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B es te Ni e u ws b ri efl ez e rs
Het is een iaar vol veranderingen. Niet alleen op intemationaal niveau gebeurt er van alles binnen Rigpa, maar
ook in Nederland zijn er ingrijpende veranderingen op komst. Een ervan is het nieuwe centrum dat naar we
hopen eindmaartin gebruikkanworden genomen. We krijgm daarmee eenpassend onderkomenvoor de groeiende
activiteiten binnen de sangha. En ook de nieuwsbrief legt zijn oude jasje af en krijgt een nieuw gezicht, een dat
meer past bij de huisstijl van Rigpa Nederland. We hopen dat jullie de nieuwe vorm met evenveel enthousiasme
begroeten als wij, redactieleden.
Inhoudelijk gezien gaat er ook iets veranderen. De redactie is afgestapt van het plan om "Dzogchen en
Padmasambhava" in gedeelten te gaan vertalen, omdat ons ter ore is gekomen dat dit boek in de nabije
toekomst herschreven gaat worden. hr plaats hiervan hebben we nu een hoofdstuk vertaald uit "Words from
a ]oyful Heart", een sprankelend onderricht dat Sogyal Rinpoche heeft gegeven gedurende de paasretraite in
1994. Verder een ftartig' artikel van Dzongsar ]amyang Khyentse Rinpoche over de misvatting die in onze westerse
geest over de Dharma kan ontstaan. En een eerste bijdrage van de onlangs opgerichte kemgroep spirituele zorg.
We hopen dat de leden van deze groep regelmatig bijdragen zullen leveren over hun ervaringen met het werkm
met zieken en stervenden. Als eerste artikel publiceren we het verslag van de laatste weken uit het leven van
Harriet Comislu geschrevm door haar man Peter. Een aangrijpend verslag over een waardig humaan en inspirererrd
afscheid.We wensen jullie veel leesplezier en een inzichtrijk (Tibetaans) Nieuwjaar.
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alleen als je bij me bent, maar ook als je aan me

ae*t,helpi je teveranderenhoe je ie voelt' Uiteindelijk
word je misschien zelfs wel bruisend als ik helemaal

niet in de buurt ben, het is gewoon een kwestie van

oefening, van gewoonte. En je kunt ook in stilte
bruisen: bruiseru niet kabbelen (bubble, don't babble).

De relatie tussen leraar en leerling
pe leraar brengt de herinnering, en elke keer als je

flmij ziet moet je wel bruisen' Net zoals ik met jullie
bruis, moeten igllie met mii bruisen. Laten we samen

naar verlichting bruisen. Dat is de afspraak, dat is de

samaya(t)'@'
Onder oudere leerlingen heb je veel niveaus, en het
zijn vooral de heel oude oudere leerlingen die ik
onder druk zetals ze moe zijn. Ik
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doe dat als ze zich wat
'dunnetjes' voelen, om de

ballon van hun ego te laten
klappen. Dan kan ik in-
schatten in hoeverre hun
ego nog weerstand heeft
door naar hun stemming te

kijken. Dan kan ik door de
manier waarop ze reageren/

zien of. ze het Zd:rt hebben
of niet. Soms maak ik de
druk zo groot dat ze af-
lcrappen en gaan huilm, m
op datmomentkanikzien
of ze het Zicht hebben.

fDoor te gaan huilen lgn-rm
lze tqevl4bt ilr-em.g-!ie, wat
lde'Iaatste toevlucht van

fhet ego is, en dan zeg ik:
"Maat daar gaat het niet
om".
Het gaat er niet om te
huilen. Herinner ie dat en

ruk jezelf eruit los, laat los

en Brr!ryjehelZ&bl'Ik
vertelde dit een keer aan

te zijn. Andere mensen kunnen je zwaar maken,

le zou dat niet moeten toelaten' ]e hoeft daar niet
agressief over te zhin, maar zoals Boeddha zegt, als

iemand je een geschenk geeft, en je neemt het niet aan,

aan wie behoort dan het geschenk? ]e kunt het
innemend doen, vol liefde en comPassie. Als de

ander niet wil dat je bruisf kun je ook dat respecteren:

dring je bruisen niet aan anderen op, maar bruis

We zouden ons de goede dingen, de zegeningen
moeten herinneren, en zouden ons dankbaar en

tevreden moeten voelen. Geef alle goede dingen die
je hebt erkenning. In Het Tibetaanse Boek van Leven

en Sterven, in het hoofdstuk 'Spirituele steun aan

stervenden' zegik: "Fixeer je niet
op je gebreken, maar richt je

aandacht op je deugden."
(2) Als je een vaste relatie
hebt, is het belangrijk dbAel

te err klpPi
. Echte

een zuiver hart,
buitengewoon veel

kracht. En -gegrliClbglg
om Iief te hetbejn, als je
mffkelnffiGfffffeftkun
je opbloeien en word je op
natuurlijke wijze mooi,
zodat je niets nodig hebt
om jemooier te doenlijken.
Dit hoeft SSl4lSS3;l
relaties zote ziin: inspireer
6iit*-ti; elkaar op liefde-
volle wijze.
In de relatie met de leraar
kun je leren hoe met
andermtezijn Wemoeten
allernaal onze taaiheid laten

smeltor, on;e weerste-r-rd en

ffi-}iq Dit is5{9yg!!9 en
wanneer we smelten ko-

Nyoshul Khen Rinpoche en

hij was werkelijk verbaasd. Ik zei dat ik het gtootste

respect heb voor sommige van mijn leerlingen omdat
zeLelfs als ze door heftige emoties heen gaan, zich
in die emotionele staat het Zicht herinneren'
De leraar herinnert je aan het Zdrt en niet aan de twijfet'

Herinner je dat. Cynisme is een besdrerming een logica

met argumenten als: "Waarom moet ik bruisen?
Waarom kan ik niet gewoon mezelf zlin?" ,maat zie
je, het is helemaal niet zo leuk om 'jezelf'
te zijn. Weproberenvaakdoor ors kapselof onzemake

-up er leul uit te zien, maar in feite zijn andere

fouten veel meer zichtbaar dan of onze haren goed

zitten of niet, wat trouwens toch niemand opmerkt'
Een van de grootste dompers is de atmosfeer van

'niet-bruisen , als je jezelf niet toestaat sprankelend

men we bij de

l-ri3e-zuivc-f,e-Ld van wat
is. Als je steeds zo'bent'als

le met jemeester bm! brengt aanhem of haar denkm
naar deze staat en als ie regelmatig oefent, gaie deze

staat steeds vaker binnen. Het proces van werkm met
je

een meester vindt niet alleen plaats als hijbijje is, het
gaat door, bijvoorbeeld itt d"@.
Mijn meesters, zoals Jamyang Khyentse, ziin oP een

Ievende manier bij me wanneer ik Guru-Yoga doe,

en tegenwoordig zijn ze zells levend en bii me als ik
niet beoefen. Wanneer je hart is gesmolten en je zo'n
devotie voor een meester voelt, leert het je devotie voor

je vrienderq voor je geliefden, je buren en uiteindelijk
zelfs voor je vijanden.I

i.
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Devotie en compassie
ggyAtie en €gp1peglie zijn de krachtigste voer'!4!ggn
om ons UtpnZg1mrgJ}{$g1.te brengen. Ik sprak
daarover met de Dalai Lama, en ook met Dilgo
Khyentse Rinpoche, dat ook al weet ik niet zoveel, ik
devotie ken en dat is wat ik anderen leer. Zijne
Heiligheid zei, "Dat is waar. Als je werkelijk de
Dharma kent, weet je wat devotie is". Onvoorwaar-
delijke devotie heeft niets te maken met hoe de leraar
met iou is en of hij of zij naar je glimlacht of niet. Je
hebt eenvoudig onvooruragdglij(q. dqvoq,e. Toen Zjne
Heiligheid dit had gezegd, besefte ik dat je onderricht
over compassie nodig hebt als je de Dharma niet

algemeen les over com-
passie. Wanneer je het
spirituele pad betreedt,
gaat het onderricht over
devotie. Maar uiteindelijk
besef jedat,c-o-mpas,sie.en.dp-v"otieondeelhaarzijn,en
dat ze du glld"g1g,Zijn vqg dg natuur van .de_ge€gt.
In hoofdstuk negen spreek ik over de Guru-yoga
die Dilgo Ktryentse voor mii componeerde (3). Hierin
zegthij:

"Dat wat zuiverheid van waameming
volbrengt
Is toewiiding watniets anders is dan de
stralingRigpa eigen.
In de en het besef dat miin
eigen Rigpu de meester is -
Moge uw gest erl de miine 6n worden."

Over het algemeen voelen we devotie, liefde en
compassie als alles goed gaat, maar wanneer de
dingen slecht gaan, verdwijnen ze, zlin ze weg, we
herinneren ze ons niet eens meer. We hebben het Zcht
niet. In staat zijn je het Zicht te herinneren wanneer
de dingen niet zo goed gaan is een teken van
volwassenheid, en een teken dat je de Dharma hebt
gehoord en dat de Dharma in je is.
Heb de positiviteit van het Zicht, geloof in jezelf en
geloof in de Dharma, met de eenvoud van vertrouwen.
Twijfel niet, en heb geen dualistische geest. Laat
hoop en vrees je leven en je waarneming niet
domineren. Waardeer de zegeningen en de goede
dingen die je al hebt, daarbij inbegrepen je boeddha-
natuur. Ik ben gaan beseffen dat veel boeddhisten zidr
niet realiseren dat ze boeddhanatuur hebben: als ze
dat beseften zouden ze veel gelukkiger met zichzelf
ziinen op een wat andere manier naar zichzeU kijken.
Er is veel om over

oP een morgen een oen dollar kreeg, zou
je dan bllj zljn? Ik denk het wel, je zou op z'nminst
niet klagen. Op dezelfde manier, om een traditioneel
voorbeeld te gebruikery wanneer je je herinnert dat
je boeddhanatuur hebt is dat als het ontdekken van
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een schat die je aI die tijd al had, maar nog niet had
on t de kt. Cultiv eer de'pgstar*van -tevnedenh-e.:il .

Zonder tevredenheid raak je gefrusheerd en klaag je,

en de dingen worden steeds erger. De werkelijk
groE beoefenaars en ook de heel eenvoudige Tibetaanse
mensen hebben een groot gevoel van tevredenheid.
Zc.klager-nq0f.
|e kunt bij de regering klagen en om betere omstandig-
heden vragen, je kunt naar buiten toe klagen, maar
klaag niet van binnen. Je moet opkomen voor je
rec-hten, je hoeft niet alles te accepteren wat er gebeurt,
vooral omdat in het Westen niets zal veranderen als
je niet inbeweging komt en zel-f verandert. Tegelijker-
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goed kent. Daarom geeft tijd moet je in jezelf een
Zijne Heiligheid in een DgVOtig en GOmpaSSig Zijn de gevoel van tevredenheid
openbareleztngoverhet ' - vinden. Als je met die

I

5r

krachtigste voertuigen om ons

bij onze ware natuur te brengen

innerlijke tevredenheid
voor je rechten opkomt,
kun je krijgen wat je wilt
zonder het te bederven,
w_q1t j9e-r-r-nF-e-sajnsmr.et

__b"ii-kir,o..kkenen jekuntv*eg.l_[e_klgsSsrenLggglil*g:
ziin.le kunt goede argumenten vinden die misschien
zelfs de ander doen bruisen!
Als ikdingm zodrt om over te klagen, zou ikeenhicop
kunnen vinden, ook in mijn jeugd, maar ik voel me
altijd gggdgl.S-v-ogel. We hebben allernaal zoveel geluk,
maar we weten het geluk dat we hebben niet te
waarderen. Er is een mooi gezegde van de meesters

f 
uit het verleden: "Mensen kunnen een hoop lijden 

)

"verdragen, maar slechts een klein beetje geluk"..
\zlqxgr weten nfet hgg y"g] gg$k*jgg$', het maakt
dat ze zidr schuldig voelen of lidrtelijk ongemakkelij(
en dus moeten ze het bederven.
Wanneer je de goede dingen in je leven kunt waardesr
helpt dat je sterker te worden, met meer vertrouwen
en meer inspiratie. Dan kun je je leven tot een beter
leven maken. Ik besef dat jullie leven verre van
volmaakt is, maar om er verbetering in aan te kurnen
brengen heb je ry*[$!! nodig. L:r die positieve
staat van geest zie je helderder wat nodig is. Lr een
negatieve staat van geest zie je geen uitweg, je ziet
alleen hoe je in de cirkel van samsara blijft steken. Zoals
Longdrenpa zei, de manier om de cirkel te doorbreken
is hem eenvoudig te doorbreken. Als je een cirkel
doorbreekt, dan vind je een begin m een einde. |e kunt
een uitweg vinden, hier en nu.

Noten
l. Samava: de gewijde verbinding tussen leraar en leerling en ook
tussen leerlingen, in het Vajrayana. Het Sanskriet woord s^maya

kan betekenen: overeenkoms! verbinding, voorschrift, grens, etc.

(Uit'Words From My Perfect Teacher')
2. Hoofdstuk l3,blz.20l "Richt de aandacht op hun deugden en

niet op hun gebreken".

3. Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven,

hoofdstuk 9. blz. 138

@
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het ego los te laten en de kans is groot dat we eindigen
met een eigen ego-versie van Dharma, een pseudo-
dharma die ons alleen maar meer lijden zal brengen
in plaats van bevrijding.
Dit is de reden dat de meeste Oosterse leraren heel
sceptisch staan tegenover het exporteren van de
Dharma naar de Westerse wereld, omdat zii het
gevoel hebben dat Westerlingen de verfijndheid en
de moed missen om de Boeddhadharma goed te
begrijpen en toe te passen. Aan de andere kant zijn
er ook leraren die erg hun best doen om de overdracht
van de Dharma naar het Westen te bewerkstelligen.

Het is belangrijk zich te herinneren dat een volledige
trarsplantatie van de Dharma niet binnen 66n gmeratie
bereikt kan worden. Het is geen makkelijk proces. Het
zal ongetwijfeld net als in de tijd dat het boeddhisme
van India naar Tibet gebracht werd, tijd nemen. De
manieren waarop mensen in allerlei culturen in het
leven staan versdrillen enorm van elkaar, en dezelfde
verschijnselen worden in verschillende culturen heel
anders gernterpreteerd. Men vergeet makkelijk dat
zogenaamde universele begrippen als'ego','vrijheid',
'gelijkheid', 'macht', en de implicaties van woorden
als'geslacht' en'geheimhouding' alle conskucties zijn
die cLrltureel bepaald zijn m radicaal kunnor verschillen
wanneer men ze vanuit andere perspectieven beziet.
Bepaalde zaken zullen in de ene cultuur veel stof doen

opwaaien, terwijl deze in een andere cultuur niet
eens aan de orde zijn omdat dezelfde praktijken
daar tot de dagelijkse gang van zaken behoren.

De laatste jaren is er veel kritiek geweest op zowel
het boeddhistische onderricht als op bepaalde
boeddhistisdre lerarm. Helaas onthullen deze kritieken
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vaak een hoge mate van onwetendheid over de
onderwerpen die zij bespreken. Vele Tibetaanse
lama's reageren met de houding "dat het er niet toe
doet", omdat zij oprecht niet veel geven om zulke
aanvallen. Ik denk dat het perspectief van deze
lama's verder reikt dan belang te hechten aan de
laatste hype over wat wel geoorloofd is en wat niet
volgens de grillen van de modeme geest. Andere
Tibetaanse lama's houden er het idee op na dat
Westerlingen slechts uit zijn op spiritueel shoppen
en zeggen tegen jonge lama's als 7k: "Zie ie wel, zlj
komenniet voor de Dharma. Voorhen zijn we slechts
een curiositeit". In een poging een goede motivatie
in deze te genereren zou ik de volgende altematieve
visies willen introduceren

In feite vergrotenbepaalde lcrliekm op hetboeddhisme
mijn devotie voor het onderricht alleen maar. Voor
mijn gevoel gaat de Dharma deze kritieken te boven.
Toch vind ik ook dat bepaalde publicaties schadelijk
kunnen zijn doorhet effect datzijteweegbrengen. Vele
mensen wier connectie met de Dharma op het punt
staat tot rijping te komen, kurrnen hun kans voorbij
laten gaan door toedoen van deze geschriften. In
ons leven onfrnoeten we tal van obstakels m moeilijke
omstandigheden, maar het ergste is wel om tegen-
gehouden te worden een authentiek pad naar
verlichting op te gaan.

br deze tijd waarin mensen op nareve wijze voorbarige
conclusies trekken door toedoen van de geschriften
van hen die proberen te waarschuwen voor de
gevaren van de guru-discipel verhouding, zou het
resultaat van dergelijke kritieken voor vele mensen
wel eens kunnen leiden tot de tragische vernietiging

Rigpa Nieuwsbrief
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Em ander voorbeeld van dehypocrisie die voortkomt
uit zo'n houding is de Westerse 'altru'rstische'wens
om Oosterse vrouwen te "bevriiden" uit de greeP van
wat men zich inbeeldt de onderdrukkende tyrannie
van een vrouwenhatend systeem te zijn, zoals de
Westerse missionarissen die inboorlingen de dristeliike
moraal en waarden probeerden aan te meten. Itr het
Westen worden vrouwen onder andere naakt
gefotografeerd en die foto's worden in bladen
gepubliceerd. Lr vele andere culturen zou dit als

bijzonder gGnant ervaren worden en bovendien
gezienworden als een extreme vorm van uitbuiting
en onderdrukking van vrouwen. Dus vanuit hun

is de Weterse kritiek op de
van vrouwen in andere culturen een uitermate
betwistbare zaak.

Op geen enkele wijze kan een bepaalde cultuur
claimen de nodige kennis en appreciatie te bezitten
om een grondige en eerlijke kritiek te leveren op
belangrijke aspecten van een andere cultuur (en
zeker niet als het onderwerp zo verfiind en complex
is als het boeddhisme), zonder de nederigheid op te

brengen en de moeite te nemen om accuraat en
diepgaand kennis genomen te hebben van dat
onderwerp vanuit de optiek van die cultuur zelf'

Het zou Westerlingen misschien kunnen helpen
meer respect en waardering te ontwikkelen voor het
Oosten als ze zich zouden herinneren dat 3000 jaar

geleden toen het Oosten een bloeitijd doormaakte in

filosofie, kunst, taal en geneeskunde, Westerse
inboorlingen nog niet eens oP het idee gekomen
warenhun tanden te poeben! En vanuithetperspectief
van vele culturen heeft de zogenaamde Westerse
weteruchap en tectrrologie niet veel meer voortgebradrt
dan de vernietiging van de hulpbronnen van de
aarde. Ideologie€n zoals democratie en kapitalisme
en ook gelijkheid en mensenrechten hebben vanuit
dat perspectief op miserabele wiize gefaald en ziin niets

anders geworden dan nieuwe dogma's.

Ik vind het moeilijk het nut in te zien van het
incoqporeren van deze gelimiteerde Westerse waardert
in een benadering van de Dharma. Zij maken in
ieder geval geen deel uit van de buitengewone
realisatie die Prins Siddharta 2500 iaar geleden
bereikte onder de Bodhiboom. Het Westen kan de

Tibetaanse cultuur zolang analyseren en bekritiseren
als het wif maar ik zou zo dankbaar zijn als het de
nederigheid en het respect op zou brengen om het
onderridrt van Siddharta met rust te laten, of ten mirste
er een grondige studie van te maken m de beoefening
ervan te ervaren alvorens zidr als autoriteit op te stellen.

AIs mensen een beetje moeite zouden doen om zich
respectvol en met openheid van geest op te stellen,
is er zoveel kennis beschikbaar die hen kan bevrijden
van allerlei soorten van lijden en verwarring. Nu
pas besef ik het belang van het grote respect dat de
Tibetaanse vertalers en geleerden van het verleden
hadden voor hrdia, hun bron van Dharma m w'rjsheid.

In plaats van kritiek en wrevel te hebben op hun
bakermat noemden zij het "Het Verheven Land van
India". Deze houding is zeer verschillend van de
Westerse consumptiementaliteit die de Dharma als
koopwaar ziet en de eigen inzet als slechts een
investering: alleen dat aannemen watpastbinnen ons
verwachtingspatroon en verwerpen wat geen
onmiddelijk bevrediging geeft.

Dit wil niet zeggen dat Westerlingen niet kritisch
zouden moeten ziin jegens hetboeddhistisch ondsridrt.
Integendeel , zoals de Boeddha zelf stelde: "Zorl.der
het smelten, het slaan, het wegen en polijsten van een
gele substantie, moet men niet zomaar aaruremen dat
het goud is. Op dezelfde wijze moet men de Dharma
niet zonder voorafgaande analyse accepteren als
geldig". Logische analyse is in de boeddhistische
traditie altijd aangemoedigd en het boeddhisme
heeft de promotie van blind geloof altijd bestreden.

Het versdril ligt in dehoudingvan waaruit de kritiek
geleverd wordt. lrhetproces van analyse van die gele

substantie hoort degene die de analyse doet niet
alleen een open geest te behouden maar zich er ook
bewust van te zijn dat hij of zij niet over de adequate
informatie zou kunnen bechil,ken over het onderweqp.
Daar gaat het om tijdens analyse. Anders zoeken
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het tantische pad op een persoonlijk enniet<onceptueel
niveau werkt, onmogelijk te oordelen over een
beoefenaar. Tantra transcendeert volledig het
conventionele idee van eenman en een vrouw die een
sexuele relatie hebben. Het gaat erom te werken met
wat versdrijnt en zodo€nde de buitengewone realisatie
van leegte enbodhicitta voort te brcngen om alle wezens

van samsara te bewiiden. [r het lidrt van zulk een breed
perspectief lijkt het nogal absurd te verwachten dat
een yogi of eenyogini die emaar streefthet chauvinisrne
van de verwarde geest te overstijgen, zidr zorgen maakt
over sexuele rechten.

Voor de oningewijde westerling zullen sommige
Tibetaanse tradities nogal verontrustend zijn en
sexistisch of mannelijk-chauvinistisch lijken Het
westerse perspectief benadrukt'gelijkheid' in sexuele
relaties. Deze gelijkheid is echter een heel andere
dan de gelijkheid die in het Vajrayana-boeddhisme
bedoeld wordt. Terwijl in het Westen gelijkheid
betekent dat twee aspecten op gelijke waarde geschat
wordsr, betekent getijk'heid in het Vajrayana'tweheid'
of dualiteit volledig overstijgen.

Als er dualiteit is kan er per definitie geen gelijkheid
bestaan. Ik denk dat sociale gelijkheid tussen man en
vrouw minder belangt ik is dan een besef ontwikkelen
van de gelijkheid van samsara en nirvana, wat per slot
van rekening de enige waarachtige manier is om
een werkelijk begrip te verkrijgen van gelijkheid.
Het begrip van gelijkheid gaat in het Vajrayana-
boeddhisme dus tot een erg diep niveau. Het idee van
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sexuele gelijkheid is nogal nieuw in het westen en
daarom bestaat er een zekere onbuig-zaamheid en
fanatisme over de manier waarop het in praktijk
gebracht zou moeten worden.

Aan de andere kant is er in het Vajrayarn-boeddhisme
reeds een diepe appreciatie van het vrouwelijke en
een sterke nadruk op de gelijkheid van alle wezens.
Dit hoeft echter niet altiid duidelijk te zijn voor
iemand wiens perspectief niet verder reikt dan het
hedendaags westerse denkkader. Daarom raken
sommige westerse vrouwen die een sexuele relatie
hebben met een Tibetaanse lama soms gefrustreerd
wanneer hun cultureel bepaalde verwachtingen niet
beantwoord worden.

Als iernand verwachteen aangename en gelijlsvaardige
minnaar in een Rinpoche te vinden zou zij het niet
m66r mis kunnen hebben. Sommige Rinpoche's en
vooral degenen die bekend staan als grote leraren
zouden wel eens, vanuit het standpunt van ego, per
definitie de ultieme slechte partner kunnen zijn. Als
men zulke grote leraren benadert met db intentie
voldoening te verkrijgen en met de wens een
verhouding van wederzijds genot en alles delen op
te bouwen dan is dit niet alleen vanuit het oogpunt
van ego een slechte keuze maar ook vanuit een
wereldlijk oogpunt. Ze zullen je waarschijnlijk geen
bloemen brengen of je uitnodigen voor romantische
diners bij kaarslicht.

Rigpa Nieuwsbrief

Dzongsar Khyenste Rinpoche met onder meer Orgyen Topgyal Rinpoche,
Neten Chokling Rinpoche en Jigm6 Khyentse Rinpoche
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Nu de serie over de drie incamaties van /igmd Lingpa
(2) narnelift Patul Rinpxhe, Do Klyane Yahe hrie
en /amyangKhymtse Wangpo voltooid is, zullen we
dit keer in deze serie overhetleven van meesters van
de overleveringsliin van de Nyingma school het
leven van Tertcin Sogyal bespreken. Hif was een

tertdn (onthuller uan dharmaschatten) en
een leraar van de dertiende Dalai Lama. Sogyal
Rinpoche is een van de reincarnafies van Tertcin
Sogyal.

De vorige incarnaties van Tertiin Sogyal

filerton Sogyals lijnvan incamaties gaatterug tot

I d" tijd van de Boeddha. In die tijd was hij
I Mahaprajapatt, de tante en pleegmoeder van

de Boeddha. Omdat de moeder van Sakyamuni
Boeddha kort na zijn geboorte overleed, kreeg
Mahaprajapati de zorg voor de kleine Siddharta.
Mahaprajapati had een zeer sterk karakter en zij
was degene die de Boeddha ervan overtuigde toe te
staan dat vrouwen gewijd konden worden tot non,
wat voor die tijd beslist ongehoord was.
Iaterwerd zij weerherboren alswouw enbaarde Garab
Dorje. Zijwerd de moeder van de eerste mensel!'ke
Dzogchen-meester in de lijn van overdracht van de
Nyingma School.

Nagpa Dorje Dudjom
Later, in Tibet was hij Nagpa Dorje Dudjom, 66n
van de vijfentwintig discipelen van Guru Padma-
sambhava(3). Hij was uniek in de manier waarop hij
het diepste vertrouwen van zowel de Dharmakoning
Trisong Detsen als Guru Padmasambhava kreeg.
Hij diende hen zo goed dat zowel Guru Padma-
sambhava als Chogyal Trisong Detsen een'harbrelatie'
met hem hadden. Nagpa Dorje Dudjom was een
van de meest trouwe ministers van koning Trisong
Detsen. Tijdens het leven van deze koning deed hij
het hele bestuur en ander belangrijk werk voor de
regering. Ook ten tijde van de regering van de zoon
van koning Trisong Detsen nam hij veel verant-
woordelijkheden voor het besturen van de natie op
zich.

Meesters van de verlichtingsgeest

Tertiin Sogyal

Rigpa Nieuwsbrief

Enige anecdoten over zijn leven(L),
samengesteld door Eric Soyeux
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Hij was een van de afgevaardigden die naar India
gestuurd werden om Guru Padmasambhava rnar Tibet
te brengen. Hij ging te voet naar Yanglesho in Nepal
om Guru Padmasambhava uit te nodigen en hij grng
met hem mee terug van Nepal naar Tibet terwijl hij
diens bagage op zijn rug droeg. Vervolgens werd hij
een belangrijke discipel van en vertaler voor Padma-
sambhava.
Geen van de vijfentwintig discipelen heeft Guru
Padmasambhava zo intensief gediend als Nagpa
Dorje Dudjom. Zijn materi€le offerandes aan Guru

Dorje Dudjom

Padmasambhava waren €nonn. Toen hij het onderridrt
van Vajrakilaya van Guru Rinpoche ontving, bood
hij niet alleen goud zilver en andere dingen aan maar aI-
leen al voor de tsok-offerande bracht hij vlees van
honderd yaks mee, zonder 66n dier te doden of pijn
te doen (4). Guru Padmasambhava verklaarde datvan
al zijn discipelenNagpa Dorje Dudjom de kradrtigste
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toe te gaan en de monnik van zijn tsampa (gerstemeef

het basisvoedsel in Tibet) te beroven. Toen zij met z'n
allen aankwamen bij de monnik gaf deze Terton
Sogyal een indrukrvekkmde blik; een blik van speciale

interesse gemengd met sympathie. Terton Sogyal
dacht "Dit moet een heel bijzonder iemand zIjrt" , ert
zonder er verder bij na te denken stapte hij uit de groep
naarvorenenwoegom de zegenvan demonnik. Deze

raakte zijn hoofd aan met zijn stok en reciteerde het
beroemde gebed:

Zii, die geen geboorte hebben gegeven aan
de kostbare Bodhicitta,
Mosen zii er seboorte aan geven.
Ziiidie er g;boorte aan lfebben gegeven,
mose hun Bodhicitta niet
Vefmin deren, maar onafgebroken toenemen.

Tertcin Sogyal zeidaan:ra tegen zijn mensenr "Kom,
latenwe deze manmetrustlaten. Wij hebbm paarden
en hij niet. Ik ben er zeker van dat we ergens anders
meer kunnm krijgen". Vanaf dat momenthad Terton
Sogyal totaal geen neiging meer om mensen te
bestelm. Zijn ouders bleven hem echter op rooftocht
sturen en wilden niet naar hem luisteren.
Twee incidenten volbradrten de innerlijke ommekeer
die Tertrin Sogyal meemaakte ondanks de wilvan zijn
vader en de invloed van de omgeving waarin hij
verkeerde.
Tijdens een van hun tochten werden Terton Sogyal
en zijn komuiten gesnapt terwijl zljpaardenaan het
stelen waren. Een wilde adrtervolgingzette in waarbij
zij de gestolen paarden voor zich uit joegen. Tussen
de paarden was een drachtige merrie die op het
punt stond te bevallen. Uit frustratie dat zij hen
ophield sloeg een van de rovers haar neer met zijn
zwaard. Haar buik werd opengereten waardoor het
jonge veulen geboren werd. De merrie begon
onmiddellijk het veulen te likken en te verzorgerL Toen
Terton Sogyal zag hoe deze merrie, terwiil haar
darmen uit haar buik puilderg zo'n liefde voor haar
veulen toonde, welde een overstelpend gevoel van
compassie in hem op, dathetmededogenuit ziinvorige
levens wakker maakte. De onomkeerbare liefde en

de compassie van bodhicitta die op dat moment in
hem opwelde, gaf hem de overtuiging dathet enige
belangr$ke in het leven is anderen te helpen en liefde
en compassie te geven.

De uiteindelijke omslag in het roversleven van Terton
Sogyal kwam toen hij met zijn bende een grote
karavaan van handelaren bestaande uit viifhonderd
muilezels wilde overvallen. Ze zochten zorgvuldig
de beste plek om een hinderlaag te leggen. Tertcin
Sogyal gaf daarbij het uitdrukkelijk bevel dat niemand
modrt sdrieten voordathij het starbdrot ga[.I-arrgaam
naderde de karavaan en iedere rover richtte ziin
geweer op zijn afgesproken doelwit en wadrtte op het
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eerste schot. Ook Terton Sogyal was klaar om te
schieten en richtte zijn musket. Plotseling verscheen
uit de pan enhet lontvanhetmusketGuru Rinpodre.
In het visioen gaf Guru Rinpoche hem direct een
klap inhet gezicht en zei'nVatbm je nou aanhet doerr?

Kijk nou eens naar jezelfl fe bent al eenentwintig
jaar oud en je bent nog steeds niet verlicht!". Toen
daagde het Tertcin Sogyal eindelijk wie hii was en de
hele bedoeling van zijn bestaan...
lrtussen vergat hij totaal waar hij was. De karavaan
kwam rustig en ongedeerd voorbij terwijl alle rovers
op zijn starbchot lagen te wadrten. Vanaf dat moment
veranderde Terton Sogyal totaal. Hij kr,vam niet meer
thuis, brak zijn geweer, gaf alzijnbezittingen aan zijn
vrienden, hield alleen een wit gewaad voor zichzelf
en begon rond te zwerven. Iedereen dacht dat hij gek
geworden was.

Dharma
Nu was Terton Sogyal vrij en hij begon kloosters te
bezoeken en onderricht te ontvangen. hr het Dzogchen
klooster ontving hij zijn eerste onderricht van de
vierde Dzogchen Rinpodre Mingyur Namkhe Dorje,

Dzochen Rinpoche Mingyur Namkhe Dorje

en begon hij beoefening te doen. Hii gg ook naar
de Kathok en Shechen kloosters en ontving daar
initiaties en onderricht. Toen zijn vader hoorde dat
zijndwaze zoon in Kathok was, haastte hij zich naar
het klooster. Hij smeekte de twee lama's die hem
onderricht gegeven hadden en zei: "Alshrblieft geef
hem geen onderricht. Hij kan nergens goed in zijn,
hif is niet goed in samsarische zaken dus zal het in
de Dharma ook niet lukken. Ik heb hem op het
roverspad gestuurd en dat is niks geworden -hij is dus
helemaal niet betrouwbaar. Bovendien is hij mijn
enige zoon. Hij moet trouwen en de familielijn
voortzetten..."
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boeddhavelden. Op datmomentkun je ookde wereld
van de hongerige geesten en de hellen waarnemen.
Toen hij na zijn training op bezoek kwam bij |amyang
Khyentse Wangpo was deze verbaasd over zijn
alomvattende kennis en wiisheid en vroeg hoe hii in
zo korte nid zo ver had kunnen komen. Tom Tert<in
Sogyal vertelde over de speciale Nyongti traditie van
Patrul Rinpodre prees famyang Khymbe onmiddellijk
deze speciale methode van Dzogpachenpo waarbij
men zich in retraite terugtrekt diep mediteert op
de lama en op buitengewone wijze alle kennis en
wijsheid verkrijgt, zonder veel studie (9).

Terton Sogyal studeerde ook bij de grote meester
en tertcin uit Nyarong genaamd Nyala Pema Dtidul
en ontving van hem de'Ktrakyab Rang Drol'. Aan het
eind van zijn leven bereikte Nyala Pema Dridul het
regenbooglichaam (10).

Terma's
Langzaam kwam nu de bestemming van Tert<in
Sogyal tot rijping en hij kreeg vele visioenen van
Guru Rinpoche; de herinneringen van zijn vorige
levens kwamen tot volledig wasdom. Hij begon
terma's te ontvangen.
Voor Terton Sogyal was de tijd gekomen om ziin leraar
Nyoshul Lungtok te verlaten. Als a6cheidscadeau kreeg
hij een kleine koperen phurba (11).

Toen Nyoshul Lungtok een Vairakilaya-retraite deed,
was het deze phurba die op een gegevenmommt, als
teken van succes in de beoefeningrtitzichzelf begon
te dansen in het centrum van de mandala (12). Door
hem deze bijzondere phurba te geven voorspelde
Nyoshul Lungtok als het ware dat hij een grote
siddha van Vajrakilayazou worden.
In totaal onthulde Terton Sogyal vijf cycli van
Vajrakilaya-onderricht en werd hij bekend als 'kabab',
gezegend met de speciale overdracht van Vajrakilaya.
ZjnY ajraklayaterma's waren dan ook volledige rycli
compleet met sadhana m tantra. Een van de bekendste
cycli is de Marnak Raksha cyclus, genoemd naar het
meer in Tsari op de grens van [rdia en Tibet waar hii
deze cyclus ontdekte. Een andere cyclus werd inhet
Katok Dorje Den klooster in Oost-Tibet onthuld. Dit
is de "Wiisheidsgeest-Beoefening van Edn Phurba"
waarvuLn we bij Rigp" de sadhana voor dagelijkse
beoefening kennen. Deze beoefening is heel kort en
daarom zo gesddkt voor westerse beoefenaars die niet
zoveel tijd hebben. Veel lama's doen deze beoefming
en veel beoefenaars bereikten het regenbooglichaam
ennee. Het werd door Terton Sogyal ontcijferd vanaf
de Shogser, een rolle$e van geel papier, in Dakini-scluift
gesduevm door de grote Dzogchen meeter Vairocana.
Weer een andere cyclus onthulde Terton Sogyal
samen met ]amgon Kongtrul. Terton Sogyal haalde
de terma uit zijn bergplaab tevoorsc-hijn en samen met

|amgon Kongtrul schreef hij deze uit. [r deze terma
werd voorspeld dat de beoefening bestemd was om
door een incamatie van Trisong Detsen beoefend te
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worden. Dit bleek de dertiende Dalai Lama Thubtm
Gyatso te zljn (1876-1933). De dertiende Dalai Lama
werd de'Terdak' (13), de belangrijkste erfgenaam,
inspirator en weldoener van deze terma. Door de zegen

van deze beoefening kende Ganderu de zetel van
de Dalai Lama's, een grote periode van stabiliteit
en expansie. Deze beoefening wordt ook door de
huidige veertiende Dalai Lama Tenzin Gyatso
beoefend evenals door de monniken van zijn eigen
klooster, de Namgyal Dratsang van de Potala.

Phurba
of Kila

In de volgende Nieuwsbrief volgt deel twe van het
leven van Terttin Sogyal, met verhalen over zifn
samenwerking met de dertiende Dalai Lama, de
onthulling van de Tendrel Nyesel terma en andere
terma's, ziin discipelen en ziin incamaties.

Noten
l. Een groot gedeelte van Tibetaanse biografie€n (Tib. namthar:

leven en bevrijding) bestaat uit een opsomming van alle leraren

van een meester, het onderricht en de initiaties die hij of zij
ontuangen en weer doorgegeven heeft en de discipelen die hem

ofhaar gevolgd hebben. In dit verhaal is deze informatie tot een

minimum beperkt. Er bestaat een uitgebreide offici€le biografie

van Terton Soryal die op het moment vertaald wordt uit het

Tibetaans.

2. Rigdzin Jigmd Lingpa is de onthuller van de Longchen Nyingtik
cyclus van onderrichg de hartsserfie van de grote Dzogchen-meester

Longchen Rabjam. De lijn van overdracht van de Longchen

Nyingtik is een van de belangrijkste in deNyingma school van het

Tibetaans boeddhisme- Het is de voomaamste beoefening van veel

Rigpa Nieuwsbrief
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I Thet bezoek van
ll lantti*Lonsaker

I Y aann-eaertia P*
26 oktober 1997) heeftzich
een kerngroep spirituele
zorg gevormd. Edn keer
per maand oqganisert deze
groep en bi/ankomst voor
malsal die als profesionele
kncht, getainde wiiwilliger
of in priueihntis met zielcst
of sfurvadan werken.

Spirituele
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voor
stervend

Doelstellingen
Het doel van deze bijeenkomst is o.a.:
* Begrip verdiepmvanhet onderricht en de oefeningen
die Christine Longaker in het seminar en in haar
boek 'Het licht van afscheid' heeft geintroduceerd.
Het onderricht van Sogyal Rinpodre is het uitgangspunt
van alle bijeenkomsten.
* Uitwisseling van ervaringen en ingaan op de vraag
hoe je de beoefening integreert in je (werk)situatie.
n Leren onze eigen sterfelijkheid onder ogen te zien,
onszelf onder ogen te zien.
* Aandacht voor emotionele, praktische en spirituele
behoeften van de stervenden, zodat ze waardig en
omringd door liefde kunnen sterven.

Bijeenkomsten
Inmiddels ziin et drie bijeenkomsten (december,
januari en februari) gehouden. Gemiddeld kwamen
er zo'n vijfendertig mensen naar iedere lezing. De
spirituele zotggroep is erg blij met de bijdrage van
Dolly Hayn, een oudere studente van Sogyal Rinpodre
die vanuit haar werkervaring een inspirerende en
warme sfeer weet te sd:reppen tijdens de bijeerkomsten.
Inhoudelijk stond tijdens de eerste bijeenkomst de
meditatie centraal. Verder was er veel tijd voor
kennismaking. Ons streven is een netwerk te laten
ontstaan tussen de mensen die op de bijeenkomsten
komen. De dag werd afgesloten met een geleide
Phowa-beoefening.

br de tweede bijeenkomst stond je eigm sterfelijkheid
centaal. Doormiddel van een geleidebeoefening stelde
je jezelf voor hoe het was om nog maar zes maanden
te leven te hebben en uiteindelijk te sterven. Daama
wisselde je in tweetallen ervaringen uit over deze
oefening. Als je op deze manier reflecteert over je eigen
verganke$kheid, voel je watnodig is om een.heelmers
te worden.

'IIet doet piin onze eigen angsten, schuld- en
schaamtegevoelens, ontoereikendheid en geringe
zel,frespect te moeten erkennen; niettemin, het ziin de
dapperen die ze erkennen; de sterken die hun eigen
negatieve houding bestriiden; en het ziin zii die
vertouwal err geloven, die aan het einde van de tunnel
het licht zulilen zien.' (1)
Het laatste deel van de dag liet Dolly zien hoe
mededogen eenmiddel is om met onszelf m anderm
te werken.
'In een wereld als de onze, die slechts oog heeft voor
kortelermiindoelen en instantoplossingen, is het
maaral Egemakkeliikom, als eriemand is dndgegaan,
aan te nemen dat dit het einde van het verhaal is.
Spirituele zorg wordt iuist gekenmerkt door de lange-
termiinvisie, een visie die het complete beeld van de
stervende en ziin toekomst behelst, en onderkent
dat we iemand zowel lang voordat hii sterft, tiidens
het sterven, als na de dood kunnen helpen.'(2)

Wijhopen met de spirituele zorgbijeenkomsten een
bijdrage te kurrren leveren aan de spirituele zorg voor
zieken en stervenden. We houdm jullie op de hoogte
van onze activiteiten door middel van stukjes in de
Nieuwsbrief.

namens de kemgroep spirituele zorg,
Helen Roeting

Informatie
Ben je geinteresseerd in de bijeenkomsten van de
spirituele zotggroep, geef dan je naam, adres en
telefoonnummer door aan het secretariaafvan Rigpa.
Dan krijg je een uitnodiging toegestuurd.

noten
l. citaat uit: 'Leven met stervenden', Elisabeth Kubler-Ross,

1981, uitgeverij AMBO, blz.7-8.
2. citaat uit: 'Het licht van afscheid', Christine Longaker, uit de

inleiding door Sogyal Rinpoche, blz. 10.
&coJ
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Drie weken voor Harridt stierf vroeg de dokter wat
we zouden doen als het niet langer mogelijk was
haar thuis te verplegen. Was er iets dat hij kon doen
om het voor haar mogelijk te maken naar het hospice
te gaan? Ikzeihem datwe hetnet als haar kamer thuis
zouden moeten maken. Haar eigen wereld, die haar
weerspiegelde. We zouden een rustige 66n-
persoonskamer op het zuiden nodig hebbery zonder
televisie of luidsprekermuziek. We zouden hem
helemaal opnieuw in moeten richten met haar eigen
foto's en wandkleden, kussens, gordijnen en
vloerkleden. Ze zou het gevoel moeten hebben dat
het personeel het echt goed vond dat ze de kruisen
verving door Tibetaanse thangka's, er haar altaar
maakte, kaarsen en wierook brandde en Tibetaanse
muziek luisterde. Als ze was gestorven zou ze drie
dagen lang niet aangeraakt mogen worden. Zonder
met zijn ogen te knipperen, zei de dokter dat hij
vierentwintig uur nodig had om dit alle te overdenken.
De volgende dag gaf hij toestemming voor alles.
Het enige was dat haar lichaam maar achtenveertig
uur ongemoeid in de kamer zou kunnen blijven.
Harri6t was hier dankbaar voor, maar we hoopten nog
steeds dat we haar tot het einde thuis zouden kunnen
verzorgen.

De laatste dagen werd het verplegen moeilijker,
maar vrienden schaarden zich rondom haar en we
konden het aan. Uiteindelijk werd duidelijk dat we
er niet langer zeker van konden zijn dat we haar de
zorg konden geven die ze misschien nodig zou
hebben. Lang daarvoor had ik haar beloofd dat ik haar,
als het zover kwam, naar Cork zou brengen. In
overleg met een districtszuster en een naburige
dokter besloten we dat het zover was. Het deed ons
verdriet dat we haar moesten verhuizen, het was
alsof we het opgaven, maar uiteindelijk bleek de
dood van Harridt in dat hospice haar laatste geschenk
te zijn voor het welzijn van anderen.
Toen ik de ambulance belde, kreeg ik te horen dat het
vanwege problemen met de verzekering niet toegestaan
was dat naaste familieleden erin meereden. Ik was
in staat rustig vol te houden, erop wijzend dat ze tijdens
de reis kon overlijden. (Het kan nuttig zijn om te wetm
dat je op zo'n moment de meeste troeven in handen
hebt, mensen zijn uitzonderlijk cooperatief als je
maar oog hebt voor hun positie. Maar misschien is
dit gemakkelijker in Ierland, waar mensen v66r
regels komen). Ik geloof dat Harridt zich als ik er niet
was geweest volledig in de steek gelaten had gevoeld,
in haar eentje in die ambulance naar haar dood
rijdend. Ik ben bezig uit te zoeken hoe we dit kunnen
veranderen.

Bij aankomst in het hospice werden we naar een
kamer gebracht die aan het einde van een gang
achter dubbele deuren lag. Moeder overste verwel-
komde ons, en zei meteen tegen me dat ik de foto's

Maart 1998

van Jezus weg kon halen en in een kast kon leggen.
Ik zei dat we ze best wilden laten hangen, en vroeg
of zijze anders mee zou willennemen omdat we niet
oneerbiedig wilden zijn. @it was in een vroeg stadium
een gelegenheid om de gevestigde orde te laten zien
dat we, ook al waren we een beetje anders, ons goed
wisten te gedragen.)
We haalden de tafels en stoelen weg en legden kleden
en kussens op de vloer. Langs het bed hingen we
thangka's van Padmasambhava, Chenrezig en
Vajrasattva. We maakten het altaar van Harriiit naast
haar bed en staken kaarsen en wierook aan. Voor het
raam hingen we gordijnen met warme kleuren, waar
het licht doorheen kon schijnen om de kamer op te
vrolijken. In de opening ertussen hingen we een bal
van geslepen glas die, als de zon scheen, de kamer
met regenbogen zou vullen. Snel werd de kamer
getansformeerd in een hemelse wereld van lelidn, rozen
en vrede.

Khandro Tsering Chodrdn

Toen alles klaar was en Harri€t sliep, zaten haar
vrienden Bemadette en Perury in stilte op de kleden
op de vloer. Gedurende de volgende drie dagen en
nachten waren er altijd een of meer mensen die op
deze manier rustig in meditatie zaten. Laat die avond,
en elke avond, zou de vriendelijke moeder ovelste even
komen kijken en, denkend dat ik sliep, op haar tenen
naar binnen komen om de kaarsen uit te blazen. Die
avond was Berni een tijdje alleen met haar. Harri€t
was opgestaan en liet haar blik op het altaar rusten.
Ze keek naar haar foto van Khandro, een wouwelijke
Tibetaanse grote 'meester' die haar enkele jaren
daarvoor op Dzogdren Beara een bezoek had gebracht.
Berni hield de foto voor Harri€t omhoog, en ze

Rigpa Nieuwsbrief
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bedankte me , ze draatde zichom, en l.:r'rzam weer terug.

Zelegdehaar hand op mijn schouder, tranen rolden
over haar wangen en ze zei: "Harridt heeft ons laten
zien dat er een andere manier van sterven is- Het is

alsof ik mijn hele leven in slaap ben geweest-"

We willen het personeel van het Marymount hospice

in Cork graag bedanken voor hun hulp. Voor het
mogetilk maken van dit alles en voor het doen van
het moeilijkste en meest waardevolle werk ter wereld.
Ik heb het geprobeerd, maar ik kan geen woorden
vinden die mijn dankbaarheid jegens jullie kunnen
uitdrukken. Het spijt me dat we niet van de muzak
en het voetbal hielden. Ik weet dat tijden moeten
v€randeren, voor we dat kunnen veranderen. Het is
nu een jaar later. Als de dingen een beetje moeilijk
worden, denk ik nog steeds terug aan iullie om
irspiratie te vindm, en dat zal ik blijven doen tot mijn
dood. Tegen die tijd zal ik jullie weer zien, als ik echt

geluk heb.

Op Dzogchen Beara hebben we zes huizen gebouwd,
en een groot Centraal Huis op 60 hectare van een

spectaculair kustlandsch ap. Er ziin nu viifentwintig
slaapkamers en twee slaapzalen, en veel hiervan
hebben een adembenemend uitzicht over kilometers
onbedorven kust. Mijn liefste wens is nu om hier een

hospice te bouwen, zodat Harriiit, ook al kon ze zelf
niet op deze mooie plek sterven, dit mogelijk zal
hebben gemaakt voor anderen. Intussen hoop ik een

Tuin van Vrede te beginnen met uitzidrt over zre,waar
we ons hen die gestorven zijn kunnen herinneren en

hun as kunnen verspreiden.

Naschrift van Peter Cornish
Velen van ons hebben geen raadgevingen gekregen
over hoe we voor de stervenden moeten zorgen. We
moetenhet al doende leren. Mij is gevraagd alles wat
ik leerde op te schrijven en ik hoop dat een of twee
van deze punten misschien kunnen helpen.

Omgeving: Het is belangrijk een warme atnosfeer voor

de dood te scheppen, zoals bij een geboorte'

Leer je gewoontes af: Alle regels zijn veranderd. Als
je daarvoor heel punctueel was, is het nu okay als

degene die op sterven ligt je te laat doet komen. Als
je altijd beleefd was, moet je nu misschien bezoek
wepturen terwijl je het gevoel hebt dat je ze zou moeten

verwelkomen. Zetjezelf en je idealen op de laatste

plaats. Later zul je jezelf elke zelfzuchtigheid tienmaal
zoveel l.:rvalijk nemen. Maar maak je ook geen zorgen.

Sta jezelf toe menselijk te zijn.

ontkenning van de dood zijn, en ie zult er later spijt
van hebben. Het is okay om niet te praten. Ontspan
je. Hoe bezig je ook denkt te ziin, herinner je dat je

wat de stervende betreft alle tijd van de wereld hebt.
Vertraag dus je tempo, ga zltten. En ga open.

Reageerniet: De stervende heeft alle recht om kribbig
te ziin. Laat het over je heen komen. Het is een

heerlijke, fantastische oefening. Herinner jezelf eraan
dat ze stervende zijn en dat jouw beurt snel komt, en
hoe zul jij dan zljn? Dus, word zachter. AIs we ons

er allemaal van bewust zouden zijn dat we al aan het
doodgaan zijn, zouden we geen ruzie met elkaar
maken.

Hou een dagboek van gebeurtenissen bij: ]e kunt
later van streek raken als le je ieb grappigs dat ze zeiden

niet meer kunt herinneren, of vergeten bent warmeer
je die laatste wandeling hebt gemaakt. Maak dus
notities. Vergeten lijkt wel een misdaad te zijn
tegenover de doden. ]e zult jezelf de schuld geven van
alle mogelijke dwaze dingen, geef iezelf dus niet
nog meer ammunitie.

Het vinden van een evenwicht: Sommige mensen
houden'ervan aangeraakt te worden. Anderen haten
het. Sommigen vinden het fijn als ie een hoop drukte
maakt, anderen willen met rust gelaten worden.
Maar zo gemakkelijk is het niet. Misschien kan wat
mensen nodig hebben van dag tot dag veranderen.
Het is moeilijk. Wees bewust en val iezelf niet hard
als je 't niet bent.

Zorg voor ze wanneer ze gestorven zijn: Probeer
een tijdje met ze alleen te zijn. Dit zal ie later helpen,
als je niet kunt geloven datze gestorven zlin.Hetzal
je helpen wanneer je jezelf kwelt met de gedachte
hoeveel meer je nog had kunnen doen.

Aan diegenen die al op een meer conventionele
manier voor hun naaste familie hebben gezorgd,
zou ik willen zeggefi dit was gewoon maar onze
manier, 66n manier. Het belangrijkste is een sfeer van

liefdevolle wiendelijkheid te scheppen, van vrede. En

maak je niet druk warureer je faalt. Ik heb gefaald' En...

het is goed om nu meteen voorzieningen te treffen
voor je eigen dood.

Noten
1. Een huis voor terminale pati€nten die niet meer thuis of in het

ziekenhuis verzorgd kunnen worden.

2. Constante muziek uit kleine speakers, zoals ook vaak in

winkelcentra te horen is.
6'J
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Verlies in het handelen je zicht niet Als ie druk bezig

bent met de praktische kant van de zorg kun je uit
het oog verliezen dat de Persoon in feite stervende
is. Dit kan de zoveelste goed van pas komende
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boer kwaad. "Kiik", schreeuwde hii, "dit is

geen hond, het is een geit. Ze heeft

horens - heb je geen ogen in je hoofd?"

"Horens? lk zie geen horens", antwoordde

de man een beetje verbaasd. "Het spijt

me erg, maar ik zie helemaal geen

horens. Dit is een hond". Nu raakte de

boer erg in de war. Hij begon zich af te

vragen of er iets aan de hand was met

zijn geit. "Misschien heb ik wel ongelijk",

dacht hij bij zichzelf terwijl hij verder liep.

Tenslotte kwam hii de vierde man tegen

die langs de kant van de weg op hem

stond te wachten. De boer liep regelrecht

op hem af en vroeg, "Zeg me eens, wat is

dit, een geit of een hond?"

De vierde man antwoordde zonder

aarzeling: "Een hond, natuurlijk!" De boer

was buiten zichzelf .ledereen die hij was

tegen gekomen had hem verteld dat zijn

geit een hond was. Hij kon er niet meer

onderuit: Hij moest wel volslagen gek zijn

geworden!

Hij draaide zich om, liet de geit waar ze

was en holde weg zo snel als zijn benen

hem dragen konden. Het plan had perfect

gewerkt!

En wat deden de vier mannen nu? Ze

pakten de geit, doodden haar, roosterden

haar en aten haar op.

View nr 4 1995

vertaling Harri6t Visser
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J-l nigszins berrieuwd was ikwel- de afgelopen jaren

l-{ vertoonden het volgende patroon: na een
I-linspirerende zomertijd in Lerab Ling zak ik
langzaam ineen tot aan de kerstdepressie, die
vervolgers naadloos aarsluit op de voorjaarsmoeheid.
Hoe zou het zijn om op dit dieptepunt een retraite te
doen? Lr Duitsland, in de kou? Daar komt nog bij, dat
ik lidramelijk een reeks vage symptomen tentoonspreid
- gewridrtspijn, buikpijru 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 6n
tijd 6n geld, en dus geen enkele reden meer om niet
naar Kirchheim 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 onderricht geeft
- voor wat frisse ludrt. Het weer was ed:ter uitzonderliik
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 v66rgaan ofzo?
Negenhonderdenzevenentachtig mensen waren er
aanwezig, waarvan een groot deel Rinpoche nog
nooit had ontmoet.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

Maart 1998

studiegroepbegeleiders werd mijn naam genoemd,
en ik keek ge'mteresseerd om me heen op zoek naar
mijn naamgenoot, tot het tot me doordrong dat ze mij
bedoelden. Er was niemand anders, en of ik dus, in
mijn eentje, onvoorbereid, en vrij onervarerL even de
Nederlandse studiegroep wilde begeleiden.... Het
was een hele goede ervaring, hoewel ik vast wel de
nodige blunders zal hebben begaan.

Ik herirurer me enkele dagen waarop ik wederom tot
de onwankelbare conclusie was gekomen dat ik
Totaal Hopeloos ben, en dat dat ook zeker no oit zal
veranderen, maar tot mijn verbazing kwam ik er na
afloop van de groep achter dat ik deze conclusie
helemaal vergeten was! Zoals de Dalai Lama zegt: je

kunt op een wijze manier egoistisch zijn. Door je
met anderen bezig te houdm 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 niet met spiritualiteit bezig
zijn, 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 de
boel wel toe te laten, maar ook een soort robuustheid
te ontwikkelen: 'just don't give a damn'. En vooral
ruimte geven aan wat opkomt. 'Spaciousness is so

powerful.

Rigpa Nieuwsbrief
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Het plan is om elke dag een zuil te "leven" (1). 's Och-
tends zwijgen tot de lunch. De eerste dagen is het fijn
om daarna weer te praten: het dempt het lawaai
binnenin, dat spuit er uit. Ik schrik er van.

Na de lunch vertelt Johan over "shrine care", de
volgende dag weer, er is veel belangstelling voor. 's

Avonds "kijken we T.V." (uitspraak van Ramon),
de eerste video is "\rVhere Samsara ends and Nirvana
begins". Als ik die video 7x zouzien/horen, zou er
dan een barst in de schil kunnen komen? Ik heb het
gevoel een antwoord te hebben, maar het glijdt weer
weg, tenminste uit mijn denkhoofd. De volgende
ochtend bij een feestelijke Riwo Sancho voor nieuwe
maan gaat het door, dat lege, blije gevoel.Het lijkt zo
eenvoudig: niet denken.

Rinpoche is aanwezig. Niet alleen in de audio's en
video's die we horen en zien. Hij is er, met alle
andere Meesters. Ik kan en wil er niet omheen, ik geef
toe en dompel me onder. Ik ben thuis, al is het maar
even. Als ]ohan een belangrijke teaching aankondigt
over impermanence lijken zijn woorden indringender
dan anders, maar ik ben niet voorbereid op de
impact van de teaching die volgt. Woorden die ik vast
al vaker heb gehoord, maar nu hoor ik ze echt.
"Realise the truth of impermanence, then there is no
sense of loss". Ik begrijp nog steeds niet hoe een
paar woorden zo ontzettend veel kunnen zeggen.
Zoveel dat ik niet genoeg woorden heb om het uit
te leggen, na te vertellen of er iets aan toe te voegen.
Tranen blijven stromen.

De volgende avond-video gaat over Compassiory The
Wishfulfilling Jewel Bladzijden vol citaten. Troostend,
lerend, raadgevend. Allemaal opschrijven en aan
de wand prikken. "Most important is love, uncon-
ditional love, love of the Masters, all the Buddhas,
Iove that comes from the Truth, from the innermost
being: Bodhicitta."

Oudejaarsdag beginnen de voorbereidingen voor het
jaarwisselingsfeest. Oliebollen en appelflappen,
wensvlaggetjes, witte kaartjes met goede voomemens
en rode met wat je wilt verbrandm. Tsok voorbereiden
- vrolijk plechtig.

Valt mijn gezin ook onder de vierde reden van
onthechting: het lijden van samsara? Ik bm bang van
wel, maar ik heb nu toch niet anders kunnen kiezen
dan voor de kinderen: half tien rijden we weg en om
vijf voor twaalf stappen we bij de familie de deur
binnen.

noten
1. De retraite was gebouwd rond "de vier pilaren" van Het

Tibetaarse Boek van Leven en Sterven: meditatig compassie, natuur

van de geest en devotie.

Rigpa Nieuwsbrief Maart 1998
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Het Rigpa curriculum

De Stichting Rigpu verzorgt een cursusprogranuna/
waarineen graduele trainingin de studie enbeoefening
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 cursusprogramma 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 HetTibetaanse
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 v€ur 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
Nadatmm de introductiecursus heeft gevolgd, of een

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

programma is gebaseerd op het authendeke 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. Bii de cursus is een
handboek bectrikbaar met tuanscripEt en studieteksten.

Het eerste jaar van het curriculum ('Stroom 1') is
verdeeld in drie blokkenen daarinworden ondermeer
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 iaar.
Hierin wordt dieper ingegaan op het trainen van de

geest in liefde en compassie middels het zogeheten
Lojong-onderridet m wordt er ook een begin gemaakt

met de vmrbaeidende oeferinger van het Va jrayana-
boeddhisme.

Maart L998

h Stroom 3 en Shoom 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 zijn 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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Plaats Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71
Groningen

Amsterdam

Data:
Stroom 1 blok 3 : dinsdagavond van 19.30 tot21,.45
Voor hen die blok 2 hebben gevolgd.
April: 74,21. en28
Mei: 12,19 en26
]uni: 9,76,23 en30

PIaats. Rigpu centrum
Sint Agnietenstraat22
Amsterdam
(en t.z.t. in het nieuwe centrum)

Kosten: per blok fl.765,- minima fl. 135,-
Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Opgave:
Voor Amsterdam: maak het bedrag over naar Rigpa,
Amsterdam, giro nr. 3533736 o.v.v. "stroom l blok
3, Amsterdam" . Zodra het bedrag is overgeschreven
ben je ingeschreven.
Voor Groningen kun je het bedrag overmaken op gro
nr. 453155 ten name van J.D. Meerburg (Rigpa) te
Groningen o.v.v. "stroom 1 blok 2".

Stroom 2

br Utrecht vindt stroom 2 blok 2 plaats, in Amsterdam
blok 3 en blok 6 en in Groningen blok 5. Stuoom 2 bestaat
uit 6 blokken van ieder 10 avonden.

Utrecht

Data:
Stroom 2 blok 2 start in Utrecht voor hen die blok 1

hebben gevolgd op zondagen van 10.30 tot 16.30
uur.
April: 26

]uni: 74

Centrum Welt
in het oude Sint Nicolaas Klooster
Doelenstraat
Utrecht

Maart 1998

Amsterdam

Data:
Skoom 2 blok 3 op donderdagavond van 79.30 tot21..45
uur Voor hen die blok 2 hebben gevolgd.
April: 76 en23
Mei: 7,74en28
Juni : 4,1.7, 78 en 25

]uli: 2

Stroom 2 blok 6 op woersdagavond van 19.30 tot 21.45
uur. Voor hen die blok 5 hebben gevolgd.
April: 15,22 en29
Mei : 13,20 en27
]uni: 3,17 en24
Juli: 1

Plaats Rigpu Centrum
Sint Agnietenstraat22
Amsterdam

Groningen

Data:
Skoom 2 blok 5 op woensdagavond van 20.00 tot 22.15
uur. Voor hen die blok 4 hebben gevolgd.

April: 15 en 22
Mei : ],3, 20 en27
Juni: 3, 70,17 en24
iuli: 1

PIaats. Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71
Groningen

Kosten: per blok fL.165,- minima fl. 135,-
Deze prljzen 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 beheffend bedrag overnaar Rigp4 Amsterdam,
giro nr.: 3533736 o.v.v. "Stroom 2, blok Z,Utrecht",
of "Stroom 2,blok3, Amsterdam" of "stroom 2 blok
6, Amsterdam" . Zodraje bedrag overgeschreven is,
ben je ingeschreven.

Cursisten van shoom 2 in Groningen kr.mnen het bedrag
overmaken op giro nr. 453155 ten name van J.D.
Meerburg (Rigpa) te Groningen o.v.v. "stroom 2
blok 5".

Rigpa Nieuwsbrief
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1"00.000.000 Mantra's

Maart 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 fl. 3000,- is het
mogelijk om aan dit programma mee te doen. (N.b.
voor een dergelijke donatie bestaat de mogelijkheid
van belastingaftrek)
Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsorprogramma mogelijk is om
gebeden voor stervenden of gestorvenen te vragen.
Traditioneel wordt hier altiid een bijdrage voor
gewaagd. Flierbijb"puuli"relf hoe groot jebijdrage is.
De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak
te leggen voor de gestorvene door geld te geven
voor een goed doel, en het legt ook een karmische
verbinding met de lama die het geld ontvangt en de
gebeden doet. Het gaat dus niet zozeer om de hoogte
van het bedrag, maar om de oorzaak en de verbinding
die men legt.
De donaties die worden gegeven gaan samen met de
namen naar hrdia: de kloosters vanZ.H. Sakya Trizin,
Dodrupchen Rinpoche m Dzogdren Rinpoche. Lr het
Rigpa Centrum op de Agnietenstraat wordt ook
beoefening gedaan voor de betreffende personen en
de namen worden ook doorgegeven aanTulku Peryal
Rinpoche, de 66n jaar retraitegangers in Dzogdren
Beara in Ierland en de practising Sangha in lerab Ling.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van ]ohan
Dijk. Het is hierbij van belang om de volledige naam,
datum m oorzaak van overlijden en de geboortedatum
of leeftijd door te geven, alsmede je eigen naam.
Mensen die belangstelling hebben voor het groter
opgezette sponsolprogra-rflna kunnen een Ergelstalige
folder hiervan aanvragen.

Rigpa Nieuwsbrief

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Lr het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevraagd om opnieuw met z'n allen over de
hele wereld 100 miljoen Benza Guru mantra's te
reciteren. Het reciteren is op 9 november, de sterfdag
van Tertcjn Sogyal, de voorganger van Sogyal Rinpodre,
begonnm. Het is de bedoeling dat wrj onze accurrurlatie
in een jaar voor elkaar krijgen. Er werden afgelopen
jaar op advies van Dzongsar Khyentse Rinpoche 100

miljoen mantra's gereciteerd om gunstige spirituele
omstandigheden voor de Rigpa-sangha te scheppen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij te
dragen aan de gezamenlijke insparuring.
Ook heeft Rinpoche aan diegenen die Vajrakilaya
beoefenen verzocht om in dit jaar samen 70 miljoen
mantra's in het komende jaar te accumuleren.
br de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezamenlijke beoefening gedaan. Het is een vaardig
middel om positief potentieel als gloep te verzamelen.
De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciterm van 100 miljoen mantra's aan iedere persoon
die meedoet toe zal vallen. Dit heeft met groepskarma
te maken: het positief karma van activiteiten die als
groep uitgevoerd worden, komt aan iedere deel-
nemende persoon van de groep in het geheel toe.

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land
bijgehouden en wordt iedere maand aan Sogyal
Rinpoche doorgegeven. Wanneer je mantra's
accumuleert dan is het verzoek om ze per maand bij
te houden en liefst v66r deTe van de maand door te
bellen. Veelal zitten aan een mala meer dan 100
kralen. Het exka aantal (meestal8 of 11) tel je niet mee.
Het dient er toe fouten enmomenten van onachtzaam-
heid te compenseren.Indien er een periode van
intensieve beoefening is, dan wordt het op prijs
gesteld wanneer je je aantallen zo spoedig mogelifk
na het verstrijken van zo'n periode wilt doorgeven.

Je kunt de aantallen die je doet doorgeven aan
Ronne Liiwensteyn: 0561-613648.
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Retraites met Sogyal Rinpoche

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

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

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

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

y' In de zomerin Lerab Ling, hetintemationale
Rigpu 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 bezig te zijn methet 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 ie zou kunnen
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 verschillende

sessies plaats:
y' sessies van beoefening (biiv. meditatie)
y' onderricht door oudere studmten van Sogyal

Rinpoche, vaak met videob
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 Lingbijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een

hele grote tent. De deel:remers verbliiven in houten
chalets of tenten. In Kirchheim is er een hotel en zijn
er stenen vakantiehuisies. Lr Lerab Ling wordt er
voor de deel:remers aan de retraite gekookt, maar in
Kirchheim doet ieder dlt zell (er is wel een restaurant).

Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met

name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Specifieke informatie
Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte
data, de accomodatie, de prijs, alsmede inschrijf-
formulieren, krijgt Rigpa Nederland, enige tijd
voordat een retraite begint, uit het buitenland. Tot
voor kort stuurden we deze informatie 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 of erover denkt om naar een
bepaalde retraite toe te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. ]e krijgt dan zodra de informatie binnen
is, deze toegestuurd. Eerr 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.

Drie-maanden retraite

Deze zomer vindt er opnizuw een driemaanden-rehaite
met Sogyal Rinpoche plaats in Lerab Ling, het
retraitecentrum in Zuid-Frankrijk. De retraite staat
open voor iedereen en geeft een complete introductie
tot het pad van shamatha en vipassana, in het Zicht
en de spirit van Dzogchen, het hoogste onderridrt van
de Boeddha's. Dit is een unieke gelegenheid om drie
maanden het boeddhistische pad te bestuderen en te
beoefenen onder leiding van een van de meest
gerespecteerde boeddhistische meesters van het
Westen.
Ook worden de volgende leraren verwachl Dzongsar
Khyentse Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chokyi
Nyima Rinpoche, Orgyen Topgyal Rinpoche, Tsolcryi
Rinpodre, Ringu Tulku Rinpodre en andere Tibetaanse

Ieraren.

Kosten
De kosten voor de hele periode zijn ff 15.000- (Franse

franc) of lf 17.500,- voor verblijf in respectievelijk
eigm tent/platformtmt. In een dralet komt er per dag

ff 150,- bij.Voor gevorderde studenten is het ook
mogelijk 6 weken deel te nemen @edoeld worden:
stroom 2 en 3 studmten; mensen die skoom t hebben

gedaan 6n een retraite met Sogyal Rinpoche; mensen

die 2 retraites met Rinpoche hebben gedaan).

Informatie en inschrijving
Voor meer informatie en een inschriifformulier kun
je contact opnemen met het secretariaat:020-6238022
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Retraites met Sogyal Rinpoche

Wanneer en waar?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op vaste plaatsen en
tijden retraites. br 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 aI
twee keer in Glastonbury, in een kostschool

/ In iuni een week retraite in Dzogchen Beara,
het intemafionale Rigpa retraite centrum
aan de westkust van lerland (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.
L:r de zomer echter, in Lerab Ling, geeft Rinpoche
meestal drie retraites, waarvan een voor mensen die
nieuw zij+ een introductiecursus hebben gevolgd of
die Stroom L gevolgd hebben; een voor studenten van
Stroom 2 en3; en een voor 'oudere studenten'.

Een retraite is een hele goede manier om een tijd lang
intersiever 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 wathetboeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. Als je aI langer met de dharma bezig
bent, is het een goede gelegenheid je beoefening en
inzicht te verdiepen.

Gedurende eenretuaite vinden er elke dagverschillende
sessies plaats:
y' sessies van beoefening (biiv. meditafie)
y' ondercicht 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.
L:r 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. In Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retraite gekookt, maar in
Kirchheim doet ieder dttzelf (er is wel een restaurant).
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Maart 1998

Specifieke informatie
Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte
data, de accomodatie, de prijs, alsmede inschrijf-
formulieren, krijgt Rigpa Nederland, enige tijd
voordat een retraite begint, uit het buitenland. Tot
voor kort stuurden we deze informatie 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 of erover denkt om naar een
bepaalde retraite toe te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. Je krijgt dan zodra de informatie biruren
is, deze toegesfuurd. Em 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.

Drie-maanden retraite

Deze zomer vindt er opnizuw een drie-maanderr-retaite
met Sogyal Rinpoche plaats in Lerab Ling, het
retraitecentrum in Zuid-Frankrijk. De retraite staat
opm voor iedereen en geeft een complete introductie
tot het pad van shamatha en vipassana, in het Zicht
en de spirit van Dzogchen, het hoogste onderridrt van
de Boeddha's. Dit is een unieke gelegenheid om drie
maanden het boeddhistische pad te bestuderen en te
beoefenen onder leiding van een van de meest
gerespecteerde boeddhistische meesters van het
Westen.
Ook wordm de volgende leraren verwacht Dzongsar
Khyentse Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chokyi
Nyima Rinpoche, Orgyen Topgyal Rinpodre, Tsoknyi
Rinpodre, Ringu Tulku Rinpoc-he en andere Tibetaarse
leraren.

Kosten
De kosten voor de hele periode zijn ff 15.000,- (Franse

franc) of ff 77.500,- voor verblijf in respectievelijk
eigm tent/plafformtent. Ir een chalet komter per dag
ff 150,- bij.Voor gevorderde studenten is het ook
mogelijk 6 weken deel te nemen @edoeld worden:
stroom 2 en 3 studenten; mensen die stroom t hebben
gedaan 6n een retraite met Sogyal Rinpoche; mensen
die 2 retraites met Rinpoche hebben gedaan).

Informatie en inschrijving
Voor meer informatie en een inschrijfformulier kun
je contact opnemen met het secretariaat:020-6238022
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Rigpa, het oorspronkelijke zuivere gewaarzijn
Een kalligrafie van Sogyal Rinpoche


