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Ongemerkt is de zomer vergleden in een explosie van herbtkleuren als een laatste viering van een bewogen jaar. Bewogen

omdat afgelopen zomer een groot meester, Nyoshul Khen Rinpoche, orerleden is, van wie Sogyal Rinpoche ooit heeft

gezegd: "Hil is de stem van Dzogchen". lronisch genoeg, omdat het f,rsieke spreken hem zo moeitilk 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 ziln onderricht veelvuldig citeert.

Daarnaast een beknopte biografie van Nyoshul Khen en Tineke Peeters geeft een persoonlijke impressie van haar

bezoek aan de Dordogne waar zii heen reisde om haar laatste respect te betuigen aan Nyoshul Khen.

Henk Heerink geeft een prachtige beschrijving van ziin reis naar Thaitand met ziin 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 ditmaal crver het inrichten van een eigen altaar gaat. Tevens een

bijzonder verstag van een bijzonder project, het "Wishing Wett" project, opgezet door een van onze Sanghaleden, Agnes

Bozsogi. En niet te vergeten iullie persoonlijke verslagen van retraites, de 'lifeforce' van onze nieuwsbrief. Btiif schriiven.

Mij rest nog luttie 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 hii of zij hoopt te 'rinden. 
Namens de redactie, Katja Vos
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Lama ann Onschatbare ariendelijkheid,
alleen u herinner ik me!

ln memoriam Nyoshul Khenpo Rinpoche door Johan Dijk

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 als Z.H. Dudjom Rinpoche en Z.H.
Dilgo Khyentse Rinpoche overleden op soortgelijke
wljze.

Khen Rinpoche was een van de laatste grote
Dzogchen en Rim6 meesters die in Tibet zijn opgegroeid
en hun studie en beoefening daar voltooidi:n. 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
van het experi€nti€le onderricht, nyongtri Dit is

gebaseerd op de essentiiile mondelinge instructies van
de Nyingtik, de kern van de Grote Perfectie, Dzogpa
Chenpo, de hartessentie van de grote meesters
Longchenpa en Jigm6 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. Dilgo 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,
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
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
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. Hlj 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 l932in Kham, in het
oosten van Tibet geboren. Zijnvader leefde als een soort
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cowboy en bandiet en verliet het gezin van tien kinderen
toen Khen Rinpoche nog jong was. Zijn 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 harts-
discipel van Patrul Rinpoche, hadden grote
verwachtingen van Khen Rinpoche. Ze zongen en deden
beoefening blj zljn 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 zozeet zijn
vaders, maar zijn moeders voetspoor te volgen en een

gekwalificeerde lama te vinden. Gedurende drie jaar

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

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 zljn tiende zorgde
hij voor de schapen van het klooster. Bij mooi
zomerweer was dit heel ontspannen werk, maar het kon
ook koud en zwaat zijn, met hagel en wind en schapen
die verdwaalden in mist en ravijnen. Het natuurlijke
begin van zijn meditatieve ontwikkeling vormden de
idyllische zomerdagen van zijn kindertijd: zittend in de
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 hlj 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 Ngcindro. Ook
ontving hij onderricht over de ondeelbaarheid van de
meditatiebeoefeningen shamata en vipassana en

beoefende hij dit. Rigdzin Jampel Dorje gaf Khen
Rinpoche toestemming om in het klooster onder een

belangrijke Khenpo, een erudiete en getalenteerde abt- 5



schuldeisers. Hij verbleef
op afgelegen plaatsen
en in grotten, en in
verborgen shangri-la
valleien waar de grote
patriarchen en matriarc-
hen uit het vajrayana
boeddhisme hadden
beoefend. Van de
Kagyupa traditie beoef-
ende hij Mahamudra en
de zes yoga's van Naropa;
hij beoefende de Sakyapa
Lamdr6 en de Kord€
Yerm6; en hij maakte zich
de Kalachakra eigen. Zijn
eigen Tsaw6 Lama
bevestigde dat Khen
Rinpoche al deze
beoefeningen had vol-
tooid. Vervolgens reisde
hij en ontving onderricht
en transmissies van meer
dan twintig verlichte
meesters. Zo werd
Nyoshul Khen Rinpoche
een niet-sectarische Rim6
lama en werd erfgenaam
van alle belangrijke
scholen en overd-
rachtslijnen in het
Tibetaans boeddhisme.

In 1959 ontsnapte
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, ZHDilgo Khyentse Rinpoche enZH
de 16e Gyalwa Karmapa. Zij verzochten hem om in hun
kloosters khenpo te worden.

Van de honderdduizenden die een mens in zijn leven
ontmoet is de Tsaw6 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 erbuitery op
allerlei soorten plaatsen, in gezelschap van de meest

uiteenlopende mensen. Soms was hij in een staat van
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,

Rigpa Nie*.nsbief

met een gouden
initiatievaas in zijn hand.
Op andere momenten was
hij volkomen berooid en
bedelde in de straten van
Calcutta. Hlj zei dat dit
zoveel ervaringen en

herinneringen zijn en dat
zlj alle als een droom zijn:
illusoir en vergankelijk.
Het ene moment in een

overbevolkt vlucht-
elingenkamp of bedelend
in de straat, een ander
moment vliegend over
oceanen/ slapend in hotels
en dinerend in luxe
restaurants.
Begin jaren 70 overleed
Nyoshul Khen Rinpoche
bijna door een hartaanval.
Voordien gaf hij
onderricht en transmissies
aan duizenden in het hele
Himalaya gebied. Na die
tijd was hij gedurende
jaren geheel invalide. Op
advies van de grote
Bhutanese yogi-meester
Lopcin Scinam Zangpo,
ging Khen Rinpoche
veelvuldig lang-leven-
beoefening doen en nam,
terwijl hij tot dan toe
monnik was geweest/ een
vrouw aan zljn zljde.
Sinds die tijd was hij
samen met zijn lang-

leven-gezellin en vrouw Damchci Zangrr.o. 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 Damchd{a over uit
Bhutan. Zijn gezondheid 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 Teachings en Vajra Songs

Nyoshul Kh.enpo
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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 behokken 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-nafuur.

Rigpa Nie*wsbtief

Het B-aspect is gewond, gekrenkt, pijn aangedaan,
vervolgd, misbruikt, niet begrepen, verstoken var- 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 zij 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



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
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

Rigpa Nieansbrief

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' 

Tinek Peeters
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De bedri eger bedrogen ffi*
(Een oud verhaal naverteld.)

gepakt en met hem wegvloog. lk heb nog in

mijn handen geklapt en zo hard mogelijk

geschreeuwd, maar het hielp niets. Hij tiet hem

niet Ios'.

'Je liegt! Zoiets kan een havik onmogetijk

doen. De jongen is daar veel te zwaar voor!'

'Dat kun jij wel zeggen, maar wat kan ik

er aan doen? Het is toch echt gebeurd.'

Rigpa Nieuwsbrhf

'Edelachtbare, ik heb deze man vijfhonderd

ploegscharen gegeven om voor mij te bewaren,

maar hij zegt me nu dat muizen ze hebben

opgegeten. Hij tiet me zelfs de keutels van de

muizen zien die het gedaan zouden hebben. Als

muizen ploegscharen kunnen eten, dan kunnen

.baviken toch zeker ook jongetjes meenemen.

Witt U dan eerst mijn klacht uitzoeken of dat

verhaaI over die muizen waar is?'

De rechter begreep direkt dat deze man een

tegenzet had bedacht om de dief van zijn

ploegscharen te ontmaskeren. Hij zei:

'Dat is goed door U verzonnen!' en hij deed

daarna direkt uitspraak:

'Dit antwoord aan de bewaarder van de

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

meevoeren?

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'.

Zo kreeg de 66n ziin zoon en de ander zijn

spullen terug. Maar of die twee vrienden zijn

gebleven, vertett het verhaal niet. Wat denk jij?

Bron: 'Ongriipbaar is de Ganges,
verhalen uit het Pali'
(bewerkt door Henk Heerink)

@
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De vader begon te schetden. 'Je bent een

kinderdief, 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

de rechtbank.

h
.tr

€r' De 'vriend' die de ploegscharen

had 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 zaak voor mij uitzoeken?'

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

jongetjes meenemen', zei de rechter.

'Edelachtbare, mag ik U een vraag stellen:

haviken kunnen niet wegvliegen met kleine

kin d eren, maar kun nen m uizen wel

ploegscharen oppeuzelen?'

'Wat heeft dat er nu mee te maken?'

73



duidelijk dat hij de weg naar Lahod 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
zicht op de achterflank van de Potala keken we
enigszins wezenloos om ons heen.

We besloten de weg te vragen en stapten een
binnenplaats op van een Tibetaans bedrijfje. De
Tibetaan die ons in gebrekkig Engels te woord stond
wist onmiddellijk bij het noemen van de naam Laho6
Gompa waar we op doelden. Hij liep met
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 Laho6
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 vrouw, 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 Tibetanen.

Plotseling na een uur stopte er een landrover. Er
werd iets meegedeeld in het Tibetaans. 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 audi€ntie hield. We konden de
volgende dag terugkomen.

De zware ijzeren poort zwenkte open om de
Iandrover binnen te laten. Enkele wachtende Khampa's
(Tibetanen 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
prachtige villa versierd met Tibetaans schilderwerk.
Weer werd ons vriendelijk meegedeeld dat de Karmapa

Rigpn Nic*wsbrief

pas de volgende dag audidntie zou geven. Mary echter
vertrok de volgende ochtend al vroeg naar het noorden
van Tibet. Zij verzocht de monnik vriendelijk of we
konden wachten op de terugkeer van de Karmapa. We

hadden al zo lang gewacht en gehoopt op een
ontmoeting.

Het bleef enige tijd stil. Plotseling richtte de monnik
het woord tot mij met de vraag: "Who is your root
lama?" , waarop ik antwoordde met "Sogyal Rinpoche".
Ook Mary beantwoordde de vraag. Wederom bleef het

enige tijd stil. De monnik overlegde in het Tibetaans
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
verwezen. 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.

Dorine Rieffe, april 1999 15



olifant, de krokodillen, de prehistoriscfre vindplaatsen,
de apen, de slangen, de tochtjes op de Mae Khong, de
pr-achtige Thaise dansen, de dierentuinen en niet te
vergeten de zwembaden. Bovendien waren we lang niet
altijd de weg kwijt en waren de kaarten soms wdl
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
belangrijkste religieuze plaatsen moesten proeven. Het
was tenslotte hun land.
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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
zwljgen 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 zlj 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 66n in Nederland voor hem te kopen.

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
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doen samen met de Thai, de verbaasde blikken van
omstanders ten spijt.

Vele monniken spreken slechts Thai, waardoor een

gesprek vaak onmogelijk is, maar de liefdevolle
vriendelijkheid die zo kenmerkend is voor de Dharma,
proef je op zo'n moment sterk. Toen ik in Chiang Mai in
66n 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,
maar de vacantieplicht roept.

fre#**

E6n klooster in het
noorden van Thailand
langs de Mae Khong
sprak ons allen erg
aan. Daar beoefenen
monniken stilte-
meditatie, soms
maandenlang.
Plotseling stonden we
voor een hermetisch
gesloten schrijn met
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 zeet door
geihtrigeerd, 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
onzekere over de aard van dit 'lceeld'.

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
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.

In winkels en wats ligt oo\ een keur aan boeken over
de B{eddhadharma. Tot mijri verrassing kwam ik o.a.

een b'oek tegen van 66n 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 agenda-
gestuurde druktemakerij weer op te pakken.
Henk Heerink
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Het verzolgen van een altaar
Het omgaan met religieuze voorwerpen zoals je die op het
altaar vindt kunje ook als beoefening zien. ]e 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 leggery er niet met je adem te dichtbij te komen en
ze regelmatig af te stoffen en schoon te houden. In de
Tibetaanse traditie wordt meestal wierook gebruikt om een
voorwerp te zuiveren bijvoorbeeld als het op de grond
gekomen is. Thbaksrook schijnt uit den boze te zijn in de
omgeving van een altaar. Een altaar moet ook niet al te laag
zijn.

AIs je veel mantra beoefening doet, is het belangrijk om
wanneer je kaarsen uit doet altijd een kaarsendover te
gebruiken en ze nooit uit te blazen. Dit schijnt de
zegenende kracht, die je in je adem opbouwt door recitatie
van mantra, aan te tasten.

Bij vervoer van afbeeldingen van boeddha's is het goed
ze zo in te pakken, 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.

le zou je kunnen afvragen waar al die regeltjes voor
nodig zijn, maar juist het niet vergeten van al die
aandachtspunten scherpt je aandacht en gewaarzijn en
credert een spirituele omgeving in je geest. Aan de andere
kant is er ook het gevaar dat je de regels te serieus neemt
en een beetje verkrampt en dogmatisch erin wordt. Dan
neem je jezell te serieus en vergeet je de spirit van
ruimtelijkheid en ontspanning die inherent is aan
authentieke beoef ening.

Door met aandacht met religieuze voorwerpen om te
gaan accunuleer je al doende positief potenfieel, cre€er je
een inspirerend spiritueel krachtveld en betuig je
uiteindelijk diep respect aan je fundamentele natuur.

Offenndes
De acht offerandes
Als je eenmaal je altaar hebt opgezet is de volgende stap
om offerandes aan te bieden aan deze verzameling van
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
Iekker geurtje in je kamer te geven maar als reukofferande.

Rigpa Nieawsbief

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 tebieden 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 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 besprekery doen we dat altijd vanuit het
gezichtspunt van het altaar. Omdat we ons meestal
tegenover een altaar bevinden, 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:

Padam:

Pupe:

Dupe:

Aloke:

het bakje is gevuld met water en een

beetje saffraan.

het bakje is gevuld met water en een

beetje saffraan.

schoongemaakte rijst wordt geparfumeerd
met saffraanwater en wordt gedroogd.

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

het bakje wordt gevuld met saffraanrijst 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
achter staan.

een Tibetaanse boterlamp met een
watnelichtje of gevuld met olie en een
drijvende lont. Tegenwoordig gebruikt
Sogyal Rinpoche vaak een klein electrisch
lampje hiervoot vooral omdat open vlammen
op fatale wijze insekten zoals motten
aantrekken en vanwege het brandgevaar.
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WISHING

WELL
Hieronder votgt een vraaggesprek met Agnes Bozsogi ter

gelegenheid van haar'Wishing Well Sculptures Projecf'.

Het project behelst het maken van 10.000 Wishing Well
beeldjes die zij in vijf continenten wil exposeren en
verkopen. Tijdens het credren 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/m 17 oktober te zien in Galerie Kalira in Den Haag.

Wil je ons wat vertellen over de achtergrond van je
" Wishing Well" projekt? Hoe ben je tot het plan voor
het project 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 beinvloed 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 zal. '

Vroeger werkte in vooral heel groot. De laatste jaren

was ik echter steeds kleiner
gaan werken. Niet alleen
kleiner maar ook abstracter.
Het bleven, zoals ik dat noem,
dubbelbeelden: twee figuren in
66n 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.

Wishing
Well

Sculptures

-1 t,Br l? oktobcr 1999
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Tijdens de kerstretraite in "Dzogchen Beara" in lerland

met Z.E. Dzogchen Rinpoche ontmoette ik Dzogchen

Rinpoche's vrouw Kelsang-ta, die vertelde over haar

werk in de zz Tibetaanse nederzettingen rondom het

Dzogchenklooster in Dhondenling in Zuid lndia.

Sindsdien ondersteun ik via een financi€[e adoptie

een jongetje in een van de dorpen "Viltage U"

genaamd. Hier volgt de vertaling van een artikel

zoals dit verschenen is in "Dzogchen News nr.3 May

t999" waarin zij haar werkzaamheden uiteenze:

Hnllo, Ih ben lGkang Tsomo, d,e proww van Dzogchen
Rinpocbe en rnoed.er pan Tsewang Rinzin. De
afgelopen twee jaar ben ik bezig spznslrs en fond;en te
werven ak ik Rinpocbe rergezel op zijn teaching-
reizen nanr Ewropa en het Westen. Ik heb d.it project
'Tarn'genoernd. owd.at het mij doet d.enhen aan het
rneded.ogen van de Godin Tara d.ie abijd. hlaar staat
lrm lns te helpen. Ik weet heelgoed. hoe het leven yoor d.e

vlwchtelingen in d.e d.orpen is, aangezien ih er zelf ben

opgegroeid.. Toen ik Eurlpa. bezocht en d.aarna
terwgkeerd.e, zag ih een grozt perschil in de rnanier
wa.a.rzp ?nensen leven. Vannf dat ruorytent d.acht ik d.at
ih iets zow kwnnen doen om te helpen, aangezien ik. d.ie

kans beb als ih reis. De vele lnensen d.ie ih in het Westen

lntrnlet, zijn z0 enlrw ge i'ntere sseerd. en

ond.erstewnend, betgeen mij heel er! stiruuleert.
Ih bezoeh regelrnntig de owde, nrnte en zieke rnensen

in d.e d.orpen en geef hen sponsorgeld. om. hen te helpen
wet voed.sel, kleding en rnedicijnen. Als er rnensen wit
ltet Westen en pa,n Rigpa het klooster howen bezoehen,

vind ik het prettig hen mee te nernen zod.at zij met

eigen ogen hwnnen zien hoe het lepen hier werhelijh is.

Het d.oet rne wel plezier als zij een gift geven. Pientere
stwdenten d.ie and.ers niet in staat zijn hwn opleiding
t00rt te zetten word.en ook. gesponsord. Wel kind.eren
d.ie d.e lokale school bezoeken, kornen wit erg arrne

farnilies d.ie zich geen aanschaf vnn un'iforrn, boehen

en schrijfw aren hwnnen p eroorloven.

In de toehornst hopen we weer te hwnnen doen voor
d.e schoolhind.eren d,oor een gemeenschappelijke
bibliotheek 0p te zetten. Veel kind.eren d.ie d.e

rnid.d.elbare school en wniversiteit d.oorlopen hebben,

b ezin e n g e en h ennis 0 vntr ent carri ire -p ersp e cti e v e n e n
hebben weinig 1)ertrluwen in het vinden pan werh in
d.e Ind.iase gerneenscbap- De bibliotbeek zow een plek
hwnnen zijn waar ze nueer kunnen ontd.ekhen oper d.e

wereld. bwiten d.e ned.erzetting en wa.a.r ze wellicht
hwnnen leren orngaan wet een clTnputer. Wel van de

owd.ers zijn slecht opgeleid. zod.at peel hinderen niet
door hebben hoe belangrijh een lpleiding is. De school

verheert in een erg slechte staat; d.e lneeste lohnlen
hebben geen rnewbilair en raruen, zijn erg srnerig en

sornwige wuren stlrten in. De kinderen zijn d.e

toehornst van het Tibetaanse volh en d.aarotn is het zo

belangrijk d.nt zij een eerlijke hans krijgen.
Dit is d.ws rnijn kleine poging orn rnensen in behoeftige

ornstnnd,igheden te helpen. Ik. zow niet in staat zijn d,it te
d.oen zond.er de hwlp pan alle splnszrs, d.onatewrs en

and.eren d.ie met mij snrnenwerken in het Westen. Dus
hartelijk d.nnk nan jwllie alleruaal. Tbt ziens!

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

Heb je belangstelling om een van de Tibetaanse
kinderen uit een van de dorpen financidel te
ondersteunen wat mogelijk is vanaf fl.35/= per maand,
dan kun je contact opnemen met mij. Je ontvangt dan zo

spoedig mogelijk in-formatie over "jouw" kind; hoe je

kunt schrijven, betaling e.d. en een exemplaar van
Dzogchen News. Nel/l Smit tel. (0182) 575060 23





hierover is op aanvraag verkrijgbaar bij Zam. Het telefoonnum-
mer is 020 - 4704940. We zijn op werkdagen tussen 10.00 en 13.00
uur bereikbaar. U kunt ook uw bestelling via het antwoordappa-
raat opgeven, of een briefje sturen.

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

Sogyal Rinpoche credert 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-
grijk als de woorden van het onderricht. Rinpoche geeft ook
antwoord op een vraag over het overlijden van zijn vader, en geeft
uitleg over de betekenis en de beoefdning van de mantra OM
MANI PADME HUM HRIH.

Het onderricht en de beoefening van het boeddhistische pad
geven ons instrukties over de wijze waarop wij authentieker kun-
nen worden. Ze kunnen samengevat worden tot 66n punt
namelijk de diepe ervaring van onze ware natuur. 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 gaa! ongeacht de moeilijkheden
die we het hoofd moeten bieden.

Deze geestestoestand is echter in ons dagelijks leven, waarin
we vaak afgeleid en afwezig zijn, niet aanwezig. Beoefening is de
enige manier om onze geest te transformeren en om het gewaarz-
ijn dat daaruit voortkomt te integreren in al ons doen en laten.
Het belichamen van beoefening en deze in al onze handeiingen
tot uitdrukking laten komen is wat beoefening in wezen is.

Finding happiness and overcoming aggression TAp312
Rigpalink augustus 1.999

New London & Los Angeles, resp. 19 &9 juni1999

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 gefrustreerd 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 ons deze kennis eigen te
maken en de integratie die onze manier van leven verandert.

Peeling off the ego TAP313
Rigpalink september 1.999

Londen, 12 mei 1999
Ook op video verkrijgbaar VID313

Geurspireerd door het publieke onderricht dalZH de Dalai Lama in
mei '99 in Londen gaf ,IaatSogyal 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 nafuur, te gaan ervaren.

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

ego en voor negativiteit. Deze afwezigheid van onwetendheid
openbaart ons eigen innerlijk gewaarzijn van de onderlinge
afhankelijkheid van alle verschijnselen. Het besef dat alle verschi-
jnselen 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
onmetelijke perspectief. Als wij 'kinderen van illusie' kunnen wor-
den dan zal elke gedachte en elke emotie verdwijnen zoals die is
opgekomen: als luchtbellen die riaar het wateroppervlak stijgen en
daar openspatten.

A Practica[ Guide to the Path of Compassion TAP314
Rigpalink oktober 1999
Lerab Ling & Dzogchen Beara, resp. 1,2-1,4 & 3 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 vergeiijkt deze met sangye, het Tibetaanse woord
voor Boeddha, en laat op deze wijze zien hoe Bodhicitta de ver-
lichte 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 lev-
ende wezens, dat gepaard gaat met een doordringend inzicht in
shunyata, de natuur van de werkelijkheid zelf".

AIs we het pad van mededogen volgen en praktizeren dan zal
ons inzicht een cruciale wending nemen. Als we de illusoire natu-
ur van de door onszelf gecreeierde 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 wilien
najagen van ontelbare onbereikbare verlangens.

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



De voornaamste geluksfactor in ons leven is ons
innerlijk evenwicht. Verstorende emoties zijn onze ware
vijand, vermomd als natuurlijk 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 en zet ze eens tegen elkaar af.

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

Zulk bevrijdend inzicht kunnen we naar andere
Ievende wezens uitbreiden en zo ons mededogen voor hen
ontwikkelen. Maar er zljn, 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 zljn rnet 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 waarneming van ons
niet, maar wel het idee van een objectief en onafhankelijk
bestaan der dingen. Door zo'n opvatting gaan we daarnaar
grijpen en onstaat ons lijden. Inzicht in hun ware aard
beinvloedt 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.

Onze verantwoordelijkheid 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 orue aard, technologie de bron van problemen op
deze planeet. Zonder ons zou er vrede en minder
verwoesting en bloedvergieten zijn, want wij gebruiken
onze intelligentie verkeerd.

Rigpa Nieawsbrief

Aan de oppervlakte lijkt de materi€le 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 onze intelligentie
in de goede richting te sfuren dienen we altruisme 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 bevorderf lichamelijk en geestelijk, de verdere
ontwikkeling. Zo ontstaat er minder angst en meer
zelfverlrouwen.

In onze maatschappij echter is de verhouding tussen
ons verstand en ons warrne hart uit balans geraakt. Ons
verstand heeft de overhand gekregen. Toch heeft de mens
van nature een groot vermogen om dat warme hart te
ontwikkelen en zo de maatschappij te veranderen. Zijne
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
altrui'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. taining 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 zijn. Zo worden veien aangespoord om
op hun manier de goede menselijke eigenschappen te
ontwikkelen. Het zou goed zijn als de verschillende
religies harmonieus en met 66n 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?

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 zljn.

Door H. Heerink
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van pati€nten. 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 ideeile en financidle 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 informatie kunt u zich wenden tot de Chagpori Support
Groep Nederland tel 033 4945523.
Voor consulten: Chagpori Centrum ttoor Tibetaanse Geneeswijze tel
020 6720227.

Paul de long
Vz. Chagpori Support Groep Nederland

Shedra studie in Lerab Ling
October - December zooo

De basis voor ontwikkeling in Dharma is een batans

tussen studie en beoefening - 'she drup' in het

Tibetaans. Beide aspecten moeten aanwezig ziin in

het pad van elke student. Er is zelfs sprake van

onbegrip als ie ze ats gescheiden ziet. 7e ziin votledig

complementair en verdiepen en versterken elkaar.

Een pad zonder beide elementen 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 cenkum
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.

Rigpa Nie*rosbrief

Het is de bedoeling dat de Rigpa Shedra in het najaar
van 2000 van start gaat. Dan begint een intensieve studie
periode die van L 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
maanden onderricht te komen geven. Het shedra
programma zal worden geopend door Ven. Ringu Tulku
Rinpoche. Later zullen ook andere leraren worden
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,
sfudie- 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.

An opportuniry tO gO
oeeper
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Ngondro retraite
Irrab Ling L999
Na een druk jaar brak de vakantieperiode aan en ging

ik meteen voor mijn vierde Lerab Ling-retraite naar

Zuid-Frankriik. 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
aanwezig, had zijn staf nadrukkelijk meegegeven dat de
deelnemers op hun gemak moesten worden gesteld. Dat
gaf mij zowaar de gelegenheid rustig aan te komen en te
Ianden. In Lerab Ling gaat niets zoals je het verwacht.

Maureen en Ian voerden ons de eerste dagen
intensief door de Ngcindro. Een paar dingen die mij
raakten wil ik hier noemen.

lan 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 zeger9 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 inderdaad 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 gtaag 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".

Rigpa Nieawsbricf

Een vraag die van tijd tot tijd bij 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
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 narr. zat ik 'm ook te
knijpen omdat mijn auto op de parkeerplaats door
diezelfde oversized pingpongballen werd gestenigd.
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personeel. Dus doe je zelf vaak dingen die je eigenlijk
zou moeten kunnen delegeren, en moet je een beetje
creatieve oplossingen zoeken. Daar komt nog bij dat
Rinpoche regelmatig op het laatste moment alle
plannen omgooit, wat de gemoedsrust ook niet echt in
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

meter, 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 zljn, om weer een Drubchci 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 drie-
maanden-retraite, die in drie weken het hele eerste jaar
van stroom 2 doorliepen. Er waren ook mensen die
ergens woonden waat ze het stroomprogramma niet
kunnen volgen en die alleen voor deze drie weken
kwamen.

Toen kwam de Ngcindro retraite en Rinpoche
arriveerde, en begon met een knallend onderricht over
Vajrakilaya. Hij gaf een overzicht van de Ngcindro, 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 Drupchci.
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
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

Rigpa Nieawsbrief

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 zljn 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 oktober, 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.
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Ir
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 meer/ maar improvisatie. Welworden op
zeer directe wijze gecon-fronteerd met het'onderricht
van Sogyal Rimpoche. Na een eerste schok groeit mijn
respect voor het incasseringsvermogen van zijn
medewerkers en voor zljn inzicht en diepe

---$etrokkenheid.
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
video-opname van een Frans televisieprogramma
vertoond. Dzongsar Khyentse Rinpoche wordt
geihterviewd vanwege de nominafie van zijn film voor
het filmfestival van Cannes. "Film is wel het ultieme
medium voor een boeddhist", denk ik. Spelen met
illusies.

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
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
Longaker. Ze doet met ons diverse, soms roerende,
compassie-beoefeningen. Weer zo'n inspirerend
voorbeeld, dat de weg die wij kunnen gaan zo
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.

Rigpa Nieawsbrief

Het programma wordt steeds drukker, we worden
ook nog ingedeeld in studiegroepjes. Het wordt te
intensiei 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 dal, het boeddha-
kapelletje, 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
bracht. Maar deze muziek is anders, maakt me wakker.
Juist het oorverdovende hoorngeschal geeft me een
diepe ervaring van heldere, lege rust.

Precies aan het eind van de laatste ceremonie breekt
er noodweer uit: stortregen , donder en bliksem. Ons
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 ztan Vuuren
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Studie en beoefening
Het Rigpa curriculum
Stichting Rigpa verzorgt een cursusprogranuna waarin een
graduele training in de sfudie 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 studie- en beoefeningsprogramma,
waarin alle facetten van het spirituele pad aan bod komen.

Introductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Hierin zullen
diverse thema's van het boek kort behandeld worden. De
cursus bestaat uit een kennismaking met de basisprincipes
van meditatie, het beoefenen van compassie, reflectie op
levery dood, karma en de betekenis van boeddhanatuut
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 sfudent.

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

Rigpa Nieawsbrief

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 Lojong-
onderricht 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.

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

lntrod uctiecu rsu
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
Iangzamerhand het onderscheidingsvermogen
ontwikkelen om de ontelbare verwarringen van
onwetendheid te herkennen voor wat ze z1jn, zodat je
nooitje verbondenheid in gevaarbrengt ofje perspectief
verliest."
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Stroom 2 blok 5 op dinsdagavond
van 19.30 tot 21.45

Voor hen die blok 4 hebben gevolgd
januari: 18 en 25

februari: l, 8, 15, 22 en 29

rnaart;7,1.1en2l

Stroom 2 blok 8 op donderdagavond
van 19.30 tot 21.45.

Voor hen die blok 7 hebben gevolgd.
januari: 20 en27
februari: 3, 10, 17 en24
maart:2,9,16 en23
Plaats: Rigpa Centrum

Van Ostadestraat 300

Amsterdam

Utrecht
Stroom 2 blok 1 op zaterdagen
en zondagen van 10.30 tot 16.30

Voor hen die stroom t hebben gevolgd.
januari:23
februari: 13 en26
maart: 5 en 26

Stroom 2bIok7 op zaterdagen en zondagen
van 10.30 tot 16.30.

Voor hen die blok 6 hebben gevolgd.
januari: 9 en 30

februari: 6 en27
maarl 12

Plaats: Centrum WeIt

Doelenstraat

Utrecht

Groningen

Stroom 2 blok 4 op woensdagavond
van 20.00 tot22.15.
Voor hen die blok 3 hebben gevoigd
januari: 19 en26
februari: 2,9,L6 en23
maart:8, 15,22en29
Plaats: Vipassana Meditatie Centrunt

Knmerlingh O nness tr aat 7 1

Groningen

Kosten: perblok fl.t65,- minimafl. 135,-

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

kunnen 25 7o kort,ng krijgen op de cursusprijs.
Deze wordt dan resp. tl. 127,50 / fI. L05,-

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 2blokL, Amsterdam" of
" Stroom 2 blok 1, Utrecht"of
" Stroom 2blok2, Amsterdam" of
" Stroom 2 blok 5, Amsterdam"of
" Stroom 2blok7, Utrecht" of
" Stroom 2 blok 8, Amsterdam".

Rigpa Nieuwsbrief

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.

"Stroom 2bIok 4" .

Stroom 3

Amsterdam

Stroom 3 vindt alleen plaats in Amsterdam.
Stroom 3 bestaat uit 9 biokken van ieder 3 zondagen.

Stroom 3 blok 4: op zondagen van 10.30 tot 17.00

Voor hen die blok 3 hebben gevolgd.
januari: 16

februari: 20

maart: 19

Plaats: Rigpa Centrunt

Van Ostadestraat 300

Arnsterdam

Kosten: perblok fl.735,- minima fl.1.20,-
Dit is inclusief klapper en audiotapes.

Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3 )
kunnen 25% korbng krijgen op de cursusprijs.
Deze wordt dan resp. tl.116,25 /fl. 105,-

De korting geldt namelijk niet voor het materiaal.

Opgave Stroom 3:

In verband met de te bestellen tapes, telefonische opgave
voor 19 december.
Maak het bedrag over naar Rigpa, Amsterdam, giro nr:
3533736 o.v.v "Stroom 3 blok 4 Amsterdam".

Oproep

Vrijwiiligers gezocht
Heb je zin om als vrijwilliger mee te werken
aan Rigpa, neem dan contact op met het
secretariaat. We zoeken hulp bij:
Eoenementen,
Boodschappen doen (Ikeer per week),
(cursus) administr atie,
mailings (ad hoc)
het kopidren uan cursusmateriaal.

Gezocht: een printer geschikt voor Macintosh,
ten behoeve van het transcribeerteam.
Graag bellen met Tineke Peeters (040-2480717)
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Een Sangha van
Beoefenaars in Nederland

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 creeiren.

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
cocirdinator 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 Ngiindro-beoefening (tegelijkertijd de Dudjom
Tersar Ngiindro voor stroom 2 studenten en Longchen
Nyingtik Ngiindro voor stroom 3 en sadhana-studenten)

9.00 uur pauze

9.30 uur Guru Yoga (voor beginnende studenten: zitten met
de Vajra Guru Mantra, stroom 2: Dudjom Tersar Lamai Naljor,
sfroom 3: Longchen Nyingtik Lamai Naljor).

10.00 uur pauze

L0.45 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 beoefend worden.

Daarnaast wordt op speciale dagen zoals volle maan
dagen, sojong-dagen en beschermers-dagen eveneens
beoefening gedaan. Op die zaterdagmiddagen waarop
Ngcindro-beoefening plaatsvindt, vervalt de Ngcindro
van 7.15 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 42061.97).
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Gebeden voo r zieken
en overledenen

Als iemand ziek, stervende of overleden is, kun je zelf
voor deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals
beschreven is in de Hoofdstukken 1,2, 1,3 en 19 van het
Tibetaanse .Boek van Leven en Sterven. Ook zijn er
verschillende beoefeningen in het Rigpa centrum in
Amsterdam waaraan je kunt deelnemen, waarover meer
elders in deze Nieuwsbrief.

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

Er bestaat een uitgebreid en compleet
sponsorprogramma. Hiermee sponsor je het werk van
Rigpa en vraag je intensieve beoefening door grote
Ieraren en in kloosters (met name Kyabj6 Dodrupchen
Rinpoche en Tulku Pegyal Rinpoche) aan:

o Voor wanneer je zelf overlijdt,
o Voor een dierbare die ziek of stervende is,
. 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 verdeeid 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
financi€le 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. 39



Retraites met
Sogyat Rinpoche
Wanneer en waar?

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

o Van de dag na Kerst t/m de eerste week
van januari in Kirchheim in Duitsland

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

IIn juni een week retraite in Dzogchen Beara,
het internationale Rigpa retraite centrum aan
de westkust van Ierland (Cork)

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

Voor wie?
De meeste retraites zilnvoor iedereen toegankelijk. In de
zomer echter, 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'

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
Ianger met de Dharma bezig bent, is het een goede
gelegenheid je beoefening en inzicht te verdiepen. Bij
zijn recente bezoek aan Amsterdam op L9 oktober zei
Rinpoche nog tijdens zijnlezing:. you should do retreat.

Rigpa Nieaosbrief

Gedurende een retraite vinden er elke dag
verschillende sessies plaats:
o Sessies van beoefening (bijv. meditatie)

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
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 zijn 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.

O
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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.

SogyaI Rinpoche blijkt heet gelukkig met onze

vorderingen. Hij voelt zich echt thuis en een groter

compliment had hil 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
tweeeln 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 incasso-
aktie gestart. ]e hoeft alleen maar onderstaande strook in
te vullen en op te sturen (of een kopie er van) en Rigpa
zorgt voor verdere afhandeling. Je kunt natuurlijk ook
zelf een bedrag overmaken.

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.

Rigpa Nieuosbricf

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

.... 25, ....5O, ....1OO, anderbedrag,. ...

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

Naam

Ad res

Postcode/woon plaats

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.
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Rigpa Nieawsbrief

Optie 1.

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

Optie 2

Je ontvangt hetzelfde als in optie 1 en kunt
tevens op Rigpa cursussen 25 Vo korting
krijgen.Jebetaalt fL.480,- per jaar of fl.40,-
per maand.

Optie 3

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

Vraag voor meer informatie de
folder aan!
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