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Richttijnen voor auteurs
Lever je tekst aan op op een diskette in het formaat van
een gangbaar tekstverwerkingsprogramma zoals WP 5.1
of MS Word 6.0.
Gebruik een gangbaar lettertype zoals courier, sans
serif of times roman. Stuur ook een versie op papier van
het artikel mee.

Nieuwsbrief Winter tggg

Colophon
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar.
Een abonnement kost fl. 35 per kalenderjaar.Als u
een abonnement op de nieuwsbrief heeft, wordt u
op de hoogte gehouden van bezoeken van Sogyal
Rinpoche in Nederland en alle andere activiteiten
van de Stichting Rigpa. U kunt u aanmelden bij het

en krijgt dan een acceptgiro
thuisgestuurd. Het opzeggen van een abonnement

secretariaat

Maak de tekst zo min mogelijk op. Dus geen tabs
aanbrengen, niet inspringen of grote koppen gebruiken.
Alleen alinea's en het gebruik van vet of cursief kan
worden aangegeven.
Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo volledig
mogelijk aan het einde van de tekst. Foto's en illustraties
of suggesties daartoe zijn welkom. Let daarbij op
mogelijke auteursrechten.
Als je niet over een computer kunt beschikken en de
tekst niet te lang is, kun je deze ook getijpt of duidelijk
leesbaar met de hand geschreven inleveren.

Openingstij den Rigpa-secretariaat
Het secretariaat is op werkdagen geopend
van 10.00 tot

1.3.00

uur.

Yan 24 december tot 2 januari is het secretariaat
gesloten.

dient schriftelijk te geschieden voor 1 januari van
het nieuwe jaar.

Vanwege het onderricht, de gebeden en
afbeeldingen die in de nieuwsbrief zijn opgenomen
vragen we u deze als Dharma-materiaal te
beschouwen en met de vereiste zorgvuldigheid te

Adres:
Rigpacentrum, Van Ostadestraat 300,
1073 TW Amsterdam
tel. 020-4705100

fax

O2O-4704936

behandelen. Als u de nieuwsbrieven niet wilt bewaren,

gooi ze dan niet weg maar verbrand ze liever.

ZAM Holland, Rigpacentrum
tel/fax:020-4704930

Redactie
Johan Dijk, Pearse Gaffney (lay-out), Henk Heerink,
Tineke Peeters, Dorine Rieffe (coórdinatie), Katja Vos

(hoofdredactie), Harriët Visser (eindredactie)

Met bijdragen van: Johan Dijk, Eric Soyeux, Tineke
Peeters, Henk Heerink, Dorine Rieffe, Tjitske
Zwaneveld en Agnes BozsogS, Nelli Smit, Paul de
Jong, EIma Floris, Bart Schaix, Selma Verhoeven,
Mieke van Vuuren .
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Redactie-adres
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Woonboot CARA 2
Keizersgracht t.o. nr. 9
1015 CM Amsterdam

Oud Dharma-materiaal
AIs je Dharma-materiaal (tekst of foto's) niet meer nodig
hebt, is het het beste om het te verbranden. Op het
kantoor van Rigpa stapelt het te verbranden materiaal
zich op. Wie is in de gelegenheid dit mee te nemen en in
tuin of kachel te verbranden? Graag even bellen met het
secretariaat 020-4201700
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Beste Nieuwsbriefl ezers
Ongemerkt is de zomer vergleden in een explosie van hertstkleuren als een laatste viering van een bewogen jaar. Bewogen
omdat afgelopen zomer een groot meester, Nyoshut Khen Rinpoche, overleden is, van wie Sogyal Rinpoche ooit heeft
gezegd: "Hij is de stem van Dzogchen". lronisch genoeg, omdat het frTsieke spreken hem zo moeitiik afging. ln dit nummer
hebben we een vertaling opgenomen van het gedicht'Rest in natural great peace', een gedicht dat velen van ons zullen
kennen, omdat Rinpoche het in zifn onderricht veelvuldig citeeft.
Daarnaast een beknopte biografie van Nyoshul Khen en Tineke Peeters geeft een persoonlijke impressie van haar
bezoek aan de Dordogne waar zij heen reisde om haar laatste respect te betuigen aan Nyoshul Khen.
Henk Heerink geeft een prachtige beschriiving van zijn reis naar Thailand met zijn gezin. Dorine Rieffe doet verslag van
haar ontmoeting met de Zeventiende Karmapa, welk stuk door omstandigheden niet in het vorige nummer geplaatst kon
worden.
Verder wederom een biidrage van Eric Soyeux, hetgeen ditmaat over het inrichten van een eigen altaar gaat. Tevens een
bijzonder verslag van een bijzonder project, het "Wishing Wetl" project, opgezet door een van onze Sanghaleden, Agnes
Bozsogi. En niet te vergeten jullie persoonlilke verslagen van retraites, de 'lifeforce' van onze nieuwsbrief. Blijf schrijven.
Mi.i rest nog iuttie toe te wensen dat de laatste dagen van dit jaar en deze eeuw in harmonie verlopen en moge een
ieder in het nieuw millennium daar aantreffen wat hij of zij hoopt te vinden'
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Lama u nn Onschatbare ariendelijkheid,
alleen u herinner ik me!
ln memoriam Nyoshul Khenpo Rinpoche door Johan Dilk.

Deze zomer, de 27e augustus overleed Nyoshul Khen
Rinpoche in het retraitecentrum Chanteloube in de
Dordogne in Frankrijk. Nadat hij zijn laatste adem had
uitgeblazen en zijn hartslag stopte verbleef hij nog een
viertal dagen in zijn lichaam in de staat van Tukdam:
verblijvend in de Grond-Luminescentie (van de Bardo

van Dharmata) die verschijnt op het moment van de
dood. Grote meesters aIsZ.H. Dudjom Rinpoche en Z.H.
Dilgo Khyentse Rinpoche overleden op soortgelijke

wijze.

Khen Rinpoche was een van de laatste grote
Dzogchen en Rimé meesters die in Tibet zijn opgegroeid
en hun studie en beoefening daar voltooiden. Hij
beheerste het onderricht en de beoefeningen van alle
belangrijke scholen in het Tibetaans Boeddhisme en hij
was de houder van het onderricht en de overdrachtslijn

cowboy en bandiet en verliet het gezin van tien kinderen
toen Khen Rinpoche nog jong was. Zljn moeder
daarentegen was zachtmoedig en liefdevol en probeerde
naast al haar dagelijkse beslommeringen de Dharma te
beoefenen. Zij en haar schoonmoeder, die een leerling
was van Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima, de hartsdiscipel van Patrul Rinpoche, hadden grote
verwachtingen van Khen Rinpoche. Ze zongen en deden
beoefening bij zijn wieg: "Wij nemen toevlucht in de
Boeddha, de Dharma en de Sangha". En ze baden tot
Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima, en vroegen om zijn
zegen. Gezien Nyoshul Khenpo's zachtmoedige natuur,

raadde zijn grootmoeder hem aan niet zozeeÍ zijn
vaders, maar zijn moeders voetspoor te volgen en een
gekwalificeerde lama te vinden. Gedurende drie jaar

van het experiëntiële onderricht, nyongtri Dit

is
gebaseerd op de essentiële mondelinge instructies van

de Nyingtik, de kern van de Grote Perfectie, Dzogpa

Chenpo, de hartessentie van de grote meesters
Longchenpa en Jigmé Lingpa.
Nyoshul Khen Rinpoche. Nooit heb ik iemand met
zo weinig woorden zo veel horen zeggen. Alles horen
zeggen. Tot in het onnoembare. Alleen al het geluid van

zijn stem. Of de blik in zijn ogen.
We waren bij Charlotte thuis en keken naar een
video met Z.H.Dllgo Khyentse Rinpoche. En opeens zag
ik hem. Ik wist niet wie het was en het duurde slechts
enkele seconden, maar dwars door de tijd, ruimte en
video heen voelde ik zijn aanwezigheid: eenvoud, liefde,
begrip, een diep mededogen en bevrijding. Tijdloze
ervaring.
Er zijn verhalen over grote meesters uit het verleden,

hij op de dieren van de familie en hij bleef maar
denken aan Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima, een naam
die hem steeds weer inspireerde.
paste

Op zijn vijfde werd hij door zijn moeder en
grootmoeder naar een Sakyapa klooster gebracht, waar
zijn haar werd geknipt en waar hij een toevluchtsnaam
kreeg. Op zijn achtste ging hij het klooster in. Hij leerde
al op jonge leeftijd lezen en schrijven, wat hem weinig
moeite kostte. Het leven was ruw. Op zijn tiende zorgde

hij voor de

schapen van

het klooster. Bij

mooi

zomerweer was dit heel ontspannen werk, maar het kon
ook koud en zwaar zijn, met hagel en wind en schapen

zoals

bij voorbeeld Patrul Rinpoche, dat als zij in
meditatie waren de hele omgeving en alle dieren in die
staat van samadhi verkeerden. Zo voelde het ook

die verdwaalden in mist en ravijnen. Het natuurlijke
begin van zijn meditatieve ontwikkeling vormden de
idyllische zomerdagen van zijn kindertijd: zittend in de

wanneer we met Khen Rinpoche samen waren. Keer op
keer bleek dat zitten met Khen Rinpoche voor heel wat
mensen in de retraite een doorbraak in hun beoefening
betekende: de meditatie bloeide open in een directe

zon, verheugd, geheel ontspannen en op zijn gemak de
intens turquoise blauwe lucht inkijkend.
Ondertussen bleef de wens in hem leven om
onderricht te volgen en een authentieke lama te vinden.
Dit vertelde hij z'n moeder en niet lang daarna vertrok
hij uit het klooster naar een andere vallei en ontmoette
daar de grote Lama Rigdzin Jampel Dorje. Hij was een
verlichte meester, die de eenheid van de
overdrachtslijnen van het onderricht van Mahamudra
en Dzogpa Chenpo had gerealiseerd. Op zijn twaalfde
begon en voltooide Nyoshul Khen onder deze lama de
vijf keer 100.000 accumulaties van de Ngóndro. Ook
ontving hij onderricht over de ondeelbaarheid van de

ervaring van ontspannen in de natuur van de geest,
Rigpa. Khen Rinpoche had, hoewel hij geen engels
sprak, een scherp begrip en inzicht in ons westerlingen
en onze cultuur. Hij zag in velen een spirituele affiniteit
en karmische rijpheid en inspireerde

dit

potentieel.

Nyoshul Khenpo was een van de grootste meesters van
onze tijd, volkomen gerealiseerd en vrij, en tegelijkertijd
nabij en herkenbaar menselijk.
Nyoshul Khenpo Rinpoche werd in 7932ínKham, in het
oosten van Tibet geboren. Zíjnvader leefde als een soort

meditatiebeoefeningen shamata

en vipassana en

beoefende hij dit. Rigdzin |ampel Dorje gaf Khen
Rinpoche toestemming om in het klooster onder een
belangrijke Khenpo, een erudiete en getalenteerde abt-

5

NYOSHUL KHEN RINPOCHE

professor, te gaan studeren. Ditbetekende veel lezen en
het ten overstaan van de kloostergemeenschaP uit het
geheugen reciteren van talloze gebeden, sadhana's,

geschriften en commentaren. Hij studeerde vol ijver en
intens gemotiveerd en dit bracht hem in combinatie met
daadwerkelijke beoefening tot beheersing van het

gehele onderricht van de Boeddha. Tot zíjn
vierentwintigste volgde Khen Rinpoche zijn khenpo
training in combinatie met een meditatieve training
inclusief retraites als yogi volgens de niet-sectarische
Rimé overdrachtslijn. Het waren twaalf soms eenzame
jaren, waarin hij zich gesteund voelde door de
onwaarschijntijke vriendelijkheid en generositeit van
zijn meester. OP zijn achttiende ontving hij de
diepzinnige en unieke geheime instructies over de
natuur van de geest, de hartessentie van het Dzogchen
onderricht. Spoedig bereikte hij een onwankelbare
innerlijke overtuiging en zekerheid in het non-duale
Dzogchen onderricht van oorsPronkelijke zuiverheid en
spontane aanwezigheid.
Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima, Patrul Rinpoche's
opvolger, was overleden. Zijn Tulku was herboren en
geihstalleerd en had van de leerlingen van zijn vroegere

incarnatie les gekregen. Onder hen was de
onvergelijkbare Khenpo Ngakga. Deze bezat een

6

uitzonderlijke waardigheid en charisma. Er wordt gezegd

dat in zijn ontzagwekkende aanwezigheid alle concePten

en zelfzuchtige

gedachten wegvielen. Hij bezat
Zo ging hii ooit zitten om

uitmuntende kwaliteiten.

vervolgens gedurende drie jaar niet meer van zijn zetel te

komen. Bewijs van zijn grootsheid waren zijn vele
leerlingen die verlichting bereikten. Tulku Shedrup Tenpe
Nyima was Khenpo Ngakga's belangrijkste leerling en
door hem werd Khen Rinpoche in de natuur van de geest

geïntroduceerd, terwijl

hij het Dzogchen

onderricht

overgedragen kreeg. Shedrup Tenpe Nyima was Nyoshul
Khenpo's Tsawé Lama (belangrijkste leraar).
Nyoshul Khen bracht verscheidene jaren door in het
Kathok klooster, bekend als het tweede Bodhgaya (de

plaats van Boeddha's verlichting), waar naar verluid
100.000 yogi's het regenbooglichaam bereikten. Hij
studeerde hier bij vele tulku's, khenpo's en verlichte
Iama's. Ook beoefende hij tummo (innerlijke warmte) in
een retraite, totdat de sneeuw rondom hem smolt, en
beoefende hij de tantrische prajnaparamita ofwel chó
beoefening op begraafplaatsen en knekelvelden, zijn
lichaam offerend aan hongerige geesten en karmische

Rigpa Nic*vsbticf

Hij verbleef
op afgelegen plaatsen
en in grotten, en in
verborgen shangri-la
valleien waar de grote

bedelde in de straten van

patriarchen en matriarc-

Calcutta.

schuldeisers.

hen uit het vajrayana
boeddhisme hadden
beoefend. Van de
Kagyupa traditie beoefende hij Mahamudra en

met

een gouden
initiatievaas in zijn hand.

Op andere momenten was

hij volkomen berooid en

Hij zei dat dit
zoveel ervaringen en
herinneringen zijn en dat
zij alle als een droom zijn:
illusoir en vergankelijk.
Het ene moment in een

de zes yoga's van Naropa;
hij beoefende de Sakyapa

overbevolkt

vlucht-

elingenkamp of bedelend

Lamdré en de Kordé

in de straat, een

Yerméi en hij maakte zich
de Kalachakra eigen. Zijn
eigen Tsawé Lama

moment vliegend over

bevestigde dat Khen

restaurants.

ander

oceanen, slapend in hotels

en dinerend in

luxe

Rinpoche al
deze
had vol-

Begin jaren 70 overleed
Nyoshul Khen Rinpoche

tooid. Vervolgens reisde
hij en ontving onderricht

bijna door een hartaanval.

en transmissies van meer
dan twintig verlichte
meesters. Zo werd

onderricht en transmissies
aan duizenden in het hele
Himalaya gebied. Na die
tijd was hij gedurende
jaren geheel invalide. Op
advies van de grote

beoefeningen

Nyoshul Khen Rinpoche
een niet-sectarische Rimé

lama en werd erfgenaam
van alle belangrijke
scholen en overd-

rachtslijnen in

gaf

hij

Bhutanese yogi-meester

Lopón Sónam Zangpo,

het

ging Khen Rinpoche
veelvuldig lang-leven-

ontsnapte

beoefening doen en nam,

Tibetaans boeddhisme.

In 1959

Voordien

Khen Rinpoche

uit

Tibet
en verloor contact met alle
achtergeblevenen. Pas in
1992 bezocht hij Oost-

Tibet en slaagde

erin

sommigen weer te zien. In India ontving hij onderricht
en transmissies van vele grote meesters waaronder ZH
Dudjom Rinpoche, ZHDllgo Khyentse Rinpoche enZt{
de lóe Gyalwa Karmapa. Zij verzochten hem om in hun
kloosters khenpo te worden.
Van de honderdduizenden die een mens in zijn leven
ontmoet is de Tsawé Lama de belangrijkste, zei Khen
Rinpoche. Maar het meest indrukwekkend vond hij niet
zijn leraren, maar het onderricht van de Grote Perfectie,

Dzogpa Chenpo.

Zij is het meest verdienstelijk

en
gedurende zijn leven heeft Nyoshul Khenpo gepoogd de
onnoemlijke vriendelijkheid van zijn leraren terug te

betalen door dit aan anderen door te geven.
Vijfentwintig jaar lang trok hij alleen door India, in
dharma-kleren, saddhu-kleren of eenvoudige windsels.
Soms bevond hij zich in kloosters, vaak erbuiten, op
allerlei soorten plaatsen, in gezelschap van de meest
uiteenlopende mensen. Soms was hij in een staat van

terwijl hij tot dan

toe

monnik was geweest, een
vrouw aan zíjn zíjde.

Sinds die tijd was hij
samen met zíjn langleven-gezellin en vrouw Damchó Zangmo. Hij werd in
Zwitserland verpleegd in een Tibetaanse gemeenschap
en verbleef daarna in de Dordogne in het Nyingmapa
retraitecentrum Chanteloube. Gedurende vier jaar gaf
hij er onderricht aan mensen die er een drie-jaars-retraite
deden. In 1984 kwam zijn vrouw Damchó-la over uit
Bhutan. Zijngezondheid verbeterde en sindsdien reisde
hij rond de wereld en gaf op vele plaatsen les in centra

van verschillende scholen en overdrachtslijnen. Nog
twee keer is Nyoshul Khenpo naar Tibet terug geweest,

bezig om zijn drie kloosters daar te herbouwen en
verscheidene ziekenhuizen op te zetten.
Bron: Natural Great Perfection
Dzogchen Teachíngs en Vajra Songs
Nyoshul Khenpo

vervoering en in goede omstandigheden, vaker
bedroefd en arm. Wat de situatie ook was, hij wist zich
altijd door de Dharma gesteund. Soms gaf hij initiaties
aan duizenden mensen, waaronder lama's en tulku's,
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Opnieuw een hoofdstuk uit "Words from a Joyful

Heart", onderricht dat Sogyal Rinpoche in t994 tiidens
de Paasretraite in Engeland gaf. Vertaling T. Peeters
Vaak halen mensen sentiment en compassie door elkaar.
Wat is het verschil tussen deze twee? Sentiment is alleen
maar een emotie, terwijl compassie alleen maar hart is'
Al heeft ze in aanvang misschien goede bedoelingen,

emotie is altijd vermengd met onze eigen emotionele
bagage. Emotie is ego, die zich op subtiele wijze
vermomt als compassie en er oP staat dat het anderen

wil helpen. Ego kaapt onze emoties, zodat we, denkend
dat we vol compassie zijn, uiteindelijk slechts overlopen
van sentimentaliteit. Dit is de reden dat mensen die voor
een goed doel werken hierover soms heel emotioneel
kunnen worden en vaak heel gecompliceerde mensen
zijn. Zelfs al worden dingen gezegd als "en deze arme
mensen dan?" waar het al te vaak om gaat is "en ik
dan?" Het op deze manier ten toon spreiden van zor9
over het lijden van anderen kan een manier zijn om
anderen te gebruiken als een verlengstuk van onszelf en
van ons eigen lijden. Ego is zeer complex als we verward
zijn, maar als we helder zljn is zelfs ego eenvoudig.
Daarentegen is compassie het al-doordingende hart
dat wil begrijpen en communiceren. Compassie is niet
op het zelf gericht en er is geen enkel gevoel van "en ik
dan." De basis van compassie is gelijkmoedigheid.

De Vier Onmetelijken
De Vier Onmetelijken zíjn gelijkmoedigheid,

of

onbevooroordeeld-zijn, liefdevolle vriendelijkheid'
compassie en vreugde. Ze zljn het motivatie-asPect van
beoefening. De aspecten van handelen zijn generositeit,
discipline (het juiste doen), volharding (wat geduld is),
enthousiaste inzet, aandacht en wijsheid. Op het

relatieve vlak is de bodhisattva activiteit de motivatie
van de Vier Onmetelijken, en het handelen gekleurd
door deze zes kenmerken. Op het absolute niveau ligt
het Zicht van shunyata achter alles en brengt je humor.
Iemand die wijs is, heeft meer ruimte. Ruimte komt
voort uit wijsheid, en comPassie komt vanuit de

wijsheid van leegte. Milarepa zei "Leegte zien is

8

mededogen hebben."
We zijn niet altijd

in de volmaakte staat van

geest

wanneer we beoefening doen. Het kan zelf.s ziin dat we
negatief zijn, vol klachten, of in een 'nyi-nyi nya-nya
staat, op zoek naar een excuus om iemand buiten onszelf
als doelwit te gebruiken. Als je naar een ander wijst,
speelt datgene wat je in die ander opmerkt zich vaak ook
in jou af. Wanneer we iemand diens gedrag verwijten,
berispen we eigenlijk onszelf.
Met mensen werken is niet gemakkelijk' Mensen
lesgeven is aan de ene kant gemakkelijk, maar oP een
andere manier niet zo gemakkelijk. Het is gemakkelijk
wanneer jullie gemakkelijk zijn en er een goede
atmosfeer hangt: dan werkt het allemaal' Maar als jullie
niet gemakkelijk zijn, dan is het moeilijk. Het heeft zin
de psychologische achtergrond van iemand te begrijpen,
waaÍ ze vandaan komen en wat ze hebben doorgemaakt.
Wanneer je dat goed begrijpt kan dat je ook leren meer

Rigpa

Het B-aspect is gewond, gekrenkt, pijn

compassie te hebben. Als je deze dingen niet begrijpt, is

het moeilijk te weten hoe je iemand die lijdt kunt
benaderen, of hoe je met hem of haar kunt omgaan, of
hoe je compassie voor zo iemand kunt hebben.

Maar net zoals je iedereen verdacht gaat vinden
wanneer je betrokken bent bij de BVD of de FBI, is het
ook waar dat als je een gespannen therapeut bent, je
iedereen die je ziet neurotisch vindt. Je kunt ook

overdrijven.
Het is niet alleen belangrijk anderen te begrijpen, je
moet ook je eigen geschiedenis begrijpen, zodat je, als er
een crisis aanbreekt, tegen jezelf kunt zeggen "Ik ben het
maar, het is niet zo groot als het lijkt." Je herkent het als
je eigen buien. Deze worden verduisteringen genoemd.
Wanneer je je een slachtoffer voelt, komt dat omdat je
al teveel vasthoudt aan je pijn en verdriet. Het is nodig
dat je jezelf begrijpt. Wees niet te hard voor jezelf. Wees
vol compassie naar jezelf.
Ik geef altijd de raad om, voor de Tonglen
beoefening, eerst de beoefening van Tonglen voor jezelf
te doen. Je verdeelt jezelf in twee aspecten, A en B. Het
A-aspect van jezelf is vriendelijk, vol compassie, vol
ruimte, wijs: het is het aspect van de boeddha-natuur.

Niwnsbrhf

aangedaan,

vervolgd, misbruikt, niet begrepen, verstoken van zorg
en liefde. Het A-aspect omarmt het B-aspect, neemt al
diens verdriet op en ademt genezing uit.
Compassie is als een wens-vervullend juweel, en
geeft ieder waar hij of zíj naar verlangt of wat hij of zij
wenst, en transformeert daardoor de atmosfeer van
iemands wezen. Compassie werkt door de emoties
heen. Lojong beoefening werkt met de emoties. Als het
op een heel traditionele manier wordt verteld, kan
Lojong moralistisch lijken: maar het onderricht zelf is

in het geheel niet moralistisch. Als het op meer

eigentijdse manier wordt verteld, zul je ontdekken dat
Lojong een buitengewone manier is om met compassie,

emoties en devotie

te werken. Devotie is

een

buitengewone bron van genezing voor het hart. Wat

mij doet bruisen, bijvoorbeeld, is devotie. Wat me
vertrouwen geeft, is devotie.

9

NYOSHUL KHEN RINPOCHE

Geen afscheid, maar een dieper ontmoeten.

-*i '

ln 1988 ontmoette ik Nyoshut Khen Rinpoche voor het
eerst. Het was een zomer-retraite in de Pyreneeën, en ik
weet nog hoe ik verwonderd naar zijn fluisterende stem
luisterde, hoe ik verlegen was toen ik hem bii de lift
tegenkwam, vol verlangen zijn vriendelijkheid te
beantwoorden, maar niet goed wetend hoe. ln de laren
daarna heb ik Nyoshul Khenpo nog een aantal keer
ontmoet op zomer- en winter-retraites, en elke
ontmoeting heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten,
heeft een eigen verhaal van bliivende inspiratie.

houden, want nog steeds was er geen ander klein
centrum te bekennen. We hadden geluk, er stoPte een
zeer vriendelijke Engelsman, die Sogyal Rinpoche goed
kende. Hij liet ons even La Sonnerie zien, het bleek
vlakbij, maar een stukje van de weg af. Ook daar was
alles verlaten, want we moesten bij het kleine lama-huis
op de andere heuvel zijn. Omdat de dagelijkse Tsok al
was begonnen/ en opdat we niet zouden verdwalen,
bracht hij ons er even heen. Het was een huisje in de
bossen, in de tuin stond een kleine witte tent waar zo'n
vijftien mensen al met de Tsok waren begonnen. We
mochten even in het lama-huis naar het lichaam van
Nyoshul Khenpo, om drie prostraties te doen en een
kata aan te bieden, gelukkig had ik er een bij me. Bij de
kleine tent wenkte de lama die de beoefening leidde ons

De zaterdag waaop Selma en ik samen terug naar
Nederland zouden reizen, wisten we al een week dat
Nyoshul Khen Rinpoche was overleden. Elke dag deden
we een speciale beoefening, en op vrijdag kregen we het
nieuws dat we er heen konden om, zoals zo mooi werd
gezegd, de zegen te ontvangen. Mijn verlangen om naar
de Dordogne te gaan, waar hij was gestorven en zijn
lichaam negen en veertig dagen zou blijven, was groot,
dus zo'n anderhalf uur voor vertrek vroeg ik Selma:
"Zullen we naar de Dordogne gaan?" En we gingen.
's Morgens vroeg kwamen we aan oP het kleine
stationnetje van Les Eyzies en vonden onze weg naar
Dhagpo Kagyu Ling, waar we konden overnachten. Na

sadhana die werd gedaan.

Op weg hierheen had ik, diep van binnen, de hoop
gekoesterd op een bijzondere ervaring, fantasieën gehad

over diepe stiltes. Maar er was niets van dat al,
integendeel, de sfeer was heel alledaags. Het was wel
leuk dat ik, door mijn bekendheid met sadhanabeoefening, de Tsok vrij gemakkelijk mee kon doen. Wel
op mijn niveau dan, de tekst meelezen en een beetje me
kunnen voorstellen waar het over ging. Aan het eind

van de Tsok kregen we allemaal een kop thee, en
natuurlijk wat van de Tsok, en vervolgens een lift terug

moeten zijn, La Sonnerie, vijfhonderd meter verder de

naar het dorpje, waar we wat gingen eten. Ik voelde me
een beetje teleurgesteld, en tegelijkertijd toch blij er te

heuvel op.
Het was stralend weer, er waren rondom velden en

zijn, uitgelaten en opstandig tegelijkertijd, terwijl een
heftig onweer aan de andere kant van de heuvel ons

een douche gingen we op weg naar waar we dachten te

bossen, maar van een klein centrum viel niets te
bekennen. Verder doorlopend zagen we aan de andere
kant van de weg gebedsvlaggen, dus daar maar heen.
We kwamen bij een klein centrum met een andere naam,
alles was stil en verlaten, hoewel er enkele deuren
openstonden. We begrepen dat iedereen naar Nyoshul

Khenpo was. Wat rondkijkend ontdekten we een
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vriendelijk naar binnen, we kregen een tekst en een
mooie kleine afbeelding van Guru Rinpoche in de vorm
van Manjushri, het wijsheidsaspect. Dat was ook de

prachtige kleine tempel, waar meteen duidelijk werd dat
dit het centrum van Dudjom Rinpoche was. We offerden
kaarsen met een gebed, en draaiden bij het weggaan de
gebeds-wielen, die in een dubbele rij in een kleine galerij
stonden. Een plek om blijvend naar terug te verlangen.
Terug op de bergweg besloten we een auto aan te

tijdens het eten gezelschap hield.
De volgende ochtend moesten we eerst van alles
regelen, de trein terug, de papieren van Selma. Alles liep
mis, de trein die we in gedachten hadden bleek f 1000,-

te kosten, Selma kon haar school niet bereiken,

en
oP
de
stille
hoop
bagage
we
met
een
stonden
uiteindelijk
bergweg te liften toen ik tegen Selma zei: "Et is toch wel
iets aan de hand, want alles gaat mis en ik voel me
helemaal gelukkig!" Een vriendelijke dame bracht ons
naar het dorp, we konden de bagage even bij de bakker

stallen en konden nog net een klein uurtje naar de
ochtend-beoefening, voor we een goedkopere trein
richting Parijs moesten halen.

Rigpa Nietwsbrief

Weer was de beoefening al begonnen, en omdat ik nu
geen tekst had, ging ik een Guru-Yoga beoefening met
Nyoshul Khen Rinpoche doen. Mijn verwachtingen had
ik los kunnen laten, en ik kon nu zelfs genieten van de
alledaagse, ontspannen sfeer, terwijl ik Nyoshul Khenpo
vroeg mijn geest te zegenen. En langzaam begon ik te
merken hoe die alledaagse sfeer toch wel een heel
bijzondere kwaliteit had, een lichte straling, volmaakt
onopvallend. Hoe meer ik erop lette, hoe meer ik merkte
dat allerlei bekende woorden als openheid, straling van
compassie, grenzeloosheid, er allemaal heel goed bij
pasten. En ik besefte dat die sfeer er voortdurend was
geweest, maar omdat ik zo gespitst was op grote

ben in die grotere bewegingen dat ik enkel die
werkelijkheid zie. En als ik toch even een glimp van die
straling opvang/ vergeet ik, door die heel alledaagse,
onopvallende kwaliteit, erbij te blijven. Gelukkig is er de
beoefening, om mijn geest langzaam te verfijnen. En
zoals elke ontmoeting met Nyoshul Khen Rinpoche een
blijvende inspiratie heeft achtergelaten, blijft ook nu het
weten dat verlichting er altijd is, overal; ik merk het
alleen niet op.
Tineke Peeters

ervaringen had ik hem niet opgemerkt. De gedachte
kwam bij me op: precies zo is verlichting, het is er altijd,
maar omdat mijn geest te grote bewegingen maakt, te
druk bezig is met allerlei dingen, merk je het gewoon
niet op, het is zo subtiel en onopvallend.
Naarmate deze dag langer achter me ligt wordt het

verlangen om terug te zijn in die lichte, onopvallende
sfeer groter. Samsara heeft me allang weer in haar grote

bewegingen opgenomen, onstuitbaar, maar de
herinnering is er nog. En met dat verlangen groeit mijn
devotie naar de meester. Want ik realiseer me, misschien
wel voor het eerst, hoe het bijna onmogelijk is dit
volkomen onopvallende op te merken zonder de hulp
van iemand die die straling kent, hoe ik zo opgenomen
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De ander zei:' la, ze moeten
we[ zijn opgevreten, maar hoe kunnen
muizen dat nou doen?' Hij vertrouwde het niet

en bedacht een plan om achter de waarheÍd te

'lk ga zwemmen', zei hij tegen zijn

geborca ca ccomeal wlnassco,

komen.

ucrd àij rccàtct,

vriend, 'mag je zoon met me mee gaan, als hij

ook zin in zwemmen heeft?' Dat mocht.

ln die tijd waren er twee handelaren, één
uit een dorp en één uit een stad, die elkaars
vrienden waren. Op een dag gaf de man uit het

dorp zijn vriend vijfhonderd ploegscharen om
te bewaren. Maar deze vriend verkocht ze en
hietd het geld lekker voor zichzelf. En op de
plaats waar de ploegscharen hadden gelegen
strooide hij muizenkeutels.

72

Maar in werkelijkheid bracht

hij hem naar

het huis van een vriend. Hij vroeg die vriend
de jongen voor hem in huis te houden en
ervoor te zorgen dat hij niet zou weglopen. Zelf
ging hij zwemmen, waarna hij terug ging naar
de vriend, die hem had bedrogen.
'Waar is mijn zoon?, vroeg hij

Na een tijdje kwam de dorpeling terug en

'Joh', zei hij, 'het is verschrikkeliik. Je zoon

vroeg om zijn ploegscharen. Maar zijn vriend

zat aan de kant van de rivier, toen ik het water

zeÍ: 'Die zijn door de muizen opgegeten', en hij

in dook. Toen ik weer boven kwam, zag ik dat
een grote havik je zoon in z'n klauwen had

liet hem de keutels zÍen.

J
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Rigpa Nic*wsbricf

De bedri eger bedrogen
(Een oud verhaal navertetd.)

ê,

ffi.ry

ik heb deze man vijfhonderd

gepakt en met hem wegvloog. lk heb nog in
mijn handen gektapt en zo hard mogelijk

'Edelachtbare,

geschreeuwd, maar het hielp niets. Hij liet hem

maar hij zegt me nu dat muizen ze hebben

niet los'.

opgegeten. Hij liet me zelfs de keutels van de

'Je liegt! Zoiets kan een havik onmogelijk
doen. De jongen is daar veel te zwaaí voor!'

muizen zien die het gedaan zouden hebben. Als

muizen ploegscharen kunnen eten, dan kunnen

haviken toch zeker ook jongetjes meenemen.

'Dat kun jij wel zeggen, maar wat kan ik
er aan doen? Het is toch echt gebeurd.'

Wilt U dan eerst mijn klacht uitzoeken of dat
verhaal over die muizen waar is?'

De vader begon te schelden. 'Je bent een

De rechter begreep direkt dat deze man een

kinderdiel een moordenaar, ik ga meteen
naar de rechtbank en zal alles laten
uitzoeken!' 'Doe wat je niet laten kunt', zei
de ander en hij liep achter hem aan naar

tegenzet had bedacht om de dief van zijn

,,M

&

ploegscharen gegeven om voor mij te bewaren,

de rechtbank.
De 'vriend' die de ploegscharen
F nua verkocht zei tegen de rechter: '
^
Edelachtbare, deze man heeft mijn zoon
meegenomen om te gaan zwemmen en nu
vertelt hij mij dat mijn zoon door een havik is
meegenomen en waarschijnlijk dood is. Wilt

U

De rechter vroeg de ander of de vader de
waarheid sprak. 'Ja, edelachtbare, ik heb het

kind meegenomen, en wat betreft het verhaal
over de havik, dat is waar'.
'lk heb anders nog nooit gehoord dat haviken

ik U een vraag

stellen:

haviken kunnen niet wegvliegen met kleine

eren, maar

kun

nen

ploegscharen is goed bedacht.

Het bedrog van de man die ging zwemmen

is als slimmigheid bedoeld: Wanneer muizen
ploegscharen kunnen eten, waarom zouden

haviken dan geen jongetjes

kunnen

m

Van bedrog komt alsmaar bedrog, door
bedrog ontstaan er altijd weer nieuwe leugens.

Geef

jij die je zoon kwijt bent

de

ploegscharen weer terug aan de eigenaar, dan

krijg jij je zoon terug, want hem is heus niets
overkomen'.

jongetjes meenemen', zei de rechter.

d

de

meevoeren?

de zaak voor mij uitzoeken?'

kin

daarna direkt uitspraak:

'Dit antwoord aan de bewaarder van

W

'Edelachtbare, mag

ploegscharen te ontmaskeren. Hij zei:
'Dat is goed door U verzonnen!' en hij deed

uizen wel

ploegscharen oppeuzelen?'

'Wat heeft dat er nu mee te maken?'

Zo kreeg de één zijn zoon en de ander zijn

spullen terug. Maar of die twee vrienden zijn
gebleven, vertelt het verhaaI niet. Wat denk jij?
Bron: 'Ongrijpbaar is de Ganges,
verhalen uit het Pali'
(bewerkt door Henk Heerink)
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DE

rZde KARMAPA

o nt moeting
met de
Karmapa
Naast de Dalai Lama zijn er

Thuis had ik al vele malen
de video "Living Buddha"
gezien en steeds opnieuw

nog een aantal belangrijke
'levende boeddha's' in de

ik erdoor geroerd.
Op de video staat een
interview met de Dalai
Lama, waarin hij vertelt
raakte

Tibetaanse traditie. ln iuni

t99z werd de opvolger

van

de zestiende Karmapa,

Deze Gyalwa Karmapa,

over een droom van de
streek waar de nieuwe
Karmapa gevonden zal

een achtjarige jongen,

worden. De beelden van de

is de zeventiende in een lange

ontmoeting met
indianen in Amerika,

de belangrijkste leider van
de Kagyii-school, gevonden.

zestiende Karmapa, zijn

reeks die teruggaat naar de

lndiase bronnen van het

ziekte, zijn voor mij een
levend voorbeeld van de
Dharma. Eenmaal in Lhasa

Tibetaanse Boeddhisme in

de elfde eeuw met leraren
ats Tilopa, Naropa, Marpa

aangekomen stond een

en Gampopa.

bezoek aan de Karmapa in
het klooster van Tsurphu
als grote wens op het

Bij het vinden van de
Karmapa deed de vraag over de

erkenning minder terzake, omdat

bif uitzondering deze liln van incarnaties zichzelf erkent. Door
een aantal brieven had de zestiende Karmapa al aangegeven
waar later zijn opvolger gevonden zou worden. Zo was door de
taatste brief de naam van de vader en de moeder bekend en
was aangegeven dat de Karmapa in een nomadentent zou
wonen.
De verzegelde brieven berustten bij de vier regenten, zeer

hooggeplaatste lama's die in de tussentiid het bewind voerden.

ln maart t99z werd de laatste brief geopend die aangaf waar
men de jonge Karmapa zou vinden. Een speciale missie onder

teiding van Lama Dopa bereikte hem eind april in de
landstreek Kham, in het oosten van Tibet. Op r5 juni was de
plechtige intocht in het belangrijkste Kagyti'klooster Tsurphu in
centraal Tibet, ten noorden van Lhasa. 0p 27 septembet 7992
(nieuwe maan) was de troonbestijgings-ceremonie, waarbij een
aantat buitenlanders was uitgenodigd en de Karmapa als het
ware officieel in functie trad.
De Chinese regering heeft sinds ry59 deze reïncarnatie

officieet erkend en heeft voor de eerste keer een aantal
officiële waarnemers naar de ceremonie gezonden. De regering
beschrijft de nieuwe Karmapa als een "levende Boeddha". Bron
ECO zooo

L4

de

zijn
rust en acceptatie van zijn

Programma.

De avond voor vertrek naar het klooster hoorde ik
van mijn groepsgenoten dat de Karmapa voor een Paar
dagen in Lhasa verbleeÍ. Zij hadden tijdens een bezoek
aan de Potala een Tibetaan ontmoet die hen 's avonds
met een taxi was komen ophalen voor een bezoek aan
de Karmapa. Een rit kriskras door Lhasa bracht hen
naar de plaats waar de Karmapa audiëntie hield. In een
lange rij bezoekers werden ze langs de Karmapa geleid
die hen door middel van een lange stok zegende. Tiots
lieten ze me het rode koordje als aandenken zien.
Helaas konden ze me niet vertellen waar de plaats was.
Maria, een andere groepsgenoot, ging de volgende
dag op onderzoek uit in een Tibetaanse wijk achter de
Potala. Zij vond de plaats waar de Karmapa verbleef en
ook zij kreeg tijdens een audiëntie met veel Tibetanen
de zegen van de Karmapa. Ondertussen ontmoette ik
op het terras van het Yakhotel Mary, een Nederlandse
reizigster, die drieëenhalve maand op haar eentje aan
het rondtrekken was. We raakten in gesprek over onze

reis en

ik

vertelde haar over de Karmapa. Mary

reageerde meteen enthousiast. Ze wilde graag mee naar

de Karmapa als we hem gevonden hadden. Op dat
moment kwam Maria ons vertellen dat we de Karmapa
konden vinden in Lahoé Gompa en dat we voor de
eerstvolgende audiëntie nog een uur de tijd hadden.
Mary en ik besloten snel een taxi te nemen. De

Chinese taxichauffeur reed ons langs brede, drukke
wegen in de omgeving van de Potala. Al snel was

Rigpa Nieunsbrief

duidelijk dat hij de weg naar Lahoé Gompa niet kende.
We besloten samen, rekening houdend met de tijd, uit
te stappen en zelf op zoek te gaan naar de plek. We
gaven de taxichauffeur een teken en stapten uit. Met het

pas de volgende dag audiëntie zou geven. Mary echter
vertrok de volgende ochtend al vroeg naar het noorden

zicht op de achterflank van de Potala keken we

hadden

enigszins wezenloos om ons heen.

ontmoeting.

We besloten de weg te vragen en stapten een
binnenplaats op van een Tibetaans bedrijfje. De
ïbetaan die ons in gebrekkig Engels te woord stond
wist onmiddellijk bij het noemen van de naam Lahoé
Gompa waar we op doelden. Hij liep met

Het bleef enige tijd stil. Plotseling richtte de monnik
het woord tot mij met de vraag: "Who is your root

ïbet. Zij verzocht de monnik vriendelijk of we
konden wachten op de terugkeer van de Karmapa. We

van

al zo lang gewacht en gehoopt op

een

lama?", waarop ik antwoordde met "Sogyal Rinpoche".
Ook Mary beantwoordde de vraag. Wederom bleef het

ons terug naar de drukke verkeersweg en

na verschillende Chinese taxi's

die

wilden stoppen, hield hij een Tibetaanse
taxichauffeur aan. Deze bracht ons linea

recta naar een stille Tibetaanse
nieuwbouwwijk. Hier wonen de
Tibetanen die voorheen een huis hadden
op het terrein voor de Potala.

In een kleine doodlopende straat
zaten een paar jonge nonnen, omringd
door een schare spelende kinderen voor
de grote ijzeren toegangspoort tot Lahoé
Gompa. Mary en

ik waren blij

en

opgewonden. We hadden de plaats waar

de Karmapa verbleef gevonden. Ik ging
naast de non zitten die me lachend
aankeek. De kinderen dromden
nieuwsgierig om ons heen.
Na verloop van tijd vroeg ze zacht:

"Dalai Lama, Dalai Lama". Ik wist

inmiddels na vier dagen Lhasa waar ze
op doelde, maar was ook zo voorzichtig
om goed om me heen te kijken voordat ik haar een foto
van de Dalai Lama toestopte. De non dankte me door

"Om Mani Padme Hum" te zeggen, waarop ik
antwoordde met de mantra van Guru
Padmasambhava, die ze moeiteloos nazei. Vervolgens

reciteerde

ik het Zevenregelig

Gebed,

dat ze

goed

kende evenals het Honderdregelig gebed.

Met haar ogen in grote verbazing op me gericht,
brachten we de tijd door met het reciteren van gebeden.
Een Tibetaanse non en een Westerse vroury samen
wachtend op de Karmapa, de levende Boeddha, die
Tibetaanse gebeden reciteren. Dat bracht een heel
bijzonder gevoel van verbondenheid bij me teweeg.
De tijd verstreek ongemerkt en het straatje liep
ondertussen vol met ïbetanen.
Plotseling na een uur stopte er een landrover. Er
werd iets meegedeeld in het ïbetaans. Op mijn vraag
of er iemand Engels sprak, ging het autoraampje open.
Een monnik deelde mee dat de Karmapa verhinderd
was en deze avond geen audiëntie hield. We konden de
volgende dag terugkomen.
De zware ijzeren poort zwenkte open om de
landrover binnen te laten. Enkele wachtende Khampa's
(ïbetanen die uit Oost-Tibet komen) gingen mee naar
binnen. Tot mijn verbazing ging ook Mary mee naar
binnen. In trance volgde ik haar snel. Daar stonden we
dan midden op een grote, lege binnenplaats voor een

enige tijd stil. De monnik overlegde

in het ïbetaans

met zijn begeleiders. Na enige tijd stapten ze allen in de
landrover. Ons werd meegedeeld te wachten.
De poort ging open naar het inmiddels stille straatje
en de landrover vertrok. Daar zaten we dan op een lege
binnenplaats in gezelschap van een wachter en een
hond aan een ketting. De avond viel en met onze kledij
hadden we geen rekening gehouden met de kou die 's
avonds na zonsondergang toeslaat. We realiseerden ons
dat we wel moesten blijven wachten, al wisten we niet
voor hoe lang.

Na anderhalf uur ging de poort weer open. We
werden snel naar de andere kant van de binnenplaats
ven /ezen. Voorafgegaan door een witte jeep van de
Chinese politie volgde de landrover met de Karmapa.
Hij stapte uit en we werden naderbij gewenkt. Wat

is hij groot en mooi, ging het door me heen. Ik
overhandigde aan zijn begeleider een khata met
inhoud. Daar stond ik voor hem en keek in liefdevolle
open grote ogen. Ik boog mijn hoofd en kreeg met zijn
volle hand de zegen.
Het grote gevoel van mededogen, vrijheid en ruimte
zal me altijd bijblijven.
Om Mani Padme Hum.
Mary ging met Losar terug naar Lhasa en Tsurphu. Van
haar zijn de foto's van de dansende Karmapa.

prachtige villa versierd met ïbetaans schilderwerk.
Weer werd ons vriendelijk meegedeeld dat de Karmapa

Dorine Rieffe, april 1999
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Een tocht door

Thaitand

gewoon iets eerder bij
de volgende file aan.
Vanwege het officiële
karakter van het
bezoek werd ons ook
audiëntie verleend op
het koninklijk paleis
met prinses Siridhorn,
de dochter van koning
Bumiphol. Overigens

Een verslag van Henk Heerink.

Dit iaar hadden we besloten terug te gaan naar
Thailand, het land waar Caspar en Coen-Chai, onze
zonen van twaalf en

viiftien, ziln geboren en

de

eerste twee jaar van hun leven in kindertehuizen
hebben doorgebracht. Onze hoop om iets meer te

weten te komen over hun ouders werd door de

pas na grondige
protocollaire

jongens resoluut de grond ingeboord: Ats lullie zo'n
zoektocht gaan maken, dan gaan we niet mee'.

Nee,

voor hen moest het een 'gewone'vacantie worden.
Geen gewroet in het verleden, geen confrontaties of

teleurstellingen. Wellicht veranderen ze later nog van
gedachten, misschien ook niet. We hebben niet verder
aangedrongen, dus werd het een 'normale'vacantie.

Het'officiële' gedeelte.
Nou ja, normaal... We hadden het geluk dat de

zeer vereerd en verdient met groot respect behandeld te

worden. Onze oudste, Coen-Chai, heeft niet zoveel op
met protocol. Dat bleek wel toen hij direct het gesprek
aanging met de prinses en bij het afscheid uitbundig
ging staan zwaaien. Of de Thaise hofhouding geschokt
was, weten we niet, maar de prinses zwaaide wel terug!
Het was hem weer gelukt op te vallen, alsof dat nog
nodig was met zijn geblondeerde plukken zwarte haar.

De rondreis.
eerste

week samenviel met een officiëel regeringsprogramma
om geadopteerde kinderen en hun ouders met de Thaise
cultuur en gewoonten kennis te laten maken. Voor ons

dit: geen geregel van hotels, bussen en
vliegtuigen, maar je laten fêteren oP een uitgebreid

betekende

cultureel en culinair programma en uitwisseling van
ervaringen; voor de jongens was het eerder 'relaxed'
genieten en nieuwe vriendschapPen aangaan. We
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instructies, want het koningshuis wordt door de Thai

reisden door het land met tientallen andere jongeren en
hun ouders vanuit de hele wereld onder politie-escorte.
In de chaos die verkeer heet is dat geen luxe. Of het
effectief is, is iets anders: je sluit namelijk in Bangkok

Na de eerste week begon dan de eigenlijke vacantie: een
auto huren en zonder vast plan het land rondreizen. De
tocht door het oerwoud werd onbedoeld een echt

avontuur: de dirt-tracks in de bergen waren door de
nachtelijke buien veranderd in gevaarlijke en steile
modderpaden vol gaten, waar zelfs met een fourwheeldrive nauwelijks op vooruit viel te komen. Een paar keer
liet ik iedereen uitstappen om met zweet in mijn handen
nog een poging te.wagen de auto op het pad te houden
en niet de helling af te glijden. Onnodig te vermelden
dat we daarna, zeker in de bergen, de voorkeur gaven
aan verharde wegen. De jongens vonden het allemaal
prachtig: de dwaaltochten door de natuut de rit op de

Rigpa Nictwsbricf

olifant, de krokodillen, de prehistorische vindplaatsen,
de apen, de slangen, de tochtjes op de Mae Khong, de
prachtige Thaise dansen, de dierentuinen en niet te

doen samen met de Thai, de verbaasde blikken van

vergeten de zwembaden. Bovendien waren we lang niet

gesprek vaak onmogelijk

altijd de weg kwijt en waren de kaarten soms wèl

belangrijkste religieuze plaatsen moesten proeven. Het

vriendelijkheid die zo kenmerkend is voor de Dharma,
proef je op zo'n moment sterk. Toen ik in Chiang Mai in
één van de tempeltjes van het Doi Suthep complex net
als de Thai offergaven had aangeboden en een tijdje zat
te beoefenen met Caspar naast me, lachte een monnik
mij toe en gebaarde ons bij hem te komen, waarop hij
ons zegende. Het liefst blijf ik dan de hele dag zitten,

was tenslotte hun land.

maar de vacantieplicht roept.

betrouwbaar.

De talloze indrukwekkende wats (tempels) met de

prachtige Boeddhabeelden konden gaandeweg de
vacantie steeds minder hun enthousiasme opwekken,
maar we vonden dat ze toch de sfeer van de

omstanders ten spijt.
Vele monniken spreken slechts Thai, waardoor een

is, maar de

liefdevolle

Eén klooster in het
noorden van Thailand
langs de Mae Khong

sprak ons allen erg
aan. Daar beoefenen

monniken
stiltemeditatie,
soms
maandenlang.
Plotseling stonden we
voor een hermetisch
gesloten schrijn met
It6ffi#

Op zoek naar een Boeddha.
Het viel mij op dat er - zeker in grotere plaatsen - nogal
nonchalant met Boeddhabeelden werd omgesprongen.
Vaak stonden ze in winkels rijendik opgesteld vanaf de
vloer tot aan het plafond en men zag er geen been in een
beeld bij het hoofd vast te pakken. Om nog maar te
zwijgen van de raad zo'n beeld in de bagage voor de
douane weg te proppen. En dat terwijl later een Thaise
vriendin in Bangkok ons vertelde dat zíj juist in hun
appartement op de zoveelste etage van een flatgebouw
geen Boeddhabeeld had, omdat het zich dan onder de
voeten van de bovenburen bevond!
Caspar toonde, zoals ik ook verwacht had, de meeste
interesse voor de Thaise cultuur en de boeddhistische
gebruiken. Hij bleef in de wats meestal bij me en vond,
anders dan zijn broer, niet dat zijn vader zich daar

'vreemd gedroeg'.

Hij wilde eigenlijk ook wel

een

boeddhabeeld hebben, voor in zijn kamer. Maar telkens

bleek dat ze die in de tempels niet aan niet-Thai
verkochten. En als we elders op zoek gingen, werd
steeds weer zo geheimzinnig gedaan over de uitvoer,
dat me dat toch geen goed idee leek. Ik heb hem beloofd
er één in Nederland voor hem te kopen.

wat op het

eerste

gezicht het beeld van
de abt leek, omzoomd door offeranden en wierook. Je
verwachtte dat hij je elk moment kon toeknikken. Hij
ademde niet. De jongens waren er zeeÍ door
geïntrigeerd, bleven maar vragen stellen en gingen er
steeds naar terug. Bij navraag begrepen we dat de abt
was overleden. Als dit waar was en hij gebalsemd was,
kon Madame Toussaud er nog wat van leren. Een beeld
was het zeker niet! Nog steeds verkeren we in het

dit 'beeld'.
Tijdens ons verblijf in Thailand vond ook het zgn.
'lent-feest' plaats, dat jaarlijks de periode inluidt waarin
jongens voor een aantal weken het klooster ingaan om
onderricht te ontvangen. Elke Thaise man wordt geacht
eens in zijn leven zo'n periode in een klooster te hebben
doorgebracht. Ook zie je in belangrijke tempels her en
der monniken zitten die onderricht geven aan groepjes
mannen en vrouwen.
Het boeddhisme is in dit land nauw verbonden met
onzekere over de aard van

het leven van alledag. Of het daardoor komt dat de
bevolking zo vriendelijk en gastvrij is, weet ik niet, maar
het zal er zeker geen afbreuk aan doen! Het lijkt wel of
de integratie van de Dharma met het dagelijkse leven,

waarover Sogyal Rinpoche vaak spreekt, hier is
aangeboren.

De tempels.
Voor mijzelf betekende deze tocht ook een weerzien met
het land waar ik nu voor het eerst naar keek door een
Dharma-bril. De schitterende wats scheppen, ondanks

de drommen toeristen, een sfeer van

intieme
verbondenheid met de Dharma, niet in het minst door
de prachtige Boeddhabeelden. Veel tijd voor beoefening
had ik echter niet, want we waren natuurlijk als gezin op
vacantie. Dat had ik beloofd, maar in de heiligste tempel
van Thailand, de Wat Phra Kaew in Bangkok, ga je toch

als vanzelf voor het enorme altaar zitten en prostraties

In winkels en wats ligt ook een keur aan boeken over
de Boeddhadharma. Tot mijn verrassing kwam ik o.a.
een boek tegen van één van Thailands grootste leraren
over 'Dependent Origination', een onderwerp waar we
ook in Stroom 3 mee hebben geworsteld.
Ondanks de hectiek in de steden met hun overvolle
en luxueuze winkelcentra is er om elke hoek wel ruimte

voor contemplatie en inkeer. Nu ik terug ben, besef ik
hoe snel ik geneigd ben mijn oude patroon van agendagestuurde druktemakerij weer op te pakken.
Henk Heerink
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Een altaar bouwen

Praktische aanwijzingen voor het inrichten van een

altaar en het aanbieden van offerandes, samengesteld

door Eric

Soyeux.

Inleiding

in Het Tibetaanse boek van
paragraaÍ
over inspiratie vsan het
leven en sterven, in de
hoofdstuk 'Meditatie', de noodzaak om een eigen plek in je
huis in te richten die gewijd is aan beoefening. Zo schep je
op een eenvoudige manier een spirituele omgeving in je
huis waar je, als je niet geïnspireerd bent, toevlucht kan
nemen. Een plek die doordrongen raakt van de inspiratie
van je beoefening en daardoor een steeds sterkere sfeer

Sogyal Rinpoche beschrijft

creebrt.

Het inrichten van een altaar
Het inrichten van een altaar op zich is natuurlijk een heel
persoonlijke aangelegenheid. De ene persoon zal zijn altaar

eenvoudig willen houden en bijvoorbeeld een verstilde
lege Zen-sfeer willen creëren, een ander zal zijn altaar
volzetten met kleine fotootjes, beeldjes en snuisterijen met
een persoonlijke betekenis, weer een ander zal juist hele
grote foto's van leraren en grote boeddhabeelden
inspirerend vinden.
Vanuit de Tibetaans boeddhistische wijsheidstraditie
bestaan er bepaalde aanwijzingen waar je op kunt letten
om, binnen het kader van je eigen stijl, de gewijde sfeer in
je kamer te vergroten. Iedereen die in India of Tibet
geweest is, zal gevoeld hebben hoe altaren in kloosters en
huizen van lama's of lekenbeoefenaars een hele sterke sfeer
kunnen overdragen, hoe slordig of volgestouwd ze soms
ook kunnen lijken.
Hoe mooi je je altaar echter ook inricht, of hoe heilig de
relieken ook zijn die je misschien hebt, het belangrijkste
voor de aLmosfeer is dagelijkse beoefening en dagelijkse
18

zorg vooÍ het altaar.

Het is gebruikelijk dat op boeddhistische altaren
symbolen van het lichaam van de boeddha's in de vorm
van foto's of beelden, van de spraak van de boeddha's zoals
teksten, soetra's etc., en van de geest van de boeddha's zoals
een stoepa aanwezig zijn. In het Vajrayana boeddhisme
nemen afbeeldingen van leraren een prominente plaats op
het altaar in omdat zij tenslotte onze persoonlijke, levende
verbinding zijn met de waarheid van het onderricht en ons
op een heel directe manier kunnen inspireren.
Naarmate je kennis van de Dharma en de verschillende
indelingen van boeddha's die er bestaan groter wordt, kun
je er rekening mee houden bij het opzetten vanie alÍaar. Zo
kun je bijvoorbeeld een beeld dat het Dharmakaya (het
absolute, het vormloze) voorstelt zoals Samantabhadra de
middelste en hoogste plaats te geven. Daaronder plaats je

het corresponderende beeld dat het
Sambhogakaya (de dimensie van pure energie, pure
manifestatie) voorstelt, en daaronder de Nirmanakaya
(aardse) manifestatie zoals Padmasambhava. Deze orde is
volgens de overdrachtslijn van het Dzogchen onderricht.
Een andere indeling is Dharmakaya Amithaba,
Sambogakaya Avalokiteshvara en Nirmanakaya
Padmasambhava. Als je eenmaal de principes kent, zijn de
variaties oneindig!
Voor degenen die de subtiliteiten van het inrichten van
een altaar willen kennen is het belangrijk inhoudelijk goed
op de hoogte te zijn van de iconografie en de verschillende
lijnen van overdracht en vooral goed te kijken hoe Sogyal
Rinpoche een altaar inricht. Dan zien we dat esthetiek en
evenwicht een hele grote rol spelen. Er wordt een spel
gecreëerd van verbindingen en hiërarchie aan de ene kant,
en vorm, kleur en richting aan de andere kant.
De middelste afbeeldingen zijn het belangrijkste en
daarna de rechtse (vanuit het altaar gezien). Toornige
Vajrasattva,

boeddha afbeeldingen worden

in de regel aan

de

linkerkant neergezet, vredige boeddha afbeeldingen rechts
(vanuit het altaar gezien). Als afbeeldingen een bepaalde
kant op kijken dan horen zij zo geplaatst te worden dat hun
blik naar het midden van het altaar gericht is. Om het
gevoel van evenwicht te vergroten komen de grootste
afbeeldingen uiteraard in het midden met aan weerskanten
afbeeldingen die qua vorn en kleur overeenkomen.

Rigpa Nie*vsbricf

Het verzorgen van een altaar
Het omgaan met religieuze voorwerpen zoals je die op het
altaar vindt, kun je ook als beoefening zien. Je respect toon
je door een aantal regels in acht te houden maar vooral
door aandacht te beoefenen. Op die manier wordt het
verzorgen van je altaar een volwaardige beoefening op
zich en een krachtige manier om je op je formele meditatie
voor te bereiden en "in te tunen".
Hieronder volgen een aantal punten waar je op kunt
letten als je je altaar verzorgt. Ten eerste is het belangrijk
om alle voorwerpen met respect te behandelen door ze
altijd hoog te houden en ze bijvoorbeeld niet op de grond
neer te leggen, er niet met je adem te dichtbij te komen en
ze regelmatig af te stoffen en schoon te houden. In de
Ïbetaanse traditie wordt meestal wierook gebruikt om een
voorwerp te zuiveren bijvoorbeeld als het op de grond
gekomen is. Tàbaksrook schijnt uit den boze te zijn in de
omgeving van een altaar. Een altaar moet ook niet al te laag

zljn.
Als je veel mantra beoefening doet, is het belangrijk om

wanneer je kaarsen

uit doet altijd een kaarsendover te
uit te blazen. Dit schijnt de

gebruiken en ze nooit

zegenende kracht, die je in je adem opbouwt door recitatie
van manfra, aan te tasten.
Bij vervoer van afbeeldingen vanboeddha's is het goed

ze zo in te pakkery dat de afgebeelde figuren het hoofd
boven hebben. Let er in het algemeen ook op geen
afbeeldingen (symbool van het lichaam) op teksten
(symbool van de spraak) te leggen. De goede volgorde is
namelijk om een stoepa (symbool van de geest) op teksten
te leggen en die weer op afbeeldingen.
Je zou je kunnen afwagen waar al die regeltjes voor

nodig zijn, maar juist het niet vergeten van al die
aandachtspunten scherpt je aandacht en gewaarzijn en

Vaak zie je op boeddhistische altaren zeven bakjes met
offerandes met in het midden een lichtje staan. Deze
worden de uiterlijke offerandes genoemd.
De culturele oorsprong van de acht offerandes ligt in
het oude India. Zoals we ook in bijbelse taferelen
aantreffen, werden geeerde gasten in India verwelkomd
door eerst zuiver verkoelend water om te drinken (in het
Sanskriet Argham) aan te bieden en dan helder water (Skt.:
Padam) om de voeten te wassen. Dan werden bloemen
(Skt.: Pupe) aangeboden om als kroon het hoofd van de
gast te tooien. Vervolgens werd er wierook (Skt.: Dupe)
gebrand als een aangename geur voor de neus, en lichtjes

(Skt.: Aloke) werden aangestoken als

gezichtspunt van het altaar. Omdat we ons meestal
tegenovs een altaar bevindeo is rechts op het altaar voor
ons dus links.

Als schaaltjes kun je afhankelijk van je budget de
daarvoor bestemde schaaltje van koper, messing, zilver of

goud kopen. De inhoud van de schaaltjes is in iedere
traditie weer anders. In sommige tradities volstaat het om
alle schaaltjes met water te vullen. Bij Rigpa is het als volgt:

Argham:

is aan
authentieke beoefening.
Door met aandacht met religieuze voorwerpen om te
gaan accumuleer je al doende positief potentieel, creëer je
een inspirerend spiritueel krachtveld en betuig je
uiteindelijk diep respect aan je fundamentele natuur.

Padam:
Pupe:

representatie van lichaam, spraak en geest van de
boeddha's. Dit is een beoefening van generositeit het
loslaten van een houding van grijpen. Het branden van
wierook bijvoorbeeld is eigenlijk niet bedoeld om een
lekker geurtje in je kamer te geven maar als reukofferande.

schoongemaakte rijst wordt geparfumeerd
met saffÍaanwater en wordt gedroogd.

Met deze saffraanrUst wordt het bakje
gevuld en hierin wordt een kunstbloem
geplant en eventueel ook een mooi kristal.
Dupe:

het bakje wordt gevuld met saÍfraanrijst en

hierin worden drie wierookstaven geplant.
Het zijn drie staafjes, waarbij de voorste
(vanuit het altaar gezien) recht op staat en
de andere twee schuin en elkaar kruisend er

Offenndes
AIs je eenmaal je altaar hebt opgezet is de volgende stap
om offerandes aan te bieden aan deze verzameling van

het bakje is gevuld met water en een
beetje saffraan.

ruimtelijkheid en ontspanning die inherent

De acht offerandes

het bakje is gevuld met water en een
beetje saffraan.

creëert een spirituele omgeving in je geest. Aan de andere

kant is er ook het gevaar dat je de regels te sedeus neemt
en een beetje verkrampt en dogmatisch erin wordt. Dan
neem je jezelf te serieus en vergeet je de spirit van

aangename

gewaarwording voor de ogen. De hartstreek van de gast
werd met geparfumeerd water (Skt.: Gendhe) besprenkeld
om een aangenaam gevoel voort te brengen. Dan werd
hem of haar iets te eten (Skt.: Newite) aangeboden onder
begeleiding van muziek (Skt.: Shapta).
De acht offerandes worden op het altaar van links naar
rechts opgesteld. Wanneer we voorwerpen die op een
altaar staan bespreken, doen we dat altijd vanuit het

achter staan.

Aloke:

een Tibetaanse boterlamp met een
waxinelichtje, of gevuld met olie en een

drijvende lont. Tegenwoordig gebruikt
Sogyal Rinpoche vaak een klein electrisch
lampje hiervoor, vooral omdat open vlammen
op fatale wijze insekten zoals motten
aantrekken en vanwege het brandgevaar.
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TER NAGEDACHTENIS
Gendhe

het bakje is gevuld met water en saÍfraan en
eventueel een druppeltje parfum of etherische
olie (saffraan is op zichzelf ook geurend!).

Wanneer je de schaaltjes leeggooit, doe dit dan weer in
de kan en geef het water aan je planten of giet de kan leeg
in een tuin of in de gracht met de gedachte dat het water

Newite

het bakje is gevuld met saffraanrijst waarop
voedsel, bijvoorbeeld in de vorm van koekjes,
chocola of fruit is gelegd.

door de boeddha's gezegend is en de natuurkrachten ten
goede komt. Droog de schaaltjes met een daarvoor
bestemde schoon doekje af en zet ze weer omgekeerd op

Shabta

het bakje is gevuld met saÍfraanrijst waarop
een mooie schelp als muziekinstrument waar
je op kan blazen is gelegd.

De reden dat saffraan wordt gebruikt is om de offerandes
te zuiveren.
Het beste is om de schaaltjes iedere dag te verversen.
Traditioneel wordt het afgeraden om het water gedurende
de nacht te laten staan. Dit voorkomt ook dat de schaaltjes
een lelijke aanslag ktijg"..
Het wordt als ongunstig beschouwd om lege schaaltjes
op een altaar te plaatsen. Zorgdaarom, als je geen tijd hebt

om de schaaltjes te vullen, dat je ze omgekeerd op het
altaar plaatst.

De schaaltjes moeten niet te vol gegoten worden. Het
water moet zeker een centimeter tot een halve centimeter
(afhankelijk van de grootte van de schaall) onder de rand
blijven. Denk er aan dat het van respect getuigt om
offerandes indien mogelijk met twee handen aan te bieden.

het altaar terug.

Deze acht uiterlijke offerandes komen voort uit het
Vajrayana boeddhisme. Ze hebben een diepe symbolische
betekenis die naarmate de leerling vordert op het pad
onthuld wordt. Naast deze acht uiterlijke offerandes
bestaan er in de Tibetaanse tantrische traditie vele soorten
offerandes zoals de innerlijke offergave van Men: nectar
(Skl Amrita, Torma: rituele cake en Rakta, en de geheimel
offerande. Verder kennen we het zogenaamde TsoKeest
(Ghana Puja), de mandala-offerande en de offerande aan
de beschermers van de Dharma.
Noten:
1. 'Geheim' heeft in het boedàhisme niet zozeer de betekenis t an
tterborgen maar ljail niet ín woorden uit te drukken; t oorbij dualisme
Bronz,ermeldittg:
Gyntrul Rírtpoche : Generating the Deity, Snow Lion,7996

IN MEMORIAM
LEO VOG ELS
Op 6 juni van dit jaar overleed Leo Vogels,
een van onze sanghaleden. Zijn dood kwam
als een enorme schok: hij werd om het leven
gebracht. Leo zat in Stroom 2 in Amsterdam

en was een heel toegewijde student.
Verscheidene malen ging hij met Sogyal
Rinpoche op retraite in Engeland en ook in
Kirchheim. Bovendien was hij van plan

deze zomer de drie maanden retraite in
Lerab Ling te volgen. We kenden hem als
bescheiden en onopvallend en als een
enthousiast beoefenaar. Een geduldig mens,

De nederlandse sangha heeft
afgclopen zomer op de 49ste dag
na zijn ozterlijden een grotc tsok
gesponserd ter ere ttan Leo.

altijd bereid om anderen te helpen. Hij
leefde in het besef dat de dood ieder
moment kan komen, aandachtig, en met een
groot, goed hart.
Rígpa Inndon would like to express their sadness
at hearing ot' Leo Vogels duth. Leo made a oery
strong connection with our sangha, he was ioy to
haae here, a looely poson and a dedicated
practítíoner. He wiII be especially missed by our
retreat shríne team t'or his easy smse of humour,
deaotion and hís practical skíIls,he was always
willíng to stay up aII hours to help ín creating a
beautit'ul and sacred enaíronmmt for Rinpoche to
tmch. ko wiII be in our hearts and prayus and
we send our condolences to his famíly, sangha
and t'riends.
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Much Loae the London sanghn + UK

Dear friends
'Except working, Leo's main activities were practice, watching and
listening to Rinpoche's teaching, tatking Dharma issues with someone
via internet, he did not feel tired to talk and advise me about Dharma
questions. We spent time discussing Dharma and Rinpoche's teaching.
My Engtish is not good but it is surprising that when we talked about
this, I could understand quite well.'...'l know he would like to see if
can establish a study group of Rinpoche's book and devetop Rigpa in
Thailand.'...'Yesterday, I read Rinpoche's book in Thai. lt was transtated
last year, lt makes me understand better.'...'l can not guarantee I can
be successfulty but I wilt try my best.
I know his dream is not for him but in fact it is for me.
I

yoy
Thailand

Rigpa Nie*nibrief
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WISHING

WELL
ik

Hieronder volgt een yraaggesprek met Agnes Bozsogi ter

was

gelegenheid van haar'Wishing Wetl Scutptures Projecf'.

gaan werken. Niet

echter steeds kleiner
alleen

kleiner maar ook abstracter.
Het project behelst het maken van L0.000 Wishing Well
beeldjes die zlj in vijf continenten wil exposeren en
verkopen. Tijdens het creëren van elk keramieken beeldje
mediteert zij met de bedoeling goede wensen aan de
mensen mee te geven. De opbrengst is bestemd voor

projekten die Tibetanen

in

ballingschap steunen. De

eerste tweehonderd beeldjes van Agnes Bozsogi zijn van
3 t/m17 oktober te zien in Galerie Kalira in Den Haag.

Wil ie ons wat vertellen over de achtergrond van je
" Wishing Well" projekt? Hoe ben je tot het plan voor
het proiect gekomen?

Dat begon eigenlijk twee jaar geleden. Door

de

teachings, die ik al tien jaar volgde, vond ik een andere
manier om met mijn emoties om te gaan. Alles wat met
en in mij gebeurde, werd beïnvloed door het onderricht.
Vroeger kon ik mijn emoties direkt verwerken in mijn
kunst, maar door deze veranderingen stond ik even met
lege handen. Hoe nu verder met mijn werk en met
mezelf. Er ontstond een soort "gap".
Ik was vooral bezig met fundamentele vragen zoals:
materie en non-materie, zijn en maken, vorm en leegte,
enzovoort.
Gelukkig had ik steun van alle kanten, ook van de
Rigpa kunstgroep, waar we over dergelijke vragen
konden praten. Zo begon ik me te realiseren, dat ik in
een proces van verandering zat, zegrnaar een keerpunt.
Ik kon niet meer verder op de oude manier.
Ook speelde vermoeidheid een rol. Al mijn energie
was gaan zitten in persoonlijke problemen en in het
zoeken naar de richting in mijn werk.

Ik kon

nauwelijks aan beoefening toekomen. Het
voelde alsof ik in een zwart gat zat.
Vroeger werkte in vooral heel groot. De laatste jaren

Het bleven, zoals ik dat noem,
dubbelbeelden: twee figuren in
één blok, een compacte,

kubusachtige vorm. Altijd
mensfiguren, staand voor
dualiteit in eenheid.

Toen hoorde ik van het
tempelprojekt en ik dacht: ja,
dat is iets voor mij: steentje
voor steentje stapelen en zo
iets uitvoeren. Iets uit mezelf
maken leek onmogelijk en dit
was iets wat ik zou kunnen.
Iets motorisch. Niet teveel
nadenken. Maar helaas het

tempelprojekt ging niet
meteen door.

Ik sprak veel met vrienden en

Hans,

een

goede

Dharmavriend, zei tegen me:
"Waarom doe je het niet als een
beoefening? Zo kun je zonder teveel te denken door de
inspiratie van practice op een simpele manier je plezier

terugkrijgen in je werk. "
Hij gebruikte hierbij het voorbeeld van de Tsa Tsa's.
Dit was de eerste keer dat ik over het bestaan hiervan
hoorde. Als een soort beoefening worden met behulp
van een mal kleitabletten gemaakt. Tijdens dit maken
worden mantra's gereciteerd. Ze worden gemaakt met
verschillende bedoelingen. Dit sprak mij erg aan.
Zo groeide het idee van de "Wishing Well"
sculptures. (Onder de douche!)
Dit waren mijn steentjes. Op deze manier kon ik een

bijdrage aan de tempel leveren en weer opnieuw
kontakt krijgen met mijn werk.
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WISH ING WELL

Vanaf dat moment hield ik een "book of insights" bij
om mijn ideeën op te schrijven. Ook Praatte ik veel met
vrienden. Daarna kristalliseerde alles zich uit.

Wil je vertellen wat je precies met de naam "Wishing
Well" bedoelt? Wat zit erachter?
Van huis uit ben ik porceleinontwerpster en ik ben
bekend met bepaalde vermeerderingstechnieken. Ik heb
veel vermeerderd, zeg maar geaccumuleerd. (gelach van
Agnes.)

Nu werk ik met een mal waar ik klei in pers. De
afbeelding is overigens geen traditionele Boeddhistische
afbeelding maar meer een werkstuk van mezelf.
Tijdens dit proces doe ik Guru Yoga en ik reciteer
Benza Guru mantra's.
Als inspiratie draag ik het op aan het geluk en het
welzijn van alle levende wezens.
Vanuit die staat probeer ik te werken. De
opbrengsten komen ten goede aan een speciaal doel. Het
tempelprojekt is daarbij het eerste waar ik aan denk.

Ook andere projekten, b.v. steun aan Tibetanen in
ballingschap, komen in aanmerking.
Ik denk ook aan ondersteuning van het Dzogchen
klooster in India of een bijdrage aan het bezoek van de
Dalai Lama in Lerab Ling.
Sogyal Rinpoche heeft mij altijd zeer geïnspireerd. Ik

wil graag een steentje bijdragen aan zijn werk.
Bovendien wil ik graag anderen gelegenheid geven
eraan mee te werken. Of door financiële ondersteuning,

of door daadwerkelijke inzet.

Je hebt het net over H.H. de Dalai Lama. Is het
toevallig dat zijn bezoek in Den Haag samenvalt met
de expositie van de "Wishing Well" sculptures?
Ik zeg altijd: "toeval bestaat niet". Hoe is dat in zijn
werk gegaan?
Dit jaar, in mei, kwam ik een Haagse galeriehoudster
tegen, waarmee ik in gesprek kwam over het boek van
Sogyal Rinpoche. Zi1 was vanuit een andere richting

bezig met spiritualiteit. Ze was met een collega schilder, die ik nog kende van de kunstacademie in
Hongarije, meegekomen naar Groningen. Tijdens deze
ontmoeting vertelde ik over mijn plannen. Ik vertelde
dat de Dalai Lama naar den Haag zou komen. "Wat
a1s.............?" vroeg ik haar. Ze was onmiddellijk razend
enthousiast en 's avonds bij een etentje hebben wij nog
verder over mijn plannen gesproken. We spraken af om
na een maand nog eens contact te hebben. Ik belde haar
op de afgesproken tijd en ze vertelde dat ze sinds ons

en

heb ik het hele verhaal met mijn Nederlandse
studiegroep gedeeld. Ze vonden het heel inspirerend en
stimuleerden me om een blessing van Rinpoche voor het
project te vragen.
De blessing is vooral bedoeld om te zorgen dat het
project spiritueel "schoon" blijft.
Ik heb het beeldje in een kata gewikkeld en op de
laatste dag van de retraite laten zegenen.

Rinpoche keek me aan en lachte terwijl

hij

zei:

"Agnes, your sculpture has been blessed."
Deze blessing maakt ook mogelijk dat ik het beeldje
aanZH. de Dalai Lama kan offeren tijdens zijn bezoek
aan Nederland.

Kun ie nog wat vertellen over de installatie?
Ja, het wordt een soort van kast. Los in de ruimte.
Alle 200 beeldjes komen erin te staan, boven, naast
en onder elkaar, als een soort tapijt van beelden zoals je
ook wel in Boeddhistische tempels ziet. Als prijs voor de
beeldjes, heb ik ongeveer f1.100,- in mijn hoofd. Als

iemand een beeldje heeft gekocht wordt er een
polaroidfoto van deze persoon genomen en deze foto
wordt op de plek van het beeldje geplaatst. (Met
toestemming van de desbetreffende persoon.)
Aan de ene kant helpt de koper mee aan een goed
doel en aan de andere kant werkt hij mee aan het
kunstwerk, doordat er een afbeelding wordt geplaatst
op de vrijgekomen plek in het kunstwerk.
Het kunstwerk is dus aan voortdurende verandering
onderhevig.

De installatie wordt gemaakt door een Haagse
timmerman. Hij raakte eveneens enthousiast toen hij
hoorde waar het over ging. Hij doet al het werk in ruil
voor een beeld van mij. Slechts het materiaal moet
worden betaald.
Het is zo leuk te zien hoe er steeds meer enthousiaste
mensen komen die het een goed initiatief vinden en op één
of andere manier mee willen werken.Veel mensen bieden
al in dit stadium hun hulp aan en doen iets op het gebied
van publiciteit, vervoer, juridische bijstand enzovoort.

Uiteindeliik moeten het 10.000 afbeeldingen worden?
Ja, deze 200 beeldjes zijn voor de eerste expositie
tijdens het bezoek van Z H de Dalai Lama. Het plan
bestaat om de installatie in de vijf basiskleuren van de
regenboog te schilderen. Als het totale project wordt
uitgevoerd is het de bedoeling om het over vijf
continenten te verdelen. In ieder continent komen 2000

gesprek veel mensen had ontmoet met hetzelfde

beeldjes te staan.

enthousiasm e als zijzelf..
Op de één of andere manier had ze het voor elkaar

Er zal naar sponsors moeten worden gezocht om
alles financieel mogelijk te maken. Elke hulp en alle
ideeën zijn welkom!
Alleen al door het enthousiasme dat ik tegenkom
krijg ik zoveel kracht en inspiratie dat ik het volste
vertrouwen heb om door te gaan. Daarom wil ik hier
iedereen van harte bedanken die meegeholpen heeft aan
het tot stand komen van dit project.

gekregen om twee exposities uit elkaar te schuiven en
ruimte te maken in de periode dat de Z H de Dalai Lama
Nederland zou bezoeken. Dit was natuurlijk fantastisch!
Dit enthousiasme kom ik steeds tegen en dat is al een
soort "Wishing Well".
Net zoals je een steentje in het water gooit en de

rimpelingen steeds groter en groter worden, zo breidt
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In Lerab Ling had ik het eerste prototype bij me

dit idee zich uit op dezelfde manier.

Agnes, teel succes ntet je project en bedankt toor dit gesprek.
Tjitske Zwanenzteld

Rigpa

Nictwsbief

a
Tiidens de kerstretraite in "Dzogchen Beara" in lerland

met Z.E. Dzogchen Rinpoche ontmoette ik Dzogchen
Rinpoche's vrouw Kelsang-[a, die vertelde over haar

werk in de zz Tibetaanse nederzettingen rondom het
Dzogchenklooster in Dhondenling in Zuid lndia.
Sindsdien ondersteun ik via een financiële adoptie
een jongetie in een van de dorpen "Village U"
eigen ogen hunnen zien hoe het lepen hier werhelijh is.
Het d.oet me ve el plezier als zij een gift geven. Pientere
studenten die anders niet in staat zijn hwn opleiding
p00rt te zetten worden ooh gesponsord. Veel hinderen
die de lokale school bezoeken, hornen wit erg arrue
families d.ie zicb geen nnnschaf van uniforrn, boehen

genaamd. Hier volgt de vertaling van een artikêl

zoals dit verschenen is in "Dzogchen News nr.3 May
1999" waarin zii haar werkzaamheden uiteenze:

en scbrijfwaren hunnen p eroorloven.

In

de toekornst hzqen we lneer te hwnnen doen poor

de

schoolkinderen d.oor een gemeenschappelijhe
bibliotbeeh 0p te zetten. Wel kinderen d.ie de
rnid.d.elbare school en universiteit doorlopen hebben,
bezitten geen hennis o?ntrent carrière-perspectieven en
hebben weinig 1)ertrluwen in het vinden van werh in
de Indinse gemeenschap. De bibliotheeh zow een Pleh
hunnen zijn waar ze nreer hunnen ontdehhen over de

wereld bwiten de nederzetting en wa.a.r ze wellicht

Ilallo, Ih ben Kekang Tsomo, d.e vroww ran Dzogchen
Rinpoche en tnoeder van Tsewang Rinzin. De
afgelopen twe e jnar ben ih bezig splnslrs en fondsen te
werlzen als ih Rinpoche vergezel op zijn teachingreizen naar Europa en het Westen. Ik beb dit project
'Tara'genoemd. omdat het rnij doet denhen ann het
mededogen ran de Godin Tara die abijd hlaar staat
0/n zns te helpen. Ih weet heelgoed hoe het lepen poor d.e
vluchtelingen in de dorpen is, nangezien ih er zelf ben

opgegroeid. Toen

ih Europa bezocht en daarna

teragheerd.e, zag ik een gr00t perschil in de wanier
wa.a.rzp lnensen leven. Vanaf dot moment d.acht ih d.nt
ih iets zou hwnnen doen om te helpen, aangezien ih d.ie
hans beb als ih reis. De pele ?nonsen die ih in het Westen

lnt?nlet, zijn z0 enlrrn

gei;nteresseerd

en

ondersteunend, hetgeen wij heel erg stiTnuleert.
Ih bezoeh regelrnatig d.e owde, atrrne en ziehe tnensen
in de dorpen en geef hen sponsorgeld om ben te helpen
rnet voed.sel, hleding en medicijnen. Als er tnensen uit
het Westen en va,n Rigpa het hlooster homen bezoehen,
pind ih het prenig hen ruee te nerncn zodat zij ruet

hunnen leren omgaan ?net een czwputer. Veel pan de
owders zijn slecht opgeleid zodat veel hinderen niet
d.oor hebben hoe belangrijh een zpleiding is. De school
verheert in een erg slechte staat; de meeste lohalen
hebben geen meubilair en ramen, zijn erg sruerig en
sornmige Tnuren stlrten in. De hinderen zijn d.e
toehorust van het Tibetaanse polh en dnarom is het zo
belangrijh dat zij een eerlijke hans hrijgen.

Dit is d.ws mijn hleine pryng ltn lnenten in behoeftige
ornstand.igbeden te helpen. Ih zou niet in staat zijn d.it te
doen zonder de hulp pan alle s?znslrt donateurs en
andnen die wet mij sawenwerhen in het

Westen. Dws

bartelijh danh aan jullie allerunnl. Tot ziens!

Deze zomer heb ik Kelsang-la in Lerab Ling
gesproken en heb haar aangeboden te helpen het'Taraproject' in Nederland uit te breiden.

Heb je belangstelling om een van de Tibetaanse
kinderen uit een van de dorpen financiëel te
ondersteunen wat mogelijk is vanaf fl.35,= per maand,
dan kun je contact opnemen met mij. Je ontvangt dan zo
spoedig mogelijk informatie over "jouw" kind; hoe je
kunt schrijven, betaling e.d. en een exemplaar van
Dzogchen News. Ne//i Smit tel. (0182) 515060
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DALAI LAMA
Dit proces brengt een ommekeer teweeg in onze
gerichtheid op onszelf en in de manier waarop we de ons
omringende wereld beschouwen:
Het najagen van het welzijn van ons Ik doet ons het
welzijn van anderen vergeten, terwijl we dat juist centraal
zouden moeten stellen. Dit vereist een totale ommekeet
waartoe we onszelf kunnen aanzetten door te reflecteren
op allereerst de voor- en nadelen die een dergelijke
geestesgesteldheid met zich meebrengt. Verder kunnen we
het spirituele niveau van grote meesters eens vergelijken
met dat van onszelf en daaruit onze gevolgtrekkingen
maken. En tenslotte zouden we ons eens kunnen afvragen
of zo'n ik-gerichte houding wel ethisch verantwoord,
logisch en eerlijk is.
De manier waarop wij de wereld beschouwen bepaalt
onze (vaak negatieve) reacties op zaken en gebeurtenissen.

Ons dit te realiseren schept de mogelijkheid tot
verandering, eerst van onze percepties, vervolgens van
onze emoties. Hoe verder we dit Pad gaan, des te subtieler
de emoties die veranderd worden.
Bodhicitta is meer dan mededogen en het weizijn van
anderen nastreven. Het is het nastreven van verlichting om
dit te kunnen doen. Niemand bezi( verlichting, niemand
'verleení die. Verlichting, 'changchub' in het Tibetaans,
komt op wanneer de innerlijke negatieve krachten teniet
zijn gedaan ('chang') door het volmaakte inzicht in de
natuur van het zelf , de aard van het bewustzijn ('chub').
Een geest die vrij is van onzuiverheden heeft het vermogen
de verduisteringen en negatieve tendensen te stoppen, met

enkel en alleen het belang van anderen voor ogen. Dit
noemt Zijne Heiligheid de ultieme Bodhicitta.

Lijden
Bij het groeien van Bodhicitta neemt niet alleen het
mededogen toe, maar ook het inzicht in het lijden. Zijne

ZUrrrE HEtLtGHETD

aeDalaíLama
rN DEtrt Hnnc

Heiligheid noemt drie soorten van lijden:
Het lijden van het lijden: wanneer onplezierige dingen
gebeuren. Het lijden van verandering: wanneer het najagen

van prettige ervaringen uitlopen op teleurstellingen,
ontevredenheid en verveling.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland behandelde de
Dalai Lama op zaterdag de zeven punten van de
Loiong, de instructies voor het trainen van de geest

die in alle Tibetaanse scholen van essentieel belang is.

Het lijden van het bestaan: wanneer we, onder de
heerschappij van onze negatieve emoties en de gevolgen
van ons karma geen controle over ons eigen leven blijken
te hebben. Ze creëren steeds weer problemen voor ons en
anderen.
Verstorende emoties

Zondag gaf Zijne Heiligheid de initiatie voor de meditatie
op de boeddha Mitrugpa voor het zuiveren van karma en
's middags liet hij zijn licht schijnen op een ethiek voor het
nieuwe millennium. Een verslag.

Bodhicitta
Keer op keer herhaalde Zijne Heiligheid: de essentie van
het Boeddhistische Pad is de beoefening van Bodhicitta, de

Al het andere komt hieruit
voort oftewel: in Bodhicitta culmineert het Pad.
De bron van al het lijden is een ongetemde geest en die
onder controle krijgen kan alleen via een stapsgewijze
verandering, een proces dat slechts uit eígen vrije wil
aangegaan kan worden.
altru'l'stische levenshouding.
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We denken dat ons leven zonder nare emoties kleurloos is.

Dat komt omdat we hun verwoestend karakter niet
kennen. De Dalai Lama laat aan de hand van een voorbeeld
zien dat zij de bron van alle ellende zijn. Als we zozeeÍ aan
iets gehecht zíjn dat het ons obsedeert, kunnen we het
belang ervan overschatten. Denken we dat iemand dat
belang aantast, dan komt er gemakkelijk woede en haat in
ons op. Het kan zelfs onze gezondheid gaan schaden. We

kunnen dan wel maatregelen nemen om onplezierige
situaties te voorkomen en de voorwaarden voor ons geluk
(zoals wij die zien) in stand te houden, nog beter is het de
bron van alle ellende, de gehechtheid, teniet te doen. Oí
zoals ZijneHeiligheid het toelichtte: je kunt beter geen jeuk
hebben, dan krabben om de jeuk te verjagen.

ZAM

BOEKEN
In oktober is Zijn Heiligheid de Dalai Lama enige dagen in Nederland geweest
en heeft in Den Haag onderricht gegeven. Rond deze tijd zijn er diverse boeken
van Zijne Heiligheid in het Nederlands vertaald en uitgegeven.
De Mer Edete Waarheden door de Dalai Lama

\í
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Waarom zien wij de Vier Edele Waarheden (de waarheid
van het lijclen; het ontstaan van het lijden; de beeindiging
van het lijden; het Pad) als fundamentele waarheden, en
waarom gaf de Boeddha er onderricht over? Om het
antwoord te vinden gaat Zijne Heiligheid naar onze

eigen ervaring: het is een onontkoombaar feit dat
iedereen naar geluk streeft en lijden wil beeindigen. Dit
is onze natuurlijke en rechtmatige staat van zijn.
Boeddha gaf als antwoord op ons verlangen om gelukkig

te worden de leer van de Vier Edele Waarheden, die
inzicht geven in de oorzaak van ons lijden en hoe we

gelukkig kunnen worden. Uitgebreid gaat Zijne Heiligheid in op het feit dat we
ondanks ons streven naar geluk steeds weer zelf ons lijden voortbrengen en
waarom we dat doen. Sprekend over de derde Edele Waarheid geeft Zijne
Heiligheid uitleg over het begrip 'leegte', en gaat hiervoor eerst terug naar onze
eigen ervaring alvore'ns hij het begrip filosofisch verdiept. Daarna beschrijft hij
hoe je 'leegte' in het dagelijks leven kunt toepassen. Bij de bespreking van de
Vierde Edele Waarheid volgt een kort overzicht over de verschillende
Boeddhistische scholen, en vooral heel praktische adviezen over hoe het pad te
volgen. Het laatste hoofdstuk over Mededogen is een prachtige aanvulling op de
leer van de Vier Edele Waarheden, omdat het handelt over de leer van de
Boeddha in het dagelijks leven. F 27,50, (Engelse titel: The Four Noble Truths)

De weretd van het Tibetaanse Boeddhisme

door de Dalai Lama

Zijn Heiligheid de Dalai Lama geeft hier

een

overzicht van het Tibetaans Boeddhisme.
Het overzicht begint bij de eerste omwenteling van
het Wiel van de Dharma, waarbij de Boeddha de
Vier Edele Waarheden onderwees. Vervolgens
spreekt de Dalai Lama over de tweede omwenteling van het Wiel, waarbij begrippen uit de eerste
omwenteling in een breder perspektief worden
geplaatst, en nieuwe begrippen als leegte en mededogen en het pad van de Boddhisattva worden
behandeld. In de derde omwenteling van het Wiel
van de Dharma worden meer meditatietechnieken
],í
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beschreven alsmede subtiele lagen van de geesl, en
worden de schijnbare tegenstrijdigheden tussen de

eerste en tweede omwenteling van het Wiel verhelderd. Het Vajrayana van de
Tibetaanse lraditie wordt beschouwd als horende bij de derde omwenteling. Zijne
Heiligheid citeert onder meer uit werk van Nagarjuna en Candrakirti, en beschrijft de verschillende filosofische systemen binnen het ïbetaans Boeddhisme.

Verder komen het omgaan met emoties, de beoefening van Tonglen, en
onbaatzuchtigheid aan de orde.
'De wereld van het Tibetaanse Boeddhisme' geeft een zeer gecomprimeerd en
helder overzicht, zowel van de filosofie als van de praktijk. De Nederlandse vertaling is nogal eigenzinnig. De Boeddhistische begrippen krijgen soms andere

vertalingen dan gebruikelijk is: er wordt bijvoorbeeld het woord 'ledigheid' in
plaats van het meer gangbare 'leegte' gebruikt. F 34,50,
(Engelse titel: The Four Noble Trutlrs)

De kunst van het geluk
door de Dalai Lama & Howard Cutler

audiocassettes en video's

In dit boek zijn

Splritual common sense
The secret of integrating spirituality and everyday life

uitgebreide

gesprekken over 'geluk' opgenomen
die de Amerikaanse psychiater

Sogyal Rinpoche

Howard Cutler voerde met Zijne

Deze audiocassette is in oktober dit
jaar uitgebracht speciaal voor een

Heiligheid de Dalai Lama.
Howard Cutler vraagt of gelukkig zijn
wel haalbaar is voor iedereen. Als psychiater streeft hij naar hoogstens iets
minder ongeluk voor zijn clienten.

groter publiek. Het is een opname van
onderricht dat Sogyal Rinpoche gaf op
28 mei 1996 ín Vancouver. Sogyal

Rinpoche spreekt over meditatie,
verdieping van je ervaring, hoe je
geest in elkaar zit, de muur van het

Zijne Heiligheid antwoordl'ledereen
kan gelukkig worden. Het leven is gericht op geluk, en geluk is de
zin van het leven. Geluk kun je bereiken door jezelf te oefenen:
negatieve gedragingen af te leren en positieve veranderingen tot
stand te brengen. Je moet weten hoe negativiteit werkt, vastberaden zijn in de wil tot verandering, en je veranderingen in praktijk brengen. Het is belangrijk een hechte band met iedereen te
hebben. Ons lijden is het meest fundamentele element dat we met
anderen delen. Dit schept een grote intimiteit met anderen, en de
wil om anderen te helpen'.
Zijne Heiligheid ziet als tegengif voor negatieve emoties het
ontwikkelen van positieve, zoals liefde, mededogen, vrijgevigheid
en geduld, en geeft zijn visie op de inherente goedheid van de
mens. Dit gaat verder dan de meeste in het westen gangbare therapie waarin men leert leven met negatieve emoties (die bij het
menselijk bestaan zouden horen) en neuroses.
Howard Cutler stelt zijn vragen vanuit het perspectief van een
niet-Boeddhist. Zijne Heiligheid beantwoordt die vragen op
dezelfde manier. Bijvoorbeeld: wat kan een niet-Boeddhist doen
om de Boeddhanatuur te ervaren?
(Engelse títel: The

Art

ego, ziek zijn, sterven, veranderen van
geest en emoties.

Een eerste kennismaking, bedoeld
voor mensen die weinig of geen ervaring met meditatie hebben, of niet zo in
het Boeddhisme thuis zijn.

Deze cassette zal ook

De priis ís iets hoger dan de gangbare cassettes:

gedurende een dag onderricht over de
Eight Verses for Training the Mind.
Deze werden aan hem doorgegeven

toen

,1

Onze

het toepassen van het onderricht in

nen helpen.

liefde en affectie. Een gespannen
sfeer is kenmerkend in ontwikkelde

Box aan 4 cassettes f 49,50

Geluk kenmerkt zich door innerlijke rust en komt voort uit
onze relaties met anderen - en hangt dus af van moreel gedrag. Er
zijn verhandelingen over milieu, rijk/arm tegenstellingen, het
gebruik van geweld, vrede en ontwapening, de positie van Tibet
en andere bezette gebieden. Zijne Heiligheid pleit voor een soort
Wereldraad voor de Mensheid, bestaande uit mensen die wereld-

problemen vanuit ethisch standpunt zien, en handelen vanuit
ethische en menselijke waarden. F 3L50
(Engelse titel: Ancient Wísdom, Modern World,
Ethícs for the neut MíIlenium)

sindsdien

het dagelijks leven, en gaf vervolgens een volledig overzicht van
de fundamenten van het Boeddhisme. Daarna gaf hij commentaar
op de Eight Verses vanuit persoonlijke ervaring. De dag werd
besloten met het gezamelijk afleggen van de Bodhicitta gelofte, de
wens om verlichting te bereiken om alle levende wezens te kun-

samenleving heeft weinig plaats voor

landen. 'Geluk' wordt hier in een groter verband geplaatst wat is
positief ethisch gedrag? We hebben een aangeboren onvermogen
om het leed van anderen aan te kunnen zien. Behoefte aan liefde
en genegenheid is al vanaf voor onze geboorte aanwezig. Het
begrip'mededogen' (nying je) heeft een groot aantal schakeringen:
liefde, affectie, vriendelijkheid, tederheid, gulheid, warmte, sympathie en innemendheid.

hij klein was en

reciteert Zijne Heiligheid deze versen
elke dag als onderdeel van zijn persoonlijke practice.
Zijne Heiligheid begon deze dag met
het benadrukken van het belang van

In dit boek komt de kernvraag aan de
orde: hoe kan ik gelukkig worden?
Zijne Heiligheid stelt vast dat men in

grijk zijn voor ons geluk.

L9,50

Zijne Heiligheid gaf in Washington

door de Dalai Lama
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4 audiocassettes

Wijsheid vqrr een modeme wereld

I)c l)alai

winkels

Eight Verses for Training the Mind
door de Dalai Lama

of Happíness)

westerse welgestelde landen minder
tevreden over het leven is dan elders.
Onze toekomst is niet meer afhankelijk van onze naasten/ maar van onze
baan oÍ positie in de maatschappij.
We voelen niet dat anderen belan-

in

buiten Rigpa te koop zijn. Natuurlijk kunt u deze cassette ook in
de Zamwinkel aanschaffen, bijvoorbeeld om iemand cadeau te
geven die kennis wil maken met meditatie en Boeddhisme,

Rigpa Link
Tijdens de cursussen bij Rigpa worden audio- en videofragmenten

van lezingen die Sogyal Rinpoche geeft ten gehore gebracht en
getoond. Misschien wilt u meer lezingen van hem horen of zien.
Sogyal Rinpoche geeft in veel landen lezingen en retraites. De
meeste worden op audiocassette opgenomen en geschikt gemaakt
voor verspreiding. Ook worden lezingen en retraites op video uitgebracht.

Elke maand wordt door Sogyal Rinpoche een lezing uitgekozen die hij exha inspirerend vindt voor ons om vaker naar te
luisteren. Deze lezingen kunt u maandelijks op audiocassette, of
tweemaandelijks op video toegestuurd krijgen. Elke twee maanden komt er tevens een video uit met dezelfde inhoud als de
audiocassette van die maand. Veel mensen vinden het prettig om
zich zo luisterend of kijkend te laten inspireren en zich op deze
manier in een aantal onderwerpen te kunnen verdiepen.
Deze audiocassettes en/of video's kunt u toegestuurd krijgen

door een abonnement te nemen op de Rigpa Link. Een folder

hierover is op aanvraag verkrijgbaar bij Zam. Het telefoonnummer is 020 - 47M940. We zijn op werkdagen tussen 10.00 en 13.00
uur bereikbaar. U kunt ook uw bestelling via het antwoordapparaat opgeven, of een briefje sturen.

The essence of practice TAP311
Amsterdam & Diisseldorí 22 &.23 mei
Rigpalink juli 1999
Ook op video verkrijgbaar VID 311

ego en voor negativiteit. Deze afwezigheid van onwetendheid
openbaart ons eigen innerlijk gewaarzijn van de onderlinge
afhankelijkheid van alle verschijnselen. Het besef dat alle verschijnselen onderling afhankelijk van elkaar bestaan kan ons open
doen gaan om een glimp van de werkelijheid op te vangen. De

uitdaging voor ons is om ons leven te leiden vanuit dit

1999

onmetelijke perspectief. AIs wij 'kinderen van illusie'kunnen worden dan zal elke gedachte en elke emotie verdwijnen zoals die is
opgekomen: als luchtbellen die naar het wateroppervlak stijgen en
daar openspatten.

I

!

Sogyal Rinpoche creëert hier een meditatieve atmosfeer die ons in
staat stelt momenten van onze ware natuur te ervaren. Deze
atmosfeer die door beoefening opgeroepen wordt is net zo belan-

A Practical Guide to the Path of Compassion TAp314

grijk als de woorden van het onderricht. Rinpoche geeft ook

Lerab Ling & Dzogchen Beara, resp. 12-14 & 3

antwoord op een vraag over het overlijden van zijn vader, en geeft
uitleg over de betekenis en de beoefening van de manlra OM
MANI PADME HUM HRIH.
Het onderricht en de beoefening van het boeddhistische pad
geven ons instrukties over de wijze waarop wij authentieker kunnen worden. Ze kunnen samengevat worden tot één punt
namelijk de diepe ervaring van onze ware nafuur. Zo kunnen wij
de gekunsteldheid van ons ego verwijderen. Als we met die
ervaring contact weten te houden dan vinden we toevlucht, en
een stabiliteit die nooit verloren gaat, ongeacht de moeilijkheden
die we het hoofd moeten bieden.
Deze geestestoestand is echter in ons dagelijks leven, waarin
we vaak afgeleid en afwezig zijo niet aanwezig. Beoefening is de
enige manier om onze geest te transformeren en om het gewaarzijn dat daaruit voortkomt te integreren in al ons doen en laten.
Het belichamen van beoefening en deze in al onze handelingen
tot uitdrukking laten komen is wat beoefening in wezen is.

Finding happiness and overcoming aggression TAp312
Rigpalink augustus 1999
New London & Los Angeles, resp. L9 &.9 juni 1999
Sogyal Rinpoche laat ons hier zien dat de methode om geluk te
vinden en om agressie te overwinnen dezelfde is. Dat komt omdat
we agressief worden als we ons ongelukkig of gefrusheerd voelen.
Als we bijvoorbeeld Shamatameditatie beoefenen komt ons
innerlijk "geklets" tot rust en ervaren we een gevoel van innerlijke
vrede waarin ons ongenoegen vanzelf oplost.
In de Vipashyanameditatie herkennen we gedachten als
gedachten en emotie als emotie. Op deze manier zullen we niet
afgeleid raken door wat er ook in onze geest opkomt.
Als we een open houding naar onszelf hebben dan geven we
onszelf de kans om stabiliteit te vinden. Als we tot de Boeddha
bidden is onze geest van heilzame gedachten vervuld en wordt zo

getransformeerd. Hierdoor verdwijnt onze frustratie en agressie
en onthult onze Boeddhanatuur zich. Om deze transformatie te
bewerkstelligen hebben we vier dingen nodig: het onderricht, om
kennis en begrip op te doen, de inspiratie die ons helpt de kennis
in praktijk te brengen, de beoefening om oÍrs deze kennis eigen te
maken en de integratie die onze manier van leven verandert.
Peeling off the ego TAP313
Rigpalink september 1999
Londen, 12mei 1999
Ook op video verkrijgbaar VID313
Ge'rnspireerd door het publieke onderrichtdatZHde Dalai Lama in
mei '99 in Londen gaf,laatSogyal Rinpoche ons horen hoe wij door

diepgaande beoefening van meditatie en realisatie onze verkeerde

opvattingen laag voor laag kunnen verwijderen om uiteindelijk
onze fundamentele goedheid, onze ware natuuq, te gaan eryaren.
Zelfs de meest hardnekkig vastgeroeste gewoonten en innerlijk

gebabbel lossen op in de tijdloze ervaring van het meest subtiele
bewustzijn. Deze staat van zijn biedt geen enkel houvast voor het

Rigpalink oktober 1999

juli

1999

Deze audiocassette is een verzameling fragmenten van diverse
lezingen waarin Sogyal Rinpoche een kort, bondig en praktisch
gericht overzicht geeft van het pad van mededogen.

Rinpoche belicht verschillende definities van het woord
Bodhicitta en vergelijkt deze met sangye, het Tibetaanse woord
voor Boeddha, en laat op deze wijze zien hoe Bodhicitta de verlichte geest van de Boeddha is. Bodhicitta is de essentie van het
boeddhistische pad, dat door ZH de Dalai Lama omschreven
wordt als "een diep en transformerend mededogen voor alle levende wezens, dat gepaard gaat met een doordringend inzicht in
shunyata, de natuur van de werkelijkheid zelí'.
Als we het pad van mededogen volgen en praktizeren dan zal
ons inzicht een cruciale wending nemen. Als we de illusoire natuur van de door onszelf gecreëerde werkelijkheid herkennen wordt
het ons duidelijk dat de doelen die we najagen ons in plaats van
het ultieme geluk van verlichting alleen maar meer lijden brengen.
Dan is het voor ons volstrekt duidelijk dat alle wezens in dezelfde
mate lijden. Dit inzicht versterkt onze wens om daadwerkelijk te
leven voor het welzijn van alle wezens in plaats van het willen
najagen van ontelbare onbereikbare verlangens.

De View
1998 is het laatste nummer van het Engelstalige tijdschrift
'View' verschenen. Helaas kon de uitgave van dit prachtige tijdschrift niet meer voortgezet worden. Er zljn 11 nummers versch-

In

enen. Er staan artikelen over Boeddhisme in, interviews met
Boeddhistische leraren en met mensen die vanuit een andere visie
leven. Ook staan er prachtige foto's in. De meeste nummers zijn
nog verkrijgbaar/ voor f 6,- per stuk (de oorspronkelijke prijs was
f 12,50 per stuk).
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Rigpn Nicunsbrief

De voornaamste geluksfactor in ons leven is ons
innerlijk evenwicht. Verstorende emoties zijn onze ware
vijand, vermomd als nafuurlijk onderdeel van onze geest.
En niet uitwendige factoren, want die zijn niet blijvend.
Denk eens na over de voors en tegens van onze
verstorende emoties enzetze eens tegen elkaar af.
Om onze Íundamentele onwetendheid ('marigpa') over
de aard der dingen op te heffen, zal contemplatie over de
vergankelijkheid der dingen zeker helpen. Immers het
principe van oorzaak en gevolg, dat aan alles wat bestaat
ten grondslag ligt, houdt in dat de ontstaansfactor van iets

I
$

het zaad voor zijn eigen ontbinding al in zich heeft.
Ontstaan en vergaan zijn onafscheidelijk. We moeten
daarom niet zo aÍhankelijk zijn van dingen en emoties en
ze niet willen vasthouden.

Zulk bevrijdend inzicht kunnen we naar andere
levende wezens uitbreiden en zo ons mededogen voor hen
ontwikkelen. Maar er zijn, zo legde Zijne Heiligheid uit,
meer manieren om compassie op te wekken:
Besef dat anderen net zo goed als ik recht hebben op
geluk. Zij zijn bovendien met meer; waarom zou dat ene
stukje geluk van mij dan prevaleren?
Besef dat anderen ook een Boeddhanatuur hebben met
de eigenschap om vrij te zijn van verstorende emoties.
Eigenbelang en het belang van anderen staan niet los
van elkaar, maar zijn met elkaar verweven.

De geschiedenis laat ons zien dat voortdurend
toegeven aan eigenbelang niet bepaald positief heeft
uitgepakt en wel verkeerd moet zijn. Laten we dus eens
iets anders proberen!
Nee, opgaan in onze eigen problemen is fnuikend voor
de geest. Daar zijn we in de fout gegaan!

Leegte
Zijne Heiligheid gaat dieper in op de oorzaak is van ons
bestaan: ons verduisterd bewustzijn. Het licht gaat aan als
we onze misvattingen over de ware aard der dingen, de

Leegte, zuiveren. Wij denken dat leegte niet-bestaan
betekent en dat gaat in tegen onze waarneming. Het
Boeddhisme evenwel verwerpt deze waameming van ons
niet, maar wel het idee van een objectief en onaÍhankelijk
bestaan der dingen. Door zo'n opvatting gaan we daarnaar
grijpen en onstaat ons lijden. Inzicht in hun ware aard

beïnvloedt ook de manier waarop we onszelf en ons
bestaan beschouwen. De Dalai Lama legt uit aan de hand
van Nagarjuna dat ons bestaan stoelt op een samenstel van

factoren. Ook deze zijn verstoken van een absoluut en
onafhankelijk bestaan en zijn dus leeg. Door contemplatie
en analytische benadering kunnen we inzicht in de Leegte
('shunyata' ) realiseren.

Aan de oppervlakte lijkt de materiële vooruitgang wel

mooi, maar daaronder heersen rusteloosheid

en
ontevredenheid. Het ontbreekt ons aan geestelijke rust.
Hetbinnengaan van een nieuw millennium zal dat niet
zondermeer veranderen. De klokt tikt na l januari gewoon
verder. We zullen er zelf iets aan moeten veranderen.
Om die geestelijke rust te bereiken en oÍ\ze intelligentie
in de goede richting te sturen dienen we altruïsme en een
warm hart te ontwikkelen. De fundamentele menselijke
waarden zouden onderwezen moeten worden aan de
jongere generatie. Niet als droge lesjes, maar door ons

levende voorbeeld.

In onze cultuur krijgen

jongeren

onvoldoende genegenheid. Al voor de geboorte oefent de
gemoedsgesteldheid van de moeder invloed uit op het
kind en opgroeien in een omgeving vol genegenheid en
warmte bevordert, lichamelijk en geestelijk, de verdere
ontwikkeling. Zo ontstaat er minder angst en meer

zelfverhouwen.

In onze maatschappij echter is de verhouding tussen
ons verstand en ons warme hart uit balans geraakt. Ons
verstand heeft de overhand gekregen. Toch heeft de mens
van nature een groot vermogen om dat warne hart te
onfwikkelen en zo de maatschappij te veranderen. Zilne

Heiligheid staaft deze uitspraak met een aantal
argumenten:

Als we onze lichaamsbouw vergelijken met die van
roofdieren valt op dat de mens er niet op gebouwd is om te
verscheuren en agressief te leven. Kijk maar naar onze
nagels en tanden. En als dieren al tot een zekere vorm van
altmr'sme in staat zijn, hoeveel te meer wij.
Wij maken wetten en hebben godsdiensten die op het
goede gericht zijn. Toch mankeert er veel aan onze
maatschappij doordat het warme hart niet genoeg
aandacht krijgt.
Hijzelf heeft in vijftig jaar training een vredige en kalme
geest ontwikkeld. Geen slecht nieuws kan die verstoren.
Hij vergelijkt het met een oceaan: de wind doet wel golven
ontstaan, maar onder het oppervlak heerst er kalmte en
evenwicht. Tiaining van de geest kan dus wel degelijk
bijdragen aan de ontwikkeling van een maatschappij met
meer mededogen.
Dit mededogen is niet het alleenrecht van godsdienst
of geloof. Zonder geloof kunnen we een gelukkig leven
leiden, maar zonder compassie niet. Het is prima dat er
meerdere religies zi1n. Zo worden velen aangespoord om

op hun manier de goede menselijke eigenschappen te
ontwikkelen. Het zou goed zijn als de verschillende
religies harmonieus en met één stem de problemen van
deze wereld zouden benaderen. Waar het op aankomt is
onze motivatie: wat voor leven willen we leiden, met of
zonder geweld?

Onze verantwoordeliikheid voor de wereld
De Dalai Lama begint zijn toespraak zondagmiddag voor

ruim negenduizend mensen met de uitspraak dat hij
dezelfde mogelijkheden als ieder ander heeft om een goede
wereldburger te zijn. Van alle levende wezens
onderscheidt de mens zich door zijn intelligentie. Helaas is
dat met orlze aard, technologie de bron van problemen op

We dienen te beseffen dat we in de huidige
maatschappij niet meer op onzelf kunnen leven. We zijn
verbonden met anderen en samenwerking is de enige
manier om te overleven. Daarom zullen voor het komende
millennium dialoog en mededogen uiterst belangrijk zijn.
Door H. Heerínk

deze planeet. Zonder ons zou er vrede en minder
verwoesting en bloedvergieten zijn, want wij gebruiken
onze intelligentie verkeerd.
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DR. TROGAWA RINPOCHE
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Dr Trogawa Rinpoche

*
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Heroprichter van het Chagpori Tibetan
MedicaI lnstitute in Darjeeling lndia.
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Op uitnodiging van de Chagpori Support

Groep

Nederland, de Nederlandse Stichting voor Tibetaanse
Geneeskunde en het Chagpori Centrum voor Tibetaanse

r

de

Tibetaanse Lama-arts Dr.
Trogawa Rinpoche van 28 augustus tot 3 september ons
land. Hij gaf een Medicijn-Boeddha-inwijding op 29
Geneeswijze bezocht

'.

augustus waar ongeveer 190 mensen bij aanwezig waren.
Op woensdag 1 september gaf Rinpoche een openbare
lezing die door ruim 120 mensen bezocht werd.
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Verder heeft Rinpoche ongeveer veertig patiënten

onderzocht. De Medicijn-Boeddha-inwijding en de
openbare lezing vonden plaats in het Rigpa centrum in
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I
I
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Amsterdam.

Het was de eerste keer dat het centrum tijdens
onderricht van een lama zoveel mensen huisvestte. Een
enorme uitdaging voor het management en alle andere

vrijwilligers. Mijn complimenten voor de vrijwel
vlekkeloze manier waarop beide evenementen
georganiseerd en uitgevoerd werden.

Chagpori
Voor die mensen die de bijeenkomsten
gemist hebben wil ik graag iets over de
achtergronden van Chagpori te vertellen.

De Tibetaanse geneeskunst berust op het
onderricht die meer dan 2500 jaar geleden
gegeven zijn door Boeddha Shakyamuni.
Het onderricht is in een ononderbroken
overdracht tot op heden doorgegeven. Vanaf de achtste
eeuw werden de op dit onderricht berustende
geneeswijzen in verschillende kloosters in Tibet
toegepast. Door de enorme uitgestrektheid van Tibet
ontstond er versnippering in de opleiding. Om met

name de kwaliteit van de opleiding tot arts te
concentreren en te bewaken werd in 1'696 door de vijfde
Dalai Lama de kloosterschool Chagpori opgericht in
Lhasa. Chagpori betekent lJzeren Heuvel, zo genoemd
omdat er ijzererts in de heuvel zit, waardoor de heuvel
een bruine kleur heeft. In 1959 is Chagpori tijdens de

Chinese inval grondig verwoest. Er is nu

een

telecommunicatietoren op de heuvel gebouwd.
De behoefte aan een meer seculiere opleiding leidde
in 1916 tot de oprichting van het Tibetan Astro and
Medical Institute. Na de ballingschap in 1959 is dit
instituut in Dharamsala opnieuw opgericht.
Het is door de inspanningen van Dr. Trogawa
26

Rinpoche dat het Chagpori Tibetan Medical Institute
opnieuw gegrondvest is ín t992 in Darjeeling.

Dr. Trogawa Rinpoche

is geboren in 1932 in Lhasa, Tibet. Hij is
herkend als de reïncarnatie van de beroemde Tibetaanse
dokter Drag-Lhung Gomchen Paljor Gyaltsen. Al op
zeer jonge leeftijd ging Rinpoche het klooster in waar

Rinpoche

hij zijn opvoeding en opleiding in de Rimé-traditie
kreeg. Vanaf zijn vijftiende jaar kreeg hij les van
Dr. Narongshar Rigzin Paljoa de toenmalige houder van
de overdrachtslijn van Chagpori, die hem schoolde in de
Tibetaanse geneeskunst.

Na zijn opleiding was hij o.a. de arts van Dilgo
Khyentse Rinpoche. Ook van Jamyang Khyentse Chókyi
Lodró en in die hoedanigheid begeleidde hij hem in 1956
naar Sikkim. In dat gezelschap bevond zich ook Sogyal
Rinpoche. Er is dan ook een hechte relatie tussen hen
beiden.

Dr. Trogawa Rinpoche werd in 1964 als leraar
aangesteld aan het Tibetan Atsro and Medical Institute

Dharamsala alwaar hij meerdere jaren les heeft
gegeven. Hierna is hij Tibetaanse geneeskunst en
meditatie gaan praktizeren in Ladakh, Buthan, Nepal,
Sikkim en India.
Sinds 1980 bezoekt Rinpoche regelmatig landen in

in

het Westen, waar hij praktizeert en onderricht over
Tibetaanse geneeskunst geeft. In 1992 heeft Rinpoche
zijn lang gekoesterde hartewens in vervulling doen
gaan: hij richtte het Chagpori Tibetan Medical Institute
opnieuw op in Darjeeling, India' Zijn doel is het
continueren van de lijn van overdracht in de Tibetaanse
geneeskunst. Het instituut biedt in navolging van de
traditie van Chagpori de zg. drie pijlers: opleiding van
artsen, het maken van medicijnen, en de behandeling

Rigpa Nieawsbrief

van patiënten. Door de sterke verbinding tussen de
Tibetaanse geneeswijze en het Dharma-onderricht wordt
bij de studenten een diepgaand begrip gekweekt en
ervaring van de samenhang tussen lichaam en geest
bereikt.

In een aantal landen in het westen zijn

de

zogenoemde Chagpori Support Groepen opgericht. Een
keer per jaar komen vertegenwoordigers van deze

groepen bij elkaar om met de bestuursleden van
Chagpori en Rinpoche te praten over het beleid van het
Instituut. De Chagpori Support Groep Nederland zet
zich in voor de ideële en financiële ondersteuning van
het werk van Dr. Trogawa Rinpoche. Wij prijzen ons
gelukkig dat een van de door Rinpoche opgeleide
Tibetaanse artsen in Nederland werkzaam is.
Voor meer ínformatie kunt u zich wenden tot de Chagporí Support
Groep Nederland tel 033 4945523.
Voor consulten: Chagpori Centrum ztoor Tibetaanse Geneeswijze tel
020 6720227.

Paul de long
Vz. Chagpori Support Groep Nederland

An opportunity

tp go
deeper

Shedra studie in Lerab Ling
October

- December zooo

Het is de bedoeling dat de Rigpa Shedra in het najaar
van 2000 van start gaat. Dan begint een intensieve studie
periode die van 1 oktober tot 22 december zal lopen.
Het is open voor alle studenten die Stroom 1 van het
Rigpa Curriculum hebben afgerond, of drie retraites met
Sogyal Rinpoche of met Dzogchen Rinpoche hebben
bijgewoond, of. een soortgelijke achtergrond hebben
binnen de Dharma.

Dzogchen Rinpoche heeft toegezegd jaarlijks drie

te komen geven. Het shedra
programma zal worden geopend door Ven. Ringu Tulku

maanden onderricht

Rinpoche. Later zullen ook andere leraren worden
De basis voor ontwikkeling in Dharma is een balans

tussen studie en beoefening - 'she drup' in het
Tibetaans. Beide aspecten moeten aanwezig zijn in

het pad van elke student. Er is zelfs sprake van
onbegrip ats je ze als gescheiden ziet. Ze zijn vottedig
complementair en verdiepen en versterken etkaar.
Een pad zonder beide etementen is niet compleet.

Een van de meeste effectieve manieren om deze
elementen te verdiepen en te stabiliseren is het doen van
een periode van intensieve focus op een van de twee,
zonder de andere uit het oog te verliezen.

Dzogchen Beara is een fantastisch retraite centrum
voor het doen van intensieve beoefening. De shedra in
Lerab Ling wordt de plek voor serieuze studenten die
zich meer willen richten op de studie van Dharma.

uitgenodigd, zoals houders van de lijnen van
overdracht van alle scholen van het Tibetaans
boeddhisme, en sommige van de nieuwere generatie
van briljante leraren.

Onderwerpen

die aan bod zullen komen

zijn:

boeddhistische logica en debat, studie van de soetra's,
de vier hoofdstromen in het boeddhistische filosofische
gedachtengoed enz.

Het dagelijks programma zal bestaan uit
groepsbeoefening, persoonlijke beoefening, onderricht,
studie- en discussiegroepen/ fysieke beoefening en een
aantal praktische taken.
Mocht je belangstelling hiervoor hebben dan kun je
bellen met het secretariaat van Rigpa in Amsterdam
(020-4705100), en wordt de meest recente informatie (in
grote lijnen hetzelfde als wat eerder is uitgedeeld) over
de shedra toegezonden. Inschrijving is mogelijk tot 15
maart 2000.
27

RETRAIÏES
weet te verwoorden dat we er bereidwillig mee om

o

Irish rarn
Dzogchen Beara...
lk was inmiddels zo grenzeloos nieuwsgierig naar

de

plek en de atmosfeer. Als ik op Schiphot sta met een
rugzak, ben ik al met één been in de andere weretd.

Bil de incheckbalie staat voor me een mevrouw die
nog iemand verwacht.
Ze kijkt steeds richting ingang. Ondertussen bedenk ik
waar deze mevrouw heen gaat wat ze daar gaat doen en
op wie ze wacht. Ik had niet bedacht dat ik met deze
mevrouw ze heet Ati, de komende 10 dagen humor,
zieleroerselen, chocolade en medeleven zou delen vanuit
de kuil in onze matrassen. We delen een kamer. Met vijf
Nederlanders zijn we na wat omzwervingen in een
jeugdherberg beland. Een minibus brengt ons om zeven
uur 's morgens naar Dzogchen Beara en tegen half tien 's
avonds weer terug. Voor het slapen gaan lees ik stukjes
uit hoofdstuk 10 (Het Tibetaanse Boek van Leven en
Sterven), en het leek wel of de hele retraite over dat
hoofdstuk ging.

kunnen gaan. Ook als de shrine vanwege het weer twee
keer per dag omgevormd moet worden tot eetzaal blijft
de sfeer vriendelijk, ruim en warm.
Als ons wordt gevraagd waarvoor we gekomen zijn
komt een diep gevoelde wens : "Niet afgeleid te zijn" in
me op. Het is natuurlijk een open deur, misschien wel het
begin en het einde van het Pad, weet ik veel. Ik realiseer
me steeds pijnlijker in hoeveel variaties ik afgeleid kan
zijn. Ben ik ooit niet afgeleid? We worden in de dagen die
volgen -te beginnen met de Amsterdam teaching van22
mei !- gebracht tot het punt waar Rinpoche nu is. We
beginnen bij "Natural Striptease": In contact zijn met
jezelf en ook (juist daardoor) in contact met anderen. Er is
geen scheiding. Vanuit die ruimte Tonglen practice doen.
Daarna volgen snips van teachings uit Londen, Parijs en
New Londen, teachings geïnspireerd door het onderricht
van de Dalai Lama: "Als we afgeleid zijn, verliezen we

ons

in onze emoties, onze verhalen, de

soap opera,

luisterend naar onze hoop en vrees. Geef het de ruimte.
Back to the breath". (...) Intussen heeft de zeedamp ons
omsloten en leven we in een heel klein wereldje. Vocht en
het onvermijdelijke stof in jeugdherbergbedden maken
een oude kwaal actief. Ik krijg het erg benauwd. Nood
leert bidden, Vajrasattva hoort mij aan en haalt de bezem
erdoor. Bijna ongemerkt stoppen mijn ogen, oren en neus
weer met jeuken en kan ik in- en ook weer uitademen.

hÉï

De tweede ochtend zitten Riefje (waar Ati op Schiphol
naar uitkeek) en ik op een bankje aan het doodstille
weggetje op de minibus te wachten en te wachten. Als het
te laat wordt voor de Ngóndro kijken we elkaar aan en

beginnen spontaan: "LAMA KHYEN NO...". Heel
zachtjes zingen we samen in het morgenlicht. Een
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moment van tederheid.
Vandaag is het een zonovergoten dag (de Ierse zomer
viel dit jaar op dinsdag). De oceaan, de ligging, het
uiterlijk en het innerlijk van de gebouwen op Dzogchen
Beara het is allemaal echt adembenemend, maar
desondanks letten we op onze uitademing (25 %) en met
de ogen half open zien we vanuit de meditatieruimte de
licht deinende oceaan tot aan den einder. Wat een ruimte.
Binnen in me is een beweging gaande hoe ik dit alles tot
mijn bezit kan maken..., mee naar huis kan nemen en aan
Hans laten zien...Grijpen.
Het retraiteteam is geweldig. De wijze waaroP voor
ons gezorgd wordt en de wijze waaroP we worden
uitgenodigd aan deze retraite bij te dragen is bijzonder
inspirerend. Het is fascinerend hoe Chris ongemak zo

Dan arriveert Rinpoche met de juiste binnenkomer:
"Teachings should be absorbed like Irish rain, all
pervading". Die kon ik helemaal horen. In de volgende
dagen geeft Rinpoche commentaar op het boek van de
Dalai Lama:"De kunst van het geluk". Hij laat ons de
tekst beleven. "Als je de zes negatieve emoties kan
overwinnen, dan heb je de innerlijke vijand overwonnen
en je ware zelf gevonden. Tevredenheid is de grootste

schat". Het woord " inpatabal... inpaturpab...
imperturbabilify" , het duurt even voordat ik het vloeiend
uit kan spreken, valt. Langzaam ont-wikkelt het woord
zich. Krijgt het betekenis. Onverstoorbaarheid. Niet
reageren. Rinpoche neemt ons mee in de ervaring van
niet-grijpen. Als er op je knoppen gedrukt wordt, wordt
ego zichtbaar. Daar vriendelijk mee omgaan, een beetje

vrij van jezelf worden, Tonglen practice.
Ja, er is een moment geweest dat ik niet afgeleid was.
Het was op Dzogchen Beara. In contact met mezelf en
alles mocht zijn wat het was, mocht zijn wie hij of zijwas,
ik hoefde daar niets aan te veranderen. Het was

verbazingwekkend gewoon. EIma Floris.
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Ngóndro retraite
Irrab Ling L999
Na een druk jaar brak de vakantieperiode aan en ging

ik meteen voor miin vierde Lerab Ling-retraite naar
Zuid-Frankrijk. Moe als ik was, zag ik ook wel op
tegen de drukte met zoveel mensen. lk was benieuwd
naar wat me te wachten stond. Een paar impressies:

Rustige ontspannen start met inleidingen van
oudere studenten
Het was fijn om aan te komen in Lerab Ling. Ik was
benieuwd wie ik aan zou treffen. Omdat ik steeds meer
mensen leer kennen wordt de sangha ook steeds leuker
en belangrijker. Het aantal deelnemers was aanzienlijk
minder (bijna de helft) van wat ik gewend was de
afgelopen jaren. Dat gaf van meet af aan een ontspannen

en rustige sfeer. Sogyal Rinpoche, zelf nog

niet

aanwezíg, had zijn staf nadrukkelijk meegegeven dat de
deelnemers op hun gemak moesten worden gesteld. Dat
gaf mij zowaat de gelegenheid rustig aan te komen en te
landen. In Lerab Ling gaat niets zoals je het verwacht.

Maureen en Ian voerden ons de eerste dagen
intensief door de Ngóndro. Een paar dingen die mij
raakten wil ik hier noemen.
Ian zei heel mooi:
"Als we niet in essentie gezond zijn, hoe kunnen we
dan ooit beter worden?"
Ik associeerde dit met: "Als we niet in essentie

Boeddha zijn, hoe kunnen we dan ooit verlichting
bereiken?" Ik vind dit heel hoopvol en inspirerend en
een belangrijke steun in moeilijke tijden.
Maureen zei over vergankelijkheid het volgende:
"Als niet alles vergankelijk was, zou het leven
gestold zijn. Groei zou onmogelijk zijn en ook het pad
zou niet bestaan".
Zo bekeken is vergankelijkheid een zegen, zo had ik
het nog nooit bekeken. Het deed mij denken aan een
heel intens moment tijdens mijn eerste retraite toen

Sogyal Rinpoche zei dat als

je vergankelijkheid

ten
diepste aanvaardt, er geen sprake meer is van verlies. De

momenten waarop ik dit inderd aad zo kan ervaren zijn
voor mij zeer bevrijdend.
Een prachtig voorbeeld van dat in de aanvaarding
van wat is de mogelijkheid tot transformatie schuilgaat
gaf Ian toen hij vertelde over toevlucht:
"Het nemen van toevlucht gaat altijd over toevlucht
nemen in de natuur van de geest, want als het ego op
zijn gemak wordt gesteld, valt er weinig eer te behalen.
We willen zo graag vrees voorkomen. De vrees voor de
vrees is het ergste. Het is moedig als je je vrees de ruimte

geeft. Iemand zonder vrees is een idioot. Omarm je
vrees. Als je je vrees inbrengt kan het pad er iets mee
doen. Twijfel of vrees erkennen is hetzelfde als het
ontwikkelen van moed en vertrouwen".

mijblijft opduiken
is wat ik met mijn, overigens niet beladen, Christelijke
achtergrond nu toch in hemelsnaam zoek in het
Boeddhisme. Ik vraag me regelmatig af of ik niet beter
terug kan keren naar mijn wortels. Ian stelde mij gerust
toen hij zei:
"Mediteren op een afbeelding van Guru Rinpoche
brengt je thuis. Boeddha is zeer geschikt, maar het kan
ook licht zijn als jou dat beter past. En Christus voelt
zich zeker niet "pissed off" als hij op een Boeddhistisch
feestje wordt uitgenodigd". Naar aanleiding hiervan
vertelde hij de volgende anekdote: "Jezus en Boeddha
Een vraag die van tijd tot tijd bij

zaten eens samen te praten. De een zei tegen de ander:
"Wat is het toch dat ons steeds van elkaar scheidt?"
Waarop de ander antwoordde: "Onze fans".

Verwelkoming Sogyal Rinpoche
De middag van de dag waarop Sogyal Rinpoche zou
arriveren in Lerab Ling, brak er een voor mensen die nog

nooit in Lerab Ling geweest zijn onvoorstelbaar
noodweer los, een plaatselijk ritueel om grote meesters
te verwelkomen. Op ons programma stond voor dat
moment een inleiding van Ian over het nemen van
toevlucht, maar deze ging volledig ten onder in het
geraas van de windstoten, het knetterende onweer, het
geklepper van de tent en de over ons uitgestorte regen
en hagel. Hagelstenen ter grootte van oversized
pingpongballen. Van een inleiding kwam niets meer. Er
restte ons niets dan vol overgave de Vajra Guru mantra
te zingen. Het maakte diepe indruk op mij dat zoveel
natuurgeweld juist sterk aanzette om ons ten volle te
concentreren op het zingen van de mantra. We konden
en wilden nergens anders zijn dan in de shrine tent, onze
"enige toevlucht".
Terwijl ik enerzijds toevlucht nam zat ik 'm ook te

knijpen omdat mijn auto op de parkeerplaats door
diezelfde oversized pingpongballen werd gestenigd.
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Hoe zou ik hem straks aantreffen en hoe zit het met de
verzekering? Dit was duidelijk een moment waarop ik
de vergankelijkheid van mijn auto wél ten diepste kon
ervaren, maar niet kon aanvaarden, Later bleek tot mijn
verbazing dat er niets aan de hand was.

Vajrasattva
Er is veel aandacht besteed aan Vajrasattva-beoefening.

Op een avond had ik de volgende ervaring.
Het lukte me die avond niet de slaap te vatten.
Telkens kwamen er beelden terug van een periode in
mijn leven zo'n 25 jaar geleden. Ik nam toen het bedrijf
van mijn vader over die ernstig ziek werd. Het was een
galvanisch bedrijf wat sterk milieuvervuilend was in die
tijd. Daar ben ik nooit trots op geweest. Over die
vervuiling heb ik altijd een gevoel van spijt gehad. Als
iemand mij concreet gevraagd zou hebben hoe het er
toen aan toe ging in het bedrijf had ik misschien een
kwart kunnen vertellen van wat ik die avond tot in de

kleinste details op mijn netvlies geprojecteerd kreeg.
Alles, maar dan ook echt alles werd me nogmaals
getoond op een manier zoals Peter Greenaway dat in
zijn films pleegt te doen. Toen ik alles gezien had ,viel ik
in slaap. De volgende ochtend voelde ik me gereinigd en
licht. Er was een last van me afgevallen.

Drie

Meditatie op de berg
Op 16 juli, de dag waarop we herdenken dat

Boeddha

voor de eerste keer het wiel van de dharma draaide, is
traditiegetrouw een dag van intensieve beoefening.
Deze dag werd afgesloten met een meditatie op de berg.
Het was het mooist denkbare heldere weer en het
zicht was zeldzaam wijds. De lucht tooide zich naarmate
de zon de horizon naderde, in de mooiste steeds dieper
wordende kleuren geel, oranje en rood. Het was oerstil
terwijl we daar met z'n 350-en zaten in aanwezigheid
van Sogyal Rinpoche, die daar zat als een berg. De
enorme wijdsheid, stilte en helderheid van de natuur,
de harmonie van dat moment. De aanwezigheid van de
meester door wie ik de wijsheid van de hele lijn kon
voelen dwars door de tijd heen. Tegelijkertijd viel de tijd
helemaal weg. De enorme ruimte om mij heen werd
tegelijkertijd één punt. Ruimte en tijd, de wereld en de
kosmos, de anderen en ikzelf, alles was één. Terwijl ik
helemaal geconcentreerd was op Sogyal Rinpoche vloog
er een insect tussen hem en mij door. Door dit insect
werd ik mij ook weer bewust van het relatieve. Daarmee
was het totaal. Alles was er!
Bart Schalkx

dwaze maanden
I

n

Lerab Ling
Selma Verhoeven, Teachings & Communications director Lerab Ling.

lk herinner me nog goed hoe ik, een aantal jaren

#ryii

geteden voor het eeÍst op retraite, een beetie

b,'h@Í

'ffi

meewarig keek naar de mensen die de retraite
organiseerden. Daar zaten we dan, temidden van de
meest prachtige natuur, samen met een meester die

niks anders doet dan ons aan onze ware natuuÍ
herinneren en ons inspireren. En dan kregen zij het
nog voor elkaar om zwaaÍ gestressed rond te lopen!

Zii moesten er echt wel niet veel van snappen...
En zoals het gaat

in het leven, bevind je je dan

later

ineens in een positie dat je het wèl kunt begrijpen... Dit
jaar was ik in Lerab Ling als teaching & communication
director, en in die rol zat ik midden in de organisatie. Ik
was eindverantwoordelijk voor de volgende gebieden:
het opnemen (audio en video) en archiveren van al het
onderricht; het schrijven van een dagelijks raPPort over
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het onderrichU het transcriberen van al het onderrichti
het verzorgen van geschreven materiaal voor Rinpoche
en voor de deelnemers aan de retraite; en het vertalen
naar het Duits en het Frans van geschreven materiaal.

Voor de meeste gebieden was er een coórdinator. Zo
als
vertaalster en instructeur, de transcribeer coórdinator. In
het audiovisuele team zaten verder (qua Hollanders)
Menno Bijleveld en Marjan Kuiper, en er waren ook nog
een paar Nederlanders als transcribeerders aanwezig.
De apparatuur in Lerab Ling (computers, sound
equipment etc.) is vaak oud of afwezig, en er is te weinig

was Tineke Peeters, jullie misschien bekend

Rigpn Nieu.wsbrief

personeel. Dus doe je zelÍ vaak dingen die je eigenlijk
zou moeten kunnen delegeren, en moet je een beetje
creatieve oplossingen zoeken. Daar komt nog bij dat

op het laatste moment alle
plannen omgooit, wat de gemoedsrust ook niet echt in

Rinpoche regelmatig

de hand werkt. Tel daar nog bij op dat iets

als

'weekend' niet bestaat in de zomertijd, en het feit dat ik
met drie mensen in een kantoortje werkte van 2 bij 3
metet waar regelmatig nog vier mensen op bezoek
waren voor een bespreking en twee telefoons stonden

te rinkelen. Kortom: ook ik liep op een

gegeven
moment rond als een kip zonder kop, of eerder als een

gestressed uilskuikentje. Hierbij mijn excuses aan
eenieder die ik ietwat ongeduldig of onvriendelijk heb
bejegend van de zomer!
Tegelijkertijd was het een fantastische tijd. Om
steeds maar weer het onderricht te mogen ontvangen

en ermee te mogen werken, om zo lange tijd in
Rinpoche's nabijheid te zijn, om weer een Drubchó mee
te maken met Orgyen Tobgyal Rinpoche en Chokling

Rinpoche, om onderricht van Dzogchen Rinpoche te
ontvangen, en van Tsoknyi Rinpoche. En om telkens te
zien hoe mensen in korte tijd kunnen veranderen als ze

op retraite zijn, en hoe geraakt en dankbaar ze zich
vaak voelen.
De eerste maand, juni , was relatief rustig. Er was
een groep van ongeveer 60 deelnemers aan de driemaanden-retraite, die in drie weken het hele eerste jaar

van stroom 2 doorliepen. Er waren ook mensen die
ergens woonden waar ze het stroomprogramma niet
kunnen volgen en die alleen voor deze drie weken
kwamen.

Toen kwam de Ngóndro retraite en Rinpoche
arriveerde, en begon met een knallend onderricht over
Vajrakilaya. Hij gaf een overzicht van de Ngóndro, en
gaf onderricht over vertrouwen en toevlucht. Daarna
volgden Bodhicitta en Vajrasattva, met een heel
bijzonder onderricht over 'zuivere geest' op 15 juli . Hij
eindigde met Guru Yoga. Tijdens deze retraite begon
Rinpoche zijn onderricht over 'Dzin Kyong', het voor
elkaar zorgen. Dit thema kwam de hele zomer terug: hoe
belangrijk het is dat we als sangha om elkaar geven, dat
we een oogje houden op hoe het met mensen gaat, dat
we elkaar leren kennen, en dat we voor elkaar zorgen.

De sadhana retraite begon met de Drupchó.
Chokling Rinpoche gaf een Vajrakilaya inwijding, en
Sogyal Rinpoche en Orgyen Tobgyal Rinpoche gaven les
over Kyerim (opbouwfase van de beoefening) en

Dzogrim (oplosfase). Later in de retraite gaf Rinpoche
besloten Dzogchen onderricht (wat we zelfs niet
mochten opnemen!).
De meditatie retraite begon met een vijfdaagse mini
retraite van Tsoknyi Rinpoche. Rinpoche ging daarna
verder met het doornemen van wat Tsoknyi Rinpoche

gedaan had. Vervolgens was hij enkele dagen in de
Dordogne, om Nyoshul Khenpo Rinpoche te bezoeken,
die ernstig ziek was. Toen hij terugkwam gaf hij heel

ineens: 'Nee, we gaan naar de Dordogne, om de laatste
eer te betuigen aan Nyoshul Khenpo'. Ik sputterde nog
wat tegen over dat ik niet kon en dat ik geen geld had,
maar zag al snel in dat ze gelijk had. Dus vertrokken we
naar de Dordogne. In een tent in de tuin van het huis
waar Nyoshul Khenpo was overleden, wordt dagelijks
beoefening gedaan door Tulku Pema Wangyal Rinpoche
en een klein groepje beoefenaars. In een kleine kamer
was het lichaam van Nyoshul Khenpo, en je kon daar
naar binnen gaan en drie prostraties doen.
Het was een heel bijzondere ervaring, een ervaring
die eigenlijk bijzonder was door de gewoonheid ervan.
Het was heel rustig en de atmosfeer was stil en intiem.
Als een grote leraar overlijdt is er niet alleen droefheid,
er is ook een intens gevoel van vrede en van dat het goed
is, een vertrouwen dat zijn wijsheidsgeest er nog is en

alles doordringt, dat alleen zijn lichaam

is

achtergebleven.

Ook heeft mijn vertrouwen in Sogyal Rinpoche zich
verdiept. Zonder hem zou ik Nyoshul Khenpo Rinpoche
nooit hebben ontmoet (Rinpoche heeft Nyoshul Khenpo
in '94 en '96 in Lerab Ling uitgenodigd), en ik besef weer
hoe Rinpoche's enige wens is ons met het onderricht en
de lijn van overdracht in contact te brengen. En ik voel
me dankbaar dat ik, op mijn eigen kleine manier, iets kan
bijdragen aan het verwerkelijken van zijn visie.
Terwijl ik dit schrijf kijk ik uit over de groene heuvels
van een welhaast uitgestorven Lerab Ling. De stilte voor
de storm, want over een paar weken, eind oktobet komt

Trulshik Rinpoche hier

vijf

dagen lang inwijdingen

geven, en Rinpoche heeft iedereen gevraagd om als het
enigszins mogelijk is te komen. Misschien tot dan, en
anders tot in Nederland, want vanaf januari zal ik me
(helaas) weer even daar moeten vestigen.

direct onderricht over vergankelijkheid en

de
kostbaarheid van het menselijk leven. Twee dagen later
overleed Nyoshul Khenpo Rinpoche.
Toen Tineke en ik, na afloop van de retraite, op het
punt stonden naar Nederland te vertrekken, zei Tineke
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Net voorbij Montpellier is er eerst een wegomlegging
en vervolgens worden we nog net niet van de sokken
gereden door iemand die zonder te kijken de grote weg
opschiet. We missen onze afslag en nadat we van de
schrik bekomen zijn, zeggen we tegen elkaar dat we
geen wraakgevoelens mogen koesteren. Als we de weg
vragen in Lodève, loopt de persoon in kwestie gelijk
weg. Maar het is weer anders dan we denken. Hij haalt
zijn motorfiets op en rijdt ons een stukje voor. De
boeddhisten boven op de berg zijn populair in de streek!
We missen ook de allerlaatste afslag net voor Lerab
Ling. Ik denk stiekem dat het op relatief gebied toch
absoluut heel fijn zou zijn geweest als daar een bordje
had gestaan. Vlak voor het donker komen we

uiteindelijk in Lerab Ling aan. We krijgen snel een
plattegrondje in onze handen gedrukt. We vinden een
piepklein plekje voor onze tent; geen ruimte voor
scheerlijnen, maar het kan ons niet meer schelen of wij
bij een eventuele storm een vliegreisje zouden maken.
De tranen van moeheid lopen ons over de wangen. We
kunnen eindelijk gaan liggen en voor de rest is niets
meer belangrijk.
De volgende dag zijn we te ziek en te moe om met

het programma mee te doen. We huren alsnog een
platvormtent, omdat we weten dat we eerst moeten
bijkomen.

Verslag Retraite

Lerab

Maar vanaf het moment dat Tsoknyi Rinpoche

Linguun

15 tot 28 augustus

ffi
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Al vorig ,jaar had ik overwogen om op retraite te
gaan, maar omdat ik niet vrij kon krijgen van miin
werk hoefde ik er ook niet serieus over na te denken

afleidend praten kan zijn.
Het onderwerp van het onderricht is Grond, Pad en
Vrucht. De intelligentie, warmte en humor zijn als een
soort koestering. Eindelijk mensen die niet alleen praten

over zaken die belangrijk zi1n, maar die er ook naar
leven. Ontroerend vind ik ook de liefdevolle toewijding
waarmee Erik Schmidt de teachings vertaalt. Wat een
plezier om dit te mogen meemaken. Zelfs de vechtpartij
naast me om een plaats in de overvolle zaal, het lange
zitten, de rij voor het eten kunnen mij niet echt meer
deren. Met een soort onbezorgdheid denk ik dan: "Dit is

voor mezelf, nu of nooit!

een'Pad'-verschijnsel".
Tussen de teachings door verken ik mijn nieuwe
omgeving. Vooral de top met het weidse uitzicht en het
diepste punt in het dal met het boeddha-kapelletje

We vertrekken vrijdag 13 augustus en al bij de eerste
stop ontdek ik 'het geluk bij een ongeluk'. Ik ben een
hele tas met kleren vergeten en bij de eerstvolgende stop
in Reims heb ik dus een hele nieuwe Franse garderobe
aangeschaft. Nog nooit in mijn leven heb ik in zo'n korte

maken indruk op me. Een boeddha-kapelletje in
Frankrijk! Ik realiseer me welk een wonder het is dat
Sogyal Rinpoche, uit zijn land verdreven, vanuit het
niets, in een totaal vreemde cultuur, deze plek met
zoveel mogelijkheden voor ons heeft gecreëerd. Ik denk

tijd zoveel kleren gekocht.
Na dit oponthoud moeten we toch wel stevig

aan de mensen die hem zijn voorgegaan en nu nog om
hem heen zijn, die echt recht van spreken hebben
verworven, omdat ze de moeite hebben genomen om tot

Dit jaar was er geen enkele belemmering en ik wist

doorrijden om op schema te blijven. Maar het mag niet
zo zijn: Op de 'autoroute du soleíl' voorbij Lyon zitten
we urenlang in de felle zon in een immense file.
Gelukkig had ik juist vlak voor de retraite 'De Kracht
van Geduld' gelezen. Dit is een commentaar van de
Dalai Lama op een gedeelte van 'Het pad van de
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teachings gaat geven, worden alle fysieke bezwaren
minder belangrijk. Hij vraagt ons overdag niet te praten.
Ik vind de rust die dit geeft heerlijk en ik ondek hoe

Boddhisattva' van Shantideva. Een betere voorbereiding
op deze retraite had ik me echt niet kunnen wensen!

zelfinzicht te komen, om echte liefde en wijsheid in
zich.zelf te verwezenlijken. Ik voel diepe dankbaarheid
dat ik mensen in mijn leven mag ontmoeten die me dit
kunnen voorleven.

De teachings van Tsoknyi Rimpoche duren vijf
dagen. Ik maak vlijtig aantekeningen, koop zijn boek
'Carefree Dignity' , vastbesloten als ik ben juist deze

Rigpa Nicuvsbticf

eerste serie van teachings die ik heb gehoord thuis goed
uit te werken en ... in de praktijk te brengen.

Na zijn vertrek verandert de sfeer. Geen

vast

programma meet maar improvisatie. We worden op
zeer directe wijze geconfronteerd met het onderricht
van Sogyal Rimpoche. Na een eerste schok groeit mijn
respect voor het incasseringsvermogen van zijn

medewerkers en voor zíjn inzicht en diepe
betrokkenheid.
Ook de enorme humor en ondogmatische houding
van de nangpa's (Tibetaans voor boeddhist) zijn iedere
keer weer een blije verrassing. Op een avond wordt een

van een Frans televisieprogramma
vertoond. Dzongsar Khyentse Rinpoche wordt
video-opname

Het programma wordt steeds drukket we worden
ook nog ingedeeld in studiegroepjes. Het wordt te
intensief, de grens van mijn opnamevermogen is bereikt.
Ik neem een dag retraite van de retraite en maak een
bedevaart van het diepste punt in het dat, het boeddhakapelletje, via de waterval en de stupa naar de top, het
vierkant van gebedsvlaggetjes. Bij elk punt doe ik mijn
eigen beoefening.

Teruggekomen hoor ik dat ik toch wel iets zeer
bijzonders heb gemist. Sogyal Rinpoche heeft een
ceremonie geleid, omdat de toestand van Nyoshul
Khenpo kritiek is. Later blijkt dat er nog ettelijke,
langdurige ceremonies zullen volgen, tot na twaalf uur
's nachts.

Als kind leerde ik lange ceremonies waarderen
dankzij de prachtige muziek die me in vervoering

geihterviewd vanwege de nominatie van zijn film voor
het filmfestival van Cannes. "Fitm is wel het ultieme
medium voor een boeddhist", denk ik. Spelen met

bracht. Maar deze muziek is anders, maakt me wakker.

illusies.

Juist het oorverdovende hoorngeschal geeft me

De film heet 'The Cup'. We zien het eerste stukje: de
namen van alle medewerkers gaan over een
goudkleurige kom met een lichtje. Mijn associaties gaan

diepe ervaring van heldere, lege rust.
Precies aan het eind van de laatste ceremonie breekt
er noodweer uit: stortregen , donder en bliksem. Ons

van de bedelnap van Boeddha tot de drie vormen
waarop wij het onderricht niet tot ons moeten laten
komen. Namelijk: een kom op zijn kop, een kom met
gaten of een kom waar vergif in zit.

Maar nee. Met subtiele humor blijkt het te gaan over
'The Cup', waar boeddhistische kinderen in een klooster
van dromen: de voetbalcup.

Geheel onverwacht is daar ineens Christine
Ze doet met ons diverse, soms roerende,
compassie-beoefeningen. Weer zo'ít inspirerend
voorbeeld, dat de weg die wij kunnen gaan zo
Longaker.

levensecht dichtbij doet komen.

Op persoonlijk vlak werken al deze ervaringen
indringend door. Plotseling weet ik dat ik niet meer
terug zal gaan naar mijn baan. Het is niet eens een
beslissing. Het is meer een weten zonder twijfel: ik moet
mijn tijd aan iets zinvollers besteden.

w

een

geplande gezamenlijk diner, dat sowieso al uren
vertraagd was (hoe doen die koks dat toch?), valt
letterlijk in het water. Maar niets is onmogelijk hier: we
eten met z'n allen in de tent.
De volgende ochtend horen we Sogyal Rinpoche ten
afscheid zeggen: "Dit is niet het einde, maar het begin".
Ik denk aan de eerste zin die Tsoknyi Rinpoche tegen
ons zei: "Jullie komen hier om de teachings te

ontvangen, maar jullie moeten iets kwijt raken: jullie
verstorende emoties en gedachten."
Zover is het nog niet, maar ik weet nu in ieder geval
hoe ik kan beginnen.
Dankbaar kom ik, na een zeer voorspoedige reis,
weer thuis. Het voelt als thuiskomen in een nieuwe
wereld.
Mieke ttan Vuuren

''rry
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Aan de ene kant heel spannend, een 'echte'baan.

Aan de andere kant ook wel verwarrend.

Een

belangrijke en intense periode werd afgesloten. Om die
reden heeft Sandra haar afscheid ook stil willen houden.

hoe in r995/1996 Rigpa zich begon te organiseren.

Toch willen we hier in herinnering roepen, hoe
belangrijk Sandra is geweest in het proces om Rigpa te
veranderen van een goedwillend vriendenclubje in een

Betangrilke vraag in zo'n proces is natuurlilk, hoe

semi-professionele organisatie.

Eerder werd al in de Nieuwsbrief gememoreerd,

die organisatie vervolgens 'bemensd' moet worden.
Gelukkig hebben wij onze Rinpoche, die ook hier weer
duidelijkheid verschafte: Sandra van Diermen werd
onze landelijke coórdinator en daarnaast verantwoordelijk voor de openbare programma's.

Een hectische tijd met als

belangrijkste

gebeurtenissen het opzetten van het Management Team,
de stadsretraite van 1997,het zoeken naar en vinden van
een nieuw centrum en de daarop volgende verbouwing.

Maar Sandra's grootste kracht lag misschien wel in
haar gevoel voor stijl en elegantie, en in de authentieke

Toen Rigpa vervolgens de mogelijkheid kreeg om via
Maatwerk een aantal betaalde medewerkers aan te
trekken lag de keus ook voor de hand. Rigpa had opeens
een echte, betaalde directeur (v). Banenpool-banen zijn in
principe echter doorstroombanen en zo is onze Sandra ook
per 1 september doorgestroomd naar een andere baan.

manier waarop ze bezoekende leraren wist

Ngóndro-retraite

Praktische gegevens
Tijd: Maandag 27 december vanaf

Kerst

met

r januari vindt

al het

goede

toewensen in haar nieuwe baan en haar bedanken voor
al haar inzet en ook voor al het plezier dat we samen
hebben gehad. Daan Meerburg

16.00 uur inloop met

maaltijdsoep. Start beoefening om 20.00 uur.

in

Handel

Van maandag z7 december (de dag na Kerst) t/m

zaterdag

ontvangen. Een unieke kwaliteit.
We willen Sandra vanaf deze plek

te

er voor de viiftiende keer een

De retraite eindigt op 1 januari na de lunch.
Plaats: De Weijst,
Pater Petrusstraat 21,
Handel, tel: 0492-322509

retraite in Nederland plaats voor mensen die willen
beoefenen, en niet in de gelegenheid ziin om naar
Kirchheim te gaan. Op 3r december zullen we
Oudeiaarsavond vieren, op zowel rituele (beoefening)

als feestelijke wijze. De retraite is een goede
gelegenheid om in een inspirerende omgeving ie
(Ngóndro)-beoefening te verdiepen.

Een programma van beoefening voor sfudenten vanaf
Stroom 2 blok 4. Dit jaar is de opzet van de retraite als volgt:
o Gedurende de dag zullen de verschillende
onderdelen van de Ngóndro gedaan worden met
ruim de tijd voor accumulatie.
. s' Middags zullen video's van Sogyal Rinpoche
bekeken worden, en er zal tijd zijn voor wagen, of
voor uitwisseling over hoe de retraite voor je verloopt.
r s' Avonds is er voor sadhana-studenten gelegenheid
de Tendrel Nyesel en Vajrakilaya tsok te beoefenen.

De Weijst in Handel
De retraite vindt plaats in een voormalig kapucijner
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Kosten: fl 450,- all in, minima fl 350,- (Re-membership
geeft geen korting).
Korter verblijf is eveneens mogelijk, prijs per etmaal fl
90,-/íl 70,-. Mensen die de hele tiid komen gaan voor.
Mocht de hoogte van het bedrag bezwaarlijk zijn, neem
dan contact op met Nynke op het secretariaat.
Kinderen kunnen alleen na overleg meegenomen
worden (er is geen kinder opvang).
Opgave: telefonisch t/m maandag 20 december bij het
secretariaat, tel. 020 - 4705100. Je inschrijving is echter
pas definitief zodra je overmaking binnen is. Het
gironummer is 3533736, ten name van Rigpa,
Amsterdam, o.v.v. "Kerstretraite Handel".

Meenemen: meditatiekussen, lakens en sloop,
handdoek, meditatieteksten, studiemateriaal.
Route: per trein naar Eindhoven reizen. Daar bus 21
richting Nijmegen nemen. Deze doet er ongeveer 50
minuten over. Uitstappen bij Halte Huize Padua. Dan
100 m. teruglopen. Ook is het mogelijk vanuit Nijmegen
de bus (dezelfde lijn 21 te nemen). Deze doet er vijf
kwartier over.

klooster in Handel (tussen Eindhoven en Nijmegen), bij
een leefgemeenschap van de Ark, die gebaseerd is op
het gedachtengoed van Ghandi. Het aantal één-

Met de auto iets voorbij Den Bosch rijden, afslag
Veghel/Helmond. Langs de Zuid-Willemsvaart
doorrijden tot Veghel. Daar even in de richting van
Uden/Nijmegen, dan afslag Erp. Via Erp en Boekel

persoons kamers is beperkt. Verder zljn er twee, vier,
vijf en zes-persoons kamers. De warme maaltijd wordt
verzorgd. Wel zullen we onderling een aantal
eenvoudige taken verdelen.

klooster de Weijst.
Tot slot: in het gebouw van de Weijst mag niet gerookt
worden.

richting Handel. Bij het bord 'Gemeente Handel' is het
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verdeeld in negen blokken en duurt drie jaar. Hierin
wordt dieper ingegaan op het trainen van de geest in
liefde en compassie middels het zogeheten Lojongonderricht en wordt ook een begin gemaakt met de

voorbereidende oefeningen van het Vajrayana
boeddhisme. In stroom 3 zal dieper op het Vajrayana- en
Dzogchenonderricht worden ingegaan.
Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding van
door Sogyal Rinpoche en Rigpa getrainde instructeurs.
Er is naast uitleg over het ondrricht en de beoefening
gelegenheid voor 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 theoretiseren. Studie
en beoefening zijn geen doel op zich, maar staan in het

teken van de integratie van het onderricht

in

ons

dagelijks leven.

Studie en beoefening

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

Het Rigpa curricutum
Stichting Rigpa verzorgt een cursusprograÍuna waarin een
graduele training in de studie en beoefening van het
boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat het Tibetaans
boeddhisme en met name het onderricht van Sogyal
Rinpoche centraal. Dt onderricht heeft zijn basis in een
ononderbroken traditie van overdracht van meester op

leerling, die terugvoert naar de Boeddha. Het
cursusproganuna bestaat uit een introductiecursus gevolgd
door een meerjarig sfudie- en beoefeningsprogramma,
waarin alle facetten van het spirituele pad aan bod komen.

Introductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Hierin zullen
diverse thema's van het boek kort behandeld worden. De
cursus bestaat uit een kennismaking met de basisprincipes
van meditatie, het beoefenen van compassie, reflectie op
leven, dood, karma en de betekenis van boeddhanatuur,
de potentie die ieder levend wezen heeft om volledig zijn
verlichte essentie te laten ontwaken. Ook zal aandacht
besteed worden aan het volgen van een spiritueel pad in
de moderne maatschappij, devotie en de unieke relatie
tussen leraar en student.

en cultuur.

lntrod uctiecursu
en de Stromen:
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 zijn eerste lering zei, is de

wortel van al ons lijden onwetendheid. Onwetendheid
lijkt eindeloos, totdat we onszelf ervan bevrijden, en
zelfs als we ons op het spirituele pad begeven hebben,
wordt onze zoektocht erdoor versluierd. Maar als je dit
onthoudt, en het onderricht in je hart koestert, zul je

langzamerhand het onderscheidingsvermogen
ontwikkelen om de ontelbare verwarringen van
onwetendheid te herkennen voor wat ze zljn, zodat je
nooit je verbondenheid in gevaar brengt of je perspectief
verliest."

Rigpa-curriculum
Nadat men de introductiecursus heeft gevolgd, of een
retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om deel te nemen aan het internationale Rigpa-

curriculum. Dit

meerjarig studie-

en

beoefeningsprogramma is gebaseerd op het authentieke
onderricht van Sogyal Rinpoche. Het hart van het

curriculum wordt gevormd door audio- en
videofragmenten van het meest sprankelende
onderricht dat Rinpoche de afgelopen jaren op retraites
en lezingen over de hele wereld gegeven heeft. Bij de
cursus is een handboek beschikbaar met transcripten en
studieteksten.
Het eerste jaar van het curriculum ("stroom 1") is
verdeeld in drie blokken en daarin worden onder meer
de eerder genoemde thema's van Het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven nader uitgewerkt. Stroom 2 is

Ht,'t'
TIBITAÀI\iStI

B0tiK

\"{\
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STER\iTN
Sogl'al Rinpoche
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Sogyal Rinpoche ziel "Hel Tibetaanse boek van leven
en sterven" als basis-handleiding 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; Mededogen, het
wensvervullende juweel in jezelf vrijmaken; Devotie en
de beoefening van goeroe-yoga; en Reflectie over leven

Amsterdam
blok

op donderdagavond
van 19.30 tot21.45
Voor hen die de inhoductie cursus hebben gevolgd
januari: 20 en27
Stroom

1

1

februari:3,10,17 en24
maart 2,9,'1.6 en23

Plaats:

Rigpa Cmtrunt
Van Ostadestraat 300

en sterven leidend tot dat wat eraan voorbij is, de

Amsterdam

Natuur van de Geest.
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil
maken met bovengenoemde thema's. De bedoeling van

de avonden is dat de cursist door middel van recent
onderricht op audio en video van Sogyal Rinpoche, door
instructies en gezamenlijke beoefening direct ervaart

wat de betekenis van de thema's is en

daarbij
ondersteuning vindt om deze ervaring in zijn of haar
leven toe te passen. Naast meditaties en geleide
visualisaties zal er ruimte zijn voor het uitwisselen van
persoonlijke ervaringen en het stellen van vragen.
De cursus bestaat uit acht avonden. Zie voor data,

plaats en tijden de kolom hiernaast. De cursussen
worden gegeven door oudere studenten van Sogyal
Rinpoche. Na het volgen van deze introductiecursus is
het mogelijk met Stroom 1 te beginnen.

Groningen
Stroom 1 blok 3 op woensdagavond
van 20.00 tot22.l5.
Voor hen die blok 2 hebben gevolgd.
januari: 19 en26
februari: 2, 9,'1.6 en 23

maart

8, 15,22en29
Plaats: Vipassana Meditatíe Centrunt

I(amerlíngh Onnesstraat

7

1

Groningen

Kosten: perblok fl.165,- minima f7.135,Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25 % korhng knjgetr op de cursusprijs.
Deze wordt dan resp. fl. I27,50 / fl. 1,05,De korting geldt namelijk niet voor het materiaal.
Opgave Stroom 1:
Voor Amsterdam telefonisch aanmelden (om zeker te
zijn dat er nog plaats is) en het bedrag overmaken naar
Rigpa, Amsterdam, giro nr: 3533736 o.v.v." Stroom 1

blok

Amsterdam".

1,

Pas na betaling is je inschrijving definitief.

Cursisten van Stroom 1 in Groningen kunnen
het bedrag overmaken op giro nr:
453155 tnv Rigpa te Groningen o.v.v.

"Stroom

Stroom

1

Nadat men een introductiecursus heeft gevolgd, of een
retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaary is het mogelijk
om met shoom
1 te beginnen. Stroom 1 bestaat uit drie blokken van ieder
L0 avonden (in totaal 1 jaar). Bij ieder blok van de Stromen
hoort als studiemateriaal een klapper met alle teksten van
de audio- en videofragmenten. Deze klapper is alleen
beschikbaar voor deelnemers aan de Stroom. Stroom 1
vindt op dit moment plaats in Amsterdam, Utrecht en in
Groningen.

1

blok 3".

Stroom 2
Stroom 2 vindt plaats in Amsterdam, Groningen en
Utrecht, deze Stroom is bedoeld voor hen die Stroom 1
hebben gevolgd. Stroom 2 bestaat uit 9 blokken van ieder
10 avonden (in totaal 3 jaar).

Amsterdam
Stroom 2 blok 1, op maandagavond

van 19.30 tot2'1..45
januari:

17 , 24

en

3'1.

februari:7,14,21 en28

maart

6, 13 en 20

Stroom

2blok 2 op woensdagavond

van 19.30 tot2l.15 (1 x in de 2 weken)
januari:19
36

februari:2en16
maart 1, 15 en 29 (rest data komt later)

Rigpn Nieuwsbrief

Stroom 2 blok 5 op dinsdagavond
van 19.30 tot27.45
Voor hen die blok 4 hebben gevolgd.

januari: 1.8 en 25
februari: '1,8, \5,22 en29

Zodra het bedrag is overgeschreven,
ben je ingeschreven.
Cursisten van Stroom 2 in Groningen kunnen
het bedrag overmaken op giro nr:
453155 tnv Rigpa te Groningen o.v.v.

maart'.7,']..4 en2'1.

"Stroom 2blok 4"

Stroom 2 blok 8 op donderdagavond
van 19.30 tot 21.45.
Voor hen die blok 7 hebben gevolgd.
januari: 2O en27

Stroom 3

februari:3,L0,17 en24
maart: 2, 9,16 en23

Plaats:

Rigpa Centrum
Van Ostadestratt 300
Amsterdam

.

Amsterdam
Stroom 3 vindt alleen plaats in Amsterdam.
Stroom 3 bestaat uit 9 blokken van ieder 3 zondagen.
Stroom 3 blok 4: op zondagen van 10.30 tot 17.00.
Voor hen die blok 3 hebben gevolgd.
januari: 1ó

februari:20

Utrecht
Stroom 2 blok 1 op zaterdagen
en zondagen van 10.30 tot 16.30
Voor hen die skoom t hebben gevolgd.

januari:23
februari: 13 en26

maart: 19

Plaats:

Rigpa Centrunt
Van Ostadestraat 300
Amsterdanr

Kosten: per blok fl. 135,- minima fL.120,Dit is inclusief klapper en audiotapes.

maart: 5 en 26
Stroom Zblok7 op zaterdagen en zondagen

van 10.30 tot 16.30.
Voor hen die blok 6 hebben gevolgd.
januari: 9 en 30

februari: 6 en27
maart: 12

Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3 )
kunnen 25% korhng krijgen op de cursusprijs.
Deze wordt dan resp. fl. 116,25 /fl. 1,05,De korting geldt namelijk niet voor het materiaal.
Opgave Stroom 3:
In verband met de te bestellen tapes, telefonische opgave

Plaats: Centrum WeIt
Doelenstraat

voor L9 december.

Utrecht

Maak het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam, giro nr:
3533736 o.v.v "Stroom 3 blok 4 Amsterdam".

Groningen
Stroom 2 blok 4 op woensdagavond
van 20.00 tot22.15.
Voor hen die blok 3 hebben gevolgd.

januari: 19 en26

februari:2,9,16en23
maart 8, 15,22en29
Plaats: Vipassana Medítatie Centrunt
Kamer Iín gh Onnes s tr aa t
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Groníngen

Kosten: per blok fl.'1.65,- minima fl. 135,Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25 7o korhng krijgen op de cursusprijs.
Deze wordt dan resp. fl . 127,50 / fl. 105,De korting geldt namelijk niet voor het materiaal.
Opgave Stroom 2:
Maak het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam,

giro nr: 3533736 o.v.v.
" Stroom 2 blok 1, Amsterdam" of
" Stroom 2 blok 1, Ufrecht"of
" Stroom 2blok2, Amsterdam" of

" Stroom 2 blok 5, Amsterdam"of
" Stroom 2blok7, Utrecht" of
" Stroom 2 blok 8, Amsterdam".

Oproep

Vrijwittigers gezocht
Heb je zin om als vrijwilliger mee te werken
aan Rigpa, neem dan contact op met het
secretariaat. We zoeken hulp bij:
Eztenementen,

Boodschappen doen (7keer per week),
( cur su s) a dmini str at i e,
mailings (ail hoc)
het kopiëren o an cutsustnateriaal.
Gezocht: een printer geschikt voor Macintosh,
ten behoeve van het transcribeerteam.
Graag bellen met Tineke Peeters (040-2480117)
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Beoefeningsdagen
Naast het reguliere ochtendprogramma met de Sangha
van beoefenaars (zie elders in deze Nieuwsbrief), zijn er

vele gelegenheden om samen te beoefenen in
Amsterdam, voor studenten of beoefenaars van alle
nivo's. Het is een wens van Sogyal Rinpoche voor zijn
studenten hier in Nederland, dat de beoefening echt
levend wordt, en deze gaat meer en meer in vervulling.

Tara beoefening met volle en nieuwe maan
Tara is een vrouwelijke boeddha die ook wel de moeder

van alle boeddha's wordt genoemd. Zlj biedt
bescherming tegen angst en lijden. Op de ochtenden van
nieuwe en volle maan doen we deze beoefening en ieder
die mee wil doen is welkom. Met nieuwe maan
beoefenen we Groene Tara en met volle maan Witte Tara.
Data: Wo. 221\2,61L,211l & 5/2 om 1"0.00

Meditatie en mededogenbeoefening op de
maandagavond (vanaf januari)
Een tweede beoefeningsruimte in het centrum in
Amsterdam stelt ons in staat weer samen op de
maandagavond te beoefenen. Deze avond is

Tsok & Lamai Naljor (Guru Yoga)
Twee keer per maand, op Guru Rinpoche dag en op
Dakini dag) en op de verjaardag (meestal dag van

toegankelijk voor iedereen die bekend is met meditatie
en enigszins bekend met de compassie beoefeningen.
Een beschrijving hiervan vind je in hoofdstuk 12 van Het
Tibetaanse Boek van Leven en Sterven. Voor de pauze
wordt zitmeditatie beoefend en na de pauze worden
geleide compassiebeoefeningen gedaan. Bij gelegenheid

beoefening, dus met name bedoeld voor oudere

wordt videomateriaal gebruikt. Mensen die helemaal
nieuw zijn en graag mee willen doen verzoeken we om
de eerste beoefeningsmaandag van de maand in te

welkom. We willen een ieder echter aanmoedigen geld
te geven, zodat er voldoende tijd is om Tsok in te kopen

stappen.

Donaties voor Tsok zijn te allen tijde welkom in de
rode doos in het centrum. Zie voor data en tijden de
achterkant van deze Nieuwsbrief.

Data: ZaterdaglSl1'2 om 1.5.30
en Ma. 17n, 2Al & 7 /2 om 19.30

overlijden) van grote meesters uit de levende lijn van
overdracht wordt er Tsok beoefend. Tsok is een Sadhana
studenten. Wanneer Tsok-beoefening je echter inspireert
ben je welkom om in de omgeving van dit 'spirituele
krachtveld' je eigen beoefening te doen (b.v. Lamai

Naljor (Guru Yoga)) Indien je offerandes wilt
aanbieden, dan zijn deze een half uur voor aanvang
en voor te bereiden.

verdere data later via cursus of secretariaat

Lamai Naljor Phowa (Guru Yoga Phowa)
Een keer per maand met volle maan wordt er voor
zieken en overledenen en ter voorbereiding op het
moment van sterven een geleide essentiële Lamai Naljor
Phowa beoefening gedaan. Dit is een beoefening van
zuivering en 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 voor zieken en gestorvenen genoemd en
wordt er beoefening voor ze gedaan. Het is voor
iedereen mogelijk om mee te doen of namen door te
geven van zieken en overledenen voor wie je graag
beoefening wilt (laten) doen. Zie ook 'Gebeden voor
zieken en overledenen' en Sojong.
22172 om L6.00 & 21./L om 19.30
verdere data later via cursus of secretariaat

Data: Wo.

Sojong
Twee keer per maand, rond nieuwe en volle maan, is er
een Sojong dag. Een dag die in het bijzonder als geschikt

wordt

gezien

voor

zuiverings-

of

reinigingsbeoefeningen. Gezamenlijk wordt de
Hartsoetra beoefend. Vervolgens beoefenen de Sadhana
(oudere) studenten Narak Kong Shak, terwijl de
Ngóndro studenten Vajrasattva of prostraties beoefenen
en de nieuwere studenten zitmeditatie en de mantra van
Guru Rinpoche doen. We doen deze beoefening met
name ook voor zieken en overledenen.

Data: Wo 22112 om17.00, 511 om 17.00,
20ll om 19.30 & U2 om19.30
38

Ngóndro op de maandagavond (en iedere
ochtend behalve zondags) (vanaf januari)
Ongeveer een keer per maand is er een mogelijkheid
voor degenen die met de Ngóndro bekend zijn om samen
groepsbeoefening te doen, iets wat in het Vajrayana als
extra krachtig en zegenrijk wordt gezien. Ook is het een
goede gelegenheid om je beoefening te verdiepen. En er
altijd een mogelijkheid om de Ngóndro of een deel ervan
mee te beoefenen op ma. t/m za.7.1,5-9.30

Data: ZaterdaglSllz om L0.30 & Ma.31/1om 19.30

Dharmapala's beoefening
Speciaal voor Sadhana studenten is er gelegenheid om
eens per maand gezamenlijk beschermersbeoefening en
de beoefening van Vajralikaya te doen. Zie voor data en
tijden de achterkant van deze nieuwsbrief.

Rigpa Nieunsbrief

Een Sangha van
Beoefenaars in Nederland

Gebeden voo r zieken
en overledenen

Het is een wens van Sogyal Rinpoche dat in de
verschillende nationale centra een sangha van
beoefenaars wordt opgericht. De sangha van
beoefenaars is een groep mensen die dagelijks in het
centrum samenkomt om beoefening te doen en
zodoende een spirituele omgeving te creëren.

Op dit moment is er in Lerab Ling een goede
'practising sangha' gevestigd die dagelijks intensief
beoefening doet. Dagelijkse beoefening draagt er in
bijzondere mate toe bij dat zich een steeds grotere sfeer
van inspiratie, zachte aandacht en spirituele invloed
ontwikkelt waardoor de geest zich op natuurlijke en
spontane wijze tot de Dharma en tot beoefening wendt.
In Nederland is nu ook een'sangha van beoefenaars'
begonnen. In overleg met Ian Maxwell (internationale
coórdinator voor beoefening) hebben Johan Dijk (lid van
het studie en beoefeningsteam) en Eric Soyeux (die een
jaar-retraite heeft gedaan) besloten het geheel te dragen.
Dit betekent dat in het centrum zes dagen per week

het volgende programma van beoefening

wordt

aangeboden.

Het programma ziet er in principe als volgt uit:
7.15 uur start Ngóndro-beoefening (tegelijkertijd de Dudjom
Tersar Ngóndro voor stroom 2 studenten en Longchen
Nyingtik Ngóndro voor stroom 3 en sadhana-studenten)

Als iemand ziek, stervende of overleden is, kun je zelf
voor deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals
beschreven is in de Hoofdstukken 12,'l..3 en 19 van het
Tibetaanse Boek van Leven en Sterven. Ook zijn er

9.00

uur pauze

verschillende beoefeningen in het Rigpa centrum in
Amsterdam waaraan je kunt deelnemen, waarover meer
elders in deze Nieuwsbrief.

9.30

uur Guru Yoga (voor beginnende studenten: zitten met

Het is mogelijk om aan grote leraren en beoefenaars te
vragen om voor iemand beoefening te doen.

de Vajra Guru Mantra, stroom 2: Dudjom Tersar Lamai Naljor,
stroom 3: Longchen Nyingtik Lamai Naljor).
10.00

uur pauze

10.45

uur Tsok of een andere beoefening op speciale dagen.

17.00 of 19.30 uur Op verjaardagen van meesters en op
Tsokdagen zal de Tendrel Nyesel Tsok beoeÍend worden.

Daarnaast wordt op speciale dagen zoals volle maan
dagen, sojong-dagen en beschermers-dagen eveneens

beoefening gedaan. Op die zaterdagmiddagen waarop

Ngóndro-beoefening plaatsvindt, vervalt de Ngóndro
van 7.L5 uur. Meer informatie hierover elders in deze
Nieuwsbrief. De beoefeningen staan open voor iedereen.
Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen door er
gewoon bij te komen zitten, mantra's voor zichzelf te
reciteren of als je de beoefening kent, mee te doen.
Mensen die eerder weg moeten, bijvoorbeeld vanwege
hun werk, kunnen in stilte zelf de toewijding doen en
dan weggaan.

Mensen die regelmatig van deze gelegenheid
gebruik willen maken en mee willen helpen met de
cocirdinatie, koffie en thee zetten, offerandes klaar
maken, ruimte en altaar in gereedheid brengen e.d.
worden van harte uitgenodigd om zich kenbaar te
maken door contact op te nemen met Johan Dijk (020
6687271), of Eric Soyeux (020 4206191).

Er bestaat een uitgebreid en

compleet

sponsorprogramma. Hiermee sponsor je het werk van
Rigpa en vraag je intensieve beoefening door grote
leraren en in kloosters (met name Kyabjé Dodrupchen
Rinpoche en Tulku Pegyal Rinpoche) aan:
. Voor wanneer je zelf overlijdt,
. Voor een dierbare die ziek of stervende is,
o Of ter nagedachtenis aan een overleden

familielid ofdierbare.

Als minimum voor deelname aan

het
sponsorprogramma wordt een bedrag van 1000 Engelse
Ponden voorgesteld. Het is mogelijk om in termijnen te
betalen. Het geld wordt verdeeld tussen sponsoring van
gebeden in Tibetaanse kloosters in het oosten en de
ondersteuning van grote projekten van Rigpa. Wie
interesse heeft kan een Engelstalige folder bij Rigpa
aanvraSen.

Ook buiten dit sponsorprogramma is het mogelijk
om gebeden voor zieken, stervenden of iemand die
overleden is aan te vragen. Het is gebruikelijk om een
financiële bijdrage te geven als je om gebeden of
beoefening voor iemand vraagt. Hierbij bepaal je zelf
hoe groot je bijdrage is.
De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak
te leggen voor de zieke of 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.
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In dit geval worden de namen worden met name

Dus zonder je in het tellen zelf te hoeven verliezen is

doorgegeven aan Tulku Pegyal Rinpoche, de één-jaarretraite-gangers in Dzogchen Beara in Ierland en de
practising sangha in Lerab Ling in Frankrijk. In het
Nederlandse Rigpacentrum wordt ook beoefening
gedaan voor de betreffende personen (of dieren).

het mogelijk mantra's te verzamelen of accumuleren. In
de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier

Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven bij het secretariaat ten name van Johan Dijk.
Het is hierbij van belang om de volledige naam, ziekte of
problematische omstandigheid of datum en oorzaak van

overlijden en de geboortedatum

of leeftijd door

te

geven, alsmede je eigen naam.

MANTRA ACCUMULATIES
Om Ah Hum Vajra Guru
Padma Siddhi Hum

beoefening gedaan. Wanneer je het samen doet is het een
vaardig middel om positief potentieel als groep te
verzamelen. Je kunt ervan uitgaan dat het positief karma

van het reciteren van bijvoorbeeld 100 miljoen mantra's
aan iedere persoon die meedoet in zijn geheel toe zal
vallen. Dit heeft met groepskarma te maken: het positief
karma van activiteiten die als groep uitgevoerd worden,
komt aan iedere deelnemende persoon in het geheel toe.
Dus zelfs wanneer je slechts één mantra aan het geheel
hebt bijgedragen, ook dan valt het positieve resultaat
van het reciteren van L00 miljoen mantra's je toe.
Ook dit jaar accumuleren we wereldwijd 100 miljoen
mantra's van Guru Rinpoche als Rigpa sangha (we
begonnen hier ooit mee op aanraden van Dzongsar

Khyentse Rinpoche, de incarnatie van Jamyang
Khyentse Chókyi Lodró. Daarnaast continueren we de
beoefening van Vajrakilaya (en in Nederland proberen
we ook de accumulatie van Dakini Tsok gebeden voort
te zetten). Het laatste nieuws op dit moment van

schrijven

is voor de oudere studenten om zich

te

concentreren op de beoefeningen van Vajrakilaya en
Senge Dongma, waarvan met name de Dokpa sectie
(afwenden van negativiteit). Op advies van Trulshik
Rinpoche worden we ook verzocht om Riwo Sangchó te
beoefenen, om zo een positieve omgeving voor ZH de
Dalai Lama's bezoek aan Lerab Ling te creëren. Ngóndro
studenten wordt aangeraden zich te concentreren op de

Vajra Guru mantra en de 100 lettergrepen mantra.
Nieuwere studenten kunnen de vajra guru mantra doen,

bij voorbeeld in de context van de Unifying
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons behalve
aan studie ook aan beoefening wijden. Zo wordt het
onderricht levend in je ervaring en kan het
daadwerkelijk je leven transformeren. Er bestaat hier in
het Westen nog niet echt een cultuur van beoefening en

soms is het moeilijk om jezelf tot beoefening aan te
zetten of om een gezonde €ïewoonte te ontwikkelen om
regelmatig te beoefenen. Een vaardig niddel om je
hierbij te helpen is het verzamelen of accumuleren van

bijgehouden en totalen worden iedere maand aan
Sogyal Rinpoche doorgegeven. Je kunt de aantallen die
je verzameld hebt op een briefje schrijven en in de rode
doos in het centrum in Amsterdam deponeren of je kunt

mantra's, gebeden of meditatie-sessies.
Accumulaties zijn een krachtige manier om obstakels
uit de weg te ruimen en voorspoedige omstandigheden
te creëren voor een ieder van ons, voor het nieuwe
centrum, voor Rigpa wereldwijd en voor Sogyal
Rinpoche, voor wereldvrede en voor het verwezenlijken

je mantra's doorgeven aan Frans Steffek, telefoon: 0597
12103t.

van hun liefdes- en wijsheidspotentieel door alle
voelende wezens.
Recentelijk heeft Rinpoche ons geadviseerd om niet
in een patroon van ongerustheid, bezorgdheid of stress

te vervallen wanneer we ons ten doel stellen om een
bepaald aantal mantra's of gebeden te volbrengen.
Beoefen daarentegen, zo zei hij vorig jaai "with heart,
ease and View - that will be much more po'werful..." (met
hart, gemak en Zicht - dat zal veel krachtiger zijn...). En

recentelijk heeft Rinpoche ons verzocht
40

Practice.

Oudere studenten en mensen die voor Rigpa werken
wordt verzocht om Tong Len te beoefenen.
Het moge duidelijk zijn dat het momenteel ook een
belangrijke tijd voor beoefening is vanwege de overgang
van het millennium.
Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land

" to

really

practice, to focus and to practise togethet'' ( om echt te
beoefenen, gefocust te zijn en samen te beoefenen).

Wanneer je mantra's accumuleert, dan is het verzoek
om ze per maand bij te houden en liefst voor de 7e van
de maand door te bellen.
Veelal zitten aan een mala meer dan 100 kralen. Het
extra aantal (meestal 8 of 11) tel je niet mee, maar dient

er toe fouten en momenten van onachtzaamheid

te

comPenseren.

Indien er een periode van intensieve beoefening is,
dan wordt het op prijs gesteld wanneer je je aantallen zo
spoedig mogelijk na het verstrijken van zo'n periode

wilt doorgeven.

Rigpr Niewsbrief

Gedurende een retraite vinden er elke dag
verschillende sessies plaats:

o

Sessies van beoefening (bijv. meditatie)

o

Onderricht door oudere studenten van
Sogyal Rinpoche, vaak met video'

o

Studiegroepen/ waarin ook gelegenheid is om
ervaringen uit te wisselen

o

Onderricht door Sogyal Rinpoche

Praktische informatie

Retraites met
Sogyat Rinpoche
Wanneer en waar?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op vaste
plaatsen en tiiden retraites. In de afgelopen
iaren waren dat:
o

Van de dag na Kerst t,/m de eerste week

van januari in Kirchheim in Duitsland

o

Met Pasen tien dagen in Engeland, nu al twee
keer in Glastonbury, in een kostschool

a

IIn juni een week retraite in Dzogchen Beara,

Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken. In
Lerab Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een 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 dit zelf (er is wel een restaurant). Vaak ziln er
mogelijkheden voor kinderopvang, met name tijdens de
uren dat Rinpoche les geeft.

Specifieke informatie
Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte data, de

accomodatie, de prijs, alsmede inschrijfformulieren,
krijgt Rigpa Nederland enige tijd voordat een retraite
begint uit het buitenland.
Als je interesse hebt of erover denkt om naar een
bepaalde retraite te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. Je krijgt dan de informatie zodra deze
binnen is, toegestuurd.
Dus heb je interesse voor een specifieke retraite, bel
even 020-4705100. bel even 020-4705100.

het internationale Rigpa retraite centrum aan
de westkust van Ierland (Cork)

o

In de zomer in Lerab Ling, het Internationale
Rigpa retraite centrum in Frankrijk, in de buurt
van Montpellier

Voor wie?
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk. In de
zomer echtet in Lerab Ling, geeft Rinpoche meestal drie
retraites, waarvan een voor mensen die nieuw zijn, een
introductiecursus of stroom t hebben gevolgd; een voor
studenten van stroom 2 en 3; en een voor 'oudere'

W

,il

studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang
intensiever bezig te zijn met het Tibetaans boeddhisme,
het onderricht van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen.
Tijdens een retraite kun je de beslommeringen van het
dagelijks leven achter je laten en proeven aan wat het
boeddhisme voor je zou kunnen betekenen. Als je al

langer met de Dharma bezig bent, is het een goede
gelegenheid je beoefening en inzicht te verdiepen. Bij
zijn recente bezoek aan Amsterdam op 19 oktober zei
Rinpoche nog tijdens zijnlezing: you should do retreat.
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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

í.

een boek, kan

dit voor een tweede periode geleend

worden. Daarna is dat niet meer mogelijk. Voor boeken
die te laat teruggebracht worden, wordt per boek een
boete van 25 cent per dag gevraagd.

?t

Het lenen van tapes
Tapes worden voor één week uitgeleend. Het kost f 2,50

per tape. Er mogen twee tapes per keer geleend worden.

Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet
gevraagd is naar een tape kan deze voor een tweede
periode geleend worden.Daarna is dat niet meer
mogelijk. Voor tapes die te laat terug gebracht worden,
wordt per tape een boete van f 0,50- per dag gevraagd.

De Rigpa bibliotheek

Het lenen van video's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost f

De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan vierhonderd
titels ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën:
boeddhisme algemeen, hinayana, mahayana, vajrayana,
de dood, Tibet en diversen.
De meeste titels betreffen het Tibetaans boeddhisme.
Verder zijn er ook veel boeken over het boeddhisme in
het algemeen zoals in India, China en Japan, over
Sakyamuni Boeddha, soetra's en over de Theravada
traditie zoals bijvoorbeeld van Ayya Khema.
Schrijvers van wie we meerdere titels hebben zijn
Thich Nhat Hanh, Chógyam Trungpa Rinpoche, Tulku
Thondup, Z.H. de Dalai Lama, Dilgo Khyentse
Rinpoche, Namkai Norbu Rinpoche, Tulku Urgyen,

Tarthang Tulku, Pema Chódrón en uiteraard Sogyal

Rinpoche. Verder zijn er veel boeken over de
verschillende scholen van de Tibetaanse traditie, over de
iconografie van het Tibetaans boeddhisme en enige titels
over Tibet in het algemeen.
Verder 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
Curriculum en voor Re-members van Rigpa. Er is dus
geen apart lidmaatschap voor de bibliotheek. In iedere

Nieuwsbrief zal een lijst van de nieuwe titels die
aangeschaft zijn, worden opgenomen.

Nieuwe Titels:
Chagdud Khandro, P'howa Commentary; Ngawang

Zangpo, Jamgon Kongtrul's Retreat manual; Yeshi
Dhonden, The Ambrosia Heart Tantra; Keith Dowman,
The Divine Madman; Jampa Mackenzie Stewart, The
Life of Gampopa; Padmasambhava, Natural Liberation;

gevraagd.

Mensen die buiten Amsterdam wonen kunnen een
titei twee keer telefonisch verlengen!

Openingstiiden:

De bibliotheek is open op beoefenings-

Stichting Rigpa wenst jullie veel lees, luister en
kijkplezier!
Attentie!
De volgende titels zijn afgelopen jaar kwijt geraakt:
Jamyang Norbu, Warrior of Tibet.
Thich Nhat Hanh, Old Path, White Clouds.
Jamyang Khyentse Chokyi Lodro,
The opening of the Dharma.
Padmasambhava, Advice from the Lotus Born.

Dharma, Crystal Mirror IV
Garma C. Chang, The Hundred Thousands
Songs of Milarepa
Sogyal Rinpoche, The Heart of Devotion, audiotape
Sogyal Rinpoche, Even in the Darkness
you remember the Light, audiotape.
Sogyal Rinpoche, The Radiance
of Compassion, videotape.
Sogyal Rinpoche, Where Samsara ends

Buddha Nature.

and Nirvana begins, videotape.

Sogyal Rinpoche, Transforming Dying.

en

cursusavonden en tijdens de openingstijden van het
secretariaat op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en
13.00 uur. Gelieve geen boeken zelf te lenen, maar altijd
met iemand die verantwoordelijk is voor de bieb.

Philippe Cornu, Tibetan Astrology; Chokyi Nyima
Rinpoche, Indisputable Truth; Thrangu Rinpoche,

Op video: Sogyal Rinpoche,Videolink 5, 6 en
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10,- per video. Er mogen twee video's per keer geleend
worden. Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er
niet gevraagd is naar een video kan deze voor een
tweede periode geleend worden. Daarna is dat niet
meer mogelijk.Voor video's die te laat teruggebracht
worden, wordt per video een boete van f 1,- per dag

7;

Mocht je een van deze titels nog in huis hebben, laat het
dan weten en breng het zo snel mogelijk terug.

Rigpa Nieuwsbief

het centrum
Langzaam maar zeker begint de verbouwing van het

centrum aan de van Ostadestraat haar voltooing te
naderen. De laatste verworvenheden: een keuken,

het opknappen van de entree, schilderwerk.
Sogyat Rinpoche bliikt heet getukkig met onze

vorderingen. Hij voett zich echt thuis en een groter
compliment had hij ons amper kunnen geven. ln
overleg met hem, moeten er nu nog een aantal
bouwkundige voorzieningen getroffen worden.

Allereerst moet

er in het middendeel

een

verplaatsbare tussenwand komen, die de ruimte in
tweeën deelt. Op die manier kunnen er twee cursussen
tegelijk gegeven worden, zonder dat de ruimte als
zodanig verloren gaat.
Dan verdienen de voor- en achtergevel ook nog de
nodige aandacht. Het publiek mag best weten dat

er een

Dharma-centrum

is

gevestigd

en

geen

brandstoffenhandel!
En tot slot zijn er tientallen details af te werken.
Genoeg te doen dus.
Maar zoals wel vaker is niet zozeer de hoeveelheid
werk het probleem, als wel het geld.
De schatting is dat we voor de komende, afrondende
fase snel zo'n I 30.000,= nodig hebben, geld dat er

eigenlijk niet is.
Daarom doen we graag een beroep op onze lezers
om een eenmalige bijdrage aan de verdere afbouw en
inrichting.
Speciaal voor deze gelegenheid zijn we een incassoaktie gestart. Je hoeft alleen maar onderstaande strook in
te vullen en op te sturen (of een kopie er van) en Rigpa
zorgt voor verdere afhandeling. ]e kunt natuurlijk ook
zelf een bedrag overmaken.

Hierbii machtig ik de Stichting Rigpa,
van Ostadestraat 3oo, ro73 TW Amsterdam,
om eenmalig een bedrag van

....25, ....5O,

....1OO, anderbedrag,.

...

van miin giro- of bankrekenin over te schrijven.
lk kan deze boeking tot 3o dagen na afschrilving
ongedaan maken.

Naam

Ad res

Postcode/woonplaats

Als je Rigpa, en daarmee het werk van

Sogyal

Rinpoche, op een meer strukturele manier zou willen
ondersteunen, dan kan je overwegen om deel te nemen
aan het Re-membership . Als vaste donateur geniet je
daarbij een aantal voordelen.
Voor meer informatie over deze (hoogstnood-

zakelijke) manier van ondersteuning kan

je

kontakt

opnemen met het sekretariaat voor een folder, of anders
kan je even naar Nynke Valk vragen (020 - 470 51 00).
We hopen in ieder geval dat zoveel mogelijk mensen
een bijdrage willen leveren en dat het Rigpa-centrum
een steeds mooiere en inspirerender plek zal worden.

Gi

ro/ban kreken

i

n

gn u m

mer

Datum

Handtekening

In gesloten en gefrankeerde envelop terugzenden aan
Stichting Rigpa, van Ostadestraat 300, 1073 TW
Amsterdam.

Alaast harteliik dank aoor je bijdrage

43

DE TEMPLE

bLíng

De tem?"L í
De laatste tild worden mensen..in

dan ooit

de tempel.

van de enorm

in Tibet voltro

de afgelopen zomer bepaald met
n de geomantrie en adviezen uit
meesters die bij deze

is Orgyen Topgyal
en ook die van andere

ballingschap

geheel volgens cle

gevolg van dezg

Westerse materialen en

namelijk
meer dan 1000 studenten
en met een uitzicht over

zijn voor de

de bat

van

hele wereld

s
d

kostbare

in

de

Sogyal

spirituele

van Rinpoche's visie te kunnen
Rigpa dringend hulp nodig. Iedereen die

en vrouwen over
Dzogchentraditie en

voelt met het onderricht, heeft nu de

leraar Tertón Sogyal,'
onderricht van zijn lera
waarin wij leven. Dit doet

wilze, maar zonder dé au

àijn grote, levende

traditie tekort te doen.

Door de jaren heen is het du.idelijk geworden dat dit
onderricht de kracht heeft de levens van veel mensen te
transformeren. Het spreekt niet alleen tot onze geest, maar ook tot
ons hart, en niet alleen tot ons hart, maar tot ons gehele wezen. In
een tijdsbestek van een enkele avond kunnen we kenrris maken
met een praktische en inspirerende visie over hoe we ons leven
daadwerkelijk kunnen veranderen. Echter, om deze verandering
te corsolideren, 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

mogeliikheid
te dragen om ook voor toekomstige generaties
de trarsmissie van dit waardevolle onderricht veilig te stellen.
Velen van ons zullen vanaf nu tot ver in de toekomst, de
mogelijkheid hebben tot authentieke spirituele beoefening en
studie in een spirituele omgeving.
Er wordt verwacht dat de realisatie van dit Proiect ongeveer
zes miljoen gulden zal kosten. Een enorm bedrag dai met grote en
kleine bedragen van ons allemaal, opgebracht kan worden.
Volgens de Tibetaanse traditie is de bijdrage aan de bouw van een
tempel een daad van generositeit die enorme verdierlsten tot
gevolg heeft. Als u vragen heeft over dit project of over hoe u zou
kunnen bijdragen, kunt u zich wenden tot het Rigpa centrum in
Amsierdam. U kunt ook direct de onderstaande antwoordstrook
invullen en rnar ons opsturen. Alle donateurs zullen regelmatig
de ontwikkelingen omtrent
op de hoogte worden gehouden
de tempel.

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 Rinpoche's voorganger Terton Sogyal, Lerab
Lingpa. Veel Tibetaanse meesters hebben sinds 1992 Lerab Ling
bezocht en herkend als een zeer bijzondere plek, waar spirituele
beoefening zal floreren, varnf nu tot veÍ in de toekomst. Deze
meesters hebben ook voorspeld dat Lerab Ling een cruciale rol
zal spelen in de verspreiding van het boeddhishsch onderricht en
vooral het Dzogchen-onderricht, in het Westen.
In relatief korte tijd is Lerab Ling het belangrijkste centrum

"'an

|a, ik wil donateur worden van
de tempel in Lerab Ling
naam
adres

postcode

woonplaats

geworden voor het onderricht van Sogyal Rinpoche en zijn
internationale retraites. Deze retraites worden jaarlijks door meer

dan 1000 mensen bezocht en vinden hoofdzakelijk in

44

telefoon

de

zomermaanden plaats- De laatste jaren wordt Lerab Ling ook
steeds vaker door andere Tibetaanse meesters bezocht, die op
verschillende manieren hun waardevolle bijdrage leveren aan het
retraite-programma. Het is de bedoeling dat Lerab Ling ook
gedurende de rest van het jaar steeds meer mogelijkheden gaat
bieden voor kortere of langere retraites, cursussen e.d. Sogyal
Rinpoche heeft te kennen gegeven dat hii in de nabiie toekomst
minder vaak zal reizen, maar steeds vaker op Lerab Ling zal
verblijven om studenten langdurig en grondig te kunnen
begeleiden. Alles wijst erop dat Lerab Ling het hart van de
internationale Rigpa-organisatie zal worden waar veel mensen
zich kururen richten op authentieke spirituele beoefening en
studie. Deze zomer heeft Sogyal Rinpoche gezegd dat het in het
kader van deze ontwikkeling een goede tijd is om een tempel te
bouwen.

o
o
o

met een eenmalig bedrag van
met een maandelijks bedrag

van

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, Van Ostadestraat 300, 7073 TW,
Amsterdam, tel: 020 4705100 en fax 020 1704936
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Lijst van activiteiten
Alle activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het centrum in Amsterdam. Data die vet gedrukt zijn geven aan dat er
een periode van intensieve beoefening plaatsvindt. Hoewel de vorige periode strikt gesproken op 31 oktober eindigde, is het goed om
te weten dat Rinpoche ons verzoekt om in deze tijd daadwerkelijk en echt te beoeÍenen, in verband met het einde van het oude en de
start van het nieuwe millennium.
Iedereen is dagelijks welkom voor Lamai Naljor (Guru Yoga) beoeÍening van 9.30 tot 10.00 uur, behalve op zondag. Ook kun je
aan de Tsok deelnemen door gedurende de Tsok je eigen beoefening te doen (b.v. zitten, mantrarecitatie of Guru Yoga. Vanaf 2000 zal
het mogelijk zijn om zo'n drie maal per maand gezamenlijk meditatie en mededogen te beoefenen op de maandagavond en eens per
maand is er op deze avond gezamenlijke ngóndro beoefening. Mensen die helemaal nieuw zijn en aan de meditatie en mededogen
avonden willen meedoen, wordt aangeraden om op de eerste maandag in de maand dat er wordt beoefend in te steken.
De meeste data voor februari en maart waren bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Vraag ernaar via je
cursusinstructeur of bel het secretariaat.
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Di
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18
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lyVo 22

Wo 22
tr'/o 22
(Za 25

Ngenpa Gu Dzom: Doe deze dag een minimum aan beoefening
Overbruggingsavond voor mensen uit de introductiecursus, 19.30
Ngóndro beoefening, 10.30
Meditatie en mededogen, 15.30
Guru Rinpoche dag: Lamai Naljor enTsok, 19.30
Volle maan: Tara beoefening, 10.00
Volle maan: Lamai Naljor Phowa, 16.00
Winterzonnewende & Sojong: Hart Soetra, Vajrasattva en Narak Kong Shak 17.00
Verjaardag van Z.H. Dudjom Rinpoche: Lamai Naljor en Tsok 19.30,

Januari
Za

1

Zo

2

Dakini dag: Lamai Naljor en Tsok, 19.30
Verjaardag van Jamgón Kongtrul: Lamai Naljor en Tsok, 19.30 )
Deze drie dagen gaat de beoefening alleen door als er voldoende mensen
aanwezig zijn om het te dragen. Neem contact op met het centrum.
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Do6
Zo9
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Zo '1.6
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Di 18
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Do 20
Do 20
Do 20
Vr 21,
Vr 27
Vr 27
Vr 21,
Zo 23
Zo 23
Ma 24
Zo 30
Ma

31

Dharmapala dag: Beschermersbeoefening, 16.00
Soiong: Hartsoetra, vajrasattva en Narak Kong Shak, 17.00
Nieuwe maan: Tara beoefening, 10.00
Start Stroom 2Blok7 in Utrecht, 10.30
Guru Rinpoche dag: Lamai Naljor en Tsok, 19.30
Start Stroom 3 Blok 4 in Amsterdam, 10.30
Meditatie en mededogen beoefening, L9.30
Start Stroom 2 Blok 1 in Amsterdam, 19.30
Start Stroom 2 Blok 5 in Amsterdam
Start Stroom 1, Blok 3 in Groningen, 20.00
Start Stroom 2,Blok4 in Groningen,20.00
Start Stroom 2,Blok2 in Amsterdam, 19.30
Sojong: Hart Soetra, Vajrasattva en Narak Kong Shak, 19.30
Start Stroom 1, blok 1 in Amsterdam, 19.30
Start Stroom 2, Blok 8 in Amsterdam, 19.30
Volle maan: Tara beoefening, 10.00
Volledige maansverduistering: Beschermersbeoefening, 17.00
Volle maan: Lamai Naljor Phowa, 19.30
Start Introductiecursus in Amsterdam, 19.30
Start Stroom 2 Blok I in Utrecht, 10.30
Verjaardag van Longchenpa, Tsok, 19.30
Meditatie en mededogen beoefening, 19,30

Dakini dag: Tsok, 19.30
Ngóndro beoefening, 19.30

Februari

Vr 4 t/ m Zo 6 februari: Vermoedelijke data voor Periode van intensieve beoefening.
Vr 4 Gutor (afwenden van negativiteit van het oude jaar), Sojong en Beschermersdag:
rt Soetra, Va jrasa ttva en Beschermersbeoefening, 1 9.30
Nieuwe maan: Tara beoefening, 10.00
Nieuwe maan en gedeeltelijke maansverduistering: Lamai Naljor en Tsok, 19.30
Ha

Za 5
Za 5
Zo 6
Ma 7

LOSAR: Tibetaans Nieuwjaar, Dag van Beoefening, 7.15 tct 22.00
Meditatie en mededogen beoefening, 19.30

Retraites: Kirchheim: 28 december - 7 januari. Met Dzogchen Rinpoche ,
Sogyal Rinpoche en Tulku Pegyal Rinpoche.
Dzogchen Beatal. 17 - 28 december. Met ïïrlku Pegyal Rinpoche.

Handel: 27 decembet - 1 januari.
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