetanen zeggen: If the shit is dry, don't stir it.
Basically, don't stir your shit. Kleine problemen zijn
vaak veel moeilijker dan grote obstakels."

Rinpoche zegt hoe belangrijk het nieuwe centrum in
Parijs zal zijn, niet voor hem maar voor ons, Rigpa
(Amsterdam!).

De hele ruimte is geladen met misschien wel oeroude
energie en kracht, terwijl wij de Seven Line Prayer
zingen. Daarna komt Rinpoche de zaalin en geeft
iedereen, met veel liefde en aandacht, de zegen met
de kreEabop het hoofd, tijdens het zingen van de Vajra
Guru mantra. Opnieuw is de sfeer tijdens dit ritueel
nauwelijks weer te geven.

Ook de hoedanigheid waarin Rinpoche zich bevindt
op dit moment, waardoor ik werd geraakt en
aangeraakt en anderen met mij. Ik kan alleen maar
zeggen: "Oh......Rinpoche."

Rigpu Nieuwsbrief
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Het Rigpa curriculum

De Stichting Rigpa verzorgt een cursusprogramma/
waarin een graduele training in de studie en beoefening
van het boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat
het Tibetaans boeddhisme en met name het onder-
richt van Sogyal Rinpoche centraal. Dit onderricht
heeft zijn basis in een ononderbroken traditie van over-
dracht van meester op leerling, die terugvoert naar
de Boeddha. Het cursusprograÍuna bestaat uit een in-
troductiecursus 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 moderne 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 internationale
Rigpa-curriculum. Dit meerfarig studie en beoeferLings-

programma is gebaseerd op het authentieke onderricht
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. Bif de cursus is een
handboek beschikbaar met hanscripten 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 Iiefde en compassie middels het zogeheten
Lojong-onderricht en wordt er ook een begin gemaakt
met de vooóereidsrde oefaringen van het Vajrayana-
boeddhisme.
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In Shoom 3 en Stoom 4 zal dieper op het vajrayana-
en dzogchen-onderricht worden ingegaan.

Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding van
door Sogyal Rinpoche en Rigpa getrainde instruc-
teurs. 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 zljn geen doel op zich, maar staan
in het teken van de integratie van het onderricht
in ons dagelijks 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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lntroductiecursus
Het Tibetaanse boek van

leven en sterven
Een introductiecursus in meditatie, het ontwikkelen
van mededogen, devotie en de basisprincipes van
spirituele beoefening.

"Zoals de Boeddha in ziin eerste lering zei, is de
wortel van aI ons fi:dan onwetendheid. Anwetandheid
Iiikt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevrifden,
en zelfs als we ons op het spirituele pad begeven
hebben, wordt onze zoektocht erdoor versluierd.
Maar als fe dit onthoudt en het ondenicht in ie hart
koestert, zul fe langzamerhand het onderscheidings-
vennogen ontvrikkelen om de ontelbare
van onwetendheid te herkunen voor wat ze à1n, zodat
ie nooit fe verbondenheid in gevaar brengt oÍ ie
perspecfieí verliest. "
UiL "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",
Sogyal Rinpoche.

Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek van
leven en sterven" als basishandleiding voor degenen
die het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en zijn
onderricht in het bijzonder, willen beoefenen en in
praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek
vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier
Pijlers: Meditatie, de geest thuis brengen; Mededogery
het wensvervullende juweel in jezelf vrijmaken;
Devotie en de beoeferring 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 bijeenkomsten is dat de cursist door middel
van recent onderricht op audio en video van Sogyal
hpoche, door instructies en gezamenlijke beoefening
direct ervaart wat de betekenis van de thema's is en
daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring in
zijn of haar leven toe te passen. Naast meditaties en
geleide visualisaties zal er ruimte zijn voor het
uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het stellen
van vragen.

k cutsw bekatuitachtavondm. Zie vmrdatu. plaats
en tiiden de kolom hiemaast.

De cursussen worden gegeven door oudere studenten
van Sogyal Rinpoche.

Na het volgen van deze introductiecursus is het
mogelijk met Stroom 1. te beginnen.

]uni L998

Praktische informatie over de

introductiecursus
Amsterdam

Data
8 Vrijdagavonden van 19.30 tot 21.30
Oktober: 9,'1.6 en23
November: 6, 13,20 en27
December: 4

Plaats. Rigpacentrum
Kuipersstraat 148
Amsterdam

Kosten: fl.\20,- minima fI.100,-

Utrecht

Data
op 2 zondagen en 2 zaterdagen van 10.30 tot 16.30
Oktober: 17 (za)
November: 1 (zo),1.4 (za) en29 (zo)

Plaats: Lange Nieuwstraat 3
Utrecht

Kosten: f1.120,- minima fl. 100,-

Groningen

Data
4 keer op een woensdagavond van 20.00 tot 22.15 en
2 keer op een zondag van 10.30 tot L6.00.
September: 9, 1.6, 23 en30
De data voor de zondagen onder voorbehoud, voor
bevestiging en aanmelding bellen met Tjitske
Zwaneveld: 0598-623550
Oktober: 25
November: 8

Plaats: Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Kosten: f1.120,- minima fl. 100,-

Opgave
Voor Amsterdam en Utrecht het bedrag overmaken
naar Rigpa, Amsterdam gironr. 3533736 o.v.v.
"[rtroductiecursus Amsterdam of Utrecht". Zodrahet
bedrag is overgeschreven, ben je ingeschreven.

Rigpu Nieuwsbrief
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Voor Groningen graag aanmelden bil Tjitske
Zwaneveld, zie telefoonnummer hierboven, en het
bedrag overmaken op gironr. 453155 t.n.v' ].D.
Meerburg (Rigpa) te Groningen o.v.v. "Introductie-
cursus".

Praktische informatie

over de stromen

Stroom I

Nadat men een introductiecursus heeft gevolgd, of
een retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om met stroom 1. te beginnen.
Stroom 1 bestaat uit drie blokken van ieder 10

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 deeLremers
aan de stroom.

Stroom 1 vindt dit najaar plaats in Amsterdam en in
Groningen.

Amsterdam

Data
Stroom 1 blok 1: woensdagavond van 19.30 tot27.45
Oktober: 7,1.4,27 en28
November: 4,'1.7, 78 en25
December: 2 en9

PIaats: Rigpacentrum
Kuipersstraat 148
Amsterdam

Groningen

Data
Stroom 1 blok 3: woensdagavond van 20.00 tot22.75
uur.
Voor hen die blok 2 hebben gevolgd.
Oktober: 7,74,21. en28
November: 4, 1.1, 78 en 25

December:2en9

PLaats: VipassanaMeditatieCentrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Juni 1998

Kosten: per blok fL.1.65,- minima f1. 135,-

Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)

kunnen 25% korting krijgen op de cursusprifs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Opgave
Voor Amsterdam: maak het bedrag over naar Kgpu,
Amsterdam, giro nr. 3533736 o.v.v. "stroom 1 blok
1, Amsterdam" . Zodra het bedrag is overgeschreven,
ben je ingeschreven.
Voor Groningen kun je het bedrag overmaken op Fro
nr. 453155 ten name van J.D. Meerburg (Rigpa) te
Groningen o.v.v. "stroom 1 blok 3".

Stroom 2

Stroom 2 vindt plaats in Amsterdam, Groningen en
Utrecht. Deze stroom is bedoeld voorhen die stroom
t hebben gevolgd.
Stroom 2 bestaat uit 6 blokken van ieder L0 avonden.

Amsterdam

Data
Stroom 2 blok 1: op dinsdagavond van 19.30 tot
21,.45 uur
Oktober: 6,73,20 en27
November: 3,17 en24
December: 1,8 en 15

Data
Sboom 2 blok 4 op donderdagavond van 19.30 tot21'.45
Voor hen die blok 3 hebben gevolgd.
Oktober: 8,75,22 en29
November: 5,72, 19 en26
December: 3 en 10

Plaats: Rigpu Centrum
Kuipersstraat 148
Amsterdam

Utrecht

Data
Stroom 2 blok 3 start in Utrecht voor hen die blok 2

hebben gevolgd
op zondagen van 10.30 tot 1,6.30 uur.
September: 27
Oktober: 11, en 25

November: 22
December: 13

Rigpa Nieuwsbrief
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PIaats: Centrum Welt
in het oude Sint Nicolaas Klooster
Doelenstraat
Utrecht

Groningen

Data
stroom 2 blok 6 op woensdagavond van 20.00 tot
22.1,5 uur.
Voor hen die blok 5 hebben gevolgd.
September: 1.6 en23
Oktober: 7,21en28
November: 4 en 18

December: 2,9 en76

Plaats: Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Kosten: perblok fI.1.65,-minimafl. 1,35,-

Deze prijzen zijn 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.

Opgave
Maak het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam, giro
nr.:3533736 o.v.v. "Stroom 2, blok L, Amsterdam",
of "Stroom 2, blok 3 Utrecht" of "Stroom 2blok 4,
Amsterdam". Zodra fe bedrag overgeschreven is,
ben je ingeschreven.
Cursistm van stoom 2 in Groningm kunnen het bedrag
overmaken op giro nr. 453L55 ten name van j.D.
Meerburg (Rigpa) te Groningen o.v.v. "Stroom 2
blok 6".

Stroom 3

Stroom 3 vindt alleen plaats in Amsterdam. Deze
stroom bestaat uit 9 blokken van ieder 3 zondagen.

Data
stroom 3 blok 4 op zondagen van 10.30 tot 17.00 uur
Voor hen die blok 3 gevolgd hebben.
Oktober: 18

November: L5

December: 20

Plaats: Rigpacentrum
Kuipersstraat 148
Amsterdam

]uni 1998

Dit is inclusief klapper en audiotapes.
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 het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam giro
ru.3533736 o.v.v. "stroom 3 blok4 Amsterdart".Zodra
het bedrag is overgeschreven, ben je ingeschreven.

Beoefeningsavonden
Maandagavond van I 9.30 tot 2 1.30 uur in Amsterdam

Meditatie en mededogen-avond
Deze beoefeningsavond is toegankelijk voor iedereen
die bekend is met meditatie en enigszins bekend
met de compassiebeoefeningen zoals de voorbereidende
oefeningen voor Tonglen en de Tonglen zelf,
bijvoorbeeld door het lezen van hoofdstuk twaalf
uit Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven.
Voor de patze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden soms stukjes voorgelezen uit Rinpoche's
boek. Na de pauze worden geleide compassie-
beoefeningen gedaan.
De avonden zijn ook bedoeld voor mensen die
regelmatig de oefeningen willen doen. Accumulatie
vanzit- en tonglen-uren zijn bijvoorbeeld onderdeel
van Stroom 1. Hoewel de avonden een cyclus met een
geleidelijke opbouw volgen kunnen zij ook los van
elkaar bezocht worden.

Lamai Naljor (Guru-Yoga) Phowa avond
Een keer per maand op de maandagavond rond
volle maan wordt in plaats van compassiebeoefeningen
een Lamai Naljor Phowa beoefening gedaan. De
avond bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste uur
wordt zitmeditatie beoefend.
In het tweede uur wordt in plaats van compassie-
beoefening een geleide essentiele 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 gestoruenen'.
Wegens organisatorische redenen zijn er deze zomer in
juli en augustus geen geleide beoefeningsavonden op de
maandagavond.

Data Tonglen en Lamai Nalfor Phowa-avonden:
September: 7, 1,4,2'J, en28
Oktober: 5,72,'J,9en26.

Kosten: f 7,50 of f 5,00 (of wat je missen kunt)
voorminima en diegerren die aan de Skomenmeedoen.

Rigpu Nieuwsbrief
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100.000.000 Mantra's

Nieuwsbrief |uni 1998

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 Internationale
organisatie te sponsoren. Via het sponsoren van
gebeden voor zieken, stervenden en gestorvenen
door middel van een donatie van /.3000,- is het
mogelijk om aan dit programma mee te doen.
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsorprogramma mogelijk is om
gebeden voor zieken, stervenden of gestorvenen te
rragen. Traditioneel wordt hier altijd een bijdrage voor
gevraagd. Hierbij bepaal je zelf hoe groot (of klein)

fe bijdrage is.
De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak
te leggen voor de zieke of getorvme 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
van het bedr ag, rnaar om de oorzaak en de verbinding
die men legt.

De donaties die worden gegeven gaan samen met de
namen naar naar India: de kloosters vanZ.H. Sakya
Trtzin, Dodrupchen Rinpoche en Dzogchen Rinpoche.
In het Nederlandse Rigpa Centrum wordt ook
beoefening gedaan voor de betreffende personen en
de namen worden ook doorgegeven aan Tulku Pegyal
Rinpoche, de één jaar retraite gangers in Dzogchen
Beara in Ierland en de practicing sangha in Ierab Ling.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van |ohan
Difk. Het is hierbij van belang om de volledige naam,
ziekte of datum en oorzaak van overlijden en de
gebooÉedatum of leeftijd door te geven, alsmede je eigen

naam. Mensen die belangstelling hebben voor het groter
opgezette sponso{programma kunnen em Engelstalige
folder hiervan aanvragen.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

In het kader van de beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevraagd om opnieuwmetz'n allen over de hele
wereld 100 miljoen Benza Guru mantra's te reciteren.
Het reciteren is op 9 november, de sterfdag van
Tertón Sogyal, de voorganger van Sogyal Rinpoche,
begonnen. Het is de bedoeling dat wij onze accumulatie
in een jaar voor elkaar krijgen. Er werden afgelopen
jaar 100 miljoen mantra's gereciteerd op advies van
Dzongsar I(ryentse Rinpoche om zo gunstige spirituele
omstandigheden voor de Rigpa sangha te creëren.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij te
dragen aan de gezamenlijke inspanning.
Ook heeft Rinpoche aan diegenen die Vajrakilaya
beoefenen verzocht om in dit jaar samen TO.miljoen
mantra's te accumuleren.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlifk beoefening gedaan. Het is een vaardig
middel om positief potentieel als groep te verzamelen.
De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciteren van 100 miljoen mantra's aan iedere persoon
die meedoet toe zal vallen. Ditheeftmet groepskarma
te maken: het positief karma van activiteiten die als
groep uitgevoerd worden, komt aan iedere
deelnemende persoon in het geheel toe.

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

Je kunt de aantallen die je doet niet langer doorgeven
aan Ronne Lówensteyn, maar aan Frans Streffek,
telefoon: 059 7421031.

Warureer je mantra's accumuleert, dan is het verzoek
om ze per maand bij te houden en liefst voor de 7e

van de maand door te bellen. Veelal zitten aan een mala
meer dan 100 kralen. Het extra aantal (meestal 8 of
L1) tel je niet mee. Het dient er toe fouten en momenten
van onachtzaamheid te compenseren.
Indien er een periode van intensieve beoefening is,
dan wordt het op prijs gesteld wanneer je je aantallen
zo spoedig mogelijk na het verstrijken van zo'n
periode wilt doorgeven.
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De Rigpa bibliotheek
De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan tweehonderd
titels ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën:
Boeddhisme algemeen, Hinayana, Mahayana,
Yajrayana, de Dood, Sakyamuni Boeddha, Tibet en
Diversen.

De meeste titels beheffen het Tibetaans boeddhisme.
Verder zijn er ook veel boeken over het boeddhisme
in het algemeen zoals in India, 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 zijn
Thich Nhat Hanh, Chógyam Trungpa Rinpoche,
Tulku Thondup,Z.H. de Dalai Lam4 Dilgo Khyentse
Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku Urgyen,
Chókyi Nyima Rinpoche, Pema Chódrón en uiteraard
Sogyal Rinpoche. Verder zijner 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 uitsluitend toegarkelijk voor cursisten
als ondersteuning voor de studie in het Rigpa curricu-
lum en voor Re-membershipleden van Rigpa. Er is
dus geen apart lidmaatschap voor de bibliotheek.

Het lenen van boeken
Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er
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
meer mogelijk.Voor boeken die te laat terug gebracht
worden, wordt per boek een boete van 25 cent per dag
gevraagd.

Het lenen van tapes
Tapes worden voor één week uitgeleend. Het kost /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.Daama is dat niet
meer mogelijk. Voor tapes die te laat terug gebracht
worden, wordt per tape een boete van fl 1,- per dag
gevraagd.

Het lenen van video's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost
fl L0,- per video. Er mogen twee vidmt per keer geleend
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
meer mogelijk.
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Voor video's die te laat teruggebracht worden, wordt
per video een boete van f 5,- per dag gevraagd.

Openingstijden
De bibliotheek is open op beoefenings- en cursus-
avonden en tijdens de openingstijden van het
secretariaat op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur
en 1,3.00 uur.

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

ZAM
RETAIL HOLLAND

Tape van de Maand

RigpaLink
VeeI abonnees van de Nieuwsbrief hebben zich
de afgelopen tiid opgegeven voor de Tape van de
Maand. Er ziJn nu al meer dan 180 mensen die
maandeliiks het reente onderricht uan Rinprche
thuisgatuud kriigen.

Elke maand kiest Rinpoche welke tape verstuurd
wordt naar al ziin leerlingen over de hele wereld.
Het is voor Rinpoche heel inspirerend om te
horen dat er zoveel belangstelling is voor deze tapes
en hij toonde zich in Lerab Ling opnieuw heel
verheugd in de groeiende verspreiding ervan.

]e kunt je telefonisch opgeven voor de Tape van
de Maand bij het Rigpa centrum in Amsterdam.
De kosten zijn vanaf 1 mei I 195,- per jaar.

Het is helaas niet meer mogelijk om de tapes van
de voorafgaande maanden te krijgen; wel zijn de
tapes van de maanden juli en augustus 1996,met
onderricht uit Lerab Ling, los in de winkel
verkrijgbaar.

Rigpu Nieuwsbrief
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Retraites met Sogyal Rinpoche

Wanneer en waar?
Ieder jaar geeftSogyal 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' Met Pasen tien dagen in Engeland, nu al
drie keer in Glastonbury, in een kostschool

y' 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
Rigpa retraite centrum 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 mensen die
nieuw zijn, een introductiecursus hebben gevolgd of
die Stroom 1 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 bezigte zijn met het Tibetaans boeddhisme,
het onderricht van Sogyal Rinpoche en de beoe-
feningen. Tijdens een retraite kun je de beslom-
meringen 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 bezig
bent, is het een goede gelegenheid je beoefening en
inzicht te verdiepen.

Gedurende een retaite vinden er elke dag versdrillende
sessies plaats:
y' sessies van beoefening (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

Praktische informatie
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 zijn
er stenen vakantiehuisjes. Lr Lerab Ling wordt er
voor de deel:remers aan de retraite gekookt, maar in
Kirchheim doet ieder dit zelf (er is wel em restaurant).
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.
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Specifieke informatie
Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte data,
de accomodatie, de prijs, alsmede insdrijf-formulieren,
ktijgt Rigpa Nederland, enige tijd voordat een retraite
begint, uit het buitenland. Tot voor kort stuurden we
deze inÍormatie door aan iedereen die ooit gezegd had
belangstelling te hebben voor retraites. Omdat de
mailinglijst inmiddels erg groot is geworden/ en er
gemiddeld ongeveer 30 Nederlanders naar een retraite
gaan, hebben we ons beleid nu veranderd.

Als je interesse hebt oÍ erover denkt om naar een
bepaalde retraite toe te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. ]e krijgt danzodra de inÍormatie binnen
is, deze toegestuurd. Een uitzondering maken we 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.

Heb je interesse voor een specifieke retraite,
bel even 020-6238022.
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Khandro Rinpoche in
Nederland

Khandro Tsering Rnpoche is een van de grootste
vrouweliike leraren van het Tibetaans boeddhisme
(Kagyu, Nyingma). Zii staat zowel bekend om
haar scherpe intelligentie als om haar vrouweliJke
intuitie.

Onderwerp
Het thema van het onderricht zal zijn:
Nu-heid en ethiek, leven in en handelen vanuit het
moment.

Openbare lezing
datum 10 augustus
tiid 20.00 uur
plaats Remonstrantse kerk

Diepenbrockstraat 46
Amsterdam

entree f 25,-

2 Daags programma
data 9 en 10 augustus
tiid 9.00 - 18.00 uur
plaats Shambala Centrum

1e Jacob van Campenstraat 4
Amsterdam

kosten f 220,- (inclusief openbare lezing)

Inlichtingen en inschrijving: 020 6794753
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10e jaargang nr.2

Wat is nou eigenliik een team?

It's always something. Zo heet het boek van de
Amerikaanse komedienne Gilda Radner. Ze schreef
het nadat zevarl haar artsen te horen had gekregen
dat ze nog maar een paar maandm zou leven. Het boek
gaat over al de obstakels die ze voor zich zelf creëerde,
en waardoor ze niet gelukkig kon zijn. Weinig ging
ooit goed in haar leven. Toen ze uiteindelijk gelukkig
was, bleek ze ongeneeslijk ziek Itb always something.
Ik moet vaak aan de titel van haar boek denken.
Vooral als dingen niet gaartzoahvoorzien en wij vierery
Sandra, Tineke, Daan en ik, om de beurt moeite
hebben met het integreren van werken voor Rigpa in
ons dagelijks leven. Als management-team worden
we geacht'Dharma die-hards'te zijn en zouden we
elk obstakel moeten verwelkomen.
Maar waren we blij toen, om nog steeds mysterieuze
redenen, de electriciteit van ons nieuwe pand werd
afgesloten en het een maand duurde voor we weer
stroom hadden? Bepaald niet.
Waren we gelukkig, toen we allemaal klaar om met
de bouw te beginnen, in vergaderingzaten, om te horen
dat de architecte die we hadden uitgekozen op het
laabte moment aftelde? Ook niet. We waren madrteloos
en het was goed strekken voor ons geduld.
Het reactiepatroon zal bekend zljn. le kruipt in je
schulp en je vraagt vooral niet om hulp. Je denkt de
enige te zijn die zoiets overkomt en zo reageert. Wat
dat betreft zijn wij de eersten om alle dingen die
Rinpoche ons leert te vergeten.
De 'genezing'vindt plaats als we onze blik verbreden
en zien hoe onze collega-vrijwilligers zich uitsloven
om het nieuwe pand te transformeren van een slecht
gebouwde hoop schroten tot een waardig Dharma-
centrum.
Het slopen van een plafond en er een nieuw er
tegenaan tikken zou nog gaan/ maar nee, er kan een
paar centimeter hoogte gewonnen worden door de
balken zichtbaar te maken. Dat betekent alle balken
ontspijkeren, schuren met een machine waarmee je
boven je kracht moet werken, alle putten en gaten
vullen en er geluidsdichte platen tussen aan brengen,
om nog maar niet te spreken over de rest van de
afwerking die per balk nog moet worden gedaan.
Ook liep er een paar kilometer electriciteitsleiding door
het pand waarvan de draden allemaal opnieuw
gebruikt konden worden. Dagenlang weiden de
draden uit hun omhulsel gehokken, geselecteerd en
opgerold, klaar voor de volgende ploeg om te
verwerken. En dit zijn maar twee voorbeelden; er zijn
er honderden. Het is ronduit ontroerend. Vooral als
dan je ziet dat iedereen er de volgende dag weer is
en er steeds nieuwe mensen bijkomen, krijgt het
woord devotie een nieuwe dimensie.
Als we de oogkleppen nog wat verder opendoen
zien we hoe al jaren lang vrijwilligers zich meer dan

Juni 1998

inzetten, om alles wat Rigpa nu is te creëren met
een doorzettingsvennogen dat ltb always something
steeds opnieuw doorbreekt.
De obstakels vliegen regelmatig om ieder's oren,
maar iedereen gaat door, op zijn of haar manier, op
zijn of haar afdeling, als schakel van een groter geheel
dat niet altijd zichtbaar is.
En wij viertjes kunnen niet anders dan dankbaar
zijn om een onderdeel te mogen vorïnen van zo n heel
groot team.

Anneke Hakman voor het MT

I
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Rigpa Re-Membership
Een mogeliikheid om Rigpu te ondersteunen

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

Optie 2

]e ontvangt hetzelfde als in optie 1 en kunt tevens op
Rigpa cursussen 25 % korting krijgen. Je betaalt / 48O-
per jaar of f 40,- per maand.

Optie 3

]e krijgt hetzelfde als in optie 2 en een abonnement
op het intemationale Rigpa magazine View. ]e betaalt
í 1200,- per jaar of f 700,- per maand.

Vraag voor meer informatie de folder aan!
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Het nieuwe Rigpa-centrum aan de Kuipersstraat en
de van Ostadestraat

funi 1998

ffi
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10e jaargang nr.2

De laatste tijd worden mensen in het
Westen zich meer dan ooit bewust van de
enorÍne tragedie die zich in 1959 in Tibet
voltrok en meer dan 100.000 mensen in
ballingschap dwong. Tegelijkertijd gaf
Tibet de wereld als gevolg van deze
tragedie ook een groot geschenk, namelijk
de spirituele wijsheid van Tibet. Deze
vorm van innerlijke wetenschap is
gedurende 1200 jaar in Tibet gevoed,
beoefend en ervaren door z'n bevolking.
Onder de ballingen waren ook een aantal
Tibetaanse leermeesters, van wie sommige
zich de taal en denkwijze van de westerse
mensen eigen maakten.

Sogyal Rinpoóe is een van de leraren die
de waardevolle spirituele wijsheid uit
Tibet inhet alledaagse levm van mannen en vrouwen
over de hele wereld bracht. Als meester van de
Dzogchentraditie en als incamatie van de grote 19de
eeuwse leraar Tertón Sogyal, is Sogyal Rinpoche in
staat om het onderricht van zijn leraren te vertalen
naar de modeme tijd waarin wij leven. Dit doet hij
vaak op een heel ervaringsgerichte wijze, maar
zonder de authenticiteit van zijn grote, levende
traditie tekort te doen.

Door de jaren heen is het duidelijk geworden dat dit
onderricht de kracht heeft de levens van veel mensen
te transformeren. Het spreekt niet alleen tot onze
geest, maar ook tot ons hart, en niet alleen tot ons hart,

maar tot ons gehele wezen. In een tijdsbestek van een
enkele avond kunnen we kennis maken met een
praktische en inspirerende visie over hoe we ons
leven daadwerkelijk kunnen veranderen. Echter, om
deze verandering te consolideren, hebben we een
spirituele omgeving nodig. Een plek die ons constant
inspireert en de mogelijkheid geeft het onderricht in
alle aspecten van ons bestaan te integreren.

Lerab Ling
Sogyal Rinpoche heeft de naam Lerab Ling gegeven
aan het stuk land, 140 ha. groot, ten noordwesten van
Montpellier in de bergen. Lerab Ling betekent'plek
van verlichte activiteit'. Het is ook de naam van
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De tempel in Lerab Ling

fa, ik wil donateur worden van de tempel in Lerab Ling

naam:
adres:
postcode:
telefoon:

woonplaats:

0 met een eerunalig bedrag van
0 met een maandelijks bedrag van
0 anders

datum: handtekening:

U kunt het bedrag overmaken op gironummer 3533736 van Stichting Rigpa o.v.v. de tempel in Lerab Ling
en uw naam en adres. Deze antwoordstrook kunt u sturen naar Stichting Rigpa, St.Agnietenstraat22, 1012
EG, Amsterdam, tel: 020 6238022 en fax 020 6225154 J-
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10e iaargang nr.2

Rinpoche's voorganger Tertón Sogyal, Lerab Lingpa.
VeeI Tibetaanse meesters hebbm sinds 19921-erabLng
bezocht en herkend als een zeer bijzondere plek,
waar spirituele beoefeningzalfloreren, vanaf nu tot
ver in de toekomst. Deze meesters hebben ook
voorspeld dat Lerab Ling een cruciale rolzalspelen
in de verspreiding van het boeddhistisch onderricht
en vooral het Dzogchen-onderricht, in het Westen.
In relatief korte tijd is Lerab Ling het belangrijkste
centrum geworden voor het onderricht van Sogyal
Rinpoche en zijn intemationale retraites. Deze retraites
worden iaarlijks door meer dan L000 mensen bezocht
en vinden hoofdzakelijk in de zomerÍnaanden plaats.
De laatste jaren wordt Lerab Ling ook steeds vaker
door andere Tibetaanse meesters bezocht, die op
verschillende manieren hun waardevolle bijdrage
leveren aan het retraite-programma. Het is de
bedoeling dat Lerab Ling ook gedurende de rest van
het jaar steeds meer mogelijkheden gaat bieden voor
kortere of langere retraites, cursussen e.d. Sogyal
Rinpoche heeft te kennen gegeven dat hij in de nabije
toekomst minder vaakzalreizen, maar steeds vaker
op Lerab Ltngzal verblijven om studenten langdurig
en grondig te kururen begeleiden. Alles wijst erop dat
Lerab Ling het hart van de internationale Rigpa-
organisatie zal worden waar veel mensen zich kr:ruren
richten op authentieke spirituele beoefening en studie.
Deze zomer heeft Sogyal Rinpoche gezegd dat het in
het kader van deze ontwikkeling een goede tijd is om
een tempel te bouwen.

De tempel
De lokatie van de tempel is de afgelopen zomer
bepaald met behulp van de oude kunst van de
geomantrie en adviezen uit traditionele teksten. Een
van de Tibetaanse meesters die bij deze beginfase erg
behulpzaam is geweest, is Orgyen Topgyal Rinpoche.
Aan de hand van zijn adviezen en ook die van andere
ervaren meesters is de tempel ontworpen, geheel
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volgens de authentieke Tibetaanse traditie en met
Westerse materialen en expertise. De belangrijkste
architect die hieraan heeft gewerkt is Giles Oliver. Hij
is een van Rinpodre's oudste studenten en werkzaam
bij de Cambridge University.
De tempel zal met drie verdiepingen meer dan 1000

studenten kunnen herbergen. Omgeven door tuinen
en met een uitzicht over de vallei van Lerab Ling zal
het een waardige plek zijn voor de transmissie van
het ondenidrt. Studentenvan overdehele wereld zullen
er gedurende het hele jaar terecht kunnen voor studie
en beoefening. Ook zullen veel van Rinpoche's
kostbare afbeeldingen en andere zeldzarte religieuze
voorwerpen in de tempel een plaats krijgen.

Hoe kunt u hieraan bijdragen?
Om dit verstrekkende deel van Rinpoche's visie te
kunnen verwezenlijken, heeft Rigpa dringend hulp
nodig. Iedereen die zich diep verbonden voelt met
het onderricht, heeftnu de mogelijkheid bij te dragen
om ook voor toekomstige generaties de transmissie
van dit waardevolle onderricht veilig te stellen. Velen
van ons zullen vanaf nu tot ver in de toekomst, de
mogelijkheid hebben tot authentieke spirituele
beoefening en studie in een spirituele omgeving.
Er wordt verwacht dat de realisatie van dit project
ongeveer zes miljoen gulden zal kosten. Een enorm
bedrag dat met grote en kleine bedragen van ons
allemaal, opgebracht kan worden. Volgens de
Tibetaanse traditie is de bijdrage aan de bouw van
een tempel een daad van generositeit die enorme
verdiensten tot gevolg heeft. Als u vragen heeft over
dit project of over hoe u zou kunnen bijdragen, kunt
u zich wenden tot het Rigpa centrum in Amsterdam.
U kunt ook direct de bijgaande antwoordstrook
invullen en naar ons opsturen. Alle donateurs zullen
regelmatig op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen omtrent de tempel.
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de vier gedachten
een kalligrafie van Sogyal Rinpoche



Lij st van activiteiten
Deelname aan Tsok is voor iedereen mogelijk. In de context van Tsok is er ruimte om ie eigen beoefening te

doen, met name Lamai Nallor (Guru Yoga) indien je niet bekend bent met Sadhana beoefening. De beoefening

zelf begint meestal om 19.30 uur. Offerandes e.d. zijn welkom een half uur voorafgaand aan de beoefening.

Echter"met name willen we eenieder uitnodigen om van te voren geld voor Tsok te geven, zodat er voldoende

tijd is om Tsok in te kopen en voor te bereiden. Alle activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het

centrum in Amsterdam. Data die vet gedrukt zijn geven aan dat er een periode van intensieve beoefening

plaatsvindt. In iuli en augustus hebben we wegens organisatorische omstandigheden deze zomer geen Tsok

noch geleide beoefening op de maandagavond gepland. Wel kun ie in het onderstaand overzicht de data voor

Tsok vinden om eventueel op zo'n speciale dag op eigen gelegenheid of samen beoefening te kunnen doen.

,luni
Di 30 ontmoeting van stroom 1 studenten met Dzogchen Rinpoche.

Verjaardag van Jamyang Khyentse Chókyi Lodró, Tsok-dag

Iuli
Wo I Ontmoeting van Stroom 2 studenten met Dzogchen Rinpoche

Do 2 Ontmoeting van Stroom 3 en oudere studenten met Dzogchen Rinpoche

Za 4 & Zo 5 Seminar met Dzogchen Rinpoche
Za 1 Guru Rinpoche dag. Tsok-dag
Za 17 Verjaardag van Nvoshul Lungtok, Tsok-dag

Zt't 1? Veriaardag van Shechen Gyaltsab Pema Namgyal, Tsok-dag

Ma 13 Veriaardag van Khenpo Ngagchung, Tsok-dag

Za 18 Dakini dag & Verjaardag van Shedrup Tenpé Nyima, Tsok-dag

Za 25 tlm Ma 3/8 Periode van Intensieve lleoefening.

Ma27 Chókhor Diichen, de dag waarop de Boeddha Shakyamuni
voor het eerst onderricht gaf. Dag van beoefening.

Augrtstus
Ceboorte van Guru Rinpoche,'Isok-dag
Dakini dag, Tsok-dag

Septernber
Guru Rinpoche dag & Veriaardag van Jomo Menmo, Tsok-dag
Meditatie en Lamai Nalior Phowa avond, 19'30

Sta rt In trod uctiecu rsus in Grottirtgen
Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Dakini dag, Tsok of Lamai Nalfor, 19.30

Start Stroont 2, Blok 6 in Grottingett
Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Start Stroom 2, Blok 3 in Utrecht
Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Oktober
Do 1 Guru Rinpoche dag, Tsok of Lamai Nalior, 19.30

Ma 5 Meclitatie err Lamai Nalior Phowa avond, 19.30

Di 6 Start Stroont 2, Blok 1 in Antsterdant
Wo7 Start stroont I, BIok 1 in Amsterdam

Start Stroont I, Blok 3 irt Grottingen
Do 8 Start Stroont 2, Blok 4 in Amsterdam
Vr 9 Verjaardag van Dilgo Khyentse, Tsok of Lamai Nalior, 19'30

Sta rt In trod uc tiecu rsus in A nt s terd a m
Ma 12 Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Do 15 Dakini dag. Tsok of Lamai Nalior, 19.30

Za 17 Start Introductiecursus in Utrecht
Zo 78 Start Stroom 3' Blok 4 in Amsterdam
Ma 19 Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Vr 23 Verjaardag van Jigme Lingpa, Tsok of Lamai Nalior, 19'30

Ma26 Meditatie en Mededogen avond, 19.30

Vr 30 ím Di 10/11 Periode van Intensieve Beoefening.

Vr 30 Guru Rinpoche dag & Verjaardag van Tertón Sogyal, Tsok of Lamai Naljor' 19.30

Retraites: krab Ling;3 maanden (voor ieder toegankelijk):6/6-30/8; Beginners: q/7-1'9/7; Gevorderden:

(Stroom 2 & 3 ) 22/7 - 5/8; Oudere studenten: 8/8-30/8,6 weken: 22/7 - 30/8. Ierland:26/6-5/7.

Ma3
Ma 17

Di1
Ma7
Wo9
Ma 14

Di 15

Wo 16

Ma 21

2o27.
Ma 28


