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Dorine bedankt

Toen mij drie jaar geleden gevraagd werd of ik mee wilde werken aan de nieuwsbrief zei ik voorzichtig
dat ik erover na zou denken. Nog geen dag later werd ik enthousiast gebetd door Dorine die me hartelíik welkom
heette in de redactie onderwiil mii het hemd van het lijf vragend over wat ik zo al gedaan had, wat mijn plannen
waren enz. Enigszins beduusd gaf ik antwoord op al haar vragen en ik begreep tevens dat er geen weg terug meer
was. lk heb daar geen moment spiit van gehad, want vanaf het altereerste moment voelde ik me thuis in deze mini-
sangha. Als groentle in de groep had ik nog veel te leren, zeker wat organiseren betrof maar gelukkig had op dat
gebied d Dorine de touwties strak in handen. Al het voorbereidende werk voor de redactievergaderingen, het kopiëren
en verzenden van de stukken, mensen vriendelilk doch beslist aansporen om de deadline in het oog te houden. Het
regelen van de telefonische vergaderingen was bii Dorine in zeer kundige handen.

Maar niet alleen op het organisatorisch vlak was zij een kei, ook haar biidragen aan de nieuwsbrief zelf waren van
grote waarde. Vooral het verslag van haar reis naar Tibet en haar tocht rond de berg Kajlash staan me nog scherp voor
ogen. Een zeer prettige bijkomstigheid was dat ze er tevens schitterende foto's bijleverde, wat het werk van Harriët en
mij een stukie tichter maken. Voor al die jaren van inspirerend werken en organiseren danken wij je van ganser harte.
We respecteren je beslissing om er mee op te houden maar we missen je zeer.
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scholen te onderhouden. Er was geen in elkaar vervagen of
synthese van de tradities-de zuiverheid van elk werd
zekergesteld-maaÍ ze bestonden naast elkaar en vaak
inspireerden ze elkaar.

Naar mijn gevoel is er een intrigerende parallel te
trekken tussen de buitengewone rijkdom van de spirituele
cultuur van ïbet ten tijde van de grote pioniers van deze
Rimé-beweging, zoals Jamyang Khyentse Wangpo en
Jamgón Kongtrul, en de grote variëteit van
overdrachtslijnen die we tegenwoordig in het Westen
vinden. In bepaalde opzichten biedt de Rimé-visie een
model hoe de Dharma in het Westen en Amerika zijn
voortgang moet vinden, met volledig respect voor de
verschillende authentieke tradities, en toch een open oog
voor de creativiteit en vindingrijkheid waarmee de
verschillende hAken van de Boeddhadharma een plaats
hebben gevonden in het Amerikaanse landschap. We
kunnen allen elkaar inspireren, helpen en met elkaar
netwerken, maar toch zonder verwarring of oneigenlijke
vermenging van onze tradities. Ook Jamyang Khyentse zag
dat de Dharma naar het Westen zou komen. In ïbet waren
er vele voorspellingen, vanaf de tijd van Padmasambhava,
dat dit zou gebeuren, en Jamyang Khyentse sprak er een
aantal malen over. Niet lang voor hij stierf vertelde hij de
Tibetaanse meester Tulku Urgyen in Sikkim: "Van nu af aan
zal de Dharma zich verder verspreiden, in het Westen."
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Twee manieren om de Dharma te presenteren

In de afgelopen tijd heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama
erop gewezen dat er twee manieren zijn om in deze tijd de
Dharma te presenteren. Een manier is om, in de geest van
het boeddhisme, het onderricht zonder enig idee van
exclusiviteit of bekering zo open mogelijk en in zo breed
mogelijke kring aan te bieden, om mensen overal, met
welke achtergrond of geloof dan ook, te helpen. Aangezien
het hart van de Boeddhadharma, het essentiële Zicht, zo
praktisch en eenvoudig en toch zo diep is, kan het ieders
begrip verrijken en verdiepen, ongeacht het spirituele pad
dat hij of zij volgt.

De tweede manier is om het onderricht te presenteren
aan diegenen die de wens hebben werkelijk de Dharma te
volgen, zodat ze een volledig en zorgvuldig pad kunnen
beoefenen, in welke traditie dan ook.

Wat is de relatie tussen deze twee? Het eerste kan niet
gebeuren zonder het tweede. We moeten nooit vergeten dat
het unieke en de kracht van de Dharma is dat het een
compleet spiritueel pad is, met een zuivere, levende lijn van
overdracht, tot op de dag van vandaag ongebroken. Als we
dat verliezen hebben we alles verloren.

Ik zie de uitspraak van de Dalai Lama als een
blauwdruk voor ons allemaal in de 21e eeuq en van
cruciaal belang voor het overleven van een authentiek
boeddhisme.

Als je kijkt naar de invloed die de Dharma nu al heeft
op het algemene leven in het Westen, kun je alleen maar
verwonderd zijn over de vele verschillende gebieden van de
Amerikaanse cultuur waarin een boeddhistische invloed
zichtbaar is, en die nu voor ons allemaal vertrouwd zijn:

. het gebied van het helpen van stervenden en de

hospice-zorg, een gebied dat mij zeeÍ na aan het hart ligt;
. geneeswijzen voor geest en lichaam
o de wereld van de psychologie en therapie
o de kunsten en het onderwijs-we hoeven alleen maar

aan het Naropa Institute te denken
. de dialoog tussen de godsdiensten en oecumenische

uitwisseling
o de menswetenschappen
. bewegingen voor vrede en geweldloosheid
. de juiste manier om in je levensonderhoud te voorzien

en de ethiek in het zakenleven
. ecologie enz...
. en, in het geval van het ïbetaanse boeddhisme, niet te

vergeten Hollywood en de filmindustriel

De verschillende boeddhistische overdrachtslijnen
hebben zich op diverse manieren in Amerika gevestigd, en
onder de vlag van geëngageerd boeddhisme zijn er veel
boeddhistisch-geïnspireerde acties ontstaan. Ik denk aan
Glassman Roshi's Greyston Mandala, heÍ Zen hospice
project, de verschillende initiatieven in gevangenissen, het
werk van Thich Nhat Hanh, en het Buddhist Peace
Fellowship. Ik wil hen alle hulde brengen en weet hoezeer
Jamyang Khyentse-en alle meesters van de Rimé traditie,
als ze hier waren-waardering voor deze initiatieven gehad
zouden hebben en ze zouden hebben toegejuicht.

Enige punten van zorg

Hoe zal het boeddhisme in de toekomst een manier vinden
om zijn grootst mogelijke bijdrage te leveren aan het
transformeren van de maatschappij? En hoe kunnen we
daarbij Jg.L1ii.gg-n dat het volledig geabsorbeerd en

,geneut-ralisee-rd-_yordt door zijn ontmoeting met de
-hëdéndáágse wereld, zodat het gereduceerd wordt tot een
zoveelste stuk gereedschap om ons te verdoven, ten dienste
gesteld van en'geïntegreerd' in de westerse maatschappij,
om slechts te worden tot een interessante zijtak van de
psychologie, een vertakking van New Age, of een deel van
de holistische beweging? Veel ïbetaanse meesters die ik
ken maken zich dezelfde zoÍgen en stellen zichzelf. dezelfde
vragen als westerse boeddhisten, want we gaan samen door
deze tijd van overgang. Ze hebben ook hun eigen zorgen.
Ze zien een aantal waarschuwingstekens voor de toekomst.

Wanneer we boeddhistische afbeeldingen zien op
advertentieborden, in Hollywood produkties en als ikonen
voor de elite, is dat een getuigenis van de populariteit van
het boeddhisme, wat aangenaam. kan zijn, zelfs
vreugdevol-maar tegelijkertijd kan het je koude rillingen
geven. Want waar zal de populariteit van het boeddhisme
toe leiden? Zijn we er getuige van hoe het boeddhisme
wordt omgezet in een produkt, iets dat je je snel en
gemakkelijk meester kunt maken en dat volledig voorbij
gaat aan de geduldige discipline en toepassing die werkelijk
nodig zijn op het boeddhistische pad, zoals op elk ander
spiritueel pad? En wat zijn de gevaren bij de poging het
boeddhisme al te verteerbaar te maken voor de
Amerikaanse voorkeuren en trends, zodat we op een
subtiele manier het onderricht van de Boeddha bewerken
of herschrijven? Is er een risico dat het boeddhisme te hard
'verkocht' wordt en te opdringerig wordt, zelfs evangelisch?
Het grijpen op een commerciële manier lijkt vreemd aan
het boeddhisme, waar de nadruk altijd heeft gelegen op het
onderzoeken van onszelf. Wat zal, gedreven door ons
dwangmatig verlangen naar iets 'nieuws', het resultaat op
de lange termijn zijn als we proberen een klein beetje 5



Nyshol Khen Rinpoche

In ieder geval is de uitdaging van onze tijd een koers te
varen tussen de standaarden van de traditie en de dingen
die de nieuwe situatie volgens onze waarneming vereist.
Deze taak is niet gemakkelijk, en ook gevaarlijk en precair.
Beslissingen die we nu nemen, zouden weleens verreikende
consequenties kunnen hebben in de toekomst. En toch
moeten we deze uitdaging aangaan, en een zuiver evenwicht
vinden tussen creatieve durf en nuchtere voorzichtigheid,
maar in het juiste tempo, zoals de Dalai Lama aanraadde,
en met een juist begrip.

Steeds wanneer ik erover denk een belangrijke
verandering te introduceren, raadpleeg ik altijd mijn
meesters, zodat ik er zeker van kan zijn de valkuil te
vermijden dat ik slechts 'mijn'stempel op het onderricht zet.

Deel twee

Ik denk dat in de komende jaren de volgende onderwerpen
van het opperste belang zullen zijn: de zorgvuldigheid van
de training; de authenticiteit van de Dharma in zowel
onderricht als beoefening; en de ondersteuning van de
Sangha. In zekere zin roepen ze respectievelijk de principes
van Boeddha, Dharma en Sangha op.

De Boeddhadharma is nu ook in het Westen, en is niet
onder de hoede van of het monopolie van enige Aziatische
groep. In Tibet is er een gezegde: "De Dharma is niemands
eigendom, hij behoort aan eenieder die de ware kennis
heeft." Mensen in het Westen zijn houders van deze
tradities, zullen en moeten dat zijn, maar het is niet alleen
een zaak van autoriseren, maar van training, of onderricht
krijgen. Ik weet dat vele meesters in de ïbetaanse traditie
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tegenwoordig zich zorgen maken over de kwaliteit van de
training. Ze zeggen dat een monnik die in deze tijd in de
gemeenschap in ballingschap in India geëerd wordt als
doctor in de filosofie in feite veel minder getraind is dan
iemand die in het verleden dezelfde studie volgde in ïbet.
Als dat het geval is in India, zo vÍagen ze zich af, wat zegt
dat dan over het niveau van training in het Westen?

De grote vraag in deze tijd is hoe er in een roerige en
rusteloze wereld, waarin alles in sneltreinvaart gaat,
manieren gevonden kunnen worden om het onderricht te
bestuderen en te beoefenen met de rust en gestage vaste lijn
die mensen nodig hebben om de waarheid ervan te
realiseren. In het verleden bleven mensen op één plek en
volgden een meester bijna hun hele leven-kijk naar
Milarepa, die Marpa jarenlang diende voor hij hem verliet
om op zichzelf te gaan beoefenen, of in onze tijd de grote
Dilgo Khyentse Rinpoche, die jarenlang bij mijn meester
Jamyang Khyentse bleef en hem diende. Er is een
voortdurende transmissie nodig, en er is geen substituut of
alternatief voor consistentie en stabiliteit.

Zelfs in mijn eigen werk heb ik gezien dat studenten
opmerkelijke resultaten kunnen bereiken wanneer ze zich
in een speciale omgeving wijden aan het trainen van de
geest en een tijd metzichzelf werken.

Vanuit een traditioneel standpunt bekeken wordt de
training toegesneden op het doel dat iemand stelt:
beoefenaar worden, geleerde of leraar, maar wat het ook is,
eerst moet er een stevige fundament zijn in de basis van het
Dharma-onderricht. De hoofdpunten, het hart van het
onderricht, moeten doordringen in de geest van de student

l. Training
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Ik vind het steeds verbazingwekkend te zien hoe
transformerend en hoe therapeutisch het onderricht kan
zijn. Ik besef steeds meer hoezeer het onderricht
antwoorden bevat die we vaak niet zien; maar als het
onderricht werkelijk wordt onderzocht en ervaren, en
gericht wordt op de kern van een probleem of verwarring,
kan het een buitengewoon effect hebben. Naar mijn gevoel
zijn we vaak niet bezig het onderricht waarachtig te
onderzoeken op zijn eigen inhoud, of het te laten spreken
tot het hart van de echte problemen waarmee mensen, en
Dharmabeoefenaars, in deze tijd leven. Vele jaren al is mijn
aandacht volledig gericht op vragen als: Hoe kunnen
mensen zichzelf. inspireren en ondersteunen op hun
spirituele pad? Hoe kunnen we waarlijk het onderricht
toepassen op onszelf en de moeilijkheden die we
tegenkomen? In april bracht ik samen met een groep
studenten een maand in retraite door in ons retraitecentrum
en leefgemeenschap in Frankrijk. Daar gingen we diep in op
het onderricht, we keken naar het basisonderricht vanuit
het hoogste gezichtspunt, onderzochten de betekenis ervan
tezamen in rustige contemplatie en overpeinzing, Het was
een wonder om te zien wat voor realisatie en sprongen in
begrip mensen zelfs in zo'n korte tijd doormaakten. Het
werd me duidelijk dat in zo'n speciale omgeving studenten
dingen over zichzelf. kunnen ontdekken die hen lange tijd
bij blijven, licht doen schijnen in donkere hoeken, werkelijk
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verandering brengen in de manier waarop ze

naar zichzelf kijken en hen een nieuw vermogen
geven de uitdagingen die het leven hen voorzet
en de obstakels die in hun eigen geest opkomen
te overwinnen. Ik vond dat diep ontroerend en
breng hulde aan hun begrip, moed en oprechte
toewijding.
Iemand zei bijvoorbeeld hoe hij plotseling de
strategieën van het ego doorzag en verwarring
ontmaskerde-vermomd achter de stemmingen
van alledag, de oude sleur van frustraties die
hem afschermden van de Dharma en beroofden
van de kans om te veranderen. Iemand anders
ontdekte een handige manier om een van de
valkuilen die ego gewoonlijk voor haar opzette
te slim af te zijn. Verschillende mensen kwamen
tot een dieper besef en namen werkelijk een
beslissing, steviger dan ooit, om de
verantwoording voor het trainen van hun geest

te nemen. Iemand die al jaren Dharma
beoefende doorzag een denkpatroon dat haar
op subtiele manier al lange tijd achtervolgde-
dat geluk buiten haar en 'ergens anders'
bestond. Vervolgens ontdekte ze in de Dharma
een enorme bron van vervulling, innerlijke
tevredenheid en voeding; ze realiseerde zich dat
het, totdat we het geluk en de vreugde van
Dharma vinden, moeilijk is je volledig te
onthechten van samsara, en dat werkelijke
onthechting iets heel anders is dan troosteloos,
vreugdeloos en koud zijn.
Verschillende aspecten van het onderricht-
meditatie, contemplatie, liefde en compassie of
visualisatie-hebben, als ze diep en
geïnspireerd worden onderzocht, allemaal hun
eigen manier om de 'moeilijke' delen van
onszelf aan te spreken, en ons te helpen de
maskers en personae waar we ons achter
verbergen op te lossen. Een verschuiving die
heel eenvoudig kan lijken, kan een enorm
effect hebben op iemands leven: de beslissing

eenvoudigweg gelukkig te zijn, of een oud verhaal uit het
verleden achterje te laten of te verbranden.

In zulke momenten kunnen studenten zichzelf de kracht
geven hun gehechtheden aan samsara en diens geheime
bergplaatsen te doorsnijden. Ze kunnen herkennen dat de
verwarring en het lijden dat jarenlang in hun harten en
geesten opgesloten zat enkel in hun geest bestond, , en
nergens anders. En eenmaal ontmaskerd heeft verwarring
de macht niet meer om te verwarren.

Mijn punt is dat het onderricht zelf zoals we het nu
hebben, als het vaardig en met volharding wordt toegepast,
mensen kan helpen met het soort problemen dat heden ten
dage op ons afkomt.

Laten we een laatste voorbeeld bekijken: Voor iemand
die lijdt aan een gebrek aan liefde, met het gevoel te zijn
blijven steken in een geschiedenis vol pijn, of iemand die
het gevoel heeft dat er nooit iemand van hem of haar
gehouden heeft, kan het zo inspirerend en helend zijn de
liefde en zegen van de boeddha's te ontvangen door het
onderricht zelf- Het kan hun een nieuwe manier geven om
r'aar zichzelf te kijken, en hen leren dat er een
onuitputtelijke schat aan liefde en compassie in henzelf zit
opgesloten, die enkel wacht op het moment dat hun hart
opengaat, om vrij te zijn. De liefde en compassie van het
onderricht binnengaan onthult een bron van liefde van
binnenuit, waaruit iemand dan kan putten om aan anderen
te geven. 9



en dragen. De voornaamste vraag wat betreft de toekomst
van het onderricht in de moderne wereld is hoe degenen die
het onderricht volgen geholpen en geïnspireerd kunnen
worden om de juiste innerlijke en uiterlijke omgeving te
vinden waarin ze het onderricht volledig kunnen
beoefenen, door en door volgen en de hartessentie ervan
kunnen gaan realiseren en belichamen.

Het scheppen van omgevingen waarin mensen zichzelf
diepgaand in de Boeddhadharma kunnen trainen,
onderstreept het belang van gemeenschappen voor de
toekomst van het boeddhisme in het Westen;
gemeenschappen van mensen, waar dan ook, in de stad of
op het platteland, die gedurende langere periodes samen
beoefenen en leren.

Het belang van echte kloostercentra staat buiten kijf.
Maar wat voor omgeving scheppen we voor gewijde
mannen en vrouwen? Als er een voedende omgeving wordt
gecreëerd, met werkelijke ondersteuning, is het

gemakkelijker voor nonnen en monniken te leven als
nonnen en monniken. Ook zij hebben die emotionele
ondersteuning nodig. Een instituut is op zichzelf soms niet
genoeg.

Aangezien de grote meerderheid van studenten in het
Westen leek is, moeten we ook een middenweg
onderzoeken tussen het kloosterleven en inwijding en
gewone leken-beoefenaars. Daarom hebben we in onze
gemeenschap de zogenaamde 'Sangha van beoefenaars'
ontwikkeld: lit zijn studenten die zichzelf aan beoefening
wijden, gewóonlijk in een centrum leven waaÍ ze de tijd
verdelen over een schema van regelmatige beoefening,
werk en het ontvangen van onderricht.

Een andere belangrijke zaak is hoe we mensen kunnen
helpen die waar zij leven geen Sangha in de buurt hebben.
Hiervoor hebben we een visie op de langere termijn nodig
en, indien mogelijk, opties van cursussen op verschillende
niveaus en van verschillende lengte. We moeten manieren
vinden waardoor mensen, omdat er geen Sangha in de buurt
is, een vriend van zichzelf kunnen worden, en een Dharma-
omgeving in hun eigen huis kunnen creëren, met behulp van
het onderricht, en met materiaal als audiocassettes, video's,
boeken en handboeken. Op geregelde tijden zouden ze de
dichtstbijzijnde Sangha-gemeenschap moeten kunnen
ontmoeten, om hun beoefening te verhelderen, een
Dharma-broer of zus te kiezen met wie ze een speciale band
voelen en die ze kunnen bellen, en van tijd tot tijd zouden
ze een belangrijk onderricht of een retraite moeten
bijwonen. Door creatief met elementen als deze om te
springen kan iemand werkelijk geholpen worden het pad te
volgen, en uitdagingen en moeilijkheden te overwinnen. Dit
is wat wij in onze gemeenschappen hebben geprobeerd te
ontwikkelen.
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speelt een rol in het veilig stellen van de toekomst van de
Boeddhadharma.

Naar mijn mening heeft het boeddhisme het punt
bereikt waarop, zeker wat betreft de Tibetaanse traditie,
elke overdrachtslijn naar zijn eigen toekomst moet kijken,
en belangrijke conferenties of bijeenkomsten moet houden
met leidinggevende meesters, net zoals in Samyé gebeurde
in het ïbet van de achtste eeuw.

Ook ben ik het uit de grond van mijn hart ermee eens
dat opleiding onze prioriteit moet hebben, dat we
verschillende vormen van training aan moeten bieden-aan
de ene kant een traditionele Boeddhistische opleiding in de
studie en beoefening van de geschriften, maar gericht op
moderne mensen, en aan de andere kant trainingen voor
hen die het onderricht niet met een dergelijke intensiteit
willen volgen, of gericht op specifieke sectoren van de
gemeenschap of van interessegebieden. Ik ben het volledig
eens met mijn oude vriend Bob Thurman wat betreft de
noodzaak het hart van het boeddhisme op elk niveau van
ons opleidingsstelsel aan te bieden, en contemplatieve
universiteiten op te richten.

De toekomst van de mensheid is verbonden met de
toegankelijkheid van spiritueel onderricht zoals de
Boeddhadharma. Ik denk dat elke analyse dit duidelijk zal
maken, en de praktische gerichtheid en vindingrijkheid van
het Westen kan de Dharma meer toegankelijk maken. Er is
in landen als Amerika een bijna wanhopige honger naar en
behoefte aan spirituele visie. Ik denk dat de
Boeddhadharma voor allerlei verschillende mensen een
grote rol kan spelen in het beantwoorden aan deze
behoefte, en in het opbouwen van een spirituele cultuur
hier in het Westen.

De Dalai Lama heeft gezegd: "Een nieuwe manier van
denken is de noodzakelijke voorwaarde geworden voor
verantwoord leven en handelen. Als we aan geloof en
verouderde waarden vasthouden, aan een gefragmenteerd
bewustzijn en een zelfzuchtige geest, dan zullen we blijven
vasthouden aan doelen en gedrag die niet meer bij deze tijd
passen." Met zijn radicale kijk op de wereld, zijn schatten
als de training in compassie en zijn kennis van onderlinge
afhankelijkheid, geeft de Boeddhadharma ons een nieuwe
manier van denken, en meer. En-zoals altijd- spreekt het
direct tot de zaken die in onze tijd van belang zijn.

Toewijding

Tot slot zou ik graag willen bidden: voor het lange leven van
de leraren, in oost en west; dat het onderricht van de
Boeddha mag blijven bloeien hier in het Westen; dat jullie
allen snelle voortgang mogen maken op het pad naar
boeddhaschap; en dat alle wezens vrij mogen zijn van lijden
en het ultieme geluk van verlichting mogen bereiken. Ik wil
ook graag mijn dankbaarheid en waardering uitspreken
voor Al Rapaport, voor zijn visie en werk in het bedenken
en tot stand brengen van de conferenties over boeddhisme
in Amerika.

Conclusie

Dus: openheid tussen de verschillende tradities; in stand
houden van de zuiverheid van de overdrachtslijnen; geduld,
begrip en vaardige middelen als het aankomt op
veranderingen; training van studenten en leraren;
volledigheid van de studie en beoefening; diepere
waardering, toepassing en integratie van het onderricht;
ondersteuning van de Sangha en groei van
leefgemeenschappen en Dharma-omgevingen-dit alles 77



ik dat dat meer het resultaat is van het menselijk intellect -
onevenwichtige menselijke intelligentie, een verkeerd
gebruik van onze intelligentie."

"Het benaderen van anderen met de gedachte van
mededogen in je geest is de beste manier om het gevoel van
isolement en eenzaamheid te overwinnen." Deze methode
van de Dalai Lama lijkt het werken aan sociale
vaardigheden over te slaan en dringt direct door tot het hart.
"Anderen zijn onmisbaar." In onze cultuur steken we al
onze energie in het vinden van die ene persoon die ons
verlost van onze eenzaamheid, maar toch houden we de
schijn van onafhankelijkheid op.

"Het gaat bij relaties op basis van romantische liefde om
iets anders dan relaties die zijn gebaseerd op zorgzame en
oprechte genegenheid. Het is iets wat berust op fantasie en
kan bijgevolg een bron van frustraties zijn. Een werkelijk
bevredigende relatie kun je het beste opbouwen door het
ware karakter van de persoon te leren kennen en niet alleen
op grond van oppervlakkige kenmerken. In dat soort relaties
is een rol weggelegd voor oprecht mededogen."

Het lijden en de ontwÍkkeling van mededogen

"Ik denk dat empathie - het vermogen het lijden van
anderen aan te voelen - niet alleen belangrijk is als een
middel om mededogen te vergroten, maar ik denk dat het
bijzonder handig is als je jezelf kunt verplaatsen in de positie
van de ander. Dit draagt ertoe bij dat je je meer bewust
wordt van en meer respect krijgt voor andermans gevoelens,
wat een belangrijke factor is in het verminderen van
conflicten en problemen met andere mensen."

"De eerste stap bij het ontwikkelen van oprecht
mededogen is het onderkennen van lijden. Je kunt beginnen
met de wens jezelf van lijden te verlossen; daarna richt je dat
natuurlijke gevoel op jezelf, cultiveer en ontwikkel het,
waarna je het uitbreidt om ook anderen te omvatten.
Andere technieken in de Mahayana-traditie zijn de
'zevenvoudige oorzaak-en-gevolg-methode' en de
'gelijkheid en verwisseling van jezelf met anderen'."

Soorten van lijden

"In ons dagelijks leven zullen problemen onvermijdelijk de
kop opsteken. De grootste problemen in ons leven zijn die
waar we niet onderuit kunnen komen, zoals ouderdom,
ziekte en dood. Ik geloof dat het nuttig kan zijn je voor te
bereiden door jezelf vertrouwd te maken met de vormen van
lijden die je mogelijk tegen komr. Wat je altijd goed in
gedachten moet houden, is dat het overdenken van lijden zo
belangrijk is omdat de mogelijkheid bestaat eraan te
ontkomen. Door de drie oorzaken van lijden, onwetendheid,
verlangen en haat, weg te nemen, is het mogelijk de staat van
verlichting te bereiken, een toestand zonder lijden. De
westerse samenleving is er in geslaagd door de technologie
het lijden te beperken. Maar naarmate het lijden aan het
zicht wordt onttrokken, wordt het niet langer gezien als een
deel van de fundamentele natuur van de mens - maar eerder
als een anomalie, een teken dat er iets vreselijk fout is
gegaan, een inbreuk op ons gegarandeerde recht op geluk!
Het is dan maar een kleine stap om iemand de schuld te
geven. Maar zolang we lijden als een onnatuurlijke toestand
beschouwen, haar vermijden en afwijzen, zullen we de
oorzaken van lijden nooit uitroeien en beginnen aan een
gelukkiger leven."

"Ook vergroten we onze pijn en ons lijden vaak door
overgevoelig te zrjn, overdreven te reageren op
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onbeduidende dingen, en soms door dingen te persoonlijk
op te vatten." Problemen zijn niet automatisch leed. Als we
echter het gevoel krijgen dat ons probleem'niet eerlijk'is,
kan er mentale onrust en emotioneel leed ontstaan. "Je
moet echter niet passief worden op grond van de gedachte
dat alles voortvloeit uit karma. Karma is een zeer actief
proces. De toekomst wordt bepaald door de initiatieven die
we nu nemen."

Oorzaken van lijden

"Het is bijzonder belangrijk de oorzaken van lijden te
onderzoeken. Je moet dat proces beginnen doorje bewust te
worden van de vergankelijke, tijdelijke aard van ons
bestaan. Niets blijft zoals het is. Dit vormt de basis van een
categorie van lijden die in het boeddhisme als het 'lijden van
verandering' bekendstaat." Het accepteren van verandering
kan een belangrijke factor zijn in het verminderen van een
groot deel van het door onszelf gecreëerde lijden. We
veroorzaken zo vaak ons eigen leed door te weigeren het
verleden los te laten.

"Wanneer zich problemen voordoen, steken we mogelijk
al onze aandacht in het piekeren erover en hebben we
misschien het gevoel dat wij de enigen zrjn met deze
moeilijkheden. Als je maar naar één gebeurtenis kijkt, lijkt
die in omvang toe te nemen. Maar als je die gebeurtenis
vergelijkt met een andere grotere, of hetzelfde probleem van
een afstand beschouwt, lijkt alles kleiner en minder
overweldigend. Dit is een proces van leren, oefenen en jezelf
vertrouwd maken met nieuwe gezichtspunten."

Vijanden

"In het boeddhisme wordt doorgaans heel veel aandacht
besteed aan onze houding ten opzichte van onze rivalen en
vijanden. Als je geheel en al liefde en mededogen wilt
uitstralen, is het ontwikkelen van geduld en tolerantie
onmisbaar. Daarom moet je je uiterste best doen geen haat
te koesteren jegens je vijand, maar de confrontatie meer zien
als een gelegenheid je te oefenen in geduld en tolerantie.
Sterker nog, een vijand is een absolute voorwaarde voor het
oefenen van geduld hebben."

"Een evenwichtige en kundige benadering van het leven,
het proberen te mijden van extremen, wordt een zeer
belangrijke factor in je alledaags bestaan. De boeddhistische
traditie kent veel verschillende technieken en oefeningen.
Ook hier heb je een evenwichtige en kundige aanpak nodig,
want zo treden er geen onevenwichtigheden op tussen de
academische studie en de praktische toepassing. De neiging
tot extreem gedrag wordt dikwijls ingegeven door een
onderliggend gevoel van ontevredenheid. Als we onze blik
welbewust verruimen, kunnen we de extreme gedachten die
leiden tot negatieve consequenties vaak weerstaan."

Een voortdurend leerproces

Leed lijkt zich vaak toevallig aan te dienen, zonder enige
betekenis. Maar gelukkig kunnen we in tijden waarin het vrij
rustig is nadenken over lijden en trachten te begrijpen wat
de zin ervan is. Voor veel mensen begint die zoektocht met
hun geloofstraditie. "In de boeddhistische praktijk kun je je
persoonlijke leed op een formele manier gebruiken om je
mededogen te vergroten, door de beoefening van Tong-Len.
Dan krijgt je lijden een nieuwe betekenis omdat het wordt
gebruikt als basis voor een religieuze of spirituele oefening."

"Wanneer je je bewust bent van je pijn en lijden, helpt je 73



Long geleden woonde er in fndio
een minister van een grote koning.

Tedereen bewees hem eer wont hij
wos een vriendelijk en deugdzoom

mens en rijk ols de god van

overvloed.

De minister en zijn vrouw hadden een zoon met
de naam Groot Geschenk, van wie ze zielsveel
hielden.

Op een dag nam de minster Groot Geschenk
voor het eerst mee naar de stad. Toen híj zag dat
veel mensen arm waren en om in leven te blijven
moesten stelen of werken als beesten, werd
Groot Geschenk erg ongelukkig.

Eerst wilde Groot Geschenk de rijkdom van
zijn familie aan de armen geven. Toen bedacht
hij: "Gewone rijkdom zal niet genoeg zijn.
Alleen een wensvervullend juweel zou de noden
van zovelen kunnen bevredigen. " Die nacht
vroeg hij zijn ouders toestemming te gaan
zoeken naar een wensvervullend juweel.

Nu worden deze wonderlijke juwelen
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bewaakt door machtige Naga's, draken die leven
onder de grote meren en oceanen of in verre
rijken, gevaarlijk voor menselijke wezens.

Omdat zijn ouders wisten dat nooit iemand
was teruggekeerd van zo'n onmogelijke tocht,
gaven ze Groot Geschenk geen toestemming te
vertrekken.

Zes dagen lang kon Groot Geschenk,
denkende aan de arme mensen die hij had
gezien, niet eten of slapen. Tenslotte konden zijn
ouders zijn lijden niet meer aanzien en gaven
hem toestemming om te gaan. Al snel daarna
voegde Groot Geschenk zich bij een karavaan
van vijfhonderd koopmannen en ging op weg om
het wonderlijke juweel te vinden.

Na vele avonturen bereikten Groot
Geschenk en de koopmannen de oceaan waaÍ ze
een vloot grote boten lieten bouwen door
timmermannen. Toen zetten zij zerl, op weg naar
het eiland "Fontein van Juwelen".

Daar ontdekten ze dat de stranden en
rivierbeddingen glinsterden van de juwelen,
maar geen daarvan was het wensvervullend
juweel.

Groot Geschenk hielp de kooplieden met het
vullen van grote zakken met juwelen en ze aan
boord te dragen. Toen de schepen overvol met

à.

Groot
Geschenk

wensvervlffi#á
Juweel r)l
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De Vijfde Dzogchen Rinpoche,
Thubten Chokyi Dorje

Levensverhalen van grote meesters uit de liln van

overdracht van de Dzogchentraditie.

De Dzogchen Rinpoche's
Deel 3. Biografieën van de Vijfde, de Zesde en de Zevende
Dzogchen Rinpoche
Samenstel I ing E ric Soy eux.

ln leid in g

In de vorige nieuwsbrieven hebben we het ontstaan
besproken van de verschillende kloostertradities van de
Nyingma school zoals de Katok traditie, Palyul, Dorje
Drak, Shechen en de Dzogchentraditie en vervolgens de
levens van de eerste tot en met de vierde Dzogchen
Rinpoche's. Het Dzogchenklooster is indertijd in opdracht
van de Vijfde Dalai Lama opgericht door de grote meester
Dzogchen Pema Rigdzin, de Eerste Dzogchen Rinpoche, in
Kham, Oost-ïbet, en is in de loop der tijd uitgegroeid tot
het grootste van de Nyingma-traditie. Het Dzogchen-
klooster had voor de vernietiging door de Chinezen 270
vertakkingen, waaronder dertien retraite-centra en het
beroemde studiecentrum Shri Singha Shedra dat vele grote
geleerde meesters van de Dzogchentraditie voortbracht
zoals bijvoorbeeld Patrul Rinpoche. Voor de Chinese
invasie leefden er in het Dzogchenklooster 850 monniken
en elf incarnaties. Tegenwoordig is het klooster in Tibet
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ondanks de bezetting van de Chinezen weer opgebouwd
onder leiding van Tulku Kelzang Rinpoche en worden er in
de Shri Singha Shedra weer khenpo's, meesters in studie en

beoefening, opgeleid onder leiding van Khenpo Petse
Rinpoche. De Zevende Dzogchen Rinpoche, Jigmé Losal
Wangpo, hoofd van de Dzogchentraditie, leeft op het
moment in ballingschap in India en heeft in Kollegal, Zuid-
India, een nieuw klooster gesticht.

Hieronder volgt een beschrijving van de levens van de
Vijfde, de Zesde en een korte beschrijving van de Zevende
Dzogchen Rinpoche, Jigmé Losal Wangpo.

De Vijfde Dzogchen Rinpoche,

Thubten Chókyi Dorje (1872-rns)

De Vijfde Dzogchen Rinpoche Thupten Chókyi Dorje werd
in 1872 in Kham Riwoche geboren, waar ook de Eerste
Dzogchen Rinpoche geboren werd. Hij werd herkend door
Jamyang Khyentse Wangpo en andere lama's als de
incarnatie van de grote Vierde Dzogchen Rinpoche,
Mingyur Namkhé Dorje. Hij ontving onderricht van
illustere leraren zoals Patrul Rinpoche, Khyentse Wangpo,
Jamgón Kongtrul en Khenpo Pema Dorje, allen discipelen
van de vorige Dzogchen Rinpoche.

Door de zegeningen hiervan en door het continiim van
wijsheid uit zijn vorige levens wist de jonge Dzogchen
Rinpoche zich binnen korte tijd de uitgestrekte schat aan
kennis van het complete onderricht van de Dharma eigen te t7



De Zevende Dzogchen Rinpoche

aan de arme en zieke mensen uit de omgeving. Het vierde
deel werd gegeven ter sponsoring van de studie van de
monniken en ter ondersteuning van de beoefening van
degenen die in retraite waren. Vervolgens werden alle
discipelen, zowel monniken als leken, jong en oud door
hem samengeroepen en hij gaf grote publieke initiaties
waarbij hij zeer heilige afbeeldingen die doorgaans niet
werden vertoond, gebruikte om zegeningen mee te geven.
De jongeren gaf hij lang en uitgebreid instructie voor het
doen van lang-leven-beoefening en de ouderen gaf hij
instructies over Phowa.

Op vijfentwintigjarige leeftijd verliet Dzogchen
Rinpoche zijn lichaam. Hij was niet ziek of gewond maar
vanwege de aard van de uiterlijke omstandigheden
(gevangenschap) was het voor hem onmogelijk geworden
om verder van dienst te zijn.

Met zijn rug recht in de volledige lotushouding ging hij
door middel van de Dharmakaya Phowa beoefening over.
Tijdens zijn heengaan en zijn crematie manifesteerden zich
tot verbazing en verwondering van de omstanders en
discipelen vele wonderbaarlijke tekenen zoals onder andere
het schudden van de aarde, een compleet heldere hemel,
een alles doordringende heerlijke geur en regenbogen.

De Zevende Dzogchen Rinpoche,

Jigmé Losat Wangpo (tg6+)

De Zevende Dzogchen Rinpoche werd in Sikkim geboren.
Zijn vader was Tsewang Paljor, de secretaris van Jamyang
Khyentse Chókyi Lodró en stiefvader van Sogyal Rinpoche
en zijn Moeder is Lakar Tselu, moeder van Sogyal
Rinpoche en telg van de Lakar familie, een van de
voornaamste families van Oost-ïbet die sinds eeuwen
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weldoener was van de Dharma. De Zevende
Dzogchen Rinpoche werd officieel herkend
door Dodrupchen Rinpoche. In de moeilijke
omstandigheden van de ballingschap was de
vondst van de nieuwe Dzogchen Rinpoche
een bijzonder vreugdevolle gebeurtenis.
Vooral alle khenpo's en houders van de
overleveringslijn van de Dzogchen-traditie,
die bijzonder zwaar geleden had onder de
Chinese onderdrukking, waren verheugd dat
de leider van hun traditie weer gevonden was.
De Dalai Lama in het bijzonder toonde
persoonlijke interesse in de nieuwe tulku en
zorgde ervoor dat Dzogchen Rinpoche een
goede opleiding kreeg door hem naar
Dharamsala te halen en het verloop van zijn
studie te begeleiden.
Later gaf Z.H. de Dalai Lama aan Dzogchen
Rinpoche de opdracht om een nieuw klooster
in Zuid-India te stichten en hiermee werd de
geschiedenis herhaald dat de Vijfde Dalai
Lama aan de Eerste Dzogchen Rinpoche de
opdracht gaf om een klooster te stichten.
Zowel Z.H. Dilgo Khyentse Rinpoche als
Z.H. Dudjom Rinpoche bevestigden de keus
van Dodrupchen Rinpoche en werden
leraren van Dzogchen Rinpoche. Van
Dodrupchen Rinpoche ontving de Zevende
Dzogchen Rinpoche, Jigmé Losal Wangpo,
de gehele overdracht van het Kama-
onderricht. Van Z.H. Dilgo Khyentse
Rinpoche ontving hij de Rinchen Terdzó, het
gehele Terma-onderricht en van Z.H.
Dudjom Rinpoche vele andere transmissies.

Ook tussen Sogyal Rinpoche en Dzogchen Rinpoche
bestaat er een speciale band, niet alleen vanwege het feit
dat ze familie van elkaar zrjn maar ook vanwege het feit dat
Tertón Sogyal gelieerd was met het Dzogchenklooster.
Rigpa als organisatie heeft de opbouw van het nieuwe
Dzogchenklooster in Zuid-India vanaf het begin
gesponsord. Bovendien zijn zowel Sogyal Rinpoche als
Dzogchen Rinpoche de spirituele leiders van Rigpa, dus in
vele opzichten zijn Rigpa en het Dzogchenklooster, zowel
in India als ïbet, één sangha. Het Dzogchenklooster in
India is als het ware het moederklooster van Rigpa.

ln 1992 bezocht Z.H. de Veertiende Dalai Lama het
nieuwe Dzogchenklooster in India om het in te wijden.
Hierbij gaf. Zijne Heiligheid twee weken lang onderricht en
inwijdingen uit de Cyclus van de Geheime Visioenen van de

Vijfde Dalai Lama (Gyachen nyer Nga). Met dit
historisch gebeuren werd de band van de Dzogchen
Rinpoche's en de Dalai Lama's door de eeuwen heen
wederom op een bijzondere manier bevestigd en
bekrachtigd. Dit jaar in december komt Zijne Heiligheid
weer voor een wat korter bezoek naar het Dzogchen-
klooster.
Noot:
l. Khenpo Ngakchung is een bijzonder belangrijke meester \,an de
lijn van overdracht in de Dzogchen Nyingtik traditie',van patrul
Rinpoche.

Bronnen:
Masters of Meditation and Miracles, Tulku Thondup;
Dzogchen News, Newsletter from H.E. Dzogchen Rinpoche &
Dzogchen Monastery; issue 3, May 1999, issue 4, Dec 99;
Essential Summary of the Biographies of the Success1,,e
Reïncarnations of Dzogchen Pema Rigdzin door
Tulku Kelzang;
Rigpa Rundb rief nr. I /I 999.
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Daar heb ik haar op kantoor ook verder mce geholpen. Ze
vroeg mij of ik de monniken Engelse conversatielessen
wilde geven want de Engelse lerares zou pas een maand
later terugkomen. Via de disciplinemaster zou ik de
lesboeken en een ghettoblaster krijgen en een indeling van
de drie groepen. Men werkt hier doorgaans zes dagen per
week, maar'second Saturday'is eens per maand een extra
vrije dag. Verder zouden we vooral op zondag de
gesponsorde kinderen gaan bezoeken, want dan is iedereen
thuis. Ik kon dan meteen een indruk krijgen van hoe zij
leven en natuurlijk de cadeautjes bezorgen die ik
meegekregen had van de sponsors. Diezelfde middag nog
zijn we op de scooter naar mijn sponsorjongetje gegaan.
Kelsangla kondigt haar komst nooit aan om een zo'n goed
mogelijk beeld van de levensomstandigheden te krijgen.
Karma Namgyal woont in "V"- Village. In het dorp
aangekomen moesten we even de weg vragen en Karma's
vader was daar toevallig bij en ging er als een speer vandoor
om onze komst aan te kondigen. Wij er rustig achteraan
tuffend. Nog eerst even langs de prayerwheels en daarna
naar het huis. Ze wonen heel mooi; eerst een kleine voorhof
met wat koeien en daarachter een tweede hofje met een
mooie tuin en het huis. Karma Namgyal, moeder, vader, een
broertje en een zusje verwelkomen ons. Als je op bezoek
komt, moet je eerst thee drinken, waarbij je kunt kiezen uit
zoute boterthee of zoete thee. Er wordt allerlei lekkers
aangeboden en je moet overal wat van proeven:
ongelooflijk gastvrij en dan te bedenken dat sommige
families het vreselijk krap hebben. Gelukkig dat Kelsangla
erbij was, want dat maakte de communicatie een stuk
gemakkelijker. Aanvankelijk wat verlegen maar dat duurde
niet lang. Wat een lief, leuk jochie! Kelsang vertelde dat hij
erg happy was. Het gaat goed met hem, ook op school.
Vader heeft diabetes wat nu redelijk onder controle is met
behulp van medicijnen. Moeder is erg blij met de hulp en
vertelt trots dat ze na het eerste jaar nog wat geld over had.
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Ik bcn crg ondcr de indruk als ze vertelt dat ze al drie
kinderen verloren heeft. Karma Namgyal is nu de jongste.
Hij begint er vrolijk op los te praten en is blij met z'n
cadeautjes. Vooral de vouwblaadjes hebben zijn aandacht
en hij noemt alle dieren op die op de uitleg voorkomen.
Inmiddels is zijn vriendje Karma Yeshi Namdhak
gearriveerd die ook vanuit Holland gesponsord wordt.
Iedereen in dit Kagyu-dorp heet Karma, omdat de
Karmapa hun spirituele leider is. We hebben nog foto's
genomen en moeten afscheid nemen. Hopehjk komt hij nog
een keertje naar de gompa (klooster) om te spelen. Van
Semsha moest ik terug naar het guesthouse lopen en
Kelsangla waarschuwde me voor de slangen (cobra's!) dus
vooral hard stampend lopen, dan gaan ze wel weg. Later
tijdens mijn verblijf zijn die cobra's inderdaad gezien door
de monniken.

In de eerste week heb ik met Kelsangla kinderen
gezocht voor de nieuwe sponsors en daar moest de nodige
administratie voor gedaan worden met de bijbehorende
brieven.

De communityhall van "K" - \/illage dreigde in te
storten en er was al een jaar geleden een verzoek ingediend.
Samen met Kelsangla zijn we gaan kijken. Er moest heel
wat gebeuren. De ruimte werd door de kinderen gebruikt
om dagelijks huiswerk te maken, verder voor
bijeenkomsten en rond Saga Dawa in mei doet men in dit
dorp gedurende een hele maand 100.000 Tara-practice
accumulaties, waaraan elk gezin zijn bijdrage levert. Vorig
jaar ging dat deels in de regen door de lekkages. Ik werd
gevraagd of ik een oplossing wist en dacht gelijk aan mijn
stroomgroep. Als groep van de Hollandse sangha kunnen
we wat betekenen voor een deel van de Dhondenling-
sangha, nl. de "K"- village sangha. Na mijn email kreeg ik
ineens enkele faxen binnen en alles bleek snel geregeld te
zijn en men ging aan de slag. Nogmaals dankl

De mobiles ophangen in de kleuterschool was een

Nelli Smit en de monniken van het Dzogchenklooster.
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ln memoriam Frans Everaert

A p achttien juli om 9.15 's morgens overleed Frans,
lr.-/ omringd door allen die hem het meest nabij stonden.
Op dertig mei hoorden Frans en ik dat hij kanker had, De
weken die toen volgden vormden een aaneenschakeling
van hoop en vrees. Op twaalf juli hoorden wij dat er geen
kans meer was op genezing. Omdat zijn nieren niet meer
functioneerden, besloot hij vanuit het ziekenhuis naar
huis te gaan om daar te sterven.

Hoewel Frans heel erg ziek was, gebruikte hij deze
laatste dagen om persoonlijk en telefonisch afscheid te
nemen van een ieder die belangrijk voor hem was. In al die
gesprekken overheerste zijn dankbaarheid over wat hij aan
warmte en liefde ontvangen had. Ook van zijn kinderen
nam hij afscheid.

Frans en ik waren achttien en zestien toen we elkaar
leerden kennen. Twee-en-veertig jaar hebben we heel
intens met elkaar opgetrokken. We hebben een rijk en
gelukkig leven samen gehad met ook alle moeilijke en
zware dingen die we als mens ook moeten doormaken.
Wederzijds was er een groot verlangen om naast het jezelf-
worden ook de ander goed te doen. Over en weer was er
veel zorg.

Onze relatie was vervuld, wij oogstten al een aantal
jaren van al het goeds wat in ons leven was. Frans was een
uitgesproken mens. Hij genoot volop van de schoonheid
van het leven. Hij kende een grote gulheid in het beste te
willen voor anderen. Frans was voor mij een mens van
goede wil. Altijd integer en serieus bezig om het beste van
zichzelf. te geven. Ondanks zijn heftig temperament
probeerde hij altijd de ander te respecteren.

De laatste twee jaar werd Frans geraakt door het
boeddhisme en door Sogyal Rinpoche. In de weken
voorafgaand aan zijn sterven bewees hij dat hij er niet
alleen door geraakt was. Het loslaten van het belangrijkste
wat een mens heeft, namelijk zijn leven, wist hij door
meditatie en beoefening in alle overgave te bereiken.

Zijn overgave maakte het voor ons mogelijk om hem in
vrede te laten gaan. Op de rouwkaart kon ik dan ook uit het
diepst van mijn hart zeggen: "Ons verdriet is groot, maar de
vreugde om wie hij was en is, is groter."

Erika Everaert
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In memoriam Bob van Thiel

1| p dinsdagmiddag 28 augustus is Bob thuis overleden
\-l op 66-jarige leeftijd.
Twee maanden tevoren werd hij ziek. Na korte tijd werd
vastgesteld dat hij aan een vorm van kanker leed in een
dusdanig vergevorderd stadium dat behandeling niet meer
mogelijk bleek.

Na een kórte periode van onderzoek in het ziekenhuis
is hij tot zijn dood liefdevol en vakkundig thuis verzorgd en
verpleegd door zijn vrouw Rita met op het laatst steeds
meer hulp van zijn zoons. In deze periode viel ook het
veertigjarig huwelijksfeest dat hij op sobere wijze nog heeft
kunnen vieren met zijn drie kinderen.

Bob was een begaafd man met tevens een grote
paranormale gevoeligheid waardoor hij reeds als kind het
besef had anders te zijn dan anderen. Dit heeft zijn leven
niet gemakkelijk gemaakt. De laatste jaren schreef hij veel
verhalen over zijn belevenissen in onze wereld en in andere
werkelijkheden in verleden en toekomst.Hij was niet bang
voor de dood maar wel nieuwsgierig naar de overgang. Het
fysieke lijden is hem eigenlijk meegevallen. Tot drie weken
voor het einde heeft hij veel energie kunnen besteden aan
het regelen van zijn zaken.

Bij Rigpa, met name bij sommige lama's, heeft hij
begrip gevonden voor zijn wijze van zijn en hij heeft zich
daar in zekere mate thuisgevoeld. Hij heeft veel beleefd aan
de steun en aandacht van zijn instructeurs en mede-
studenten in de stroom die ook voor hem beoefend hebben.
Ook Sogyal Rinpoche en andere lama's hebben hem
betrokken in hun beoefening.

Uiteindelijk heeft hij in vrede afscheid kunnen nemen
van zijn gezin. Op 2 september werd hij na een door
hemzelf ontworpen sobere meditatieve plechtigheid
gecremeerd.

Chris Stuurman
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Ian Maxwell was met zun scherpe en vaak hilarische
observaties zeer inspirerend. Hij besprak de zes obstakels en
acht tegengiften met betrekking tot de shamatha-
beoefening. Hij doorspekte zijn betoog met persoonlijke
voorbeelden, waarna regelmatig de vraag volgde: Is dit
herkenbaar, of ben ik de enige die dit zo beleeft? Natuurlijk
was het meestal maar al te herkenbaar!

Wat mij vooral is bijgebleven is zijn opmerking dat
lichaam en geest een proces zijn, maar dat het ego er iets
concreets en solide van maakt, juist omdat het - onbewust -
wel weet dat het zelf. maar een wankele constructie is.

Het spreekt vanzelf dat een kort verslag als dit nooit
recht kan doen aan de grote hoeveelheid kennis die tijdens
zo'n veertien dagen over de deelnemers worden uitgestort.
Je krijgt gedurende een retraite genoeg wijsheden te horen
voor een heel leven, maar waar het om gaat is hoeveel er
werkelijk tot je doordringt. De herhalingen in steeds andere
bewoordingen dienen om een ingang te vinden. Een soort
spiritueel stampwerk waardoor op den duur de muur van
gewoontes en vooroordelen langzaam geslecht wordt.

Gewoontes en vooroordelen die je ook verhinderen om
een en ander onbevangen tegemoet te treden. Zoals aan het
begin van de retraite toen veel deelnemers nog wat
onwennig en op hun hoede waren. Dat veranderde op de
derde dag, nadat Rinpoche een korte, maar geïnspireerde
lezing had gegeven over de moed die nodig is om je hart te
openen. Na afloop hadden veel mensen tranen in hun ogen;
het was alsof de retraite toen pas werkelijk was begonnen.

De eerste dagen maakte ik geen aantekeningen.
Geïnspireerd worden leek mij voldoende. Maar in de
oefengroep merkte ik dat ik me van een lezing van twee
dagen ervoor absoluut niets meer kon herinneren. Dus toch
maar een blocnote erbij om wat mij trof op te schrijven.
Zoals: Van je vrienden leer je niet, wel van je vijanden.
Waarbij je vijanden ruim moet zien, want dat kan ook de
buurman zijn die niet groet als je hem vriendelijk gedagzegt.
De leraar, zegt Rinpoche, is er om je op je gewoontes en
fouten te wijzen en niet om je ego te strelen met uitspraken
dat je in een vorige leven een kat was aan het hof van een
Egyptische farao of een monnik in een ïbetaans klooster.

Voorbeelden van deze functie van de leraar kregen we
ruimschoots te zien tijdens de vertoning van de al eerder
genoemde film van Dudjom Rinpoche. Drie maal is
geprobeerd om deze te laten zien met een Engelse vertaling
die Rinpoche's goedkeuring kon wegdragen. Ondanks de de
duidelijke inspanning en van de staf bleek er steeds weer
veel op aan te merken. Maar hoewel de desbetreffende
personen onomwonden op hun fouten werd gewezen,
gebeurde dit feitelijk - zonder complicerende emoties.

Toch was het voor de deelnemers verleidelijk om partij
te kiezen en zich te identificeren met de degene die werd
terechtgewezen. Het ego - het mijne in ieder geval - vindt
graag een reden om zich te verdedigen of zich ergens over
op te winden.

Een dag eerder had ik Rinpoche nog horen zeggen dat
emoties de hoogtepunten vormen van de mentale staat en
dat onze alledaagse geest zonder emoties niet kan
overleven. Toch zijn emoties niet noodzakelijk voor ons
voortbestaan; zij zijn een spel, maar dan een spel dat uit de
hand is gelopen. Juist tijdens deze retraite merkte ik hoe
makkelijk emoties met mij op de loop gaan.

Het motto aan het begin van deze veertien dagen was
dat je hier niet kwam om iets te halen - kennis, inspiratie,
een goed gevoel - maar om iets kwijt te raken. Dat is wat mij
betreft gelukt. Ik ben enkele illusies armer. De chaos in mijn
hoofd bleek groter dan ik dacht.

Uiteindelijk kwam het toch nog goed en werden de
documentaires over Dudjom Rinpoche en Dilgo Khyentse
op een derde filmavond integraal vertoond. Sogyal
Rinpoche werd kennelijk zo geïnspireerd door het zien van
zijn geliefde leermeesters, dat hij ons trakteerde op unieke
en boeiende anekdotes over de belevenissen tijdens hun
bezoeken aan Europa. Het werd een blije en ontroerende
afsluiting van een bijzondere veertien dagen.

Rob Chrispijn

Met dank aan Annet Kossen
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op, lx mocht "uitslapen". Het grappige was dat ik op een
uitslaapochtend vaak op tijd voor de vroege Ngóndro
wakker werd en dan blij was om in die hele vroege stilte,
met de zon die net vanachter de heuvels vandaan de geel-
oranje woning van Rinpoche bescheen over het terrein naar
de tempel-tent te lopen en me te verbinden met de andere
studenten.

De eerste week heeft voor mij in het teken gestaan van
het bezoek van de lama's en monniken van het Chogar
Gyurme Ling klooster en alles wat dat met zich mee bracht.
Ian Maxwell heeft ons er zeer kundig op voorbereid
waardoor het mogelijk was deel te zijn van het geheel
zonder dat je alles hoefde te begrijpen.

Daarnaast kwam ik in contact met een Nederlandse
medestudente die groot verdriet te verwerken kreeg naar
aanleiding van twee overlijdensberichten kort achter elkaar.
Het was zo leerzaam en bijzonder om daarmee om te gaan.
Vooral omdat ik merkte dat ik ook afstand wilde houden en
me er niet in wilde verliezen. Voor mij staat helpen en
bijstaan voor 300% inzet en beschikbaarheid, maar ik
merkte dat ik zoveel niet hoefde en wilde geven. We sloten,
op aanraden van een paar liefdevolle oudere studenten het
proces zo prachtig af met de hartsbeoefening boven op de
berg. Ik voel een grote dankbaarheid voor het feit dat ik
daar bij heb mogen zijn.

Aan het einde van de week was ik inmiddels aardig
dolgedraaid en kon na een lange Tsok-sessie alleen maar
huilen. Ik miste mijn man en kinderen. De volgende
ochtend dacht ik tijdens een ochtendpresentatie even weg te
kunnen glippen om in alle rust een wasje te doen. Nog geen
5 minuten later hoorde ik de stem van Rinpoche over het
terrein klinken, live. Natuurlijk, dacht ik, hij heeft me door.
Ademloos heb ik naar een prachtige teaching geluisterd,
met heel mijn hart want ik zatveÍ van "mijn" vaste plekje
zonder pen, papier, kussen, thermoskan, woordenboek,
mala, sokken, omslagdoek en wat al niet meer kan horen bij
een'tempeluitrusting'.

Het werd me zo mooi duidelijk gemaakt wat ik de vorige
avond gevoeld had, dat ik vooral mezelf gemist had en even
"contactgestoord" geweest was.

Rigpa Nieuwsbrief - Wirtet 2000

De tweede week was minstens zo intensief en
inspirerend; ik raakte gewend aan het dagritme maar ging
het ook steeds vanzelfsprekender vinden dat er zo goed
voor me gezorgd werd en dat Rinpoche dagelijks zoveel
goeds met ons deelde; ik raakte dus wat verwend.

Dat besef was een reden om mezelf weer eens wakker te
schudden en geconcentreerder en opener naar het
onderricht te luisteren; daarbij te proberen in de omgang
met mensen en dingen voor- en afkeur te laten varen. Voor
dat laatste voornemen was mijn schoonmaakbaantje, samen
met Johanna uit Duitsland, een uitstekende leerschool. Elke
keer wanneer we de W.C.'s en vloeren geschrobd hadden,
realiseerden we ons dat op het moment dat je denkt dat alles
schoon en "zuiver" is, er iemand met of zonder respect de
boel weer komt 'bevlekken'. Hoe reageer je daarop?

De humor en mildheid die Johanna in mij losmaakte (en
dus blijkbaar in me zit) was bevrijdend. Daarbij het idee om
af en toe de grenzen even af te sluiten voor wat grondiger
reiniging was ook weer zo'n prettig en bruikbaar inzicht.

De thuiskomst was goed; ik voelde me de eerste drie
dagen op bezoek bij mijn eigen gezin. Iets wat voor mij
exceptioneel is daar ik meestal binnen een kwartier de
touwtjes weer in handen neem, nadat ik ben weggeweest.

De retraite is een heel goede en bijzondere tijd geweest,
waarin ik inspiratie en nieuwe energie heb opgedaan. Ik
voel me nu meer student van Rinpoche en de verbinding
wordt steeds sterker. Het gevoel van dankbaarheid voor het
feit dat ik naar Lerab Ling heb kunnen gaan, heb ik nog
regelmatig.

Wanneer ik 's morgens op mijn kamertje op zolder, dat
nu eindelijk gebruikt wordt, de dag begin, komt soms één
van de kinderen stilletjes bij mrj zitten, en zingt dan soms
een mantra zachtjes mee. Vanaf mijn kleine altaar kijkt
Dilgo Khyentse Rinpoche me breed grijnzend aan, iets wat
ik zo hard nodig blijk te hebben. Want dat wat me in Lerab
Ling zo gemakkelijk afging, tussen al die lieve mensen, die
me zoveel gaven en me zoveel lieten zien, blijkt terug in het
alledaagse leven, het allermoeilijkste: blijven lachen!

Paula de Loor-Meermans
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tmpressies van f,et beZOe
van de Dalai Lama

aan Fra n krij k

\ /anaf het moment dat ik Sogyal Rinpoche hoorde
V praten over de komst van de Dalai Lama naar

Frankrijk dacht ik: "Daar wil ik naar toe". Maar het leek
dit jaar wel knopen aftellen: ik ga wel, niet, wel, niet... Ik
was blijven steken bij niet, hoewel ik niet echt overtuigd
was van mijn besluit.
Deze zomer in Lerab Ling overweeg ik nog eens hardop

alle 'tegens' (zo'n massa mensen, veel geld, al vijf weken in
Lerab Ling, ik moet maar eens tevreden zijn etc.) als ïneke
eenvoudig zegt: "waar gaat het in het leven om?".

In een seconde staat alles weer op zijn kop, want
inderdaad, waar gaat het nu eigenlijk écht om in het leven?

Annemie weet me te vertellen dat ze met Pasen al een
week nodig had om onderdak te vinden. Ze rljdt me echter
onverwijld naar de VVV van Le Caylar. Ja, ze hebben
inderdaad al tijden geen accommodatie meer. Alhoewel,
gisteren hebben ze een telefoontje gekregen van een paar
Belgen die in de buurt wonen. Een kwartier later zijn we
daar. Annemie schiet me 500 franc voor en hiermee is de
accommodatie voor 3 of 4 personen geregeld. De andere 2
of 3 gelukkigen zijn nog niet op de hoogte van dit heugelijke
feit, maar ja.

Een paar weken later staan we in storm en stromende
regen en in een lange rij te wachten om de Varjakilaya
empowerment bij te wonen. Sogyal Rinpoche komt vrolijk
langs en zegt: "Fijn dat jullie er z1jnl". En dat is ook zo, fijn
en zeeÍ, zeer goed ondanks het feit dat de uiterlijke
omstandigheden - nat, koud, soms niet te volgen etc.- daar

niet direct aanleiding toe geven.
Ondertussen maak ik me zorgen over het niet aflatende

noodweer. De parkeerplaats bij Lerab Gar is veranderd in
een enorme modderpoel. Er staat alvast één trekker klaar
voor een paar duizend auto's. In de krant lezen we over een
windhoos die vlak langs Lerab Gar is gegaan, ondergelopen
straten en ingestorte huizen in de regio.

De volgende dag blijkt inderdaad dat ook de tent in
Lerab Gar niet gespaard is gebleven. Niemand mag er in.
We wachten - vóór ons een uitgestrekt modderveld en in de
verte de tent. Er wordt ons gezegd dat de beoefening nu is
begonnen.

Als uiteindelijk dan toch het moment is aangebroken
dat de Dalai Lama kan beginnen, lijkt het wel dat, wat er
ook zal gebeuren, er niets meer mis kan gaan. Hij spreekt
van "transformer I'esprit" en "transformer la perception".
De toegewijde vertaling van Matthieu Ricard klinkt als een
prachtig, lang, diepzinnig, soms onbegrijpelijk, maar altijd
ontroerend gedicht.

Aan het eind van de dag is de storm gaan liggen.
Eenmaal weer buiten zien we een paar seconden lang een
complete regenboog boven een schitterend landschap.
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tl
Er zijn heel veel inspirerende verhalen van

retraite-gangers over het unieke bezoek van Zi,ne

HeilÍgheid de Dalai Lama in Lerab Líng en Lerab

Gar. Er is ook een kleine groep mensen achter de

schermen geweest die niets van de teachings of
beoefening konden meemaken en toch heel veel

hebben beleefd en meegekregen. Hier volgt een

verhaaltje in telegram stijl -anders ben ik bang,

dat het een roman wordt- vanuit het gezichtspunt

van een van de fulltime-werkers.

hospitality, Renate en Volker, uitleg over wat er allemaal
moet gebeuren. Niemand weet precies hoe alles zal gaan,
zo'n grote aanpak hebben we nog nooit gehad. De spanning
is groot, er zijn te weinig mensen en de tijd is krap.

Gelukkig hebben we Sogyal Rinpoche als steun. Hij
verzamelt ons elke ochtend bij de dining hall en neemt alle
belangrijke taken met ons door. Heel hartverwarmend hoe
hij ons met alle vertrouwen behandelt, kritisch en
respectvol. Hij neemt echt deel aan het werk, empowert ons
zodat het beste in ons zich kan manifesteren, hij praat over:
'good communication, dynamic mindfulness, own your job
fully, but have a view of the whole, listen to your intuitions,
be confident, but be invisible, be kind & take care of each
other, and don't forget, you are part of the mandala, don't
think you are missing something, your benefit is even
bigger, so lets go and do it.' Rinpoche geeft ons op deze
wijze elke dagtalloze praktische adviezen over integreren:
korte, krachtige en heel inspirerende lessen. Een nieuwe
impuls om door te kunnen gaan. Voordat de retraite-
gangers komen moet er nog heel veel gebeuren. De
Drupchentent moet nog ingericht worden, de 'barn' moet
nog (met hulp van ïbetaanse kunstenaars) door prachtige
wandschilderingen tot volle glorie gebracht worden. His
Holiness zal hier gasten ontvangen. En de grootste klus:
Lerab Gar.

Om het nog spannender te maken, krijgen we van alles
erbij: een staking van benzinepomphouders; noodweer, met
enorme regen en zelfs een kleine orkaan. Veel dingen
moeten opnieuw gedaan worden. Het lijkt onmogelijk alles
op tijd af te maken. Mensen moeten gewoon over hun
grenzen heen gaan. Maar opeens zijn er geen grenzen meer.
Er ontstaat en soort magische kracht waardoor ik steeds het
gevoel heb, dat alles wel goed komt. Ik denk: weer een
bewijs dat we zo'n krachtige leraar hebben. Het is voelbaar
hoe hij ons mee tilt naar een staat van waaruit wij 'zonder
moeite' dit historische bezoek samen kunnen dragen. Het
komt ook allemaal steeds weer in orde. De Namgyal
monniken zijn er al een paar dagen voor de retraite-gangers
en de Very Important Persons beginnen ook aan te komen.

I ankomst: tien dagen voor de sadhana-retraite in
-/a.Lerab Ling met sprankelend hart de poort door,
langs de kleurrijke gebedsvlaggen naar beneden lopen.
Volledig thuisgevoel. Net alsof ik nooit weg ben geweest.
Puur geluk, vol energie om met het voorbereidingswerk te
beginnen. Omarmd door veel bekenden, voel ik me een
beetje ongemakkelijk, realiserend dat sommigen (de
moeheid kan je aan hen af zien) al maanden lang bezig
zijn. Snel mijn tent opzetten, daarna meteen naar de
vergadering van het Hospitality Team.

Taak: manager 'Main Tea Station'. Onze groepje van
vier dames lijkt meteen gezellig, allemaal danseressen uit
Australië, Duitsland en ik als Hongaars-Nederlandse
beeldhouwster. Later komt daar gelukkig nog onze Ierse
tapdanseres bij, wij hebben haar echt nodig, als wij
tenminste 5 uur per dag willen slapen. Bij iedere
bijeenkomst krijgen we van de hoofdmanagers van 37
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flet jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen
I ltot het jaar van de vrijwilligers. Het dagelijks leven
zou er heel anders uitzien als we geen vrijwilligers hadden,
denk maar aan sportclubs, wijkcentra of een zieke
buurman die extra hulp nodig heeft. Wanneer al die
werkzaamheden betaald zou worden, stijgen de prijzen
zoveÍ dat slechts weinigen het zich nog kunnen
veroorloven. Precies in die hoek zit Rigpa. Stel dat
iedereen een vaste baan in de organisatie zou hebben, dan
zouden de prijzen van onze cursussen oplopen tot een paar
duizend gulden per jaar. Dan wordt Rigpa een eliteclub en
dat staat haaks op het boeddhisme dat door de eeuwen
heen heeft volgehouden voor iedereen beschikbaar tezijn.
Wereldwijd bestaat de organisatie van Rigpa geheel uit
vrijwilligers met hier en daar iemand in vaste dienst. Dat wil
zeg9en dat alle functies bekleed worden door mensen die
daarnaast nog een baan en soms een gezin hebben. In
Nederland hebben we een aantal mensen in dienst omdat
we hier de fantastische mogelijkheid hebben van door de
overheid gesubsidieerde banen in het kader van
werkgelegenheidsprojecten, maar dat zijn er maar vier en
de rest van ons helpt in vrije tijd.

Sogyal Rinpoche's visie

De visie van Rigpa wordt bepaald door Sogyal Rinpoche.
Uit die visie onstaat de dagelijkse leiding van Rigpa
International die ook direct door Rinpoche wordt
aangestuurd. In de afgelopen jaren is Rigpa heel hard
gegroeid, onder meer door de enorme populariteit van
Rinpoche's boek maar ook door de toenemende interesse
voor het ïbetaanse boeddhisme in het Westen. De snelle
groei was voor het kleine team waaruit Rigpa International
bestond niet bij te benen en daarom heeft Rinpoche vorig
jaar besloten elk land meer te verzelfstandigen. Rinpoche is
daardoor meer direct gaan werken met de
managamentteams in alle landen. Dat heeft geleid tot een
jaar lang trainingen met Rinpoche over de organisatie en
hoe je daarin werkt, hetgeen van grote invloed geweest in
Rigpa's organisatie maarook in het dagelijks leven van de
betrokkenen.

Aanvankelijk was deze training, die de ,Activity
Teachings' worden genoemd, bestemd voor de
managementteams en coórdinatoren. Het bleek echter zo'n
succes dat we het nu ook beschikbaar willen stellen voor
alle studenten die met werk betrokken zijn bij Rigpa.

Rigpa Nic*wsbricf - lAintcr 2000

Who is who in Rigpa?

Rigpa Holland bestaat uit een managementteam dat
ondersteund wordt door coórdinatoren, die op hun beurt
weer andere studenten aansturen op de meest
uiteenlopende vlakken. Het hele managementteam en de
meeste coórdinatoren zijn vrijwillgers. Zelfs de mensen die
een vaste baan hebben bij Rigpa, van bijvoorbeeld 32 uur
per week, werken waar nodig in hun vrije tijd nog op andere
plekken binnen de organisatie.

Wat doet het Managementteam?

Het managementteam bestaat uit vijf 'directors'die met z'n
allen verantwoordelijk zijn voor de leiding voor Rigpa
Holland. Met meer dan 1.2 cursussen in 3 verschillende
steden en een totaal van meer dan 400 studenten, is dat een
hele klus. De directors zijn Patricia Strooper voor FFA
(finance, fundraising en administration), Tineke Bouma
voor S&P (study and practice), Harriet Visser TC (teaching
communication), Jessy Geerstema PP (public
programmes) en Anneke Hakman als national director.
Allemaal mooie titels, maar in de dagelijkse gang van
zaken komt het erop neer, dat ze gewoon de handen uit de
mouwen moeten steken.

Wat doet een coórdinator?

Zonder coórdinatoren zou het werk van bovengenoemde
vijf onmogelijk zijn. De coórdinator van bijvoorbeeld het
'practice' gedeelte van S&P zoÍgt dat alle beoefening die
gedaan wordt zoals op speciale dagen of met een Tsok, maar
ook de dagelijkse beoefeningen in het centrum, zo goed
mogelijk verlopen. Dan is er de coórdinator van de winkel
die de tapes en boeken bestelt die worden verkocht. De
coórdinator Audio/Video die onder TC valtzorgt ervoor dat
de teaching van Rinpoche wordt opgenomen en verstuurd
zodat we die later weer terugzien in een van onze cursussen.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden, er is ontzettend veel
meer en nog niet alle afdelingen hebben een coórdinator.
Kortom, we zijn altijd op zoek naar nieuw talent.

Waarom zou ik?

Rigpa kan niet zonder vrijwilligers in de ondersteuning van de
cursussen, administratie en evenementen groot en klein. Het
centrum schoonmaken, de boekhouding bijhouden, helpen blj
weekend-evenementen of bij een bezoek van Rinpoche,
noem maar op, we doen het allemaal en het loopt goed.

Maar soms stromen mensen door naar andere delen van
de organisatie of gaan ze helemaal wat anders doen en dan
is er weer ruimte voor nieuwe mensen. Kortom, Rigpa
bestaat niet.... zonder jou.

Namens het MT Anneke Hakman

Anneke Hakman

Rigpa bestaat niet
zonder jou
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Cursussen in Amsterdam
Cursus dag data

Introductie vrijdag

Rigpc Nic*vsbricf - lfintcr 2000

riid plaaÍs prijs (gld) minima

79.30 -2I.45 Rigpa Centrum 120 100

19.30 - 21.45 Rigpa Centrum 165 135

1.9.30 -21.45 Rigpa Centrum 165 135

1.9.30 -21.45 Rigpa Centrum -165

prijs (gld) minima

10.30 - 16.00 Cunera 1,65 135

10.30 -16.00 Cunera

stroom 3
blok 1

1.9.30 - 21.45 Rigpa Centrum 165

Jan. 13,
Febr. 10
Mrt.3 10.30 - 17.00 Rigpa Centrum 135

Stroom 3
blok 7 zondag Jan.2l

Febr. 18
Mrt. 18

Adressen
Alle cursussen in Amsterdam worden gegeven in het: Rigpa Centrum, van Ostadestraat 300, Amsterdam.

Cursussen in Utrecht
Cursus dag data riid plaats

stroom 1

blok 1

stroom 2
blok 1

stroom 2
blok 4

stroom 2
blok 8

Stroom L

blok 2

Stroom 1

blok 3

Stroom 2
blok 4

stroom 2

maandag

donderdag

woensdag

dinsdag

zaterdag

zondag

zondag

zondag

Jan. 19 en26
Febr.2,9,16,23
Mrt. 2 en 16

1an.15,22,29
Febr.5,12,19,26
Mrt. 5, 12 en'19

Jan. 18 en 25
Febr.1,8,15 en22

Ian.17,24,31
Febr.7,14,21,28
Mrt.7,14,2'1,

Ian. 16,23,30
Febr. 6, 13,20,27
Mrt.6,13,20

135

135

720

Jan.21
Febr. 4,
Mrt.4,
Apr.1

(laatste les str.1.1)

18

April2l
Mei 6 en 20
Juni 10 en 24

Jan. 14 (laatste les str.2.3) en 28
Febr. 11,25
Mrt. 11 en 25 10.30 - 16.00

Apr. 8, 22 en29
Mei 13 en 27 1-.30 - 1ó.00

Centrum Well

165 135

165 135Stroom2blok5 zondag

Adressen
De cursussen worden gegeven in: Cunera, Nieuwe Gracht 32, Utrecht en Centrum Well, Doelen straat 42, Utrecht.

Cursussen in Groningen
Cursus dag data riid plaaÍs prus (gld) minima

Introductie

blok 3 woensdag Jan.I7,24,3I
Febr. 7. 14,21,,28

stroom Z 
Mrt.I4,21,28 20.00 _22.15

blok 7 woensdag Jan.17,24,3I
Feb.7, 14,2I,28

Adressen Mrt.14,21,28 20.00 -ZZ.l5
Alle cursussen in Groningen worden gegeven in het:
Vipassana Meditatie Cenirum, Kamerliigh Onnesstraat 71, Groningen.

Centrum Well 165 135

20.00 - 22.1,5 Vipassana Centrum 1,20 100

Vipassana Centrum 165 135

Zondag en woensdagavond Febr. 11 (zo)
Mrt.25 (zo)
Apr.4 en 11 (wo)
Mei 13 (zo)
Zondag 10.30- 16.00
Woensdag

Mpassana Centrum 765 135
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Gebeden voor zieken
en overledenen

Tulku Pegyal Rinpoche

I ls iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf
,( \voor deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld
zoals beschreven staat in de hoofdstukken 12, 13 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 (zie hiervoor
'beoefeningsdagen' elders in deze nieuwsbrief).

Het is ook mogelijk om aan grote leraren en
beoefenaars te vragen om voor iemand beoefening te doen.
Dit kan op verschillende manieren:

Er bestaat een uitgebreid en compleet sponsor-
programma waarmee je intensieve beoefening kunt
aanvragen door grote leraren en hun kloosters. Met name
Kyabjé Dodrupchen Rinpoche en Tulku Pegyal Rinpoche.

Dit kun je bijv. laten doen voor:
r het moment van je eigen dood,
. een dierbare die ziek of stervende is
r of ter nagedachtenis aan een overleden

familielid of dierbare.

Voor deelname aan dit sponsorprogramma wordt er een
minimum bedrag gevraagd van 1000 engelse ponden. Het is
mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen. Het geld
wordt gebruikt voor de sponsoring van gebeden in
Tibetaanse kloosters in het oosten en voor de
ondersteuning van grote projekten van Rigpa. Wie interesse
heeft kan de engelstalige folder bij het secretariaat
opvragen tel.:020 4705100

Daarnaast is het mogehjk om gebeden voor zieken,
stervenden of voor iemand die al is overleden, beoefening
te laten doen door een financiële bijdrage te geven. Hierbij
bepaal je zelf de hoogte van dit bedrag. De bedoeling van
zo'n donatie is een goede verbinding te leggen voor de zieke
of gestorvene door geld te geven voor een goed doel. Het
legt een karmische verbinding met een lama die het geld
ontvangt en de gebeden doet.

In dit geval worden de namen doorgegeven aan Tulku
Pegyal Rinpoche, de een-jaar-retraite-gangers in Dzogchen
Beara (Ierland) en de sangha van beoefenaars in Dzogchen
Beara en Lerab Ling. Ook in het centrum in Amsterdam
wordt er dan door de sangha van beoefenaars beoefening
voor hen gedaan.

Mensen die namen door willen geven kunnen dit doen
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bij het secretariaat tel.:020 4705100 ten name van Johan
Dijk. Het is hierbij van belang om de volledige naam, ziekte
of problematische omstandigheden, of de datum en oorzaak
van overlijden door te geven alsmede de geboortedatum en
leeftijd van de persoon in kwestie en je eigen naam. Er kan
ook een foto opgestuurd worden.

Mantra Accumulaties
Om Ah Hum Vajra Guru

Padma Siddhi Hum

f{et is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons
I Ibehalve 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
en een gewoonte te ontwikkelen van regelmatige
(dagelijkse) beoefening. Een vaardig middel om je hierbij
te helpen kan het verzamelen of accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies zijn.

Accumuleren van beoefeningen of mantra's is ook een
krachtig middel om obstakels uit de weg te ruimen en
gunstige omstandigheden te creëren voor jezelf, de sangha,
voor Rigpa en het wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche,
maar ook voor wereldvrede en het verwezenlijken van het
liefdes- en wijsheidspotentieel van alle levende wezens.

Het aantal Mantra's wat gedaan is, wordt per land
bijgehouden en de totalen worden iedere maand aan Sogyal
Rinpoche doorgegeven. Dus wanneer je regelmatig
mantra's reciteert, vragen we je:

o de aantallen op een briefje te schrijven en dit briefje
in de rode daarvoor bestemde doos te doen die op
het centrum staat

o of de aantallen een keer per maand, bij voorkeur
op de zevende van de maand door te bellen aan
Frans Steffek, tel: 0597 -421,031..

Veelal zitten er aan een mala meer dan 100 kralen.
Meestal zijn dat er 108. Steeds van een hele mala geef je er
100 door. De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter
compensatie van fouten en momenten van onachtzaamheid.

Indien je bericht ontvangt van een periode van
intensieve beoefening, soms met een specifiek beoefenings-
advies, geef je je aantallen zo spoedig mogelijk na het
verstrijken van deze periode door.
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De Rigpa bíblÍotheek

f\e bibliotheek van Rigpa bevat meer dan vierhonderd
I-, titels, ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën:
boeddhisme algemeen, Hinayana, Mahayana, Vajrayana,
de dood, ïbet 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 Aya Khema.

Schrijvers waar we meerdere titels van 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 ïbet in het algemeen.
Verder lenen we ook video's en audio-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:
o Jerome Edou, Machig Labdrón and the

foundatiton of Chó

. Lama Zopa, Transforming problems into happiness

o Steps of Mindfulness, een reis met
Thich Nath Hanh (Video)

o Jamgon Kongtrul, the Great Path of Awakening

o Jé Gampopa, Gems of Dharma Jewels of Freedom

o Nagarjuna, the Fundamental Wisdom of the
Middle Way Mulamadhyamakakarika

. Janet Gyatso, Apparitions of the Self,
the secret autobiography of Jigmé Lingpa

o Thich Nath Hanh, Be free where you are,
a talk given in prison
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Audiotapes:

Alle audiotapes van Rigpa Link vanaf het begin tot nu.

Het lenen van boeken

Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen
twee boeken per keer geleend worden. Telefonisch
verlengen is niet mogelijk. Als er niet gevraagd is naar een
boek kan een boek voor een tweede periode geleend
worden. Daarna is dat niet meer mogelijk. Voor boeken die
te laat terug gebracht worden, wordt per boek een boete
van 25 cent per dag gevraagd.

Het [enen van audio-tapes

Tapes worden voor één week uitgeleend. Het kost f2,50 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.

Het lenen van video's

Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost f 10,-
per video. Er mogen twee video's per keer geleend worden.
Telefonisch vèrlengen 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 gevraagd.

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

Openingstijden

De bibliotheek is open op cursusavonden. Gelieve geen
boeken zelf te lenen, maar altijd met iemand die
verantwoordelijk is voor de bibliotheek.

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

Attentie!
De volgende titels zijn afgelopen jaar kwijt geraakt:

Jamyang Norbu, Warrior of ïbet.
Thich Nhat Hanh, Old Path, White Clouds.

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,'fhe Radiance of Compassion,
videotape.

Mocht je een van deze titels nog in huis hebben, laat het dan
weten en breng het zo snel mogelijk terug. 4r



RIGPA

I+ ik wil deelnemen aÍrn het RigpaRe-membenship
Ik kies voor de volgende optie:

Optie 1
0 Ik betaal f 25,- per maand (/ 300,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik de Rigpa Nieuwsbrief, word ik regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten
en kan ik gebruik maken van de Rigpa bibliotheek.

Optie 2
0 Ikbetaal f 40;per maand (i 480,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie 1 en krijg ik?S% korting op Rigpa cursussen.

Optie 3
0Ikbetaal f 100,-of meerpermaand (f 1200,-of meerperjaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie 2 .

AndeÍs
0 Ik betaal een ander bedrag f .................. per maand/jaar

Ikwas aI donateur,
0 maar wil mijn bijdrage verhogen tot het hierboven aangegevenbedrag

Ik kan op ieder gewenst moment mijn betaling stopzetten.
Ik betaal op de volgende wijze:
0 Maandelijks via een automatische betaling
0 Jaarlijks na ontvangst van een acceptgiro

Het gironummer van Rigpa is: 35 33 736 t.nv. Stichting Rgpu, van Ostadestraat 300, 7073TW Amsterdam
Graag deze antwoordstrook opsturen naar of afgeven aan het secretariaat

Postcode / woonplaats:.

Telefoon:.......... Datum:........

Mocht u niet aan ileze mogelíjkhcden gebruik willen maken, dan kunt u ook aoor
f 35,- per jaar een abonnement op de Rigpa Nieuwsbrief flemen, waarbíj a teuens op ile hoogte gehouilen
wordt aan de belangriikste Rigpa actioiteiten.
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Open spreekuur

voor Rigpa-cursisten

Elke wijdag
om 13.30 uur

Het idee van een open spreekuur
is ontstaan tijdens een retraite in
Lerab Ling en bleek een simpele,
effectieve methode te zijn om met
iemand anders over jezelf en je
beoefening te kunnen praten,
omdat er allerlei wagen kunnen zijn
omtrent je beoefening en hoe je die
verbindt met je dagelijks leven.

fe kunt persoonlijk langs komen
in het centrum in Amsterdam maar
je kunt ook telefonisdr contact
opnemen om iets te bespreken
(020-4706L00).

De mensen die het spreekuur
dragen zijn Eric Soyeux en ]ohan
Dijk. Er blijft natuurlijk altijd de
mogelijkheid om iets te bespreken
of een afspraak te maken met een
van de instructeurs uit
de cursus die je volgt.

Optie r

Je ontvangt 3 keer 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 Í1. 300,- per jaar of
f7.25,- per maand.

Optie z

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

Optie 3

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

Vraag voor meer informatie
de folder aan!
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