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B es te Nieu ws b riefl ez ers
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 gelukkigprljzenmet een tweede bezoek van
Dzogchen Rinpoche. Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkom! hopen wij in ons nieuwe centrum Dzogchen
Rinpoche te mogen verwelkomen. Velen van ons hebben nog warme herinneringen aanzijneerste bezoek tijdens
de stadsretraite en kunnen zich nu dus verheugen op een hemieuwde 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 ziin of haar tekst foutief of niet volledig wordt afgedrukt. 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 Terton 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
Tertcin gedetailleerd zal toelichten. Tot die tijd zijn alle publicaties over Tertcjn Sogyal opgeschort. Verder de
vertaling van em interview met Gyalwang Drukpa Rinpoche, eerder verschenen in de View nr9, 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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hekken neer om kinderen te beschermen, maar zo gemakkelijk, maar we moeten altijd ons best doen.
volwassenen hebben niet dezelfde hekken nodig. Ik We moeten steeds proberen te zien waar dharma
herinner me hoe ik in Tibet, toen ik als klein kind leerde en beoefening ovff gaarL en ons niet laten afleiden
paardrijden, in een harnas werd gezet zodat ik niet door alles eromheen. Richt je met dezelfde eenvoud
van het paard af kon vallen. Ik haatte het, maar het als de oudere Tibetanen op het belangrijkste. Als
was alleen nodig toen ik er pas mee begon. jullie je sdritterende westerse geest konden combineren
MijnmeesterJamyangKhyentseCholgiLodrcenDilgo met het eenvoudige vertrouwen van de Tibetanen
Khyentse Rinpoche volgden
deVinaya(1)engingenverder r ----r_ _!__ . spiritueelenookanderszins!
door dL trainiig"tot;;; Leegte Zign iS ile verspiuen zoveel tijd
realisatie van Dzogpa- - .- _ met twijfels en proberen
chenpo(2) bereikte.n-. De mededOgen hebben aues uit te dokteien, maar
voorschriften zijn er nog - -, - - - 

'rtussen 
worden we alsrnaar

ouder en alsmaar humeu-steeds, en toch zijn deze grote
meesters eraan voorbij. Op riger en moeilijker. Dat is
dezelfde wiize word je steeds minder moralistisch en geen echte vooruitgang. Tenslotte zijn goed en slecht
oordelend naarmate je meer leert en begrijpt. Een alleen maar concepten, en wanneer je dat beseft,
oordelende houding komt vaak voort uit vooroordeel houd je je er niet me er zo aanvast. Vasthouden aan;
en onwetendheid. In het Boeddhisme beginnen we 'ik ben goed, dus zijn alle anderen slecht' is uiteindelijk
dus met de discipline van het aannemen en loslaten, vreselijk moralistisch, zoals ook het nawijzen van de
of proberen het goede te doen en het kwade te laten. slechteriken en het campag-ne voeren tegen hen uit
Na een tijdje groei je daar bovenuit, en het is in feite naam van het goede.
belangrijk er niet in te blijven steken. Het
allerbelangrijkst is je houding. Een echt goed mens Veel mensen praten over compassie, maar ze weten
hoeft niet verteld te worden hoe hij of zij goed moet zelden wat het werkelijk is. Compassie is niet alleen
ziin, net zoals iemand die goed Engels spreekt niet maar een arrn om iemand heen slaan en vriendelijk
verteld hoeft te worden hoe de woorden goed uit te zijn tegen mensen: compassie gaat over in staat zijn
spreken, die spreekt vanzelf goed. Als je de basis van in de meest moeilijke en negatieve omstandigheden
de dharma begrijpt, ben je op natuurlijke wijze goed, te begrijpen en te vergeven. [:r een wereld waarin zoveel
en dat is de groei en de discipline. lijden is, bevordert het blijven stilstaan bij pijn en het

goede en slechte in situaties genezing niet zo, gcrrezing
Hetzelfde geldt voor het ego. Hoe meer je het ego is alleen mogelijk door compassie en vergeving.
begriipt, hoe minder je aan de grillen ervan bent Christuszei:'Vergeefhen,wantzij wetennietwatilj
overgeleverd. Begrip komt door het luisteren naar het doen'. Ik vind dat diep inspirerend.
onderricht, en als dat begrip vergezeld gaat van
beoefening vloeit daar op natuurlijke wijze integratie De Hart Soetra vertelt over het voorbij gaan aan
uit voort. |e ontdekt dat je je op een heel natuurlijke concepten van goed en slechf en door deze beoefening
manier ontwikkelt. Er is minder ego en in het proces kun je op een veel dieper niveau gaan beseffen dat
van getemd worden verlies je je extremisme. Dit is goed en slecht uiteindelijk alleen maar concepten
de middenweg. Het is niet zozeer hoe je zelf zegt dat z1jn.
het met je gaat of hoe je overkomt, maar meer een
innerlijk getemd zij+ wat niet dociel is maar nog steeds Op een dag, kort geleden, zat ik aan de rand van een
vitaal en vol energie. meer en keek naar de weerspiegelingen in het water.

Ik realiseerde me op dat moment helderder dan ooii
Goed en slecht kunnen ook extremen zijn. Als de tevoren dat wat we allemaal als realiteit waamemen
omstandighedengoedzijn,makenwij zeexheemgoed, slechts een droom is. Maar helaas is het ook heel
maar wanneer ze slecht zijn, kunnen we ze extreem echt, want we zitten erin vast. We nemen de droom
slecht maken, pas dus op. uiterst serieus en doorleven al zijn trauma's. Pas

wanneer we sterven, beseffen we dat het een droom
Het mooie van dharma is dat het je kennis laat maken was. In de bardo-verzen staat:
met wie je werkelijk bent en wat je zou kunnen zijn.
De dharma inspireert je om op je reis vooruit verder "Wannrer ik dit lichaam van vlees en bloed achterlaat
te reizen en niet te blijven steken in een leven van Zal ik hetherkennen als een voorbiigaande ilIusie"
lethargie en jouw speciale soort depressie. Wat
betekent'dhatma'nu eigenlijk? Het woord dharma Een manier om het zicht van de leegte op te roepen,
heeft verreikende implicaties. Het gaat niet alleen over is de illusie van een vaste wereld om ons heen door
het onderricht, of beoefening, maar over waarachtig te prikken. In het boeddhisme kun je dat doen door
zijn en over authentiek zijn. Dharma beoefenen is niet middel van analyse. Analyseer alles en zie dat het leeg

3

U
IJ
gt
-IJ
s)



10e jaargang nr. 2

Wat is een guru?
En wat maakt iemand een ware 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 hreft vaak geregd dat u wanneer u ondericht over
de Breddhadharma geft, mt fudxlap probert over
te brengen die universeel is, een boodschap die aIIe
cu|turele en geografische grenzen overstiigt.

Echter een van de voomaamste begrippen in het
Tibetaans Boeddhisme is het principe van de gunt,
of de lama, en dit druist schifnbaar sterk in tegan vele
denkbeelden uit de Westerse cultuur. Misschien
komt dit doordat de goeroe in werkeliikheid zeer

Ziine Heiligheid de twaalfde Gyalwang Drukchen Rinpoche is
het hoofd van de Drukpa Kagyu IiJn van overdracht van het
Tibetaans Boeddhisme. I{ii wordtgezien als een emanatie van de
Boeddha van Mededogeq alsmede en incamatie van verscheidene
grote meesters uit het verleden,waaronder Naropa en Gampopa.
hkele van zipt leramt ziin Zilne Eminentie Thulcsey Rinprche, Kyable
Dudiom Rinpoche, Ziine Heiligheid de Dalai Lama, Zifne Eminentie
Trulshik Rinpoche, Ziine Eminentie Bairo 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. VeeI Hoosters uit de Kagyu traditie
in Ladakh, Tibed Bhutan, Nepal, Sikkim en de rest van het Verre
Oosten staan onder ziin toezicht en tevens heeft hif nu centra in het
Westen. Rinprche sprekt uitstekand Engels, en ziln ondetricht staat
bekend om haar directheid, openheid en vriiheid van conventies.

Juni 1998

specifiek cultureel gebonden is enhii geen precedmt
inhetWestenkent, waardoor Westerlingen
moeite hebben om hun houding er tegenover te
bepalen.Is de gztru nu een cuIfuree| fenomeen of een
universeel principe?

at is een interessante vraag. Niemand eerder
me deze vtaag zo direct gesteld. Ik

Rigpa Nieuwsbrief
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maar helaas zijn we wat spiritualiteit aangaat
buitengewoon onwetend. Het is waar dat we toevludrt
in de Dharma nemen. Maarwat is 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 uitkomstzalnjn.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 boeddhistisdre boeken
geen Dharma, het is enkel
papier en inkt. Geschriften
zijn wat we conventionele,
relatieve Dharma noemer;
maar willen ze jou tothulp

Rigpu Nieuwsbrief

Je moet de tiid nemen om
een guru te vinden

Juni 1998

biedt vooral het Vajrayana-onderricht ons een zeer
reriele 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. Lr het Vajrayana zijn er talloze boeddha-
vormen - toomige en vreedzame, vrouwelijke en

mannelijke - maar zo galJw
je hier gehecht aan raakt,
ben je geen Vajrayana-
beoefenaar. ]e 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. Juist 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 verhouwen stellen in een een guru
buiten ons? Daar gaat het nu juist om. Maar helaas
zijn wij 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 mkele 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 zich op een meer
egalitaire manier ontwikkelen, gebaseerd op de
onderlinge steun van de sangha-leden en op actieve
dienstverlening binnen de gemeensdrap (ge€ngageerd
Boeddhisme).

Misschien past het model van de Vairayana-guru
niet bii de Westerse mentaliteit? Als dit een culturele
baniire vormt, hre kunnen we die dan overwinnen?
Ik denk niet dat de Vajrayana-guru een barriEre is.
In 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 dat Vajrayana
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 zeggm bij een eerste onknoeting
met een lama: "Ik vind hem erg aardig, het is zoh
aardige kerel. Hij verwelkomt me hartelijk, het is
duidelijk een goed mens, hij is de man die ik als
spirituele leidsman wil". Nee, dit volstaat niet. 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.Zij hebben zo'n honger om
spiritueel aangeraakt te worden, datzo 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 zoh 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 heeft ooit eens gezegd dat het verschil tussen
emotie en devofie hierin bestaat dat emofie niet-
begriipen is en devotie begriipen is. Kunt u hier iets
meer over zeggen?
je ontwikkelt devotie wanneer je je heel wat moeite
hebt getroost en 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.
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eer'L interview door
Harridt 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 vertaling ervan in 194 de belangstelling
voor ziJn onderricht in ons land sterk gegroeid. Gaf
hii begin iaren tachtig nog lezngen in de Kosmos voor
min of meer vage zoekers naar spiritualiteid nu is het
moeiliik om als Rinpoche 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 Rigpacentrum aanbiedt. Behalve in
Amsterdam en Groningen worden er cursussen
gegeven in Utrecht en Niimegen. Er is belangstellng
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
waaraanhetpkab biedt zoals de winkel, debibliothek
de video- en audiotheek, de informatievoorziening,
de administratie en natuurliik vooral de tempel voor
meditatie en beoefeningen cursussen. Datalles op een

van ongevrer 70 vierkante meter. Gelukkig
is inmiddels de ruimere behuizing aan de Kuipersstraat
gevonden. AIs dit blad verschiint is de verhuizing
misschien al achter de rug. De redactie van de
Nieuwsbrief 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
Ioop deriaren dooreen relatief kleine groep mensen
is verzet. We gingen hiervoor te rade bii vier fuerkers
van het eerste uur' die nog steeds een belangriike rol
spelen in het reilen en zeilen van de Nederlandse Rigpa-
sangha: Dolly Hayn, Gisela Prager, Nynke Valk en
Eric Soyeux. Bii Eric thuis, met veel thee en koekfes.
halen ze herinneringen op.

Rigpa Nederland,
een visie gerealiseerd

]uni 1998

van boven naar onder:
Dolly Hayn, Gisela Prager,
Nynke Valk en Eric Soyeux

Rigpa Nieuwsbrief
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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 rezum6
gegeven door Sogyal Rinpoche. Vanaf die tijd ben ik
serieus met dagelijkse beoefening 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'n hele odrtend bij het onderricht was geweest, waren
al m1-n kleine en grote problemen opgelosl.." Na deze
retraite komen de mensen meer samen voor
gezamenlijke beoefening. Bij Eric wordt wekelijkse
Ngtindro'beoefening gedaan en twee keer per maand
Tsok.
Eric: "Ik woonde toen als antikraakwacht in een
groothuis. Iemand zorgdevoor 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. }{:lj zei blj zo'n gelegenheid eens
dat sommige Tibetaanse leraren raar op zouden

Juni 1998

kijken als ze zouden weten dat hij met alle bijzondere
reiikwieijn die hij attijd bij zich heeft, in de rosse
buurt van Amsterdam rondloopt."

Als Eric verhuist, verhuist de meditatieruimte mee:
naar de van Eeghenstraat, de Wilhelminastraat en
daarna vljf 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-nieuwvier.ing. Ook in het voorjaar
werd er soms iets georganiseerd.

In 1987 komt Rinpoche voor het eerst naar Nederland
op uib:rodiging 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 over healing. Wij
waren heel blij".
V66r 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 SeIm, 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 16 mei 1989 wordt de Stichting Rigpu Nederland
in het leven geroepen. Dolly en Eric gaan hiervoor 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. Ngcindro-cursussen in twaalf
keer.

Gisela: "Rinpoche 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

Rigpu Nieuwsbrief
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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

Rigpa Nieuwsbrief

een traditionele vertelling door Ringu Tulku

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

&

&

I I eellang geleden was het hele dierenrijk
Fl in een heftig debat verwikkeld over 6le
I._ I vrqqg of vleermuizen 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 wds dat de vleermuis van oni verhaal
voorgoed uit het rijk van de dieren werd
verdreven.
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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 zil er om heen

bramen te plukken.
(Elisabeth Barrett)

Wat valt er nog aan toe te voegen?
Tcrchzal ik en pogng 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 weg naar de terminale zorg
voormif is gegaan en bifna logisch
geweest is. Daarbii komen motivatie
en belevenissen in beeld.

l\ f ijn eerste herinnering aan de dood dateert

lVI;n:ffi ffi l:T?T*ffi "T,";ilffinaar 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, Iegde 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 gedachten bij het doosje met zijn kostbare
ilhoud. 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 miin 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...

juni 1998

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 zevert, de oudste zestien en
vader gaat dood. Heel ingrijpend. Mijn moeder heeft
mijn vader verzorgd en verpleegd tot hij gestoruen
is. Nu kan ik bedenkery wat moet zij dood en doodmoe
geweest zijn. De zotgvoor 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
kryg"..Dat is een heilig sacramen! voor de stervenden.
De kamer werd schoon gemaakf schone lakens en het
bed kreeg een andere opstelling, zodatweer allemaal
omheen konden, er kwam een priester, die het heilig
Oliesel toediende.

Er werd uitgelegd, dat het een sacrament was voor
papa, omdat hij heel erg ziek was , zodathlj zich nog
meer gesterkt zou voelen door ]ezus, die voor ors 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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verdrietig te zijn. ik kon hem
zeggen, dat ik hem zou missen,
maar dat het goed was. Ineens
begon hij te grirniken en zei:"
Tja, wie had dat nou gedacht,
zijn 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. Hij kwam weer thuis, hij was een stuk
transparanter geworden. Plots kwam zijn vader
aangereisd, hij moest komen, dat werd hem ingegeven.
Ron, hoe ziek hif 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 een gegeven moment moest ik naar
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." "Gamaar naar hem terug en
hoor het, voel het want het zal de laatste herinnering
zljn." Hlj was helemaal van zijn stuk, maar kon
blijven. Toen werd Ron echt heel moe, hij had alles
gezegd, wat hij wilde zeggen en hij kon gaan slapen.
Hij was bekaf. 's Nachts bij de nachtzuster heeft hij
nog in haar armen gehuild en hij is 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
lieve 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 Boed. In die tijd heb ik veel beoefening
gedaan, ik werd er heel rustig van en kon mijn liefde
blijven voelen, ik stroomde letterlijk over.

]uni 1998

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 bijde kerkstond 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 m{n 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 zadrtgebaar zljn evenwidrt weer
en ging met de stroom mee.

Marijke Holt
Riepa Croninsen.

Rigpu Nieuwsbrief
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Dzogchen Rinpoche met echtgenote en zoontje
band voelt tussen hemzelf en Dzogdren Rinpodre, een
band die ontstaan is in de tijd van De'Grote Vijfde,
Dalai Lama.
In1975 gaf de Dalai Lama Rinpoche het advies om
naar Dharamsala te gaan, waar hij op betrekkelijk jonge
leeftiid toetrad tot de boeddhistische School voor
Dialektiek. De daarop volgende Z 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
van het Visionaire O:rderricht van de 5e Dalai Lama6
en op deze school ontving Rinpoche zijn eerste
onderricht. Dit vond een vervolg tijdens de inauguratie
van het Dzogchen-klooster in 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 TerchciT ontvin g. Y an Z.H.Dilgo Khyentse
Rinpoche ontving hij de Chokling Terdzcis en v anZ.H.
Trulshik Rinpochee de Konchok Chidui0.
In die periode nodigde Z.H. elke winter Maywa
Khenpo Thubten in Dharamsala uit en samen met hem
bestudeerde Rinpodre de Longchen Dzcidunll, Nyelso
Korsuml2 and Kunzang Lamai Shelungl3.
In 1985 nam Rinpoche een uitnodiging van Tulku
Kalsangl4 aan om het Dzogchen-kiooiter in Tibet
te bezoeken. Bij deze historische gelegenheid werd
hij verwelkomd door een luisterrijke schare bestaande
uit ongeveer vijfhonderd ruiters in ceremonitjle
kleding en vele lama's en monniken. Tijdens zijn
twee maanden durende bezoek slaagde Rinpoche erin
een ontrnoeting te hebben met alle hoofden van de
vertakkingen van het Dzogchen-klooster en om vele
lokale pelgrimsplaatsen te bezoeken. Er werd een
bedevaart ondernomen naar Lhasa en de Saman-
tabhadra-berg in China.
Na zij studie werd Rinpoche door Z.H. de Dalai
Larna 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

|uni 1998

Lama drie eeuwen eerder geuit had tegen Dzogchen
Pema Rigdzin. Ondanks een gebrek aan ervaring
met bouwzaken of management heeft Rinpoche vele
obstakels overwonnen enir7992was 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. Onver-
moeibaar heeft hij zich ingezet voor het klooster en
het welzijn van de monniken.
Nu hij getrouwd is en een zoon heeft draagt hij de
verantwoordelijkheid voor h.et beheren van het
klooster meer en meer over aan de oudere moruriken.
Zijn voomaamste taak in de toekomstzalzljnom de
meesters van de diverse lijnen van overdracht op 66n
lijn te brengen en om de Dzogchen-traditie tottloei
te brengen. Rinpoche is spiritueel mede-directeur
van Rigpa en vice-voorzitter en bewindvoerder voor
het leven van de Nyingmapa Mcjnlam Chenmol5
die jaarlijks wordt gehouden in Bodhgaya in India.

Noten
1 Een groot hedendaags meester uit de Nyingmapa-school van
de Longchen Nyingrik lijn van overdrachr.
z Lange overdrachtslijfr 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 'Midd.n*.g filosofie': de meest subtiele of volledige filosofie
van de leegte van inherent bestaan.
6 Een Terma van de 'Grote Vijfde' Dalai Lama.
7 Terma onderricht van Dudjom Lingpa, een van de meer recente
Dharma-schat onthullers.
8 Het Terma ondenicht van Chogyur Lingpa.
9De discipel van zowel Dudjom Rinpoche als Dilgo Khyentse.
10 Wiid verbreid Terma-onderricht van de Terton Jatson Nyingpo.
1 1 Een geschrift over Dzogchen, de Natuurlijke Grote perfectie,

door Gyalwa Longchenpa (Longchen Rabjam).
12 Een trilogie van Longchenpa: Het gemak en de ontspanning
van de geest.
13 Een 'ktassiek' boek van Paltrul Rinpoche over de Ng6ndro,
de voorbereidende beoefeningen van het Tantrische pad of het
Vajrayana.
14 Een belangrijke 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.
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ZAM
Laat je inspireren in je dagelijkse lq:en door

het werk 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 meditatie uit het Tibetaanse Boek van

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

Je hebt Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven gelezen,
en je wilt verder met de onderwerpen die daarin

aan de orde komen. Naast de cursussen bij Rigpa zijn
daarvoor nog de volgende moqelijkheden:

voor het bel"risteren 
"r, 

].tffi::t:;
retraites door Sogyal Rinpoche

. studiepakketten
het onderricht van Sogyal Rinpoche in een doos

met een aantal cassettes en werkmap.

. een abonnement op Rigpa Link
hiermee ontvang je thuis regelmatig

audiocassettes of video's

. de tView'
het internationale Rigpa tijdschrift

met vee artikelen en interviews
die zeer het lezen waard zijn.

van (Ti retaans) B oed; h?sotei Ii:
leraren en over het Boeddhisme,

zowel voor mensen die zich willen
oridnteren, 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 evangelibn en Lecommentarieerde 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 operheid 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 nieuwe
'interrel igieuze' context.

Thrangu Rinpoche - Buddha Nature

Thrangu Rinpoche becommentarieert de Uttara Tantra Sha;tra. Het is een serie
teachings die Rinpoche in Budhanath in Nepal gaf aan merendeels westerse studenten.
Gedurende twaalf dagen gaf Rinpoche in zijn eigen shrineruirrte uitleg over Uttara
Tantra Shastra aan zo'n zestig studenten. Aan het eind van elke sessie was er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen en de anturoorden daarop zijn ook
verwerkt in het boek. (Aanbevolen voor Stroom 3.)



cte msgeliikheid
{'ev*rl te l+idm.

fran the Tibtlan Traditioa

s kt sel oof in je aigen eqo, en dat d[t rliik is.

VIDEO cassettes
Je kunt een aantal teachings van Sogyal Rinpoche
ook op video zien. Veel mensen vinden het
inspirerend om niet alleen te kunnen iuisteren
maar ook Sogyal Rinpoche te kunnen zien.
Van elke lezing wordt naast een geluidsopname
ook een video-opnarne gemaakt. Die worden
voor een groot deel in het Stroomonderricht in
Rigpa vertoond, een aantal zi;'n los via de
ZAM winkel aan te schaffen.

.Where Samsara starts and I'lirztana begins
Deze video staat ook op audiocassette-
Iedereen wil gelukkig zijn en niet meer lijden,
maar we zoeken het geluk buiten onszelf.
Het lijden stopt als je niet meer naar buiten kijkt
maar je geest naar binnen keert.

.How to Walk a Spiritual Path
Deze video staat ook op audiocassette.
Sogyal Rinpoche geeft advies over hoe we ons los
kunnen maken van het Samsara, en geeft raad
over het bewandelen van het spirituele pad.

.De zomerretraites in Lerab Ling in 1997
Vier video's. Ze kosten f 50,- per sLuk. Alle vier
samen voor f 180,- . Sogyai Rinpoche geeft
teachings, en ook andere leraren. Er zijn
prachtige beelden van rituelen en van de
Nyingma Monlam. Banden 2,3, en 4 zijn ook op
audiocassette te verkrijgen. f 17,50 per stuk,
f 49,50 voor alle drie.

STUDIEPAKKETTEN
Ga rustig thuis dieper op een onderwerp in
waarvan je meer wilt weten. Een studiepakket
bestaat uit een aantal cassettes en een werkmap

The Healing power of Compassion
Over meditatie en het ontwikkelen van compassie

voor jezelf en voor anderen. Zes cassettes in een

opbergdoos en een werkmap. f 117,-

zijn verkrij,gbaar ove r

tEtrft{ e 0s0p
Finding Meaning in Life & Death

Het contempler$fl olrer l*ver] efl dood rnaakl qns wakker erl we gaan zien h+e

l+{editation antl Wainittg the Mihd
Door de beoefening van kalm,venviilen breng je je geest thuis. Je kurit jezelf zien
zonder te o0rdelen. Al je verwarring en afkee r van jezelf verd\,^/iini.

Ltufuiug Practice and Cumpass:ion
Deze tape is een cdrnpilatie varrdrie bijzondere teachings over de ctr"ie
rrreditatiernethoden die in het Tibetaanse Boek van Leven en sterven wordeil
brschreven. Sogyal Rinpochr verteit hier hoe die clrie methoden samen een
cornple{e beoefening vo,nTlen., | "

Spacioasnesl, the Key to Eaeryllting
sogyal Rinpoche geeft hier een beoefening die speciaal geschikt is voor nrehserr
met weinig tijd. De sleutel is: voe] ruimte. Dit is niet zozeer een techniek, maar iets
wai je natuurlijkerwijs l<unt doen.
Nog meer cassettes cver meditatie: :

hfiedita,tfon, the Key af Working tttith Yourc&Iaes
Mr&itati:bn is THE W*yt of Briag ,' ', 

;

kostbaar oni leven is. Dageliikse spirituele becefening

HgDITATIE

bu ate no:t Yo

De ocrzaak van
Ats je weet dat dit geloof de l< is van, het tijdnn, kun je het opgeveft.

beinvleed wslst d(i$r het lijden van het ego. Je kunt leren ondelseheld tre maken
trrsserr het ego ert het purc zelf.

The Essenfial ltath of Healing is Inooking 
:

Sogyal Rinpoche tocnthse het is als hij aelf practice doet{ hoe hij Paclrnasarnbhava'
aanroept. i{et aanroepen vah ch Boecldha's r.naal<t ie wakler, helpt ie bij het
transforrneren van je ernoties.(Aanbevolen voor Stroom Z en hog*r).

The Rielmess laside
Eerl beachirrg naar aaflleiding vdn een depressie waaraan een vafl de studenterr
leed. Voor rnensen die een mceilijke tiid doormaken.

.ttro,tp to Separate EgofwtnTne Setf
ledereen is van natur€ S$efJ en puur, onheschariigd. $it is een deel van oiis dat niet

Tttasu,te
zlet, onts,taal als vanzclf colt:{r*tlie n}et alle

me&tijden nlaar esfl helende kracht.

Finding the Thread
Over meditatie en integratie ervan in het dagelijks
leven. Vier cassettes in een opbergdoos en een

werkmap. f 81,-

TibRI(IPA etan Calender

voor het jaar 7998/1999,
jaar van de Aarde Tijger 2725.

Met alle belangrilke dagen van het Tibetaanse jaar:

verjaardagen van belangrijke leraren, dagen voor
de beoefening, en andere gedenkwaardige dagen.
Langwerpige kalender in zakformaat.

Mooi uitgegeven met foto's van leraren, e.d.

f 18,75. Nu voor f 15,- verkrijgbaar.

v0€

Cfrbdr$n.
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deer Selma Verheeven

Enigszins benieuwd was ik wel- de afgelopen jaren
vertoonden het volgende patroon: na em inspirerende
zomertijd in Lerab Ling zak ik langzaarnineen tot aan
de kerstdepressie, die vervolgens naadloos aansluit
op de voorjaarsmoeheid. Hoe zou het zijn om op
dit dieptepunt een retraite te doen? In Duitsland, in
de kou? Daar komt nog bij, dat ik lichamelijk een reeks
vage symptomen tentoonspreid- gewrichtspijn,
buikpijry 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 dn tijd dn geld,
en dus geen 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 onderricht geeft-
voor wat frisse lucht. Het weer was echter 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 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 studiegroepbegeleiders werd mijnnaam
genoemd, en ik keek ge'rnteresseerd om me heen op
zoek naar mijn naamgenoot, tot het tot me doordrong
datze mij bedoelden. Er was niemand andersT en of
ik dus, ir *j. eentje, onvoorbereid, en wij onervaren,
even de Nederlandse studiegroep wilde begeleiden....
Het was een hele goede ervaring, hoewel ik vast
wel de nodige blunders zal hebben 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 was ! Zoals de Dalai Lama zegt: je
kunt op een wijze manier egoistisch 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

Kirehheim
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niet met spiritualiteit bezi g zlin, nogbeter 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 latery 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 nemen,
of ook maar 66n lettergreep van een genezings-
ceremonie te zingen. Zie de ziekte niet aLs een obstakef
beschouw haar ook niet als een deugd. Laat je geest
ongekunsteld en vrij zijn... als je de stroom van
conceptuele gedachten doorsnijdt, zullen oude ziekten
uit zichzelf verdwijnen en nieuwe ziekten zullen je
geen kwaad kurnen doen'.
Op oudejaarsavond nam ik me voor negenhonderd
mensen gelukkig nieuwjaar te wensen, wat ik na
een stuk of vijftig opgaf. De hele retraite was goed
georganiseerd, maar 66n ding moet me van het hart:
Duitsers zijn geen goede d.j.'s!
Verder gaf Rinpoche sprankelend onderridrt over ego
en over hoe met depressie om te gaan. Hij gaf het
volgende voorbeeld: net als een gevangene ergens een
heel klein gaatje probeert te peuteren, wat 'ie dan
vervolgers groter kan maken, moet je in een depressieve
bui eerst ergens een opening zien te vinden. Dit kan
zijn door naar mooie muziek te luisteren, of een stuk
te gaan wandelm, in elk geval iets te doen wat je energie
verandert. Als je weer 'in beweging' bent, dan kun
je beoefening gaan doen. Je kunt ook naar een bandje
met onderricht 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 mijn 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 speeltjes
gekregen, was gevoed en gesust.

Rigpa Nieuwsbrief
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Hre gaathet anno 197met nbet er1 de Tibetanen?
Een delegatie van de UNPO (Unrepresented
Na tions and Peoples Organization) onderzocht
voo4aar 1997 in samenwerkiilg met de Tibet
Support Groep Nederland de huidige situatie in
Tibet. Leden van de delegatie waren: Cees
Flinterman, hoogleraar interna tionaal recht aan
de Universiteit van Maastricht; /osephine
Verspaget, PvdA lid van de kamercommissie
buitenlandse zaken en senator Dauid Norris uit
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 in Tibet. De belangrijkste autor

Iiteiten zijn overwegend Chinees of in een enkele
geval pro{hinese Tibetanen. Volgens Tibetaanse
vludrtelingen zijn hoge Tibetaanse functionarissen
'als was in de handen van de Chinezen' en
hebben ze geenenkele 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
Tibetaans melsje dat als serveersterwerkte en drie
keer zo weinig verdiende als haar Chinese
collega's. Tibetanerr moeten vaak hoge belastingen

Rigpa Nieuwsbrief
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l\ Ja de succesvolle City Retreat in september en

I \ I het bezoek van Khenchen Pema 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 geeft 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 in 1997 in gedachten verheugden zich
velen op de komst van Ian. 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 lan, 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
verontsdruldigde 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 ontspannen
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 gebrad:rtmet als uiteindelijk
resultaat de volledige verwezmlijking ervan in Rigpa.
Bodhicitta en het daarmee samengaande gevoel van
mededogen liggen ten grondslag aan het pad en zijn
datgene wat het pad zo krachtig maakt 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".

Rigpu Nieuwsbrief

Een weekend met lan Maxwell

Relatieve Bodhicitta kan op aspiratieniveau beleefd
worden in het verwezenlijken van de vier orune-
telijkheden waaronder liefde ( dat als 'tegengif'dient
voor agressie), compassie (tegengif voor grijpen of
gehechtheid), vreugde (tegengif voor o.a. jaloezie) en
gelijkmoedigheid (tegengif voor onwetendheid).
Op het niveau van actie vindt relatieve Bodhicitta plaats
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-
telijktreden en met name op die van liefde en compassie.
Een belangrijk puntdat Ian aansneed was dat van
zelfliefde; "charit;r starts at home". Het is immers een
algemeen bekende waarheid dat, wil men een ander
liefhebben, men eerst bij zichzelf moet beginnen.
Heb geduld met jezelf en geef jezelf de ruimte.
Tonglen voor jezeU is hierbij een krachtig hulpmiddel.
Fundamenteel zijn liefde en compassie voor alles
wat is m 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
ervarm 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 samen in de zesde paramita
namelijk die van wilsheid.
Op zondag ging Ian dieper in op de zes paramita's,
voorafgegaan 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 eryan. Hierdoor realiseerde
ikmij weer de diepgang'en krachtvan 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 Bodhicittaltayer die ons middels een stencil
was uitgereikt:

Precious, sublime Bodhicitta :
May it arise in those in who ithas not arisen
Mdy it never fail where it has arisen
May it go on increasing further and further!

]uni 1998
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Iedere dag weer hadden wij een fantastische les van
Rinpoche en iedere dag weer was hij 100 o/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 Rigpa betrokken
voelt zijn of haar verantwoordelijkheden zou kunnen
waarmaken.
Rinpoche heeft ons er weer aan herinnerd dat wij eerst
met onszelf moeten werken, zodat wlj 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 was zo krachtig voor mij, hij
heeft ons de Dharma laten voelen, ik kon zelfs geen
aantekeningen meer maken. De Dharma resoneerde
bljwljze 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 zljn wlj geboeid door de teachings en
vast ook wel door de manier waarop Rinpoche dit
presenteert en voor ons westerse mensen z6vertaalt,
dat wij er daadwerkelif k mee aan de slag kunnen. Op
deze retraite werd ik mij er weer sterk van bewust hoe
verstrikt ik ben in concepten en ideeen. Rinpoche kan
mif dat in een korte tijd heel duidelijk maken. Met
persoonlijke investering, persoonlijke evolutie en
reinigende beoefening is het mogelijk om de Dharma
dcht te horen, te zien en te voelm, 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 wij zijn, zodat
concepten en vastgeroeste ideerin kunnen oplossen.
En als je echt met open hart ontvangt, komt er ook
een antwoord op aIIe vragen, twijfels en ondui-
delijHreden. Niet altijd in de vorm zoals r,vrj verwadrten
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, apr1l1998
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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
ziljnt" 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 samsara, volgen het onderricht in samsar4
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 hetbeter om geen introductie te krijgen in de
natuur 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
zifn gesteld. Dan volgt een uitleg over de'Unifying
Practice', 'all in one'. 1. Using an object @ody). 2. Singing
mantra's (speach).3. Watching the breath (mind).

Rinpoche benadrukt weer het belang van het
studieprogranuna 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 z|j intelligentie bezitten. Op
dit momerrt werkt onze intelLigentie voor onwetendheid,
zoals een advocaat voor een misdadiger werkt.

Rinpoche vertelt een bijzonder verhaat 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 en zei dat ze nu identiek 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 zljn."

AIs 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 kurnen 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
beoeferring 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
(Amsterdaml).

De hele ruimte is geladen met misschien wel oeroude
energie en kracht, terwijl wij de Seven Line Prayer
zingen. Daama komt Rinpoche de zaal in en geeft
iedereen, met veel liefde en aandacht, de zegen met
de koe9abop het hoofd, tijders 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."

Rigpa Nieuwsbrief
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Introductiecursus
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 liiden onwetendheid. Onwetendheid
liikt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevrifden,
en zelfs als we ons op het spirituele pad begeven
hebben, wordt onze zoektocht erdoor versluierd.
Maar als ie dit onthoudt, en het onderricht in ie hart
koestert, zul fe langzamerhand het onderscheidngs-
vennogen ontw"ikkelen om de ontelbare verwaringen
uan onwetandheid te herkannen voor wat ze ziiry zodat
ie nooit fe verbondenheid in gevaar brengt of ie
perspectief verlies t. "
Uit: "Het Tibetaanse boek van leven en sterven",
Sogyal Rinpoche.

Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek van
leven en sterven" als basishandleiding voor degenen
die het Tibetaans boeddhisme in het 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 m 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 metbovengenoemde thema's. De bedoeling
van de bijeenkomsten is dat de cursist door middel
van recent onderricht op audio en video van Sogyal
Rinpodre, 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 vraSen.

De a rsus betaat uit adtt avonden. Zie vmr dak, plaaE
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.
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Praktische informatie over de

introductiecursus
Amsterdam

Data
8 Vrijdagavonden van 19.30 tot 21.30
Oktober: 9,76 en23
November: 6,73,20 en27
December: 4

PIaats. Rigpacentrum
Kuipersstra at 148
Amsterdam

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

Utrecht

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

Plaats: Lange Nieuwstraat 3
Utrecht

Kosten: fl.720,- minima fl. 100,-

Groningen

Data
4 keer op een woensdagavond van 20.00 tot 22.15 en
2 keer op een zondagvan 10.30 tot 16.00.
September: 9, 76, 23 en 30
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.
"hrtroductiecursus Amsterdam of Utrechy'. Zodra het
bedrag is overgeschreven, ben je ingeschreven.

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
22.1,5uur.
Voor hen die blok 5 hebben gevolgd.
September: 16 en23
Oktober: 7,27 en28
November: 4 en L8

December: 2,9 en76

PIaats: Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Kosten: per blok fL.1.65,- minima fl. 135,-
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 1, Amsterdam",
of "Stroom 2, blok 3 Utrecht" of "Stroom 2blok 4,
Amsterdam". Zodra je bedrag overgeschreven is,
ben je ingeschreven.
Cursisten van stroom2 in Groningen kunnen hetbedrag
overmaken op giro nr. 453155 ten name van j.D.
Meerburg (Rigpa) te Groningen o.v.v. "Stroom 2
blok6".

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: 15

December: 20

Plaats: Rigpacentrum
Kuipersstra at 148
Amsterdam
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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 blok 4, Amster dart" . Zodra
het bedrag is overgeschreven, ben je ingeschreven.

Beoefeningsavonden
Ma andagavond uan 1 9. 30 tot 2 1. 30 uur in Amsterdam

II Meditatie en mededogen-avond
Dezebeoefmingsurro.rJ i, toegankelijk voor iedereen
die bekend is met meditatie en enigszins bekend
met de compassiebeoeferringm 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 pauze wordt zitmeditatie beoefend, en
worden soms stukjes voorgelezen uit Rinpoche's
boek. Na de pauze worden geleide compassie-
beoefeningen gedaan.
De avonden zljn ook bedoeld voor mensen die
regelmatig de oefeningen willen doen. Accumulatie
varrzit- 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 em 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
voot ze gedaan. Het is mogelijk om namen door te
geven van overledenen voor wie je graag beoefening
wilt (laten) doen. Zie 'Gebeden voor gestorvenen'.
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: 7,74,27 en28
Oktober: 5,12,19 en26.

Kosten: f 7,50 of f 5,00 (of wat je missen kunt)
voorminima en diegenen die aan de Shomenmeedoen.
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Kosten: per blok fl. 135,- minima 120,-
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De Rigpa bibliotheek
De bibliotheek van Rigpa bevatmeer dan tweehonderd
titels ingedeeld in de volgende hoofdcategorieein:
Boeddhisme algemeen, Hinayana, Mahayana,
Yajrayana, de Dood, Sakyamuni Boeddha, Tibet en
Diversen.

De meeste titels betreffen het Tibetaans boeddhisme.
Verder zljn 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 l(rema.
Schrijvers waar we meerdere titels van hebben zijn
Thich Nhat Hanh, Chogyam Trungpa Rinpoche,
Tulku Thondup,Z.H. de Dalai Lama, Dilgo Khyentse
Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku Urgyen,
Chokyl Nylma Rinpoche, Pema Chodron 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 toegankelijk 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 een week uitgeleend. Het kost /2J0
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 66n week uitgeleend. Het kost
fl 10,- per video. Er mogen twee video's per keer geleerrd
worden. Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als
er niet gevraagd is naar een video kan deze voor een
tweede periode geleend worden. Daarna is dat niet
meer mogelijk.
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Voor video's die te laat teruggebradrt 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 13.00 uur.

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

ZA}/{
RETAIL HOLLAND

Tape van de Maand

RigpaLink
Veel abonnees van de Nieuwsbrief hebben zich
de afgelopen tiid opgegeven voor de Tape van de
Maand. Er ziin nu al meer dan 180 mensen die
maandeliiks het rrcente ondenicht uan Rinpxhe
thuisgatuud kriigen.

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

Je kunt je telefonisch opgeven voor de Tape van
de Maand bij het Rigpu centrum in Amsterdam.
De kosten zljnvanaf 1 mei / 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,rrret
onderricht uit Lerab Ling, los in de winkel
verkrijgbaar

Rigpa Nieuwsbrief
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Wat is nou eigenliik een team?

It's always something. Zo heet het boek van de
Amerikaanse komedienne Gilda Radner. Ze schreef
het nadat zevanhaar artsen te horen had gekregen
dat ze nog maar een paar maanden zou leven. Het boek
gaat over al de obstakels die ze voor zidt zelf creeerde,
en waardoor ze niet gelukkig kon zijn. Weinig ging
ooit goed in haar leven. Toen ze uiteindelijk gelukkig
was, bleek ze ongeneeslijk ziek. It's always something.
Ik moet vaak aan de titel van haar boek denken.
Vooralals dingenniet gaan zoals voorzien en wij viererq
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 beginnery in vergaderin gzaten,om te horen
dat de architecte die we hadden uitgekozen op het
laatste moment afuelde? Ook niet. We waren machteloos
en het was goed strekken voor ons geduld.
Het reactiepatroon zal bekend zijn.le kruipt in je
schulp en je vraagt vooral niet om hulp. ]e denkt de
enige te zijn die zoiets overkomt en zo reageert. Wat
dat betreft zljn wlj 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 werden de
draden uit hun omhulsel getrokken, 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
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inzetten, om alles wat Rigpa nu is te creeiren met
een doorzettingsvermogen dat lt's 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 vorfnen van zoh heel
groot team.

Anneke Hakman voor het MT

Rigpu Nieuwsbrief
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Rigpa Re-Membership
Een mogelilkheid om Rigpu te ondersteunen

Optie I
Je ontvangt 3 x per jaar de Rigpu Nieuwsbrief en

1vo1dt 
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

Je ontvangt he%elfde als in optie 1 en kunt tevens op
Rigpa cursussen2l "/" korting krijgen. Je betaalt / 480,-
per jaar of f 40,- per maand.

Optie 3
Je krijgt hetzelfde als in optie 2 en een abonnement
op het intemationale Rigpa magazine View. Je betaalt
f 1200,- per jaar of f 1,00,- per maand.

Vraag voor meer informatie de folder aan!
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De laatste tijd worden mensen in het
Westen zich meer dan ooit bewust van de
enorme 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 Rinpoche is een van de leraren die
de waardevolle spirituele wijsheid uit
Tibet in het alledaagse leven van mannen en wouwen
over de hele wereld bracht. Als meester van de
Dzogchentraditie en als incamatie van de grote 19de
eeuwse leraar Terton Sogyal, is Sogyal Rinpoche in
staat om het onderricht van zijn leraren te vertalen
naar de moderne tijd waarin wij leven. Dit doet hij
'zaak op een heel ervaringsgerichte w7jze, maar
zonder de authenticiteit van zijn grote, levende
traditie tekort te doen.

Door cie 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. br 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
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Ja, 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.Agnielenstraat22, I0\2
EG, Amsterdam, tel: 020 6238022 en fax 020 6225154 r
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de vier gedachten
een kalligrafie van Sogyal Rinpoche


