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Lever je tekst aan op een diskette in het formaat van een
gangbaar tekstverwerkingsprogramma. Stuur ook een versie
op papier mee van het artikel.
Maak de tekst zo min mogeliik op. Dus geen tabs aanbren-
gen, niet inspringen ofgrote koppen gebruiken. Alleen aline-
a's en het gebruik van vet of cwsief kan worden aangegeven.
Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo volledig moge-
lijk aan het einde van de tekst. Foto's en illustraties of sug-
gesties daartoe zijn van harte welkom. Let daarbij op moge-
lijke auteursrechten.
Als je niet over een computer kunt beschikken en de tekst
niet te lang is, kun je deze ook getypt of duidelijk leesbaar
met de hand geschreven inleveren.

Openingstijden Rigpa-secretariaat
Op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur.
In augustus is het secretariaat gesloten.
Vanaf 3 september is het secretariaat weer dageliiks van
10.00 tot 13.00 open.

Adres
Rigpa-centrum
Van Ostadestraat 300
1073 TW Amsterdam
tel. 020-4705100
fax 020-4704936

ZAM Holland, Rigpacentrum
Tel/fax 020-4704930

Foto omslag: Khandro Tsering Chódrón

Oud Dharma-materiaal
Als je Dharma-materiaal (tekst of foto's) niet meer nodig hebt, is
het het beste om het te verbranden. Op het kantoor van Rigpa sta-
pelt het te verbranden materiaal zich op. Wie is in de gelegenheid
dit mee te nemen en in tuin of kachel te verbranden? Graag even
bellen met het secretariaat 020 - 470 57 00
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Beste Nieuwsbriefle zers
A sprcrar oav rN fuNr
En bíjzonder was hct op díe zz-ste juní. Hoewel de zomer al een dog oud was,

had zij zirh nog niet ín haar vollc gloie ontvouwd. Het was koud, gríjs en er
híng een perrnanente dreíging von regen ín fu lucht, wot ons of en toe bezorgd

naor boven deed kíjken gezíen hetfeit dat da trouwplechti.gheíd ín de tuin van
het Huis met de Zeven Hoofden plaotsvond. Desondanks wos het een dogvol
wormte,lícht en hoop, een belafie voor een prathtige toekomst. Wat was er aan
fu hand? Twee van onze redoctíelcdcn trodcn díe dag in het huwelíjk, Piem

Ti.eman en Peorse Gafuey, onze lay-out man. Het wos een huwelíjk woar
kotholíeke en boeddhístísche ites harmoníeus hand ín hond gingen.

De katholíeke príester vertelde een prachtíge parobel over een zoektocht naar
de uiteíndelíjke waorheíd -of díe nu God, Boeddha of líefde heette- waarbíj
deze twee rnensen elkoor gevondcn hodden, en Eic Soyeux sloot noodloos

daarbij aan door het gezelschop te vrogen even stíl te stoon bíj de díepere bete-

kenis hiervon: wat betekent deze waorheíd, deze onvoorwaardelijke lieflle, voor
íeder van ons. En het was wonderbaarlijk orn te zíen hoe een mínuut van con-
templotíe de hele atmosfeer wíst te transformeren. Ik had eígenlíjk nooít een

boeddhistísche beoefeníng ín de proktijk meegemaakt, buíten de contact van

formele beoefeníng en ík wos verrast door de krachtíge werking ervon.

En woor de hele ceremonie long lucht boven ons grouwde, brak de hemel open

ín een blauwe veeg op het moment dot het huwelijk voltrokken was. Een spe-

cíale dog, díe vrtjdag ín juni! We wensen jullíe beiden een heel gelukkíg leven

en dat jullíe nooít mogen ophouden met zoeken.
Katja Vos



Sogyal Rinpoche

VERTRoU\wEN, DEVOTIE EN WIISHEID

Sogyol Rínpoche

Wat is de plaats von vertrowwen ín de Boeddha-
dhorma? Is het louter een blínd, vertrouwen? En wat
komt eerst: vertrouwen, devotíe of wíjsheíd? Sogyal

Rinpoche raakt deze kwesties aan in zijn toesprook
tot de conferentíe van boeddhístische leraren ín het
Westen, in Calífomië ín juní 2ooo.

Vertrouwen komt eerst, en gefi als een moeder geboorte

aan de díngen;
Het doet alle goede dingen opkomen en groeíen,
Ruímt alle twtjfel op, en redt uit het lijden von geboorte,

ouderdom, zíekte en dood;
Vertrouwen ontsluiert dc stad. van geluk.

Vertrouwen ontsombert de geest en rnookt hoor zuíver;
Het schudt trots van zích af en ís de wortel van devotíe.

Vertrouwen ís ols een schot. Het is ríjkdom en vrede die alles

overtref., en,

Als honden, is het de belangrijkste moníer om verdíenste

te vergoren.

Boeddha ín De met Juwelen Bezette Lomp Soetra:

In het Boeddhisme is vertrouwen onmisbaar: zonder vertrouwen,
zo vertelt het onderridrt ons, kan zich niets positiefs ontwikkelen,
net zoals er nooit een groene scheut kan ontkiemen uit een opge-
droogd zaadje. Shantideva citeert de Boeddha in zijn Hondboek
von Oefeníngen:
Zij die ernoor verlangen een eínd te rnoken aon lijden en subliem
geluk wílbn bereíken, moetzn de wortel von vertrouwen stevig plan-
ten en hun geest stabíel moken in fu zoektocht noor verlichtíng.
Wat is vertrouwen nu eigenlijk precies?

De Abhídhormakosha vertelt ons:

Vertrouwen isje volledíg verlaten op de wet von kanno, oorzaak
en gevolg, op de Víer Edelp Waarheden en op de Die Juwelen.
Het is ook een streven noor het spiituele , en een helder ínzícht in
de waarheid.

Hoe wekken we dit vertrouwenl De enige manier is te beginnen
met gewoon onze intelligentie te gebruiken. Door de wijsheid van
studie, diepe overdenking, en mediteren over het onderricht,
onderzoeken we het, op dezelfde wijze als we goud moeten
onderzoeken, zoals Boeddha in zijn beroemde voorbeeld zegt:

O monniken en wijze mensen,

Net zoals een goudsmid zijn goud zou keuren
Door het te verhítten, tz sníjden en op te wijven,
Zo moeten jullíe míjn woorden onderzoeken en oanvoarden,

Moar níet louter wít eerbied voor mij.

Wanneer we het onderricht onderzoeken, inspireert het ons tot
vertrouwen in de waarheid van de Dharma, hetgeen zich ontvouwt
in vier stadia: levendig vertrouwen, enthousiast verkouwen, zeker
vertrouwen en uiteindelijk, onherroepelijk vertrouwen. Dilgo
Khyentse Rinpoche legt uit "Wanneer verhouwen zozeer een deel
van je is geworden dat ie het, zelfs als je leven op het spel staat,

onmogelijk ooit zou loochenen, dan is het onomkeerbaar vertrou-
wen. Wanneer je vertrouwen dat punt bereikt, zul je altijd vol
zekerheid zijn, in welke omstandigheden dan ook."

In de Boeddhadharma is vertrouwen dus geen blind vertrou-
wen, maar een vertrouwen gestaafd door redenatie en onder-
zoek. Nagarjuna zegt in zijn Kostbare Bloemenslínger:
Door vertrouwen verloot íemand zich op de Dhonna;
Door wíjsheíd weet men woarachtíg.
Van deze twee is wíjsheíd het voornaarnst;
Maor vertrouwen ís hiervoor als eerste vereís|.

Naarmate vertrouwen sterker wordt, ontwikkelt het zich tot devotie,
en er ontstaat een enonne dankbaarheid jegens de leraar, die ons
meevoert voorbij de gewone, dualistisdre geest. Ons hart is zo open
dat grijpen naar een zelfwegvalt, en in orx ontwaakt de transcen-
dente wijsheid van prajnaparamlta. Zo komt met deze devotie de
zegen die de katalysator is voor realisatie. Er wordt gezegd:

Natuurlijke obsolute wijsheid kon olleen kornen
Als blíjk dat verdíenste ís vergoard en verduisteingen zijn gezuíverd,

En door de zegen von een gerealiseerde meester.

Weet dat het dwaas ís op eníg ander míddcl tp vertrouwen.

Op dit punt is het devotie die de meest innerlijke nahrw van de

geest onthult. Patrul Rinpoche legt uit:

Alsje een vertrouwen ontwikkelt dot boven lwt alhdaagse uít gaot,
zullen daor de krocht ervon de zegeníngen van de leraor en van de

Die Juwelan je vervulbn. Dan zol werkelíjke reolísotíe opkomcn en je
zult een nog buítengewoner en onhcrroepelijker vertrouwen en zeker-
heíd in je leraar en in de Die Juwelcn voelcn. Op deze monier onder-
steuwn vertrouwen en realisotíe van dc natuurlíjke staat elkaor.4



Devotie is derhalve de inspirator, dat wat ons beweegt en roert en
de natuwlijke staat' onthult, de meest innerlijke natuur van de
geest. Voor mij is devotie een vorrn van liefde, maar een lieftle
doortrok&en van wijsheid, de allerdiepste vorm van lieftle die door
het menselijke hart en de menselijke geest gekend kan worden.
Het pad van devotie wordt een training van de geest in zuivere
waameming, en naarmate dit zich verdiept, wordt alles eryaren
als een eindeloos zich ontvouwen van gewijdheid en zuiverheid.
Deze zelfde wereld om ons heen wordt onze leraar.

Maar devotie blifft altijd intelligent. Het onderricht legt uit hoe
het, voor je iemand als leraar neemt, van cruciaal belang is dat de
leerling de leraar onderzoeld, en dat de leraar de leerling checkt.
De kwaliteiten van een leraar worden ook tot in detail in de
geschriften beschreven.

Nu zijn er enkele dingen over devotie die heel helder begrepen
moetert worden:
- werkelijke devotie is geen blinde adoratie
- het is geen opzijschuiven van je eigen verantwoordelillàeid

voor jezelf
- het is niet het zonder enig onderscheidingsvermogen volgen

van de persoonlijliheid en grillen van een leraar
- werkelijke devotie is helder, gegrond en intelligent
- bovenal moet het nooit verward worden met de gewone,

kwellende emoties

Devotie komt dus niemand anders dan onszelf ten goede. Waar
het om gaat is ons te helpen bewijden van het grijpen van ego,
dus ware devotie is niet aÍhankelijkJreid, maar integendeel, een
bewijding.

Nieuwsbrief - Zomer zoor

Allereerst moeten studenten de ruimte krijgen hun eigen
manier te vinden, en hun eigen niveau. Devotie wordt niet
'verwacht'door een leraar, en studenten zouden zich niet ver-
plicht moeten voelen het te cultiveren. Devotie moet groeien
in harmonie met de spirituele ontrvikkeling van een persoon.
Vervolgens moeten we ons ervan bewust zíjn dat mensen
niet alleen de vooropgezette ideeën van de maatschappij met
zich meebrengen, ma:u ook hun eigen emotionele en psycho-
logische geschiedenis. Men kan komen, bewogen door allerlei
onbewuste noden, problemen en verwachtingen. We weten
ook dat zaken als projectie en overdracht zeer actueel zijn.
Een leraar moet zich van dit alles bewust zijn, en iemand
Tangzaam helpen de plaats van devotie in zijn ofhaar eigen
beoefening te ontdekken, vrij van kwellende emoties.
Tenslotte ontstaan er ook rnisverstanden over zoiets als devo-
tie wanneer er gebrek is aan volledige kennis van het onder-
richt, of aan een elementair onderwijs in de Dharma.

Dit alles onderstreept wat naar mijn mening een wezenlijk punt
is, cruciaal voor de toekomst van de Boeddhadharma: het belang
van elementair onderwijs, een gedegen fundament in de
Dharma, dusdanig dat het mensen in staat stelt tot een begrip te
komen dat niet beperkt of foutief is, maar recht doet aan de rijk-
dom van de Dharma. De rol van leraren in deze tild is, naar mijn
mening, serieus nadenken over het versterken en verdiepen van
het Dharma- onderwijs, zowel onderling als ten behoeve van stu-
denten. Het benadrukt hoe belangrijk het is een serieuze studie,
basisvorming en taining in de Dharma aan te bieden aan diege-
nen die een volledig spiritueel pad willen volgen.

En dit is de reden dat ik miin best doe een curriculum van studie
en beoefening te ontwikkelen binnen onze eigen Dharma-
gemeenschap, in de geest van 'Ri-mé', advies vragend aan mees-
ters van alle tradities, jong en oud.

Sogyol Rínpoche en Dílgo Khyentse

{,y

Op de meest sitnpeb manier gezegd, is devotie een vaardige en
praktische manier om ons meer ontvankelijk te maken voor de
waarheid van het onderricht van de overdrachtslijn, zoals beli-
chaamd en doorgegeven door de leraar.

In de modeme wereld moet, naar mijn gevoel, devotie met de Uit Rigpa foumal
allergrootste zorg worden onderwezen.

5



Tsering Jampa

Ik ben heel blij dat we dit interview hebben. Gewoonlijk komen
de aangelegenheden waar wij mee bezíg zíjn, de International
Campaign for Tibet (ICT) en de Tibet Support Groep, niet zo
gauw in bladen als het Maitreya magazine of in jullie blad. Er was
bijvoorbeeld net een Geshe bijeenkomst in Emst en het is voor
mensen als ik die met mensenrechten en politieke aangelegen-
heden bezig zijn, belangrijk om dat soort dingen te weten. Want
de kwestie Tibet, de religie, cultuur, politiek en mensenrechten
zijn zo met elkaar verweven: het valt niet meer uit elkaar te halen.
Ik ben net vier weken in Genève geweest, waar ik met delegaties
van alle honderdeenentachtig regeringen en met alle Non
Gouvernementele Organisaties (NGO's) heb gesproken, het
zogenaamde lobbyen. Ik vertel dan hoe het met de Tibetaanse cul-
tuur in Tibet gaat, hoe het staat met de religieuze vrijheid, en hoe
het gesteld is met de religieuze gemeenschap, die geen enkele
wifheid van meningsuiting heeft. Dit vormt voor ons de basis,
want waar moet je anders nog over pratenl Er is steeds meer
samenwerking tussen de verschillende groeperingen die op een
bepaald terrein werken. Het is belangrijk dat ieder een eigen
gebied heeft, want dan ben je meer gefocust. Maar het is ook

lnterview met TserinE f ampa
DrnrcrEUR vAN DE INTERNATToNAL CevrpAIGN FoR TrsEr-EunopE

belangrifk dat er samenwerking is tussen de mensen die op
zoveel verschillende gebieden die met Tibet te maken hebben,
werkzaam zijn, dat ze hun aspiratie en inspiratie delen en infor-
matie uitwisselen. Voor rnil persoonlijk zou het onmogelilk zijn
om door te gaan wanneer ik zou weten dat ik alleen was. Een van
onze belangrijke bronnen van inspiratie is te weten dat er zoveel
mensen achter ons staan en ons de hand reiken, ieder op een
eigen manier. Ze denken misschien dat het maar een uurtje per
week is, maar ze hebben het voor ons over en dat is zeker een
bron van inspiratie. Wif kunnen het imrners niet alleen doen..
Meer en meer zie ik hoe groeperingen die zich met verschillende
gebieden bezighouden, gaan samenwerken, of zelfs samen cam-
pagne voeren of projecten uitvoeren.

Dit is het eerste deel van een ínterview tnet Tberíng

Jampa, wa.oin ze de omva.ngvan de octíviteíten die

ze narnens de Intemational Campaignfor Tibet ont-
plooít voor ons schetst.

SeutNwrnrrNG TUSsEN TreEr Supponr GnopprN Eu
RELIGIEUZE ORGANISATIES VAN CRUCIAAL BELANG
Een voorbeeld hiervan is de herdenking in Europa van de volks-
opstand van 10 maart 1959. Zoals jullie waarschijnlifk weten is dit
een brritengewone politieke gebeurtenis geweest. Het is ieder jaar
weer een belangrijke politieke dag en dit jaar werd de herdenking
in Europa in Wenen gehouden. We hebben deze Europese bijeen-
komst gezamenlijk georganiseerd en wat uniek was, is dat niet
alleen de mensenrechten -Tibet Support Groepen- dit deden, maar
dat ook de Austrian Buddhist Association als schutspatroon van de
gehele gebeurtenis optrad. Ik vond het geweldig. Hun voorzitter
was bij de hele politieke bijeenkomst aanwezig en heeft gesproken
over hoe het voor haar als Boeddhist is dat andere Boeddhisten, in
dit geval Tibetanen, het niet goed hebben en dat ze geen wijheid
van meningsuiting hebben. Hier waren ze zidt natuurlijk ook eer-
der wel bewust van, maar om zo in actie te komen en echt samen
met ons iets te doen, was uniek en hartverwarmend. Het geeft
voor anderen ook aan dat als er geen politieke oplossing komt, er
niet veel Tibetaanse cultuur te redden valt.
Het leggen van deze relatie is iets v/at steeds meer gezien gaat
worden door de verschillende partijen. En ik denk dat een samen-
werken tussen culturele ofreligieuze organisaties en onze activi-
teiten, waar mogelijk, steeds belangrijker wordt. Ook voor jullie
lezers wil ik graag een relatie leggen tussen hun beoefening en
dagelijks leven en deze realiteit.
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Wat is eígenlijk de Intematíonal Campaign for Tíbet? Wat zijn bíj
voorbeeld jullíe doelstcllíngen en ectívíteiten? Ook zijn we geïnteres-

seerd in hoe het gaot met het Europese kantoor wat jullíe in
Amster dam geopend hebben.

Wat is het belangrijkste doel van de ICTI ICT United States (US),
het hoofdkwartier, bestaat nu bijna elf jaar, sinds 1988. Ik ken de
activiteiten van de ICT US heel goed en hun werk, voornamelijk
in de States, is buitengewoon effectief. Hun belangrijkste activi-
teit ligt op het gebied van de regering - de State Departrnent.
Natuurlijk heb je in Amerika heel veel andere Tibet Support
Groepen, maar de ICT is de enige organisatie die met de regering
van de VS werk en die het vertrouwen heeft van de andere groe-
pen. Ook is de ICT de groep, in Europa en in de hele wereld, die
van alle Tibet groepen de grootste lidmaatschapsbasis heeft. ICT
US heeft nu meer dan 70.000 leden, dat is ontzettend veel. Een
van de doelstellingen daar, maar ook hier in Europa, is dat we met
het programma van lidmaatschap en met de direct-mailing finan-
ciële onderster.rning krijgen. Maar in de eerste plaats is het ons te
doen om veel mensen te bereiken die achter ons doel en achter
onze activiteiten en campagne staan. In Amerika werkt dat bui
tengewoon goed: ze hebben er elf mensen in dienst en ze hebben
echt naam gemaakt. Ook iemand als Lodri Gyari, de speciale
gezant van de Dalai Lama en de voorzitter van de ICT, is een
bezielende kracht en is er echt voor iedereen.



ICT Eunopn
In Amerika is het ICT dus zeker op twee belangrijke gebieden
effectieí en boekt resultaat. En toen dachten ze: waarom doen we
dit niet in Europa? In Eruopa heb je ook honderden Tibet Support
Groepen zoals de Tibet Support Groep in Holland, waar ik zelí
ook bij betrolken ben. Om met de ervaring die men ginds heeft
opgedaan te proberen in Europa een zelftle prograrnma te ont-
wikkelen vond ik interessant. De bedoeling van ICT Europa is
niet om dingen die al worden gedaan door andere groepen en ook
in Nederland te dupliceren, maar om te kijken wat we het beste
kunnen doen, wat anderen nog niet doen. Natuurlijk is iedere
groep in ieder land in Europa bezig op politiek niveau en acdef
om publiek te mobiliseren, maar wij zagen dat er gebieden zijn
waar geen van deze groepen iets kunnen doen, vanwege gebrek
aan manlracht of financiële middelen. En dat werk ligt op het
gebied van parlementaire activiteiten, om dat te en
onofficieel te te
nen verbeteren waar al
We hebben het nu

Nieuwsbrief - Zomer zoot

een team,'the Tibetan UN Team, dat gestuurd is door de
Tibetaanse regering. Als team, werken we op allerlei gebieden,
zoals lobbyen, resoluties over China en het bepleiten van belangen,
briefings. fe neemt dan een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld reli
gieuze wijheid. Daarbij heb je sprekers nodig, zowel uit het bui
tenland als bijvoorbeeld experts, waaronder ook speciale rappor-
teurs uit de VN zelf. Het is een echte jungle daar in Genève en we
zeggen dan ook: 'hoe laat moeten we in de jungle zijnl' Het is een
moeilijk podium, een keiharde wereld waar helaas eigenlijk bijna
niets over menseruechten gaat. Het maar over politiek
en economie. fe denkt het is een mensenrechten,
dus die niet moeten pra-

waar mensen-
echt heel weinig

weken lobbyen met de
zijn door de Chinezen, om

En met de arme Latilns-Amerikaanse lan-
door China ook met economische projecten zijn omge-

kocht. En toch praat je met deze mensen, ga je naar ze toe. fe weet
dat bijvoorbeeld Argentinië en Chili nooit Tibet zullen steunen,
want ze zijn dikke wienden met China. Toch moet je naar die per-
soon toe en praten over hoe het gaat met de mensenrechten in
China en met de mensenrechten in Tibet of de mensenrechten in
Uygua Oost-Turkistan. Ik weet dan dat de man wel luistert en
reageert, maar hij kan niets doen: "lk wacht op mijn instructies
uit mijn hoofdstad." En dan zegie: "waaromzitiij hiea als je niks
kunt beslissen?" Het is ongelooflijk. Als je thuiskomt ben je niet
alleen fysiek moe, maar gebroken. We hebben het over een
instantie waar je eigenlijk enige hoop op zou moeten kunnen ves-
tigen. We hebben ook Tibetanen uit India uitgenodigd om getui-
genissen en verklaringen afte leggen, en als je van die mensen
hoort hoe de Tibetanen in Tibet de VN zien: als een soort god -
'daar moeten we zijn!', dan denk je, terwiil je daar zít:'Oh, my...'.
Dus we blijven buitengewoon alert op de dagelijkse gang van
zaken in de VN. Zo wonen we VN conferenties bij, want dat geeft
je een podium waar je ook over Tibet kunt praten. Een voorbeeld:
misschien hebben jullie gehoord dat er in augustus en september
een grote internationale VN conferentie komt in AÍiika over
racisme en xenofobie. Wanneer wij proberen om daar naar toe
te gaan, dan krijgen we een blokkade van China. fe hebt een
accreditering nodig, je moet gemachígd zlin, maar China zegt:
"die drie organisaties komen er niet irÍ'. En dan krijgen we een
brief van de VN verbindingsofficier met de mededeling: "helaas,
de ICT, the Tibetan Center for Human Rights (die zit in
Dharamsala), en Human Rights (uit China) kunnen niet komen,
want China heeft er veel moeite mee". Van alle honderden, dui
zenden NGO's die een aanmelding ingestuurd hebben, zijn wij
de drie waar China veel moeite mee heeft. Vervolgens schrijven
we dan natuurlijk pagina's vol: dit is racisme en het gaat over ons.
Maar toch, het is gewoon puur politiek. Daarom zijn we op dit
moment hard bezig met lobbyen en met praten met invloedrijke
regeringen, om tegen hen te zeggen: 'dit is toch belachelijk, waar-
om mogen wij niet deelnemen?'

Heefi Chína de mogelíjkheíd om jullie te weren omdat jullíe geen ofi-
cíëIe r egeríngsin st antí e zíj n ?

Dat klopt want wij zijn een NGO. En China wil op die conferen-
tie niets horen over menseruechten en racisme in Tibet en China.
Een lid van de VN, zoals China kan natuurlijk zeggeni'nee, dit
willen we niet hebbed.. Daarom ga:rn we nu ondersteuning wagen
van regeringen, van andere leden van de VN. Want we voldoen
eigenlijk aan alle voorwaarden. Dit is een voorbeeld van hoe
moeiliik het in dit vak is. Aan de andere kant leer je ook hoe hier-
mee om te gaan.

{,1\

Europarlementair
parlementair en

tussen het
weinig contact

bestaat. Er is bijvoorbeeld die zidr binnen het Ewopese
parlement, voomamelijk in Brussel en Straatsburg, inzet voor
TÍbet, maar daarbuiten komen ze niet naar de nationale parle-
menten. Wi1' vonden het buitengewoon jammer dat er geen con-
tacten waren en dat er geen coórdinatie was. Er gebeurt veel in
het Europarlement, zoals resoluties die over Tibet worden aange-
nomen. Zoiets kan natuurlijk ook in de nationale parlementen
gebeuren en die verbinding is ofwas er niet, en wij proberen daar
iets op te zetten.
Zo ook tussen de nationale parlementen: bijvoorbeeld als er iets
gebeurt in Londen, ïvaar een zeer actieve Tibet groep binnen het
parlement bezig is, danzou zoiets in zekere zin ook in Nederland
kunnen gebeuren, ofin lerland, Italië ofScandinavië.
Dan is er nog de verbinding tussen het Europese parlementaire
niveau en de congresleden van de VS. Er bestaat weinig contact,
terwijl er in de Verenigde Staten veel gebeurt wat betreft Tibet,
zoals resoluties die worden aangenomen. Die informatie blijft
dan daar en dus kijken we ook hier hoe we het contact kunnen
verbeteren.

Dr Eunoprsn coMMISsIE
Daarnaast is er de Europese Commissie. Aan de ene kant heb je
het parlement en aan de andere kant de commissie met al zijn
comrnissarissen, die het buitenlands beleid bepaalt voor de
Europese Unie (EU). Belangrijk voor ons is natuurlijk Externe
Zaken, met Chris Patten of favier Solana. Ook hebben we te
maken met de Comrnissie van Ontwikkeling, waar geld en men-
senrechten onder vallen. We leggen dus contact met de comrnis-
sies waar dat nodig is. De Nederlandse groep doet bijvoorbeeld
niet veel in Brussel en zo gaat het ook met andere Tibet groepen.
Daarom reis ik vaak naar Brussel en we proberen daar de Tibet-
lobby op gang te brengen. En natuurlijk ziin we er ook om de EU

- China mensenrechtendialoog kritiscle te volgen, die nu bijna
vier jaar gaande is. In die dialoog proberen we resultaat te boe-
ken, want tot dusver heeft dat maar weinig opg( leverd. Daarom
werken we buiten de Tibet beweging samen met andere NGO's,
zoals Amnesty International en Human Rights Watch.

VN
Een belangrijke activiteit van ons is gericht op de Verenigde
Naties (VN) - Mensenrechtencomrnissie in Genève. Daarom
breng ik ieder jaar een bezoek aan deze Cornmissie, zoals nu van
19 maart tot en met 23 april. Ik ben dan fulltime bezig samen met 7
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Dus dit zijn een paar van de grote liinen van het politieke werk.
We ziln een politieke menseruechtenorganisatie en als ICT wil-
len we dat de Tibet kwestie erkend wordt en dat er op zo hoog
mogelijk politiek niveau over wordt gepraat. Anderziids zijn we
bezig met campagnes ten opzichte van oliemaatschappijen,
momenteel sinds een jaar. We zijn begonnen met British
Petroleum (BP). Gelukkig zit Shell er niet, maar toen ik voor de

UNPO (Unrepresented Nations and People Organisation) werkte
in Nigeria bij het Ogoni volk, heb ik veel tegen Shell gewerkt. We

hebben momenteel een coalitie van NGO's gevormd. Deze ziin
niet allemaal aan Tibet gerelateerd, zoals bijvoorbeeld mfieuor-
ganisaties als Friends of the Ëarth. Samen voeren we camPagne
tegen BP en de eerste stap was wij succesvol. Op 19 april hebben
we een aandeelhoudersvergadering in Londen bijgewoond en een

resolutie ingediend. Nu gaan we onze camPagne vervolgen en
gaan na de verkiezingen in Italië met de AGIP (ook een oliem-
aatschappij) in de slag, die samen met PETROCHINA zeer actief
is in Tibet. Ook onze wereldbankcamPagne was zeer succesvol,

en dat heeft ons veel steun gegeven: we hebben wat verhrouwen

opgebouwd.

Lt n unersc UAP s P Roc RÁM MA
Naast deze grote lijnen hebben we dus ook een lidmaatschaps-
programma, met direct mailing. Ons doel is zoveel mogelijk
mensen achter ons te krijgen en tevens financiële ondersteuning.
Wat we tot nu toe hebben gedaan, hadden we niet kunnen doen
zonder de financiële ondersteuning van de ICT US. Want om zo'n
lidmaatschapsproject op te zetten en te runnen is een enorm kar-
wei! Vooral het ledenwervingsprogramma is een hele klus. Toó
heb ik in een jaar heel veel geleerd en kan ik een programma
draaien. Het is wel raadzaam een goede adviseur te hebben
Daarom hebben we een organisatie in de arm genomen die met
ons samenwerkt, ons adviseert en de hele productie doet Wat wij
doen is voornamelijk inhoudelijk. Het is wel heel duur, rraaar ze

doen hun werk goed en hun partner-organisatie doet hetzelftle in
de VS. Op basis van een goede relatie en vertrouwen.
Het is in Nederland tot nu toe wij goed gegaan. Toen we met
direct mailing begonnen, was dit nieuw voor mij. Ik had wel een
publiek- mobiliserende campagne gedaan, maar oP een heel
andere manier. Als ik na een jaar terug kijk en zie hoeveel leden
we nu hebben, dan is dat heel wat. We hebben nu zo'n lange lijst
dat als ie campagne wilt voeren, zoals biivoorbeeld voor de

Panchen Lama, er duizenden zijn die je ondersteunen. Het is
ongelooflijk hoe dat werkÍ. In andere delen van Ewopa zijn we
bezig op politiek gebied en werken we ook met alle Tibetgroepen
samen, maar de bedoeling is dat we ook hier in de nabije toe-
komst zon progranrma opzetten. Er ligt daar zdn potentieel, net
als in Nederland. Nederland heeft echt een heel aparte cultuur
wat dat betreft.
We hebben ook een beetie onderzoek gedaan naar welke landen
geschikt zouden zijn, en we krijgen signalen dat Duitsland zeker
goed zou zijn en misschien is Frankrijk ook niet zo slecht.
Raadgevende bureaus over fondsenwervende organisaties zeggen
dat Nederlanders aan drie ofvier goede doelen geven. Dat is heel
bijzonder en daarmee hebben we in Nederland veel geluk gehad:
dat we in een jaar zoveel leden hebben kunnen ïverven. Ik had me
niet kunnen voorstellen ooit een abonneelijst van Elsevier te
benaderen, maar voor dit programma koop je die bestandslijst. fe
krifgt weinig respons, maar toch bouw je zo je bestand op. Wel
moet je veel geduld, geld en knowhow hebben om door te kun-
nen gaan en om succes te hebben. Het is hard werken en finan-

cieel riskant, want je investeert ontzettend veel. fe moet risicos
nemen en daarvoor is moed nodig en de financiële ondersteu-

ning om door te kunnen gaan. Toch is het niet te geloven hoeveel
mensen je kunt bereiken. En het is dus onze hoop dat we naar
andere Europese landen kunnen uitbreiden: om mensen achter
je te krijgen, maar ook omdat je pas dan heel direct in contact
komt met de regeringen van die landen. Hier in Nederland pro-
beren we die relatie ook te leggen, want die vijftienduizend men'
sen moeten weten wat we doen: wat zljn onze activiteiten, wat
zijn onze campagnes, wat doen we met jullie geldelijke onder'
steuning. Bovendien moeten we verde! we hebben meer geld
nodig en we hebben zoveel activiteiten die belangrijk zijn. Ik
denk dat veel mensen wel beseffen dat dit politiek werk is en dat
dat niet zo makkelijk gaat. Het vergt veel tijd om onze politici te

overhrigen.
Als je waagt ofwat we doen impact heeft, zeg ik 'ja, zeker, ik ben
er echt blij mee dat ICT Europa er is en dat het ICT iets meer
bronnen heeft, zowel financieel, als wat betreft 'knowhow' uit
Amerika van de elf mensen die daar werken. Met hun rugge-
steun is onze aanwezigheid hier in Nederland en Europa op
allerlei niveaus duidelijk geworden. Er zijn in Nederland zoveel
mensen die zich achter ons hebben geschaard, en nu gaan we
verder met andere delen van Europa. Zeker met de steun van
Sogyal Rinpoche en Lodri Gyare Rinpoche, hun inspiratie blijft
een leidraad voor ons: je weet dat je goede mensen achter je hebt,
waar je op kunt terug vallen en dat is zo belangrijk. Dus ik denk
dat de ICT we1 heeft geboft.
En ik ben blij met het kleine beetje ervaring dat ik heb opgedaan
bij de UNPO, waar ik heel ander werk heb gedaan met andere
volkeren. Daar heb ik zeven jaar gegeven, als mijn bijdrage van
de Tibetaanse kant. Van wat ik daar geleerd heb, maak ik goed
gebruik voor Tibet. Ik ben de UNPO dankbaar dat ik in de gele-

genheid was om omtrent zoveel aangelegenheden met de leiders
van tweeënvijftig volkeren samen te werken. Dat is me dierbaar
en ik probeer het voor miin eigen volk te benutten. Het is grap-
pig hoe dat gegaan is. Ik vertrok bij de UNPO en de ICT besloot
toen net om na elf jaar een kantoor in Ewopa te openen. Ik had
na zeven jaar nee gezegd tegen de UNPO, het was genoeg, met
het idee om alleen voor Tibet te gaan werken. Ik kwam terug bij
miin eigen groep, de Tibet Support Groep en toen lcqram er een
aanbod van de ICT US, met de waag of ik geïnteresseerd was om
dit kantoor te openen. Dus ja, oké. Ik had me alleen niet gereali
seerd wat er allemaal bij komt kijken.

In een volgend deel onder anileren een verslagvon TsertngJompo over

de onlangs gehouden Mensenrechtenconferentíe ín Genève.
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Verhaal
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De vrouw lag al maanden ziek op

bed en hoestte erg. Ze zei tegen

haar man: "fe hoeft niet bang te

zíjn, hoor, ik zal er wel \ /eeÍ boven-

op komen."

Haar man probeerde haar te troosten ert zei; "'le

bent mijn vïouw ik moet een manier bedenken

om je beter te laten worden. Tot nu toe gaat het

alleen maar slechter met je, hoe zou ik me dan

geen zorgen om je kunnen makenl We willen

toch ook rrog graag kinderen krijgenl

Gisteren kreeg ik nog van iemand een recept.

Laten we dat maar proberen."

in een kooi stoppen. En ze elke dag rijst te eten

geven. Dan moeten \lre ze na21. dagen doden en

moet je hun hersenen opeten."

"Wat!", riep de vïou\M, "100 mussen-

hersenen opetenl Geen sprake van! Dat is veel

te wreed. Dat kan ik niet." En ze schudde tussen

het hoesten door met haar hooftl.

"la maaÍ, wreed of niet, je moet toch iets doen

om weer beter te worden?

Bovendien is mij gezegd dat dit recept echt

weïkt." Daarna ging de man naar de markt en

kocht 100 vette mussen, stopte ze in een kooi en

ging terug om rijst te kopen.

"'Wat voor receptl", vïoeg zijn vrouw.

De man zocht het recept op en las het voor aan

zijn vrouw: "We moeten L00 mussen kopen en

De wouw lag op bed te luisteren naar het

gekwetter van de mussen. Ze kende haar rnan

goed genoeg om te weten dat als hij iets beslo-

ten had, hij dat ook zou doen. Ze dachtna:10



'Normaal kan ik al niet een mier verLrappen en

nu zouden er l-00 mussen moeten sterven om

mijn leven te reddenl Dat kan ik nooit.'

Ze stond met moeite op van haar bed en strom-

pelde naar buiten, naar de kooi met de mussen.

Ze maakte de kooi open en liet de mussen weg-

vliegen. Toen haar man thuiskwam en de lege

kooi zag, begreep hii dat hij niets meer kon

doen als zijn wouw de mussen niet zou willen

opeten. En hij drong niet verder aan.

Toen de vïouw de mussen had laten gaan, werd

ze etg rustig en rfi/as ze niet meer bang om te
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sterven. En vanaf die dag begon zelangzaamaan

beter te worden.

Een paar maanden later merkte ze dat ze een

baby zow krijgen. En toen het jongetje geboren

werd en haar man hem trots en blij in zljn

annen nam, waren ze allebei heel verbaasd dat

hij op beide armen zwarte vlekjes had, precies

zoals op de veren van een mus.

Vreemd, hèl

Een oud boeddhistisch verhaal naverteld.
Henl Heerink
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Boeddhisme in de praktiik

EEN ZEER LANGE ADEM
VEnsTnG VAN EEN GEDETINEERDE

Cevdet Yílmaz ís een Turkse tn&n die ry jaar gel.efu.n

tot een levenslange straf veroordeeld is. Het gratiever-
zoek van Cevdet is onlangs afgewezen. Het ís dus nog

steeds erg ond.uidelíjk wanneer hij vij zal komen.
Cevdet ís de eerste ged,etineerfu, ín d.e Nederlandse
geschiedenis die boeddhístische geestelíjke verzorgr.ng

ontvangt. Zíe voor een verslag hiervan da vonge

níeuwsbrtef.

HoE IT MET HET BoEDDHISME IN AANRAKING BEN GEKO.
MEN EN WAT HET ME GEBRACHT HEEFT.

fe moet gewoon iets doen in je leven dat je leuk vindt. Behalve als
hobby ook dingen die zowel je leven veraangenamen als je ver-
der ontwikkelen, in de hoop een harmonisch leven te leiden en
aan het einde van je laatste dag te kunnen zeggeni "Ja, ik heb er
alles aan gedaan om zo menswaardig mogelilk te leven en te laten
leven en het is me ook behoorlijk goed gelult." In de gevangenis
is er een heel ander soort leven dat ik niet echt kan verwoorden,
want elke beschriiving schiet gewoon tekort om de ware hel te
beschriiven. Wat voor een mens onnatuurlijk en vernederend is,
is in de gevangenis dagelijkse praktijk. In het wetboek staan heel
veel dingen erg mooi geschreven en de toepassing van die wet is

een verhaal apart. Als gedetineerde word je niet zo gauw gelooftl.
Dit willen de meeste mensen niet zien en horen. In naam van

|ustitie wordt er hier veel gelogen, gemanipuleerd, onderdrukt en
psychisch mishandeld. Somrnige gedetineerden gaan hieraan
onderdoor (gaan psychisch kapot) en anderen beginnen een zoek-
tocht naar het hoe en waarom van hr.rn liiden.

Normaal gesproken is detentie niet goed voor een mens. Omdat
het zo schadelijk is voor de menselijke psyche, vervallen de mees-
te gedetineerden, onder de zware druk van de detentie, in
gestoord gedrag. Als iemand gestoord is, voelt Lrij zich niet meer
aansprakelijk voor zijn doen en laten. De omgeving prikkelt op
een rare manier en bevordert ook dat soort gestoord gedrag, want
als je geen gestoord gedrag vertoont, krijg je ook geen aandacht of
hulp. Tot op bepaalde hoogte werkt dit wel voor sommige gedeti
neerden. Op deze manier heeft het gevangenispersoneel ook wat
te doen, anders zijn hun werkzaamheden hier binnen ook niet
interessant. Maar in al die jaren heb ik duizenden gedetineerden
in deze vicieuze cirkel kapot zíen gaan. Dat heeft me behoorlijk
aan het denken gezet en me aangezet om te begrijpen hoe het
precies tot stand komt en welke factoren en elementen hierbij een
rol spelen.

Want als gewoon mens in de gevangenis te moeten leven valt niet
mee. De constante stress en spanning is na een poosje niet meer
te verdragen. Deze chronische skess en spanning eist op dent2



duur onvermijdelijk zijn zware tol. Op het moment dat je in de
gevangenis terecht komt, begint de slijtage en het beschadigings-
proces, zowel lichamelijk als mentaal. Vooral als je hierbij ook
een langgestrafte bent, dan ben je gewoon aan je lot overgelaten.
In zulke situaties vervallen de meeste gedetineerden in drugsge-
bruik, anderen in gestoord gedrag om aan dat ondragelijke lijden
te ontsnappen, en weer anderen (een klein percentage) beginnen
de lange zoektocht om deze beschadiging te minimaliseren.

In detentie verlies je alles wat buiten normaal voor je was. Om
niet door te draaien en aan je zeer lange detentie onderdoor te
gaan, moet je jezelf met iets bezig houden, het maakt in eerste
instantie niet zoveel uit wat, als je maar je geest (psyche) en de
zintuigen kan voeden en bezig kan houden met leuke en aange-
name dingen. Als je dat proces niet zelf en bewust doet, dan doen
je zintuigen zelf waar ze zininhebben en krijg je chaos en wan-
orde. De gevangenisomgeving is niet geschikt voor de menselijke
geest. Het is en het blijft gewoon schadelijk voor iedereen die zich
in deze omgeving bevindt.

Na het delict komt een bepaald proces op gang tijdens het onder
gaan van de detentie. Een korte strafheeft zijn korte weg en pro-
cessen, een lange snafheeft zijn lange weg en lange processen.
Met miin zeer lange strafword ik vanuit mijn situatie en gesteld-
heid uitgedaagd om mijn hooftl boven water te houden, te over-
leven, en te leven met miin geweten over de ellende en de pijn die
ik veroorzaakt hebt door mijn delia. Er is geen straf die het geda-
ne delict of misdrijf ongedaan kan maken. Een normaal denkend
en functionerend mens berokkent geen schade aan zijn mede-

Mijn innerlijke drang om zowel intern als extem harmonie te
zoeken werd met de jaren steeds heftiger en heftiger. Bijna 15 jaar
lang heb ik over filosofiën, doctrines, religies gelezen en deze
onderzocht en elke keer bleef ik met heel veel onbeantwoorde wa-
gen weer alleen in mijn cel. In deze zeer lange en moeizame
zoektocht kwam il< fosyallig het boek van Sogyal Rinpoche, 'Het
Tibetaanse boek van leven en sterverÍ tegen. Omdat dit boek niet
volgens het westerse denkpatroon geschÍeven is (vooral in het
westen denkt men dat wat niet zidrtbaar is, dus niet met de zin-
tuigen waameembaar is, niet acceptabel is), heb ik het niet mak-
kelijk begrepen. Korte tijd latea toen ik het boek voor de tweede
keer las, heb ik het ietsje beter kunnen begrijpen. Ik had het boek
losgelaten, maar het boek liet me niet meer los. De derde keer
heb ik het op een andere manier (met een meditatieve geest), met
pwe aandadrt gelezen en werd ik echt wakker voor de juiste
boodschap van het boek. ïben ben ik meer boeken gaan lezen
over het boeddhisme en daardoor is mijn nieuwsgierigheid en
leergierigheid steeds toegenomen. Hoe meer ik over het boed-
dhisme ging lezen hoe meer ik me op mijn gemak ging voelen.
Ik zag dat het werkte en daama intensiveerde ik mijn oefeningen
elke dag.

Wanneer ik mijn dagelijks meditatie oefeningen doe, wordt het
kwellende, pijrÍijke en ziekrnakende effect van het vastzitten wat
lichter, kan ik als het ware even op adem komen. Het boeddhis-
me is precies wat ik dringend nodig heb om niet door te draaien.
In deze stilte begin ik met terugwerkende laacht miln hele ken-
nis, ervaring, herinneringen, verleden, delict en andere facetten
van mijn persoonlijkheid (het ik, het zelQ te onderzoeken en te
analyseren. Hierdoor kom ik erachter dat er een heel ander soort
denkwijze mogeliik is voor iedereen die zich daar voor openstelt.
Wij mensen zijn als individu wel verschillend van elkaar, maar
onze menselijke problemen zijn hetzelfde: onzekerheid en onvei-
ligheid. Wanaeer we onszelf met onze omgeving en in relatie met
onze omgeving niet zeker voelen, beginnen zich geleidelijk aan
neurotisdre gedadrten te manifesteren. Als er een gedachte
gevormd is, is die daarna moeilijk te confroleren en te stuÍen.
Hoe meer je nadnrk legt op ónzekerheden, des te meer creëer je
condities voor newotische gedactrten. Het ene houdt het andere
in leven. Als je ziet wat de onzekerheid is en inhoudt, waar die
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vandaan komt en waar die naartoe wil gaan, als je dat hele proces
begrijpt, dan ga je je onzekerheden steeds meer zien als voortko-
mend uit concepten. En een concept is gewoon een concept, niet
meer en niet minder dan dat. Met het disciplineren van geest en
lichaam biedt het boeddhisme een duwzame remedie die erg
functioneel is in fe relaties met de mensen en de dingen in het
leven. Nu kan ik heel veel dingen en zaken redelijk relativeren
met de kennis en de wetenschap die ik in en vanuit het boed-
dhisme vergaard heb.

Om bewust en zo verant\À/oordelijk mogelijk te kunnen leven heb
je volgens mij een zeer lange adem nodig. In deze zeer moeiJijke
detentie moest ik een andere weg inslaan, op een andere manier
gaan leven. Om mezelf te kunnen blijven, heb ik gewoon iets
nodig, een methode, een techniek en deze methode heb ik in het
boeddhisme gevonden en tot mijn weugde werkt het hartstikke
goed. Zowel overdag als 's avonds, in de winter en in de zomer,
het werkt 24 uur, en het kost me geen cent! Wanneer ik soms wat
afgeleid ben vanwege de vele storingen van mijn omgeving, doe
ik meteen de ademhalingsoefeningen, en dan kom ik weer tot
mezelf.

Elk woord draagt beperkende en begrenzende tendenzen in zich.
Mijn contact met het boeddh-isme is niet alleen op het rationeel
intellectuele niveau tot stand gekomen. Op het gevoels- en emo-
tionele gebied zifn er ook belangrijke processen gaande. Dit
aspect van mijn menselijk bestaan lijdt nog steeds erg. Soms hoor
je over mensen die 10, 20, 30 jaar en nog langer met elkaar samen
leven, en de ene zegt tegen de ander: "fij hebt me niet goed begre-
pen, jij hebt mijn gevoelens en emoties na zoveel jaren niet
begrepen." Dat zich onbegrepen voelen geldt voor mij ook en ik
voel me alleen en eenzaam hierin. In dit alleen zijn en deze een-
zaamheid heb ik me met de dag, beetje bij beetje verdiept, in de
hoop mijn eigen denk- en gevoelswereld te kunnen begrijpen.
Tenslotte was het mijn delict en mijn ellende, wie anders kon dan
mijn eigen straat schoon vegen dan ik zelí.)

Natuurlijk is het zo, dat een ieder voor zichzelf de meest passen-
de weg mag kiezen om zijn/haar bestaan beter te kunnen ont-
plooien. Tenslotte, wie steeft dan niet, diep in zijn hart, naar een
harmonisch leven zowel met zichzelf als met anderen? Ongeacht
het ras en de verschillende overtuigingen van de mensheid verto-
nen mensen maar ook plant, dier en de aarde een sterke neiging
tot leven en harmonie!
Wie ben ik dan om deze harmonie niet na te streven? Waarom
zou ik dan niet deze universele wet helpen te voltooien, tot \À/aar

hij voor bestemd is? Deze eenheid en harmonie heb ik groten-
deels in miin dagelijks leven geiLrrtegreerd. Om het te voltooien
werk ik er nog elke dag met dezelfde intensiteit en motivatie aan.
Sinds een jaar krijg ik hierbij ook regelmatig onderricht via de
boeddhistische instructeur, Eric Soyeux. Ik ben hem immense
dank verschuldigd voor zijn steun en al zijn tild en moeite om rnij
het boeddhistische onderricht te geven.

{,y\

Omdat gevangenisdirecteuren en andere functionarissen niet
echt begrijpen wat het boeddhisme is en inhoudt, staan ze ook
niet open voor betere bezoek mogelijkheden voor boeddhistische
instructeurs, zodatze in de gevangenissen regelmatig toegelaten
worden, op z'n minst net zoveel keer als andere geestelijke ver-
zorgers hier in de Penitentiaire Inrichting "De Ifssel'. Na een
zeer moeizame beklagzaak is er uiteindelijk een gunstige beslis-
sing gevallen, maar in de praktijk is er nog steeds maar een keer
bezoek per maand mogelijk. Voor een serieuze studie is deze ene
keer bezoek lang niet genoeg.
Er is nog een ander probleem in de gevangenissen, dat is dat de
andere hulpverleners het nut en de zin van het boeddhisme nog
niet echt in kunnen zien. Sommigen zien het als een concurïen-
tie, wat erg jammer is. Er zijn duizenden wegen die naar Rome
leiden. Dat betekent niet dat de ene weg beter ofslechter is dan
de ander. Ieder mens gaat de weg op die het beste bij zijn bestaan
past. Klaar! 73
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IT BEN HIER
OM GEDUTD EN MEDEDOGEN TE TEREN
EEN DAG tN Rlcpe HousE IN DELHI

,4lexandra Reelick is een Nederlands sanghalid dat

sind.s eníge jaren zich volledig gewijd. heefi aan de

Dharma en de Rígpa sangha. Daartoeheefi ze enke'

le jaren het Delhi House in lndia helpen leiden en in
de zomers was zij verantwoordeltlk voor de lama'
keuken in Lerab Líng. Momenteel heefi zij haar werk

ín het Delhi House opgegeven orn een andere droom

van haar te volgen.

April in New Delhi; het is boven de 45 graden en de stroom is

weer eens uitgevallen.Op de binnenplaats zijn timmerlieden
bezig een nieuwe deur te plaatsen - in een zirtloze poging, zoals

zal blijken, om Rigpa House tegen stof en hitte te beschermen.

De vier timrnerlieden zweten net als ik. Een zit er op de grond.
Hij reikt de tweede een schroef aan die hii met een hamer in de

muur probeert te slaan. De derde en de vierde man spelen " hier
wordt gewerkt": Ze wippen op hun stoelen heen en weer.

Na een half uur roept een van hen me en zegt plechtig: "Door
finished, madam. Come, look!" Tussen de deur en de sponning
gaapt een spleet van zo'n vijf centimeter... De vier kiiken me

bevlogen aan. Ze ziin er heilig van overhrigd dat ze voor hun werk
betaald zullen worden. "What is this?", vraag ik. "Kunnen jullie
niet zien dat hij niet past? Zien jullie die spleet nietl" Ze kiiken
me met lege blik aan zonder het probleem (van hun oPPosant) te

begrijpen. De deur zit er toch in! En hij kan ook nog dicht.
Waarom je dan druk maken om zo'n kleinigheid? Ik merk dat ik
rood aanloop. Dat is een taal die de baas van het stel begrijpt. "No
problem, madam! I'll change door. No gap!"
In het kantoortje klinkt de telefoon. Ik neem de hoorn op. De ver-

binding is slecht. Miin Hindi is niet voldoende om de beller te
begrijpen. "Hello - lil No Dhan Phat Singh is on duty. Mr.Mauro?
Out of station. Please, call back later."
In India is het altijd 'later-later/manjana/morged, een 'nu'
bestaat hier niet. Tijd en handelen hebben hun eigen apade

dimensie, onzichtbaar voor het westerse oog.
Het is nu bilna vijf jaar geleden dat ik in Rigpa House in New
Delhi aanlavam om voor Sogyal Rinpoche te werken. Mauro was

er toen al enige tijd en hii is het huis met de twee verdiepingen
in een stille woonwiik in het westelijk deel van Delhi begonnen.

Het telt vijf slaapkamers met ieder een eigen badkamer en een

(gemeenschappelijke) woonkamer voor de Lama's. Op de begane

grond is een keuken, een kantoor en een tweede woonkamer. De

straten die voor en achter het huis liggen, voeren naar de markt
en naar het centrum. Een klein boeddhabeeld bij een waterval

vormt de wedige ingang. Als het weer en de muggen het toelaten,

kan je daar zitten mediteren ofvan een kop echte Italiaanse koi
fie genieten.
Delhi is een stad waar het, gezien zíin klimaat, voor westerlingen
slechts een paar maanden per jaar uit te houden is. Ik zelfhou het
meest van de maanden oktober en november. 's Avonds is het

licht dan prachtig. De rode zorL Saal onder boven het park met
zijn ruïnes van grafstenen van grote moslimleiders. Deze stad

moet voor de deling adembenemend mooi geweest ziin, voordat

kooplieden en bureaucraten haar overnamen.
Veel valt er niet te beleven in Delhi. Er is een gebrek aan cultutu.
A-lles verstikt in het verkeer en de lucht is er zo vervuild dat het
moeilijk is genoeg zuurstof te vinden om te overleven. Delhi is

een stad die niets geeft, alleen maar neemt. Toch is zif mijn thuis
geworden en een springplank naar de Himalaya. Telkens als ik
een beetje tiid heb, stap ik in de nachtbus vanaf het Tibetaanse

kamp en neem de twaalfuur durende rit door de Punjab, over de

bergen van Himachal Pradesh tot Dharamsala op de koop toe.

Vaak kom ik hier maar twee dagen om de Kanga vallei te zien met
zijn met sneeuw bedekte bergtoppen, de kloosters, mijn
Tibetaanse vrienden en om de frisse lucht in te ademen.
Terug naar het leven van alledag. April in Delhi' De telefoon rin-
kelt onafgebroken: een telefoontie uit het kantoor van Dzogchen
Rinpoche: Pónlop Rinpoche arriveert vanavond.
Onderhand zíjn de timmerlieden nog steeds met de schuifdew
bezig. Ik eet een papaya. Het zweet druipt van miin gezicht. In de

loop van de dag stijgt de temperatuur. Voordat ik ga slapen zal ik
mijn kussen gewoontegetrouw in de iiskast leggen. Dat helpt.
Zelfs de muggen geven het op in deze zwoele, zware nachtlucht.
Ook de koeien in de straat hebben last van de hitte, ze liggen op

het trottoir en zwaaien rusteloos met hun staart. Ik hou van hun
ogen met de dikke wimpers en heb met hen te doen, omdat ze in
Irrdia geboren zijn. De hitte laat het aroma van duizenden bloe-

men opwellen. In de woege ochtend is dit aroma zelfs sterker dan

de geur van goedkope benzine- en kerosinedampen'
Ik hou ervan 's morgens om zes uur naar de boeddhatuin te gaan

om daar de vlammende struiken bougainville en naar de tem-
pelbomen met hun sterk geurende witte bloesems te kijken,
waarin hele papegaaienfamilies leven. De Indiërs die hier hun
yoga-oefeningen doen, kennen die wouw uit het westen, die
rond het boeddhabeeld loopt en haar gebeden zegt- Zljne
Heiligheid de Dalai Lama heeft dit prachtige gouden beeld aan

de regering en het volk van India geschonken uit dankbaarheid
voor hun gastvrijheid tegenover de Tibetaanse vluchtelingen.
Eenmaal per jaar komt Ziine Heiligheid hier om voor het beeld,

onder de hoge tempelboom, onderricht te geven aan vele ofÍicië-
le gasten, volgelingen, Tibetanen uit Delhi en omstreken en aan

westerlingen. Deze tuin is een oase, die de ziel vrede brengt, iets

dat in de overige delen van de stad moeiliik te vinden is.
Tijdens de nacht daalt het stof neer. De hemel wordt helder. Alst4



de straatvegers met hun werk beginnen, vult de lucht zich ogen-
blil<kelijk weer met stof en de lucht van verrot afval en de giftige
stank van brandende plastic tassen en flessen. Het roetachtige,
zwarte stof dringt overal doorheen. Net zoals de eskimo's ver-
schillende woorden voor sneeuw en ijs hebben, zo moeten de
Indiërs wel vele verschillende woorden voor stofhebben.
Wanneer's ochtends de buurt ontwaakt, begint in de ashram aan
de overkant het elektronische gezang. De enige bewoner van de
ashram maakt de trappen en de grond schoon. Karma yoga met
Dolby-muzak! Daarna volgen de groente- en fruithandelaren, de
'wallahs', met hun karren. Aan hun typische kreten die de aan-
dacht moeten trekken, ben ik in al die jaren gewend geraalÍ.
"Santara, Santara", schreeuwt de man met de fruitkar en ik
begrijp nu dat hij niet mijn naam roept maar probeert mij
sinaasappels te slijten.
Vandaag verwachten we dus Dzogchen Pónlop Rinpoche in
Rigpa House. Op zijn reis naar Zijne Heiligheid Karmapa blijft
hij enige dagen bij ons logeren. Ik breng een kamer voor hem in
orde en maak de bedden op voor zijn verzorgers, ga naar de
marliÍ en koop vlees voor de thukpa, de Tibetaanse bouillon. Ik
ro1 de thangka-voorhangsels in Rinpoche's kamer op en zet een
fles drinkwater in de ijskast. Onderwijl bid ik "Moge mijn ener-
gie terugkomen en de hele nacht blijven."

Vele grote meesters en Lama's die een connectie hebben met
Sogyal Rinpoche en Rigpa, hebben de beroemde Rigpa-gastwij-
heid die Renate Handel in Lerab Lingzo deskundig weet te orga-
niseren, mogen ervaren. Anderen in Rigpacentra over de hele
wereld hebben haar voorbeeld gevolgd. De gasten houden ervan
een paar uur in Rigpa House te verblijven op doorreis naar de
luchthaven om in een of ander Rigpa-centrum onderricht te
gaan geven. Of ze blijven wat langer en genieten van de gemoe-
delifke, huiselijke sfeer, zoals Dodrupchen uit Sikkim die hier
graag uitrust en zich te goed doet aan Dhanpat's 'mutton curry
en chapati'. Rigpa House is door vele grote meesters gezegend
en we zijn dankbaar voor de steun van andere centra die het ons
mogelijk maakt onze hoge bezoekers te verzorgen en van dienst
te zijn. We helpen hen bijvoorbeeld met het regelen van visa, we
treffen alle voorbereidingen voor hun reis en zorgeíL ervoor dat
boeken en gebedsvlaggen gedrukt worden.
Voor mij staat Rigpa House in het teken van dienstverlening.
Het ondersteunt het werk van Sogyal Rinpoche, staat de mees-
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ters ten dienste en bovenal de diverse Rigpacentra over de hele
wereld. Onze dharma-erfenis ligt in dit land en in de omringen-
de landen van de Himalaya. Rigpa House is een brug, de verbin-
ding tussen oost en west.
Hoe ben ik hier terecht gekomenl Ik vraag het me zelf vaak af.
Eenieder van ons weet dat je leven totaal verandert op het
moment dat le Sogyal Rinpoche ontmoet. Hoe zat het in mijn
gevall De trefwoorden zijn: ik ben 45, leeuw met ascendant
waterman, geboren in het jaar van de tijgea in het zuiden van
Nederland; twaalf jaar conservatorium: klassiek en modern bal-
let en choreografie. Knieën verbrijzeld, studie kunstgeschiede-
nis, leven in Amsterdam. Ontwerpen, schilderen, Íilmen, foto-
grafi e, eigen productiebedrij f...
In 1.986 mijn eerste reis naar Tibet. In september 1989 ontmoet-
te ik Sogyal Rinpoche en Zifne Heiligheid voor de eerste maal.
Kort daarop begon ik voor Rigpa te werken, eerst in het
Rigpacentrum in Amsterdam, daarna ging ik naar India en bege-
leidde Lama's op hun reis naar Europa. Sinds vier jaar ben ik
's zomers twee tot drie maanden in Lerab Ling. Ik stel menu's
vast, zoek wijwilligers en kook, kook, kook. Voor ik in aanraking
kwam met Sogyal Rinpoche had ik nog nooit achter een fornuis
gestaan... Voor een vrouw uit het westen, die bovendien creatief
is, is het leven in Delhi niet gemakkelijk. India is een land waar
alles kan maar niets wezenlifk gebeurt. Alles gaat zijn eigen gan-
getje. In het begin viel het me zwaar maar ik heb steeds maar
weer de woorden van Zijne Heiligheid herhaalt: "Geef nooit op!"
Veel mensen hebben me de waag gesteld: "Waarom leef je eigen-
lijk in India?" Om geduld en mededogen te leren, luidt mijn ant-
woord keer op keer. Ik mis beide.
Het was een harde leerschool, maar langzaamaan begint India
mij haar geheimen prijs te geven. Het is een land van extremen,
zowel wat schoonheid en geluk aangaat als wreedheid en liiden.
Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe ik met de grote
armoede van de bevolking moet omgaan. Ik voel me zeer bevoor-
recht om zo dicht in de nabijheid van de grote, Ievende meesters
van de wereld te verkeren en voor hun welzijn te mogen zoÍgen.
Ik heb in de afgelopen jaren talloze, historische dharma-evene-
menten mogen meemaken, hier in Rigpa House, in
Dharamsala, Sikkim en Kathmandu. Mijn droom is: deze
gedenkwaardige momenten - onderricht dat Sogyal Rinpoche
heeft gegeven in Nepal en India, het werk en gezinsleven van
Dzogchen Rinpoche, de Losar-festiviteiten, de ontmoeting van
Zijne Heiligheid met de Dzogchen meesters, de onderlinge
bezoeken van Lama's, het levensverhaal van Khandro en de hei-
lige ceremoniën en initiaties in de kloosters- ja, ik droom ervan
de apparatuur te hebben om dit alles te Íilmen en fotograferen,
zodat deze dharma-erfenis niet verloren gaat voor de
Rigpastudenten, voor het welzijn van aldiegenen die in het
Tibetaans Boeddhisme en in spiritualiteit geinteresseerd zijn.
Mijn wens is dat Rigpa House het kloppend hart wordt van dhar-
ma-communicatie, van studie en beoefening. De groeiende
belangstelling onder Indiërs met de meest uiteenlopende ach-
tergronden - hindoes, christenen, sikhs - die Sogyal Rinpoche's
boek gelezen hebben, rechtvaardigt nog eens te meer de plaats
en het belang van Rigpa House in dit deel van de wereld. Hier
groeit een sangha en ik kijk met groot optimisme en vertrouwen
naar de toekomst. Ik zou willen dat Sogyal Rinpoche h-ier vaker
zou komen om tegemoet te komen aan het verlangen dat onder
Indiërs en Tibetanen leeft om dharma-onderricht te onwangen,
om de wijsheid terug te brengen tot haar wortels.
De bouillon staat stilletjes te pruttelen in de 'hot-as-hell'-keuken.
"Madam...!"
De baas van de timmerlieden staat voor me, zijn gezicht glun-
dert. Zweet loopt langs zijn slapen. Mijn blik glijdt over de deur.
Hij past! Geen spleet meer tussen deur en sponning. Ik kijk naar
beneden en daar is-ie weer, diezelfcle spleet, ditmaal tussen deur
en drempel.
Mijn mond valt open. Ik ben sprakeloos. Mauro zegt altijd: "In
dit land kan je niet winnen."

Door Alexandra Reelick

{,1\
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BIR was het eindpunt van onze reis van twee maanden door
Nepal en India. Mijn wiendin Bertie Spronk en ik ktaramen daar
aan uit een super druk Dharamsala, waar we het Nieuwjaar-son-
derricht van Zijne HeiJigheid hadden gevolgd. We waren eigen'
lijk na al dat reizen wel aan rust toe. Deelnemen aan een groeP
en de dagelijkse discipline van een drupchen -beoefening riep bij
ons een frisse tegenzin op.
Met de taxi kwamen we bii het klooster aan dat prachtig is gele-

gen in een liefklein dorp omgeven door een glooiend groen land-
schap met sneeuwtoppen op de achtergrond. Tot onze lichte ont-

steltenis werden we meteen door een monnik naar Orgyen
Topgyal gebracht, de kata's voor zdn gebeurtenis aangeschaft,

lagen nog in de taxi! Maar ia teruggaan zat er niet in, we leken
direct mee te moeten komen!
Orgyen Topgyal herinnerde ik me uit Lerab Ling in 1998, toen hij
en de monniken tijdens de Ngóndro retraite een vuurceremonie
(sang) op de berg uitvoerden en ons lieten genieten van fantasti-
sche lama dansen, heel krachtig en indrukrryekkend vond ik toen.
Na een korte audiëntie werden we door twee monniken naar een

kamer gebracht. We waren als eerste aangekomen en kregen een

heerlijke ruime kamer met uitzicht op het klooster. We waren erg

blil met onze nieuwe woonplaats voor de komende twee weken.

De rest van onze groep ,waaronder veel Franse studenten en o.m.
ook nog twee Nederlanders, totaal zon vijftig mensen, zou die

avond laat per bus uit Delhi arriveren. We hadden nog een mid-
dag de tijd om de omgeving te verkennen en te acclimatiseren.
We maakten een flinke wandeling door de bossen even buiten
Bia geweldig, precies waar we naar op zoek waren: rust, natuur,
schoonheid. (voor mensen die de film The Cup gezien hebben:
dat is dus Bir)
In het begin was het ritme van de drupchen, die na de puja en het
maken van de torma's door de monniken twee dagen later voor
ons begon, behoorlijk enerverend. Start om 6 uur's ochtends,
drie ochtendsessies met ontbijt, Pauze van zdn uur en twee tea-

and pee-breaks van tien minuten, tot twaalf uur, dan lunchen,
drie middagsessies van (soms half) 2 tot 6.30's avonds en dan

diner en vervolgens, heel gewiJlig, woeg naar bed, soms al wel om
negen uuÍ. Ik voelde al mijn rug- en beenspieren opspelen die

eerste dagen, gelukJcig hadden we een heerlilke douche (dat is
daar niet zo normaal als hier!), om dat te verhelpen. Ook van bin-
nen werd er behoorlijk wat geraakt, maar er gebeurde zoveel dat
ik dat alleen maar kon noteren en niet echt allemaal kon voelen
wat en hoe; ik lcreeg er echter wel veel energie van.

Aangezien we geen initiatie hadden ontvangen voor deze beoefe-

ning van de Witte Tàra, kregen we die op de eerste middag, heel
snel, tezamen met een groot aantal vooral kleine monnikjes van

Orgyen Topgyal.
We voelden ons wel meteen "thuis" in het klooster. We waren bestt6



wel in veel kloosters van verschillende meesters geweest. In
Boudahnath in Kathmandu in het Shechen Klooster (Het kloos-
ter dat door Dilgo I(hyentse is gebouwd) en hier voelden Bertie en
ik een diepe connectie met Dilgo Khyentse, de leraar van Sogyd
Rinpoche, het is zo mooi dat te voelen: de grote compassie van de
Lama in ons hart, Weer thuis.
Een deel van de groep was de eerste dagen in shock, over het
helse fenomeen van New Delhi en het indrukwekkende India en
natuurlijk ook vermoeid door de lange reis en mijn lot bracht me
wijwel meteen in het op retraites voorkomende dit is mijn plek
sprdroorri en aanvaringen hierover. Of beter gezegd in mijn
geval, 'waar is rnijn plek' syndroom, waarbij alle grapjes die
Rinpoche maakt over nationaliteiten en hun karakterhekjes voor-
bij kwamen. (B.v Duits: "yes you can sit here", maar na elke
pauze lijkt je plek een stukie kleiner te zijn geworden, tot dat je
echt helemaal met je benen opgetrokken moet zitten!) of Frans:
"daar zit Catherine, ja, er ligt geen kussen, NEE JE KAN ER NIET
GAAN ZITTEN, ze zit daar altijd en Rinpoche zegt "dat we op
dezelftle plaats moeten zitten, zodat hij weet \À/aar we zitten'.
(Rinpoche was er meestal niet bij dus, en als hij er was kon hij je
op die plaats zeker niet zien, maar ja, datzegje dus niet!)Ga daar
maar zitten, Rinpoche heeft speciaal daar een mat (naast de mon-
niken in plaats van erachter bij de anderen) neergelegd, omdat we
met zo velen zíjn. En toen ik daar dan wat onwennig in mijn een-
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tje een tijdje zat: "Oh sorry Catherine is vandaag naar
Dharamsala...Tot mijn verbazing had ik aan het eind een soort
blijmoedige gelijkmoedigheid ontwikkeld en tegelijkertijd een
soort'hier-en-nu-rnijn-plek-besef ; zodra iemand moeilijk begon
te doen over zijn of haar plek, werd ik heel rustig en nam mijn
plek in en nam en gaf ruimte. (Naast de monniken zitten was
trouwens enig, maar wel enerverend, volgende dag toch maar
weer ergens anders gaan zitten!)
Tegen die tijd was ik al door de continue beoefening getraind
allerlei 'moodswings'van me zelf te onderscheiden en ze te laten
zijn voor wat ze waren; je moest wel want anders werd je gek. Het
is wonderbaarlijk wat je op een dag allemaal kan voelen: van
intense moeheid ofverdriet tot even immense energie en blijheid
en duizenden andere emoties en gedachten.
Er is toen een begrip gedaagd dat al die swings er altiid wel zul-
Ien zijn en dat dat niet zo belangrijk is; dat daaronder iets is wat
niet verandert en waar ie altijd contact mee kan maken. Zou dat
dan de natuur van de geest zijn!!!!!
Inhoudeliik was de Witte Tàra beoefening ook nieuw voor me; de
meeste deelnemers waren oudere studenten, die de beoefening
eerder hadden gedaan, wij beginnende stroom 3- ers, dus eigen-
lijk nog Ngóndro-studenten. En hoewel Philippe, de Fransman
die alles heel eÍEciënt voor de groep organiseerde, ons de tekst in
het Tibetaans had gegeven, zodat we mee konden doen met reci-
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teren, was het heel fijn dat Gerard Nililken de dageliikse sadhana
en de uitleg ervan in het Engels bil zich had, en dat we die kon-
den kopiëren. Dat gaf duideliikàeid! De Witte Thra is een boeddha
van de Lotus Familie, in vereniging met Amitayus, de Boeddha-
van-lang-leven, en wordt aangeroepen voor de beoefening van
compassie en lang leven. Misschien omdat het om een vrouwelij-
ke boeddavorm gaat, voelde ik dat de beoefening me paste als een
tweede huid; de gebeden, mantra's, de melodieën, hoe de monni-
ken ze zongen, hun intentie, de levende muziek, dit alles inspi
reerde me om de diepte in te gaan en ik voelde me helemaal ope-

nen, ook voor de pijn die ik voel, vol vertrouwen worden, blii en
energiek. Met de fysieke gezondheid was het wat minder, ik had
behoorlijk last van de hoogte en ik hoestte de hele retraite door, al
amechtig als ik een heuveltje opliep...Dat hield me wel op de

grond!
Na drie dagen kwam Sogyal Rinpoche aan en tijdens een paar bij-
eenkomsten bij hem thuis gaf hij o.m. een heel behulpzame
teaching over de tekst en de uitleg van de kortere dageliikse beoe-

fening van de Chimé Pakma Nyingtik. Daardoor ontstond er
meer begrip over de inhoud en opbouw van de Drupchen en door
zijn aanwezigheid werden we ook meer een groeP: we realiseer-
den ons weer dat we allemaal sludenten van Rinpoche waren, een

sangha. Rinpoche husselde onze op privé en individualiteit inge'
stelde ego's op zíjn bekende wijze......
Nu ik weer een maand terug ben in Amsterdam lijkt een aantal
oude op angst gebaseerde patronen te zijn opgeruimd in mijn
leven en ik ben ook echt'beoefenaar'geworden, weerstanden zijn
verdwenen. Mijn verlangen met de Dharma bezig te zijn is
gegroeid. Het is wel een klus om het in het dagelijkse leven hier
te integreren, ofbeter om het dagelijkse leven daarin te integre-
ren; soms moet ik wel zuchten.....
De groep was in de laatste paar dagen uitgegroeid tot een wien-
denclub, een sangha geworden en bij het afscheid vloeiden er
zelfs tranen. Iedereen had een fantastische tijd gehad.
Voordat het zover was, was er nog de lang-leven ceremonie voor
Sogyal Rinpodre, twee uur lang en heel ontroerend, het ontvan-
gen van de siddtrís (de bekrachtiging van de beoefening) door alle
vier de Rinpoche's samen; aan het eind van de drupchen een

gooifestijn met rijst en zaden - dat ging er wild aan toe hoor, die

monniken kunnen hard gooien en lachen-, een groot
Tibetaans/Westers feest, onder een speciaal daarvoor oPgezette
tent naast het zwembad-(speciaal voor de kleine monniken, de

meeste monniken kunnen niet zwemrnen en dames mogen er
niet in) met allure gepresenteerd door Orgyen Topgyal, met
ondermeer traditionele Tibetaanse dansen uit Kham. De

Tibetaanse kinderen gilden het uit van plezier bij het zien van een

onvervalste westerse tapdans; een middag genieten van de wer-
keliik magnifieke antieke collectie terma's, beelden, thanka's en
kleding van oude meesters in de tuin van Orgyen Topgyal met
vertaling van Rinpoche, en een bezoekje aan het Dzongsar
Khyentse Instituut met funpoche om naar het "debatteren' te lui
steren en vooral te kiiken. Kreeg even een ondeugend visioen van
enige meer bekende leden van onze Hollandse Sangha, die op die
manier met elkaar in de clinch gingen.
En niet te vergeten de ontrnoeting met de ionge Karmapa.
Eigenlijk was het allemaal teveel om in een keer te bevatten, de

tiid leek even helemaal verdwenen en er waren zoveel blessings;
zelfs nu ik erover schrijf een maand later lopen de rillingen nog
over mijn nrg van pure blijdschap en dankbaarheid. De frisse
weerzin die we bij onze aankomst hadden heeft een vruchtbare
transformatie ondergaan! !

Het lijkt in somrnige opzichten nu nog steeds wel of het gisteren
plaatsvond en in de beoefening blijven er ook steeds nog maar
"kwartjes vallen', het Hollandse equivalent van zegeningen!
We willen langs deze weg onze dankbaarheid uiten aan
Rinpoche, die dit alles voor ons mogelijk maal<te; Mauro en Pema

(manager voor Dzongsar Khyentse) voor de hele intensieve orga-
nisatie hiervan en Orgyen Topgyal, Chokling Rinpoche en alle
monniken van het Chokling Klooster voor het harteliike onthaal,
het heerlijke eten en de morele steun tiidens de drupchen en
daarbuiten.
Het was een onvergetelijke tijd; volgend jaar willen we weer gaan!
En ik geloof dat ik daarmee voor praktisch de hele groep spreek!

Samma Meijer
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Welkom bii de Zam zomer brochure zoor!

Zam is de verkoop tak van de Stichting
Rigpa en heeft tot doel het onderricht
van Sogyal Rinpoche toegangeliik te
maken en te verspreiden. Dit doen we

hoofdzaketijk door het aanbieden van het

Rigpalink en Ngóndrolink audio en video

abonnement. Dit geeft maandeliiks,

of tweemaandelijks toegang tot Sogyat

Rinpoche's meest recent onderricht.

Ook verkopen we boeken met boeddhis-

tisch onderricht en Dharma artikelen.

Door deze produkten te kopen helpt u
Zam bii het financiele ondersteunen van

het werk van Sogyal Rinpoche en Rigpa.

De Zamwinkel vindt u in het Rigpa

Centrum in Amsterdam (in het nieuwe

centrum in Groningen wordt ook een

kleinere winkel geopend!) Wii verkopen

ook tiidens cursus dagen in Utrecht.

ln de Zam brochure vindt u een selectíe

van de vele boeken en artikelen die we

bii Zam verkopen. Als u hier niet vindt
wat u zoekt, neem dan contact op met

ons. Wat we niet in voorraad hebben

kunnen we altiid voor u bestellen!

Het bestellen van artikelen kan ook tij-
dens cursus dagen/avonden - vraag aan u
Zam vriiwillig(st)er voor een bestelfor-
mulier of zie de achterkant van de

brochure.

lnformatie/maiI orders:

op dinsdag en vrijdag

tussen 12:oo en r8:oo uur

Bel; ozo-47o-493o

RETAIL-HOLLAND

Zomer 2001

ZAM BOEKEN

SOGYAL RINPOCHE
Het ïbetaanse Boek van Leven en Sterven
Meditatie
Dagend Inzicht
The Tibetan Book of Living and Dying (Paperback)
Glimpse after Glimpse

Essential Advice on How to Practice
Natuurlijke Grote Vrede text
Natural Great Peace text

ZH DE DALAI LAMA
N IEUW! De Dalai Lama over de zin van het leven
Vrijheid in Ballingschap
Het Goede Hart
Wijsheid voor een moderne wereld
Ancient l{isdom, Modem World
Praktische Raadgeving. . . .

De Kunst van het Geluk
De lGacht van Geduld
The Dalai Lama at Harvard
Awakening the Mind, Lightening the Heart
The Gelug/Kagy, Tradition of Mahamudra
Imagine All the People
A Flash of Lightning in the Dark of Night
The Heart of the Buddha's Path
Koncentratie en Mededogen

MEDITATIE
The Wisdom of No Escape - Pema Chódrijn
Zen-begin - Suzuki
The Practice of Tianquillity and Insight
Khenchen Thrangu Rinpoche
The Lazy Lama Looks at Buddhist Meditation
Ringu Tulku Rinpoóe

THE FOUR NOBLE TRUTHS
The Four Noble Truths - ZH de Dalai Lama
The Lazy Lama looks at The Four Noble Truths
Ringu Tulku Rinpoche

NGëNDRO
The Words of my Perfect Teacher - Patrul Rinpoche
Ngóndro Commentary - Chagdud Tulku
TheLazy Lama looks at Refuge - Ri.gr Tulku Rinpoche
The Way of the Bodhisattva - Shantideva
Guru Yoga - Dilgo Khyentse Rinpoche

LOJONG
Training the Mind - Chóryam Trungpa
The Essence of Mahayana Lojong Practice
Sermey Khensur Loband Tharchin
Oprechte Moed - Dilgo Khyentse Rinpoche

fl 59,00
fl 15,50
fl 50,50
fl 35,00

f137,25
fl 7,50
fl z,fl
f7 2,il

fl 30,90
f737,50
fL34,il
fL32,50
fl 55,00
fl19,50
fl 34,50
fl 41,00
fI42,50
fl 35,00
fl 55,00
f|39,50
fl37,s0
fl'rc,00
fl 19,í)

flzg,fr
fl29,n

fl40,00

fltz,fl

f|32,50

fI12,50

t'l 35,00

fl22,50
fl26,00

fl 37,50
fl 35,00
fltz,fl
fl47,s0
fl 35,00



STRAKS VERKRUGBAAR BU ZAÍUI!

De Essentie - een
selectie uit het werk
van Chógyam
Trungpa.
Deze nieuwe bundel
is een bloemlezing
van het beste dat
Trungpa in de loop
der jaren heeft
geschreven.

De Dalai Lama over de zin van het leven
Een boek voor iedereen die wil weten
wat voor wijsheid het Tibetaans boed-
dhisme, bij mond van de Dalai Lama,
te bieden heeft over de zin van het leven

NIEUW BIJ ZAM!

Liefdevolle Vricndelijkheid -
een ander perspectief op geluk
Van Sharon SalzJrerg

In dit
inspir-
erende boek
laat Sharon
Salzberg
een van de
leidende
spirituele
leraren in
Amerika,
ons zien
hoe he't

beoefening
van "liefde-
volle vrien-

delijkheid" (metta) ons kan helpen het
goede hart in ons allemaal te ontdekken'

Zij gebruikt eenvoudil;e boeddhistische
leringen, wijsheidsverhalen uit verschil-
lende spirituele tradities, geleide medi-
tatie beoefening en haar eigen ervaring
van 25 jaar on een heldere indruk te
geven van hoe wij ons liefde, mededo-
gen, vreugde en geliikmoedighcid kun-
nen ontwikkelen.
Een heel behulpzame boek voor alle beoe-

fenaars van liefdevolle vriendelijkheid.

Sluntn Íi.rkbcrq
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DZOGCHEN
Dzokchen - de volmaakte staat van zijn - Namkhai Norbu
Dzogchen - ZH de Dalai Lama
Simply Being - James Low

LI EFDEVOLLE VRI ENDELUKH EI D

N IEUW! Liefdevolle Vriendelijkheid - Sharon Salzberg

N IEUW! Loving Kindness - Sharon Salzberg
Awakening Loving Kindness - Pema Chódrón

SPIRITUELE ZORG
Het Licht van Afscheid - Christine Longaker
Life in Relation to Death - Chagdud Tulku
Phowa Commentary - Chagdud Tulku

HELEN EN GENEESKUNDE
De Helende lGacht van de geest - Tulku Thondup
The Healing Power of Mind - Tulku Thondup
Kennis van Helen - Franz Reichle
Tibetaanse geneeskunde - Egbert Asshauer
Studies in Tibetan Medicine - Finkh
Oriental Medicine

SLAPEN EN DROMEN
Sleeping, Dreaming and Dying - ZH de Dalai Lama
De Werketjkheid van Slapen en Dromen
Tenzin Wangyal Rinpoche
Droom Yoga - Namkhai Norbu

LEVENSVERHALEN
The Life of Shabkar
Het Leven van Milarepa - Lobsang Lhalungpa
The Lotus-Born - Het Levensverhaal van Padmasambhava
Yeshe Tsogyal
Mother of Knowledge - Het levensverhaal van Yeshe Sogyal
Namkai Nyingpo/Tarthang Tulku
Lord of the Dance (Autobiographie) - Chagdud Tulku

KINDERBOEKJES
Prins Siddhartha - Jonathan Landaw en Janet Brooke
Hct Leven van de Boeddha
Dirk Nieland/Lama Karta
Tibetaanse sprookjes

SYMBOLIEK
Het Boeddha Boek - Eva Rudy Jansen
De Symboliek van Tibetaanse Tempels - Tcheuky Sengue

ANDERE TITELS
Generating the Deity - Gyatrul Rinpoche
The Great Path of Awakening - Jamgon Kongtrul
Luminous Mind - Kaloe Rinpoche
Vajrakilaya - Khenpo Namdrol
De Mystiek van het Tibetaans Boeddhisme
Lama Anagarika Govinda
De Monnik en de Filosoof - Matthieu Ricard
De Tibetaanse kunst van het ouderschap - Maiden
The Door of Liberation - Geshe Wangyal
Het hartjuweel van de verlichte meesters

Dilgo Khyentse Rinpoche
Khyentse ózer
The Excellent Path to Enlightenment
Dilgo Khyentse Rinpoche
Thc Wishfulfilling Jewel - Dilgo Khyentse Rinpoche

fl26,00
fl 40,00
fl39,50

fl32,50

fl47,00
fI17,50

fI37,95
fl 30,00
f722,50

fl34,25
fl 45,00
f734,00
fl 34s0
f|25,00

fl 119,00

fl49,50

ft 39,s0
fl 31,50

fI74,50
fl 40,00

fl 65,00

ft 42,00
fl 50,00

f|39,50

f|23,50
fl14,95

fl?A,90
fl 38,00

fl33,50
fl,!0,00
flM,so
fl37,s0

fl 39,50
fl 23,00

fl 35,00
fl 27,50

fl
fl
fl
fl

49,50

M,50
35,00
42,50



AUDIO'S
Rigpalink May 2001 TAP331
Rigpalink June 2001 TAP 332
Ngóndrolink April 2001 TAP413
Ngóndrolink June 2001 TAP414

The Gift of Wisdom
The Power of Forgiveness
A Brief Guide to Dudjom Tersar Ngóndro
Refuge: Foundation of the Path

fl 16,00

fl 32,00
f732,00
fl32,00
fl32,00

Alle Rigpalink and Ngóndrolink audio's kunnen nabesteld worden.
Vraag bij Zam voor inÍormatie over titels. Prijs: fl 1$50.

CD'S
Natural Great Peace mini-disc
Benza Guru Mantra
Brief Ngóndro
Shower of Blessings
Voice of Tibet

VIDEO'S
NIEUW! Finding the Spiritual Dimension of Death

Dit is het ontroerend verhaal van
Jackie, een vrouw met een terminale
ziekte, die naar Dzogchen Beara
kwam met haar man, Chinch, en hun
dochter in oktober 2000. Daar kregen
ze een kans om samen te kunnen zijn,
zonder dagelijkse verantwo-
ordelijkheden, en op haar komende
dood te kunnen prepareren.
Prijs: 49,50

Rigpalink May 2001 VID331
The Gift of Wisdom
Alle recente Rigpalink video's
kunnen nabesteld worden.
Vraag bij Zam informatie
over titles.
f7 49,50

NIEUW!! BU ZAM

Rigpa Gebedsvlaggen
Prachtige vlaggen speciaal gemaakt
voor Rigpa.

Klein - Lungta 10 vlaggen f10,00

Middel enkcle vlag fl 5,00
Tara
Eight Auspicious symbols
Seven Line Prayer & Mantra
Du Sum Sangye
Barche Lamsel
Gesar
Senge Dongma
Gyaltscn
Three Long Life Deities
Tendrel Nyescl
Sampalhundrupma
Vajrakilaya

Groot - Gesar cnkclc vlag fl 7,50
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DHARMA ARTIKELEN

WIEROOK
Riwo Sangchó
Tara Healing Incense
Gift Pack (verpakt in Houten doos)
Groot
Klein
Relaxsense verpakt
in houten houder

MALA'S
Sandalhout
Sandalhout: donkcr
Bodhizaad

Lotuszaad:
Klein
Middel
Croot

Moss agate
Roos kristaal

MALATASJES
Klein
Groot

fl 8,00
fl 4,00

fl 25,00
fl 16,00

fl 15,00

fl 3ó,00
f139,50
f'|42,50

fl
fl
fl

10,00
13,00
37,50

MALATELLERS
Sandal hout fl 6,00
Wit metaal f17,50
AFGEPRUSD - goudkleurig

Yan f 27,00 naar fl 25,00
Zilver met franjes fl 45,00

fl87,5{\
fl 70,00

fl 10,u)
fl 8,00

MALAMARKERS
AFGEPRUSD - z.i\ver, goudkleurig

Van fl 1O00 naar fl 6,00

BOTERLAMPJES
Prijzen vanaf fl 15,00

SCHOUDERTASSEN
Met'auspicious knot' motif fl 35,00

FOTO'S
We hebben een grote selectie van
foto's van meesters.
Prijzen vanaf ff 7,50

Rigpalink
Tijdens de cursussen bij Rigpa
worden audio- en videofrag-
menten van lezingen die Sogyal
Rinpoche geeft ten gehore
gebracht en getoond. Misschien
wilt u meer lezingen van hem
horen of zien.
Sogyal Rinpoche geeft in veel lan-
den lezingen en retraites. De
meeste worden op audiocassette
opgenomen en geschikt gemaakt

voor verspreiding. Ook worden lezingen en retraites op video uitgebracht.
Elke maand wordt door Sogyal Rinpoche een lezing uitgekozen die hij extra inspir-
erend vindt voor ons om vaker naar te luisteren. Met een Rigpalink abonnement kri-
jgt u deze lezingen maandelijks op audiocassette toegestuurd. Elke twee maanden
komt er tevens een video uit met dezelfde inhoud als de audiocassette van die
maand. Veel mensen vinden het prettig om zich zo luisterend of kijkend te laten
inspireren en zich op deze manier in een aantal onderwerpen te kunnen verdiepen.

Ngóndro/ink
Dczc abonnement is geschikt voor studenten van Stroom 2 en hoger, en voor dege-
nen die Ngóndro beoefenen. U ontvangt zes audio's per jaaX, tweemaandelijks op de
even maanden. Video's zijn via de Ng<indrolink niet verkrijgbaar.
Voor meer informatie over Rigpalink en Ngóndrolink en de mogelijkheden van een
Combinatie abonnement kunt u ons bellen/faxen. Tel: 020-470-4930

bestelformulier
Voorletters / Naam

Straat / Huisnummer

Postcode / Woonplaats Telefoon

Stuur mij de onderstaande artikelen toe.

lk ontvang een acceptgiro en heb het recht om de artikelen binnen zeven werkdagen rctour te zenden.

aantal artikel prus

Bestelvooryvaarden:
- Binnen vier weken na ontvangst van het

bestelformulier wordt de bestelling geteverd.

- Een artiket dat niet bevalt kan binnen 1 week

teruggestuurd worden. Vergeet dan niet de

retounending voldoende te fÍankeren.
- De verzendkosten worden per bestelling berek-

end en worden bii het totaalbedrag opgeteld.
- Bii de b€stelling zit een acceptgiro die je bin-

nen twêe weken dient te voldoen.
- De artikelen kunnen onder deze voorwaarden

besteld worden totdat de nieuwe catalogus van

Zam Retail Holland verschiint.

ZAM RETAIL HOLLAND VAN OSTADESTRMÏ 3oo 7073 TW AMSTERDAM TEL/FAX : o2o 47o4g3o



Nieuwsbrief - Zomer zoor

De brproevíng door de rneester

"Ik ben oftn en zwok," sprak eens een meesbr nt zijn leer-

lingen, "maar jullie zíjn jong en ík lwb jullíe jarenlang
onfurwezen. Nu vínd. ik het jullíe plicht om geld bíjeen tn

v etzomelen dat j e oude meeslnr no dig hnefi om v on te Iw en. "

"Hoe kunnen wij dit doen?" vroegen zijn leerlingen. "De

rnensen in deze stad zijn zo gieig, d.at het tevergeefi zou
zijn om bij hen aan te kloppen."
"Míjn leerlingen," ontwoordde d.e meester, "er bestoat een

manier orn aon geld te komen en dat ís: niet door er om
te vrogen, maar het je toe te eigenen. Het is voor ons geen

zonde om te stelen, door het ons meer toekomt d.an vele

anderen. Moar,lwloos, zelfben ík te oud om dit te doen."
"Wij zijn nog jong," sproken de leerlingen, "wij kunnen
het doen. Er is niets dat wij niet voor u willen doen, gelief-

de meester. Zeg ons hoe wij moekn handelen en wij zul-
len u gehoorza,rfl.en."

"Jullíe zijn nog jong," ontwoordde de meester, "het ís een

kleinigheidje voor jullie orn een ijke man te overvollen en
hern zijn beurs afuandíg te maken. Jullie moeten als volgl
te werk goan: zoek een afgelegen plaots op waar niemand
je ziet, en grijp de eerste de beste voorbijganger beet en pak
hem zijn geld af; maar doe hem verder geen kwood."
"Wij gaan er metnen meebeginnen," zeid&n alleleerlingen,

behalve een, die met neergeslogen ogen nietshad gezegd.

De mnester keek hem oon en zei: "Míjn andere leerlíngen

zijn moedig en bereid. te helpen, moor jij trekt je van het

lijden von je meester níets oon."
"Vergeef mij, meester," antwoord.dp de leerling, "het plan
dot u ons voorstelt lijkt mij onuítvoerboar. Dot is de reden

von mijn ntijgen."
"Waa.rorn is het onuitvoerboor?" vroeg d.e rneester.

"Omdat er nergens een plek bestaat, waar niemond toe-

ziet. Zelfi als ik helemaol alleen ben, word ik gadegeslagen

door mijzelf. Liever nam ík een nop ftLee en ging uít bedc-

len, dan mijn zelf telaten toezienhoe ík steel."

Bij deze woordcnlichttehet oangezicht van de rneester op.

Hij nom dn jongeleerlingin zijn a.rrn&n en ornhelsdehem.
"lk ben gelukkig dot er ond.er mijn leerlíngen een ís díe

míjn woorden heefi verstoon," sprak hij. Zijn andnre leer-

língen echten die nu begrepen dat hun mcester hen slechts

op de proef hod willen stellen, bogen hun hoofden diep ín
schoamtn. En sind.s die dag, mochten er ooit onwoord.ige
gedachten inhun geest opkomen, werdtn zij ogenblikkelijk
heinnerd oan de woorden van hun medtleerling: "Mijn
zelf slaat mij steeds gode." Zo werdcn zij mannen vanfor-
rnaot, en zij leefdan allen noglong en gelukkig. t9



Duizenden mantra's

Wiene en Bort met de monníken verantwoordelíjk voor het moken van de mantrorolbn

DuTZENDEN MANTRA,S
DOOR DE VINGERS, BOUDHANATH

In de Kathmandu vallei, tussen toeterende bussen, auto's en uit-
laatgassen, ligt ook een plek waar mantra een constante stroom
van gewaarwording teweeg brengt: Boudhanath, de grote stoepa

met ongeveer dertig Tibetaans Boedhistische kloosters eromheen
uit de verschillende tradities. Het is de grootste Tibetaanse
gemeenschap in Nepal en een groot bedevaartsoord. Een bonte
verzameling van mensen loopt er elke dag hun khora (De rondjes
rond de stoepa die elke morgen tussen zes en zeven uur en 's
avonds tussen vier en vijf de gebeden begeleiden, mala's gaan

door hun handen.) Bart de Natris en ik vertoeftlen een maand in
het Rabsel Guesthouse, het hotelletie van het klooster van Dilgo
Khyentse Rinpoche. Een oase van rust. Viif minuten lopen daar-

vandaan staat het klooster van Chókyi Nyima Rinpoche en

Chokling Rinpoche. Naast de vele monniken van alle leeftilden
studeren hier elk jaar ook ongeveer zeventig westerse studenten
aan de Shedra. Chókyi Nyima Rinpoche geeft dan ook elke zater'
dagochtend een openbare teaching in de grote tempelzaal. Tevens

kan je door de week elke ochtend bij hem langs gaan. Dan ont-

vangt hij mensen en kan je dingen aan hem wagen of gewoon bii
hem zitten met een kopje thee (ja boterthee!) temidden van

prachtige Boedhabeelden.
Beelden zijn hol en leeg als je ze nieuw in de winkel
koopt.Traditioneel worden deze gevuld met mantra's en relikwie-

"tt. 
Tot tlot *o.den ze dan gezegend om de Boedha uit te nodigen

plaats te nemen in het beeld. Hierdoor wordt de beoefening die

bil het beeld gedaan wordt bekrachtigd. Bart, als groot liefhebber
van Tibetaanse kunst, had een paar beelden gekocht en ik ook een

Guru Rinpoche. We wisten dat beelden gevuld dienen te worden

maar waren onzeker of dat in Nepal of Nederland gedaan kon
worden. Dit in verband met de douane. Zouden zij denken bij het

zien van een zwa:u dichtgeplakt beeld dat zij potentiële drugs-

smokkelaars in handen zouden hebben? Bart vroeg om raad aan

Chókyi Nyima Rinpoche. Ziln antwoord was duidelijk: "Better

here." En hij gaf de naam van de monnik die daarin gespeciali
seerd was: Tsultrim Tendar. Toen wij even later bij hem versche-

nen met twee tassen met beelden bleek er een probleem: Vier
dagen later zou hij met alle andere monniken vertrekken naar

Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, voor een tiendaagse

puja (gebeds biieenkomst). Het bleek teveel werk voor de reste-

iende dagen. Wij boden gelijk aan om te helpen als dat mocht' Zo

zaten wif even later, na de boodschappen gedaan te hebben, in
zijn kamertje van zes vierkante meter tussen de enorme hoeveel-

heid vellen met mantra's. Elke Boeddha had ziin eigen mantra'
Tevens waren er mantra's die in elk beeld moesten. Het maken
van de manka-rolleties was het meeste werk.

MaNtna's RotLEN
Eerst werden de grote vellen ingesmeerd met een papje van saf-

fraan en preciou- pils. De geel geworden vellen moesten dan

drogen voordat ze in stroken geknipt werden, brede en smalle'

Deá werden per drie of vier aan elkaar geplali:t tot een lange

strook. Daarná werden ze heel strak om een stukie wierook

gerold, net een rotie. Na negen dagen met z'n vieren fulltime rol'
Én werden alle rolleties voorzien van een stukje rode of oranje

stof. De tocht naar Lumbini was enkele dagen uitgesteld wegens

een koninklijk bezoek aldaar, we hadden nog een dag over'20



Precies genoeg. Terwijl wij bezig waren met lcrippen, plakken en
rollen was onze buurman, Lama Kunga Sangpo, bezig met het
maken van de stokjes. Deze zouden het centale kanaal worden in
het Boedha beeld. Ze zagen eruit als rode obelisken met de gou-
den seed syllables 'om ah hung so ha' erop geschilderd. In de
verte klonk de trom van de puja die gaande was. De laatste dag
voordat het vullen zou beginnen werden de laatste voorbereidin-
gen getroffen. Alle mantrarolletjes zaten per soort in hun zakie.
Alle verschillende maten van de stokjes lagen klaar. De verschil-
lende relikwieën die we van Tsultrim Tendar kregen werden in
papiertjes gevouwen net als de kleine korrelties goud, zilver, tur-
koois en bloedkoraal. De plaat die het beeld van onderen afsluit
was verwijderd en de binnenkant van het beeld was schoonge-
maakt. Alles was uiteindelijk klaar voor de grote dag van morgen.

Hur vunrN vAN DE BEELDEN
De volgende dag begon met een reinigingsritueel, een kleine
puja. Een hoge lama die veel retraites achter de rug had, leidde de
ceremonie in het kamertje van Tsultrim waar een klein altaar was
gemaakt. Hieromheen lagen alle spullen die in de beelden zou-
den gaan. Tsultrim en de andere monnik die alle dagen had
geholpen, assisteerden de lama. Bart en ik zaten op een matje op
de grond. Alle beelden en alle spullen die erin mlesten werden
boven de rook van de brandende sang gehouden. De honderd-syl-
lable mantra was mijn houvast in al het onverstaanbare
Tibetaans. Na een uur was de ceremonie klaar en begon het vul-
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len van de beelden zelf. Hier mochten wij enkel toekijken, het
vullen moesten we aan de monniken overlaten. Als eerste lieten
ze een korreltie mengdrup in het hoofd vallen en een pil van His
Eminence Chókyi Tridren Rinpoche, een van de leraren van Z.H.
de Dalai Lama. Ten tweede werden de piramide stokjes erin
geplaatst met 'om ah hung soha' erop geschilderd. Op dit stokje
waren drie precious pills (ku, zung, hrk) voor lichaam, spraak en
geest en zes mantra's gebonden. Daaromheen was een stukje
rode stof gewikkeld. Om dit centrale kanaal werden de rolletjes
met de manta van de betreffende Boedha geplaatst tot het hele-
maal vol was. Ook alle relikwieën en blessings werden erin
gestopt en nog twee rolletjes met mantra's: pesung en dn:ng zi
denga genaamd. AlIe resterende ruimte werd opgevuld met sang
(een mensel van dennennaalden en kruiden). Als laatste werden
er enkele symbolen op ronde papierties op de sang gelegd, o.a.
een dorje, en een yinyangsymbool. Hieroverheen kwam een lapje
rode of gele stof. Vervolgens ging het deksel dicht, vast geplakt
met superglue. Al dit vullen gebeurde onder het prevelen van
mantra's. Toen alles dicht was gingen we naar Chokling
Rinpoche die de beelden zegende.
Het was avond, de volgende dag vertrokken de monniken naar
Lumbini. En de douane op de terugweg????l? Die keek niet naar
de beelden om.

Viene Locher

M ontr or ollzn ond m ontr a stokj e s.
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Een pelgrimstocht

We gingen naar Sikkim om Khandro te ontmoeten en we hebben
haar mogen bezoeken, zelfs tweemaal. Ik was diep onder de

indruk van haar foto in The Tibetan Book of Living and Dying en
dacht: " wat zou ik haar graag in levende liive zien en meema-
ken..." maar zou ik nog naar Sikkim kunnen gaan op miin oude
dag? Natuurlijk kan het en aangespoord door Alexandra Reelick
gingen we met z'n vijven. Ik had Alexandra in Lerab Ling ont-
moet en zij heeft de tocht door Siklcim voor ons georganiseerd.
We gingen allemaal in de eerste plaats om Khandro te ontrnoeten
en ook om kloosters te bezoeken en van het land te Proeven.
De aankomst in Gangtok was al zo geweldig. We logeerden in een

hotelletje " Pomra" van een Lama en zijn familie en omdat er net
een familielid was gestorven voor wie ceremoniën werden gehou-

den, werden we ontvangen door het sonore geluid van Tibetaanse
hooms en trommels en met boterthee en tsamPa. De volgende
morgen al werden we door Khandro ontvangen. Helaas konden
we niet met haar praten, hadden ook geen tolk, maar gewoon bii
haar te zijn is al genoeg. Haar uitstraling is zo licht, zo sereen en

lieftlevol dat le begrijpt wat de bedoeling voor ons is en ik hoop de

ervaring altijd bii me te kunnen houden. Zii woont boven
Gangtok, naast het paleis, een grote hoge kamer met veel groen
geverfd hout en behalve natuurlijk een altaar, prachtige thangka's.

Een paar dagen later werden we door Dodrupchen Rinpoche in
het Enchey klooster ontvangen en gezegend en dit was weer zo'n

indringende ervaring.

Je voelt aan beiden dat ze zoveel achter zich hebben gelaten, geen

ballast meer, geen oordeel. Je ziel, ie wezen, is als het ware naakt,

fe zou je geen seconde anders, mooier, beter voor kunnen doen
dan je in werkelijkheid bent, niets, niets op te houden.
Door beiden werden \Me een tweede keer ontvangen en

Dodrupchen Rinpoche deed een door hem gezegend koordie om
onze hals en we kregen een pak Sikkimthee!
We huurden een jeep en onze chauffeur heette Buddha! Een uit-
stekend chauffeur voor de slechte wegen met dalen van 800 meter
diep, aardverschuivingen en beken die over de weg stromen; af en

toe ogen dicht als we met één wiel boven de afgrond hingen. fe

EEN PETGRIMSTOCHT NAAR SITKIM
EN McLEoDGANJ (DHARAMSATA)
NovEu BER/DECEM BER 2ooo

haalt geen hoger gemiddelde dan 20 kilometer per uur en op de

rotsen staan slogans zoals: " Better late, than the Late" . Overal
zag je bloeiende rhododendrons, poinsettia's en de mooie witte
kelken van de datura's. Het land is heel groen en op onze gemid-
delde hoogte van 2000 meter, is de vegetatie subtropisch.
We gingen naar het Rumtek klooster van de Karmapa Lama. Het
wordt helemaal opgeknapt maar hij heeft nog geen toestemrning
van de Indiase regering om uit Dharamsala hierheen te komen;
we gingen naar Tashiding met zijn honderden gebedsvlaggen die

als golf es van de zee in de wind bewegen en waar ook de chorten
van Dilgo Kyentse Rinpoche is.

Een prachtige rit voerde naar het Pemayanste klooster, een kloos-
ter uit de laat 17e eeuw heel goed onderhouden en het voor-

naamste klooster van de Nyingma orde. Er zijn veel antieke beel-

den, prachtige muurschilderingen en een indrularekkende
bibliotheek met boekenrollen. Overal waren ionge monnikies
druk in de weer: studeren, verven, kleren wassen of boter smelten
en mengen voor de olielampen.

In de buurt is het "Kechopari lake" , heilig voor Boeddhisten en

Hindoes. Het meertje is omringd door een dicht bos maar nooit
ligt er een blaadje op het water dat rimpelloos en kristalhelder is

en zo wedig dat je alleen nog maar fluistert.
We hadden in deze twee weken veel wolken en mist, zelfs regen,

maar tweemaal werd ons vïoege opstaan beloond en zagen we de

besneeuwde toppen van de Kanchendzonga, 8500 meter hoog, in
het roze morgenlicht. In Sikkim voelde ik me heel dicht bij de

Hemel, de Boeddha's, de Goden, \ilat voor een naam je dit lichte,
haast mystieke gevoel ook wilt geven.

Op een beetje andere manier, maar ook zobíizonàer was het om
Mcleodganj (boven Dharamsala en de residentie van Z.H. de

Dalai Lama) te ewaren.
Mijn dochter Helen en ik gingen na Sikkim daarheen, de andere

drie moesten helaas aÍhaken en gingen terug naar New Delhi.
De Dalai Lama heeft deze plek uitgekozen en door Ziin aanwe-

zígheíd wordt de energie natuurlijk nog meer vergroot' Als je in

Rumtek klooster ond Stupa
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Mdeodganj terugkwam na bijvoorbeeld een tocht in de buurt
gemaalt te hebben, voelde je je als het ware opgetild en in een
andere dimensie. We boften enorm want zonder dat we het zo
hadden gepland was er net in die tijd de 50-jarige herdenking van
de Tibetaanse regering in ballingschap en werd ook de veriaardag
van de Dalai Lama gevierd. Het dorp was vol hoge Lama's en ook
onze dierbare Sogyal Rinpoche was er. Hij gaf inspirerend onder-
richt op het dak van de bibliotheek. Het late liót op de besneeuwde
bergen was pradrtig en het was een heer$ke en zo wedige middag.
Op de grote dag waren we al om zeven uuÍ 's morgens op het
feestterrein tussen honderden Tibetanen die opgevouwen op de
grond en op de daken zaten. Steeds kwamen er meer bij en
schoof men weer een eindje op. Dank zij mijn grijze haren en
stok hadden Helen en ik een plaatsje op stoelen gekregen, waar
we, ook opgevouwen, zeven uur hebben gezeten.
Een paar uur later kwam plotseling Zijne Heiligheid aangelopen,
voorafgegaan door monniken met gele helmhoeden en blazend
op hoorns.
Men ging eerst naar boven voor de Tsok-beoefening en het aan-
bieden van cadeaus. De zon kwam inmiddels op over de daken en
verwarmde onze wat krampachtige ledematen. Na een poos lewa-

men jonge monniken met de gezegende offerandes en deelden
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Khondro Tseing Chódrón met Loylou Calkoen

# ''M
die uit: bananen, veel koekjes en emmers thee. Weer even later
kwamen lange rijen monniken de trappen aí, beladen met de
geschenken. En toen daalde Zijne HeiJigheid met zijn gevolg
naar beneden en onderwijl sprongen tientallen monniken van de
tempel op een lager gelegen dak met hoog opwaaiende rode
gewaden, net een ballet! Na veel andere toespraken van ministers
en andere hoogwaardigheidsbekleders sprak de Dalai Lama.
Ik versta geen Tibetaans, maar het klonk levendig en er werd veel
gelachen. Hij staat inZijn eenvoud en beminnelijkJreid zo dicht
bij zijn mensen. Daarna begonnen de dansen en het zingen waar-
onder een paar prachtige solo's van o.a. een fluitist.
De rest van de week stond in het teken van de dansen en ook van
de klassieke Tibetaanse muziek.
Mdeodganj wordt klein Tibet genoemd, de Tibetanen zijn er in
de meerderheid en hun cultuur wordt heel levend gehouden.
Enige malen per dag wordt al het verkeer stil gelegd en verzame-
len de mensen zich langs de weg als hun Dalai Lama langs komt.
De devotie en liefde van de Tibetanen voor hun Dalai Lama is
enorn en beheerst het hele dorp. Het waren heerlijke en heel bij-
zondere weken, om nooit te vergeten.

Ioylou Calkoen, Amsterdam
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ToEVtucHT
PaasRETRAITE, LowDEN, zoor

Tíen dagen lang is Rínpoche íngegaan op het thema
Toevlucht. Hierin heef. hij als ondersteuníng infor-
motíe uit o.a. de Zindrí en de Words of my Perfea

Teacher (Kunzang Lama'i Shelung) gehaald.
Rinpoche gaf onderricht op verschíllende níveaus,

van uítleg op beginnersníveau, tot en met gedetaíl-

leerde verklaríngen voor sadhanastudenten.

Hij was erg geinspireerd door ziin verbliifin India en vertelde vol
enthousiasme en inspiratie wat hii had gedaan en wat er was

gebeurd, wat mij en menig ander ook weer inspireerde. Rinpoche
was op bezoek geweest bij Khandro Tsering Chódrón, de spiritu-
ele wouw van zijn eerste meester famyang Khyentse Chókyi
Lodró. Ik geloof dat wanneer Rinpoche bij haar is hil de inspira-
tie en atmosfeer van zijn meester oPneemt en meeneemt, vooral

omdat Khandro in het huis leeft waar zijn meester is gestorven.
Daarnaast was er ziin bezoek aan de tempel of Shrine die
gebouwd is op de plek waar Boeddha verlichting bereikte' Op
deze plek heeft hij met meerdere meesters (waaronder Penor

Rinpoche) de beoefening van het je herinneren van de kwaliteiten
van de Drie fuwelen gedaan, wat hem naar ziin eigenzeggen zeer
geinspireerd had. De goede inspiratie werd nog eens extra
gecreëerd doordat de retraite vrii klein was, daardoor kreeg ik het
gevoel alsof ik bijna bij Rinpoche op schoot zat.

Het was goed aan Rinpoche te merken dat hij zich thuis voelde in
Londen, vanwege de bekende oud-studenten, maar ook omdat z'n
wouw en zoontje en zijn moeder er waren.
Voor mij persoonlijk was de rehaite van groot belang omdat ik
voor het eerst echt begrepen heb u'at toevlucht eigenlijk echt bete-

kent voor een spiritueel beoefenaar. Dit besef kom ik nu ook

steeds meer tegen in mijn beoefeningen en in mijn dageliikse
leven. Voor mij is toevlucht een manier geworden om hulp te zoe-

ken, om steun te vinden als het slecht met me gaaï, rcrraar ook als

herinnering aan mijn ware doel als het goed met me gaat.

Persoonlijk was het me het laatste jaar niet zo goed vergaan, ik
had de dood van mijn vader te verwerken en veel negatieve emo-
ties staken bij mi, de kop op. Toevlucht nemen in de Dharma
heeft me heel erg veel kracht gegeven, het gaf me meer begrip en

inzicht itr r-jn problemen.
Al met al was het een wonderbaarliike retaite, waaruit ik veel

inspiratie en kennis heb gehaald, nieuwe mensen heb leren ken-
nen, en die mijn kijk op mijn toekomst 180 graden de andere

richting in heeft geshrurd. Rinpoche begon op een gegeven

moment over prioriteiten stellen te Praten, waarvan ik niet eens

meer weet wat hij nou precies zeí, maar waarvan me nog sterk
bijbleef dat het me echt een keuze voorschotelde die voor mij als

volgt luidde:
Wat ga je met je toekomst doen? Ga je een doorsnee leven leiden
waarin je elke dag wel L à 2 uur aan de Dharma besteedt, of
besluit je om een meer radicale weg in te slaan waarin je voor de

Dharma leeft en dat je eerste prioriteit is. Ik heb nog geen besluit
genomen voor een van beiden en ik denl< ook niet dat dat zomaar
gaat, maar ik weet wel dat ik volgend jaar niet meteen ga stude-

ren (ik heb net mijn middelbare schooldiploma gehaald), maar
dat ik eerst probeer om een tijd op retraite te gaan in Dzogchen
Beara. Wat er daarna allemaal nog komt weet ik nog niet en dat

doet er eigenlijk ook nog niet toe. Wat veel belangrijker is, is dat

ik vertrouwen heb in mijn eigen pad en in de Dharma.

24
Bram de Vit



MINDFUTNESS
Rtxcu Turru RrNpocHE, AusTERDAM zz MEr 2oor

Een persoonlíjke impressíe

Gisteravond, ik zit bij Ringu ïulku Rinpoche in het Rigpa-cen-
trum en ben gewaagd een stukje te schrijven voor in de
Nieuwsbrief. Ik voel hoe alle weerstand naar boven komt: hoe pak
ik het aan, er is zoveel wat ik niet snap, ik wil het goed doen. Dan
is het plotseling even heel stil... het is een schitterende zomer-
avond, ik hoor zoveel vogels, het lijh wel of we in het bos zitten
in plaats van midden in Amsterdam.
Dan begint het onderricht. Potlood en papier en gewoon opletten.
Ik luister, vind het moeilijk, heb alles al vaker gehoord maar wat
blijft het moei$k. Deze Tibetaan die daar zo rustig en gewoon zit:
eenvoud.
Relax, Rinpoche zegt dat woord keer op keer. Waarom al die span-
ning en die shess, steeds alles uit het verleden oproepen en her-
kauwen? Het is er, dat verleden, onderdeel van wie je bent, in dit
moment. De toekomst en plannen maken, ook hier is stress niet
nodig. Relax, maak gewoon je plan en laat het daar bij. Laat je niet
meeslepen door je verhalen en verander je plannen als dat nodig
is. Relax, ben in het nu. Dit moment is er en gaat weer weg,
nieuw moment, alles is goed.

Als je het moment beleeft op het moment zelf,, dan ben je waar je
zijn moet. Bij jezelf, totaal, zonder storende factoren. fe bent in
rust, in wede, bewijd.
Terwijl ik dit opschrijf voel ik diep van binnen deze grote waar-
heid en voel ook hoe beperkt deze woorden voor mij zijn. Het is
zo'n open deur, ik heb het al zo vaak gehoord en ook al zo vaak
begrepen en toch is de werkelijke diepte van de echte ervaring
nog heel ver. Zo'n lange weg nog te gaan, zoveel nog te begrifpen.
Wat wil ik toch met deze mij weemde cultuurl
Gisteren, bij de uitleg van Ringu ïrlku Rinpoche over reïncama-
tie naar aanleiding van een waag uit het publiek, voel ik dat de
essentie van het onderricht juist is me te verbinden met wie ik
zelf ben, met mijn eigen plaatsje in het grote geheel. Er verandert
niets, je bent al wie je bent, het gaat gewoon door en toch is er
ieder moment verandering. fe kunt meegaan in de stroom
-"flow"- maar het is wel je-eigen stroom van oorzaak en gevolg,
aan deze wet valt niet te tomen.
|e hele leven, iedere dag opnieuw, ieder moment is een leermo-
ment van aandadrt en gewaarzijn. Eet als je eet...
Hoe meer je je hier van bewust wordt en er meer mee oefent des
te beter ben je voorbereid op dat hele grote moment, je doodgaan.
Waar ben je dan op afgestemd, wat kan je geest dan aan, hoe sterk
ben je op dat momentl Rinpodre noemt dromen als beoefening
voor de dood: je kunt leren om ook in die bewustzijnstoestand te
kiezen voor een positieve ontwikkeling.

Aan het einde van de avond hoor ik over mededogen. Pas als je
verlictrt bent ken je echt mededogen: dan zijn wijsheid en mede-
dogen één geworden.
Maar hoe wordt je verlichtl De eerste stap is mindfirlness.
Mindfirlness is de basis van alle beoefening en meditatie. Het
gewaar zijn van elke gedachte die komt, elke gedachte die gaat,
iedere ademtocht, elke emotie die komt en weer gaat. Het is
moeilijk, maar het valt te leren. Er zijn zoveel hulpmiddelen in
het Boeddhistisch onderridrt.

Dank voor deze avond, dank voor de voeding voor verdere groei.
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Paula Overgoor
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Judy Arpana

o

E EN WEEKEND.SE M

Op zaterdag z en zondag j juní heef. Judy Arpana
in het Rigpacentrum in Amsterdam een weekend-

seminar gegeven met als thema: De dood aanschou-
u)en - het leven ornarrnen.

fudy Arpana komt uit Australië, bestudeert sinds 25 jaar het
Boeddhisme en is studente van Sogyal Rinpoche. Ze is een auto-
riteit op het gebied van het geven van trainingsprogramma's over
stervensbegeleiding. Zij heeft een uitstraling van kundigheid,
enthousiasme en warmte.

)udy heet ons welkom en laat ons onszelf feliciteren dat we naar
een serninar gekomen zijn met dit onderwerp, met de uitnodi-
ging het ie eigen seminar te maken middels het kiezen van de

Ieerstijl die bil f e past. Het doel van de twee dagen is om infor-
matie te geven, gereedschappen aan te reiken en inzichten te
verwerven rondom dit thema.
Het seminar gaat zowel over sterven als over leven. Naast sterven-
als het grootst lijkend verlies- worden we tijdens ons leven vaker
geconfronteerd met verlies. Verandering in ie gezondheid, ie
baan, scheiding van je partner, verandering in fe financiële situ-
atie, kinderen die het huis uit gaan, verhuizing, pensionering zijn
enkele van deze voorbeelden, maar ook het verlies van een droom
ofvan hoop. De dood is een verlies waar veel omheen gebeurt,
zoals b.v. rituelen. Er zijn verliezen die als verlies maatschappe'
liik niet zo erkend zijn, dementie, alcohol- en drugsgebruik,
detentie, ziekten van psychische aard, de mogelijkheid om kinde-
ren te krijgen, het ontbreken van support in je leven van ie fami-
lie of verweemding.

ET N
ANA

fudy geeft aan dat wanneer je beter kunt omgaan met de dood en
verlies je ook beter kunt leven. Verlies kan ook een opening geven
naar transformatie. fe kunt iets verliezen, Iaten gaan en toch kan
het goed voelen. Pijn hoort bij het leven, lijden is optioneel.
Lijden heeft te maken met niet los kunnen laten.
Vanuit het Boeddhisme kijk je naar de motivatie waarmee ie de

dingen in je leven doet. fe hebt ook moed nodig om naar je moti-
vatie te kijken. De geest zit vol met trucjes. Veelal leven we vanuit
patronen en gewoonten. Door meditatie heb je de mogelijHreid je
onbewuste patronen en gewoontes te gaan zien. Voor het mede-
dogen naar iemand anders moet je eerst je hart voor jezelf geopend
hebben, zoals we zelf zijn en niet zoals we zouden willen zijn.
Pijn en lijden hebben ook hun positieve kanten, immers, als we
zelf geen pijn of lijden kennen, kunnen we ook anderen hierin
niet helpen. We kunnen hierdoor ook mededogen en wiendelijk-
heid ontwil<kelen.
Een advies dat fudy geeft bij het helpen van anderen is te probe-
ren bij de pijn en het lijden van de ander te blijven en het niet te
gaan veranderen of beter te maken, maar in het verdriet aanwe-

zig re zljn. Als er geen plek is voor verdriet en lijden kan dit een
gevoel van isolatie geven. Maak er een goede ge\voonte van b.v.

twee minuten van bezinning in te bouwen voordat je naar een
ander persoon gaat die je hulp mogelijk nodig heeft. Dan kun je
van daaruit weer volledig present zijn voor de ander.

De tweede dag staat in het teken van verdieping. Middels een
geleide visualisatie laat fudy ons ervaren wat écht belangriik is in
ons leven, waar het werkelijk om gaat. Zelaat ons hierin naden'
ken over onze stategieën en de manieren waarop we veranderin-
gen teweeg zouden kunnen brengen. Ontrvikkelingen hierin kun-
nen in het begin moeilijk zijn maar ook heel bewiidend. Met het
gewaar zijn van de vergankelijkheid en het besef hoe fragiel het
leven is kunnen keuzes helderder worden.
We hebben ons erïnee uiteen te zetten dat niets alleen maar hele-
maal goed of helemaal slecht is en we kunnen proberen para-
doxen draaglijker te maken. Bij het verwerken van verdriet ziin
onze gevoelens niet logisch opgebouwd, dit ervaren we vaak lijfe-
lijk, en we gaan proberen met ons hooftl te analyseren wat er zidr
afspeelt. Deze methode werkt niet, we laten ons gevoel in de

steek. Wanneer we bij ons gevoel kunnen blijven, kunnen we ver-

anderen doordat er een spontaan gewaarzijn kan ontstaan. Een

verlies toelaten betekent echter dat ook andere verliezen toegela-

ten en voelbaar kunnen worden. De deur gaat ook oPen naar ver-

Iiezen waarvan je de rouw nog niet echt verwerkt hebt' Het is dan

mogelijk dat het verdriet dat je voelt niet in proportie staat met
het verlies van dit moment. Als we het toelaten, kan er verande-

ring en verwerking komen. Verdriet heeft veel overeenkomsten
met de zgn. chaostheorie.z6



Ieder verwerkt zijn of haar verdriet op z'n eigen manier, daarin
lcun je elkaar tegenkomen, soms met overeenkomsten, soms ook
niet. Soms herkennen we zelf ons verdriet niet maar denken we
dat het neurotische gedachten zijn. We moeten compassie heb-
ben voor deze momenten, we zitten in het proces opnieuw je
oriëntatie te vinden naar jezelf en je wereld.
Eén van onze taken is om de persoon die gestorven is niet te ver-
geten, dit doen we het beste wanneer we ons zijn of haar goede

kwaliteiten herinneren en proberen deze vorm te geven. Op deze
manier kun je ook zin geven aan de dood.
Een periode van verlies wordt vaak ervaren als een periode waar-
in je hart wordt geraakt en daardoor geopend. Boosheid en ver-
driet komen dan naar boven, ook kunnen mensen in deze perio-
de snel verliefd worden. Het leven is verliefd op zichzelf. Vaak
wordt dit niet begrepen en als shockerend ervaren. Door het niet
begrijpen hiervan en het veroordeeld worden, is er zo veel meer
lijden. Lijden lost op als begrepen wordt welk processen er spe-
len. Onze belangrijkste zorg is niet om pijn te vermijden en ple-
zier te vinden, maar om betekenis in lijden te vinden.
Verdriet is fundamenteel nodig voor persoonlijke groei. Eén kaars
kan weer zoveel nieuwe kaarsen aansteken zonder daar zelfmin-
der van te gaan branden. We kunnen onszelf bewijden en ons
leven kan een zegen worden voor anderen.
Daarna leidt Karel ons door een practrtige tonglen-beoefening,
een beoefening van mededogen naar onszelfen naar anderen.
Het tweede deel van de middag vertelt Judy ons over de lichaams-
en geestesprocessen, de externe en de interne processen van het
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doodgaan, gekoppeld aan de vijf levens-elementen: aarde - water

- vullÍ - wind en ether. Doodgaan is niet het moment waarop de
adem stopt. Er is een punt van onomkeerbaarheid. Het begint 7 -
10 dagen voordat de dood er is. De kamer wordt steeds meer
gelrrld met bewustzijn en de stervende raalt steeds minder ver-
bonden met zijn of haar lichaam. Op het moment van de dood is
het belangrijk in welke stemrning de stervende is, geef een ster-
vende een "zo goed mogelijke" stemming mee. Oefen en train je
zelfhierin in je leven.
Als je niet daadwerkelijk afscheid kr.rnt nemen van het lichaam,
bv bij een vliegtuigongeluk, vermissingen of bepaalde religies is
het extra belangrijk om rituelen te doen.

Judy leidt ons nriddels een intense oefening door de verschillen-
de fasen van het stervensproces, alsof ons eigen moment van ster-
ven aangebroken is.

De middag wordt afgesloten met een korte meditatie en voor wie
wil is er nog de mogelijkheid een video te bekijken vanuit
Dzogchen Beara, het Rigpa-cenkum in Ierland waar mensen die
stervenden zijn en hun naasten de mogelijkheid hebben op een

bezinning in de laatste levensfase.
Het is een waardevol weekend-seminar geworden. Dank van ons
allen aan Tineke Peeters voor de perfecte vertaling en dank aan

)udy Arpana voor haar komst en al datgene wat ze ons heeft wil-
len vertellen en leren.

Marleen de Wit.
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Boekbespreking

BoEKBESPREKING
Doon Serry MTTDEMA

Dzogchen The

Heart Essence

of the Great
Perfection, door
Zijne Heiligheid
de Dalai Lama,

bevat onderricht
dat bij vier gele.
genheden door
Zijne Heiligheid
in het Westen
is gegeven, in

Parijs, Londen,
San José in

Californië en

Helsinki in

Finland.

ln zijn voorwoord beschrijft Sogyal Rinpoche op ontroerende
vijze zijn eerste ontrnoeting met de Dalai Lama, en diens crucia-
le rol in het doorgeven van het waardevolle Dzogchen onderricht.
Hij benadrukt de grote openheid van geest van Zijne Heiligheid
naar de verschillende boeddhistische tradities en naar alle grote
wereldreligies. En hoe hij weer zijn eigen unieke kwaliteiten van
vergaarde kennis, inzicht, warmte en humor in al dit onderricht
brengt.
Deze vier diepgaande lessen bevatten een aantal thema's, zoals
waarom Dzogchen de 'kroon van alle voertuigeri wordt genoemd,
terwijl tegelijkertijd alle boeddhistische tradities naar hetzelftle
Ieiden: het heldere licht. Subtiele verschillen en overeenkomsten
tussen Dzogchen en andere boeddhistische tradities worden
zichtbaar gemaakt, zonder te vervallen in oppervlakkige vergelij-
kingen. Het centrale punt in Dzogchen is het onderscheid tussen
de alledaagse geest en rigpa. Zijne Heiligheid wil de basis van de
Boeddhadharma in het Westen versterken door het begrip van de

beoefenaars te vergroten en verdiepen.

De vier lessen staan in chronologische volgorde en elke les wordt
voorafgegaan door een korte beschrijving van de achtergrond
ervan, die ook waardevolle biografische informatie geeft over het
woege onderricht van Zijne Hefigheid in het Westen.

GnouNo, IATH AND FRuITIoN, PlnIJs, r98z
Zijne Heiligheid geeft de bekrachtiging van Padmasambhava en
zijn acht manifestaties uit de cydus van de diepzinnige zuivere
visioenen van de 'Grote Vijftle' Dalai Lama, met wie hij zich spe-

ciaal verbonden voelt. Hij vervolgt met het uitleggen van het pro-
ces van bekrachtiging-hoe het ons potentieel tot verlichting naar
boven haalt en de mogelijkJeeid geeft zich meer volledig te uiten
door een proces van 'rijping'. Als achtergrond voor deze bekrach-

tiging worden de drie fases van Grond, Pad en Verwezenlijking
uiteengezet, alsook het belang van het nemen van toevlucht.
Ziine Heiligheid wil ons begrip van de conventionele en uitein-
delijke niveau s van waarheid verdiepen. Hij laat ons zien hoe we,
als Vajrayana beoefenaars, kunnen leren onze fixatie op het op
een alledaagse manier waarnemen van de dingen te verminde-
ren, en meer op onze zuivere waameming af te gaan.

HrruNc rHE EssENCE IN THREE woRDS, LoNoEN, 1984
Dit onderricht werd gegeven tijdens de rondreis die Zijne
Heiligheid in 1984 door Groot Brittanië maakte, waarin het hooftl-
thema wede was, en hoe respect en begrip te ontwikkelen tussen
de verschillende religies in de wereld. Op verzoek van Sogyal
Rinpoche werd er een speciale les gegeven, waarin Zijne
Hefigheid cornmentaar gaf op het beroemde onderricht van Patrul
Rinpoche over Tsik Sum Né Dek, 'Het Tieffen van de Essentie in
Drie Woorden. Patrul Rinpoche, die het beroemde Kunsang Lama'i
Shelung, Words of my Perfect Teacher schreeí ontving deze

instructie, die het laatste testament is van de eerste menselijke
Dzogchen meester Garab Dorje, of Prahevajra. De Special
Teaching of the Wise and Glorious King van Patrul Rinpoche,
waarin hij uitweidt over 'Het Tfeffen van de Essentie in Drie
WoorderÍ, en het van comrnentaar voorziet, wordt als de meest cru-
ciale instuctie voor de beoefeniag van Dzogchen gezíen.

Dzoccnst.ï AND THE BUDDHADHARMA, HELsrNrr, r988
Omdat de Dalai Lama bezorgd was dat er misschien vele mensen
aanwezig waren voor wie het Boeddhisme nieuw was, zette hij de
beoefening van Dzogchen in een groter boeddhistisch kader, met
onderricht over de Vier Edele Waarheden en de Vier Zegels. In de
beoefening van Dzogchen word je direct geihtroduceerd in wat al
is-de essentie van rigpa-wat altijd al aanwezig was. Wanneer je,

als je eenmaal direct hierin bent geirrtroduceerd, deze firndamen-
tele staat van rigpa als een stabiele aanwezigheid kunt ervaren,
wordt de kracht van het conceptuele denken langzaarn minder,
terwifl de laacht van lieftle en compassie vanzelf groter wordt,
waardoor een buitengewone sdrat aan ervaring mogelijk wordt.

Tnr PruNecLE oF ALL vANAS, Sar f osÉ Srarr Uwrvrnsrrv,
CerrronwrË
Dit was de eerste keer dat de Dalai Lama met zo'n diepte onder-
richt gaf in het Westen. Hij benadrukte speciaal hoe belangrijk
het is een stevige basis te hebben in de verschillende voertuigen
van de Boeddhadharma en liet zien hoe de uiteindelijke bedoe-

Iing van alle vier scholen van het Tibetaans Boeddhisme uitkomt
bij de fundamentele ingeboren geest van helder licht. Zijne
Heiligheid belichtte vervolgens de speciale kenmerken van
Dzogchen, waarbij hij putte uit Chóying Rinpoche Dzó, 'The
Precious Tieasury of the Dharmadhatd van Longchen Rabjam,
en het comrnentaar hierop, de Lung gi Ter Dzó, 'The Tieasury of
the Scriphrral Tiansmissiod. Door deze tekst, een van de Zeven
Schatten van Longchen Rabjam (1308-1363), te kiezen, reili:t
Zijne Heiligheid meteen tot in het hart van Dzogchen, door een
van de grootste geleerden en meesters van Tibet op te roepen, in
wie alle stromen van Dzogchen samenkwamen, en wiens genie
een volledige basis heeft gelegd voor de studie en beoefening van
Dzogchen.

Naast deze vier lessen van de Dalai Lama bevat dit boek ook A
Gift to the V7orld, onderricht van Nyoshul Khen Rinpoche, een
volmaalcte autoriteit in Dzogchen en een van Sogyal Rinpoche's
meest geliefde meesters. Tenslotte vind je in de appendix
'Compassion, The Heart oí Enlightenment-Reflections on the
Place of Compassion at the Close of the Twentieth Cenh,rry', een
openbare lezing door Zifne Heiligheid in Santa Cruz, gesponsord
door Sogyal Rinpoche.
Al dit onderricht werd gegeven op verzoek van Sogyd Rinpoche.
De eer en het voorrecht om het onderricht in dit boek samen te
brengen en te redigeren, een suggestie van de Dalai Lama, viel te
beurt aan leden van de Rigpa-sangha.z8
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EN GAAT NIETS BoVEN GnoNINGEN
Er gaat niets boven Groningen. Dat is de slogan waarmee de
plaatselijke overheid uit Groningen zich landelijk presenteert.
En inderdaad, er gaat niets boven Groningen. Allereerst, omdat er
boven Groningen niets meer is, behalve heel veel klei en daarna
de Waddenzee. En verder omdat het gewoon een leuke stad is.
Een stad ook, waar veel verschillende Dharmagroepen actief zijn.
Het Tibetaans Boeddhisme is daarbij rijk vertegenwseldigd in
maar liefst vijf verschillende 'smakerC. Geen wonder als je
bedenkt dat vele illustere leraren de stad hebben bezocht, waar-
onder de 16e Karmapa en onze eigen Sogyal Rinpoche.

In ieder geval is Rigpa al vele jaren actiefin Groningen. Zo is het
Stroom-curriculum vanaf het allereerste begin ook in de stad aan-
geboden. En langzamerhand is een edrte sangha ontstaan. Verder
zijn de Groningers ook landelijk duidelijk in de organisatie aan-
wezig. Om al die redenen hebben we Rinpodre een aantal jaren
geleden gewaagd ofhet zinvol zouz4n een eigen centrum te creë-
ren. Ziin antwoord: pas als er een ectrte behoefte bestaat en het
plaatselijk ook gedragen wordt. Dat was toen nog niet het geval.
Maar langzaamaan zijn die behoefte en dat draagvlak gegroeid.
En sinds 1 maart beschikken we dan over een sleutel van ons
nieuwe Rigpacentrum, het tweede in Nederland. Afdeling
Groningen meldt zich!

Het adres is A-weg 18, aan de rand van de binnenstad en nog geen
10 minuten lopen van het station. Qua bouw lifkt het een beetle op
het centum aarr de Van Ostadestraat. Een woonhuis met op de

begane grond een bedrijfsruimte, die een heel eind naar achteren
steelct een woegere tuin, nu overkapt. Al met al bijna 120 vier-
kante meter. De grote meditatieruimte beslaat de helft van dat
oppervlak. Met in het dak twee reusadrtige gematteerd glazen
kappen. Geen zicht naar buiten, wel heel veel daglicht.

Op het moment dat dit stuk geschreven wordt -eind mei- zijn we
nog aan het slopen. Oude wandjes, systeemplafonds, alles gaat er
uit. Heel langzaam komt de oorspronkelijke structuur van het
pand weer tevoorsdriin, uit 1932.
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Het is de bedoeling dat we in september hier onze cursussen
gaan geven. (Op dit moment huren we nog ruimte in het
Vipassana-centrum) Ook koesteren we een kleine, maar hardnek-
kige hoop, dat Rinpoche een keer komt kijken. Het is immers al
weer zdn tijd geleden dat hij hier was. Maar voor die tijd moet er
nog heleboel werk worden verzet.

Verbouwen kost veel geld, zelfs als je het grootste deel in eigen
beheer doet. Eerlijk gezegd is het ook een beetie een sprong in het
diepe. We ziin nauwelijks van de schrik van de verhuizing in
Amsterdam bekomen, of we storten ons alweer in een nieuw
avontuuÍ. Toch hebben we er alle vertrouwen in. Er is plaats voor
een Rigpacentrum in Groningen en we denken ook dat we hier-
mee een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van
Rinpoches visie.
We hopen dat jullie dat vertrouwen met ons delen en ook je bij-
drage wilt leveren. Om voor de hand liggende redenen is een
financiële bijdrage wel zo praktisch, klein of groot. Maar als jullie
zelf eens poolshoogte willen nemen en de witselkwast hanteren...
kom gerust. Er gaat niets boven Groningen.

>€

van mijn over te schrijven.

300, 1073 TW Amsterdam,

Ik kan deze boeking tot 30 dagen na

Ao
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Het Rigpa curÍiculum

Stichting Rigpa verzorgt een cursus-
programÍna waarbij een graduele
haining in de studie en beoefening
van het boeddhisme wordt aangebo-
den. Hierin staat het Tibetaans
boeddhisme en met name het
onderricht van Sogyal Rinpoche
cenraal. Dit onderricht heeft zijn
basis in een ononderbroken taditie
van overdracht van meester op leer-
ling, die terugvoert naar de

Boeddha. Het cwsusprogamma
bestaat uit een introductiecursus

gevolgd door een meerjarig studie- en beoefeningsprograÍrma,
waarin alle facetten van het spirituele pad aan bod komen.

De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse Boek van
Leven en Stewen van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche ziet Het
Tibetaanse Boek van Leven en Sterven als basishandleiding voor
degenen die het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en ziin
onderricht in het bifzonder, willen bestuderen en in de prakijk
brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek vier fundamentele
thema's, de zogenaamde vier pijlers: meditatie, de geest thuis
brengen; mededogen, het wensvervullende juweel in jezelf wij-
maken; devotie en de beoefening van goeroe-yoga; en reflectie
over leven en sterven, leidend tot dat wat daaraan voorbij is, de

Natuur van de Geest.

De cwsus bestaat uit een kennismaking met de basisprincipes
van meditatie, het beoefenen van compassie, reflectie op leven,
dood, karma en de betekenis van boeddhanatuur, de potentie die
ieder levend wezen heeft om volledig zijn verlichte essentie te
laten ontwaken. Ook zal aandacht besteed worden aan het volgen
van een spiritueel pad in de moderne maatschappij, devotie en de
unieke relatie tussen leraar en student.

De cursus staat open voor iedereen die kennis wil maken met
bovengenoemde thema's. De bedoeling van de avonden is dat de
cursist door middel van recent onderricht van Sogyal Rinpoche
op audio en video, door instructies en gezamenliike beoefening,
direct ervaart wat de betekenis van de thema's is en daarbij onder-
steuning vindt om deze ervaring in zijn of haar leven toe te pas-

sen. Naast meditaties en geleide visuafisaties zal er ruimte ziin
voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het stellen
van wagen. De cursus bestaat uit acht avonden.

Nadat men de innoductiecursus heeft gevolgd, of een retraite met
Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het mogelifk om deel te nemen
aan het intemationale Rigpa-curriculum. Dit meeriarig studie- en
beoefeningsprogranrma is gebaseerd op het authentieke onder-
richt van Sogyal Rinpoche. Het hart van het curriculum wordt
gevormd door audio- en videofragmenten van het meest spranke-
lende onderricht dat Rinpoche de afgelopen jaren op rehaites en
lezingen over de hele wereld gegeven heeft. Bij de cursus is een
handboek beschikbaar met transcripten en studieteksten.
Het eerste jaar van het ctrrriculum ("stroom 1") is verdeeld in drie
blokken en daarin worden onder meer de eerder genoemde the-
ma's van Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven nader uitge-
werkt. Stroom 2 is verdeeld in negen blolJcen en duurt drie jaar.

Hierin wordt dieper ingegaan op het trainen van de geest in lieÊ
de en compassie middels het zogeheten Lojong-onderricht en
wordt ook een begin gemaakt met de voorbereidende oefeningen
van het Vairayana boeddhisme. Stroom drie bestaat ook uit negen
blokken. In deze stroom wordt dieper op het Vajrayana' en
Dzogchenonderricht ingegaan.

Alle Rigpa cuÍsussen staan onder begeleiding van door Sogyal

Rinpoche en Rigpa getrainde instructeurs. Er is naast uitleg over
het onderricht en de beoefening gelegenheid voor wagen, uiMs-
seling 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 beoefe-

ning zijn geen doel op zich, maar staan in het teken van de inte-
gratie van het onderricht in ons dagelijks leven.
Het volgen van het Rigpa studie- en beoefeningscurriculum is
een stapsgewijze inleiding tot het volgen van een compleet spiri-
tueel pad, geworteld in een authentieke spirituele traditie, rele-
vant voor iedere tijd en cultuur.

Opgave voor de Introductiecursus en Stromen
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer 020 - 47 05 100.
Voor de cursussen in Groningen kunt u bellen naar Tiitske
Zwaneveld 0598 - 62 35 50.

PnrJs EN Brrerrxc
Introductiecursus: fl. 120,-, minirna fl. 100,-
Voor de stromen:
Kosten: per blok fl. 165,-, minima fl. 135,-

De prif s van de cursus is inclusief het studiemateriaal.
Betaling per acceptgiro.
Donateurs van het Rigpa Re-membership (optie 2 en 3) kunnen
2\o/"koringknïgen op de cursusprijs. Stroom L en 2 worden dan
fl. I27,50 en fl. 105,--. Voor stroom 3 worden de priizen respec-

tievelijk fl. 115,-- en fl. 105,-- De korting geldt niet voor het cur-
susmateriaal.

Open dag

Iw ssl Rrcpe cENTRUM
op ZATERDAG 15

SEPTEIYÍBER 2OOI
vAN r4.oo ToT 16.00 uuR

Toegang gratis

De open dag wordt georganiseerd vor
mensen die kennis willen maken met
Rigpa en het werk van Sogyal Rinpoche.
Er zal informatie worden vers{rekt over
het cursusaanbod en er wordt een proef-
les gegeven.

Programma
Introductie over Rigpa en het werk van
Sogyal Rinpoche Video-opname ÍnÊt
onderricht van Sogyal Rinpoche
Proefles over meditatie en compassie.
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CUfSUSSen in Amstefdam Rigpa centrum, van ostadestraat 300, Amsterdam.

Stoom 1.3

Stroom 2.9

Stroom 2.6

Stroom 2.3

Introductiecursus

Stroom 3.3

Stroom 3.9

introduktiecursus

Stroom 2.1

Stroom 2.6

Stroom 1..1. in 8 keer

Stroom 2.5

op maandag van 19.30 Iot 21.45
oktober: 1,8, 15, 22 en29
november: 5,12,'19 en 26
december: 3

op dinsdag van 19.30 tot 21.45
oktober: 2,9, 1,6,23 en 30
november: 6, 13, 20 en 27
december: 4

op woensdag van 19.30 tot2'1..45
okober: 3, 10,77,24 en 3'L
november: L4,21, en 28
december: 12 en L9

op donderdag van 19.30 tot27.45
oktober: 4, 1,1,,1,8 en 25
november: 1, 8, i5, 22 en29
december:6

op wijdag van 19.30 tot 21.45
olctober: 19 en26
november: 2, 9, L6, 23 en 30
december:7

op een zaterdag en twee zondagen van 10.30 tot 17.00
oktober: 7 (zo)
november: 4 (zo)
december: 1 (za)

op zondag van 10.30 tot 17.00
oktober: 21
november: 18
december: L6

CUfSUSSgn in UtfeCht a,rn"r",Nieuwe Gracht32,UtrechtenCentrumWell,Doelenstraat42,Utrecht.

op zaterdagen en zondagen om 10.30 tot 16.00
oktober: 28 (zo)
november: 17 (za)
december: 1 (za) en i5 (za)

op zaterdagen en zondagen
oktober: 6 (zal en20 (za\
november: 3 (za) en L8 (zo)
december: 2 (zo)

om 10.30 tot 16.00

op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15
september: 11 en 25
oktober: 9 en23
november: 6 en20
december:4 en 18

op woensdagavond van 2O.OO tot22.'1.5
en op een zondag van 10.30 tot 17.00
september: 19
oktober: 3,17 en3I
november: L4 en28
december: 1.6 (zo) en 19
januari:9

op woer..sdagavond en op een dinsdagavond van 20.00 tot22.'1,5 en op een zondagvan 10.30 tot 17.00
september: 12 en 26
olrtober: l0 en24
november: 7 en 2L
december: 72 en 16 (zo)
januari: 8 (di) ovb

op zondag van 10.30 tot 16.00
oktober:7 en2l
november: 4 en25
december: 16

CUfSUSS€n in G f O n in ge n Vipassana Med.itatie Cenrrum, Kamerlingh onnesstraat 71, Groningen.

Stroom 2.9:
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Programma van Beoefening
in Amsterdam, september tot
en met begin februari 2oo2

Naast het reguliere ochtendprograrnma met de Sangha van beoe-

fenaars zijn er gelegenheden om samen te beoefenen in het cen-
uum in Amsterdam, voor sfudenten of beoefenaars van alle
nivo:B9s. Het is de wens van Sogyal Rinpoche voor zijn studen-
ten dat de beoefening echt levend wordt en het gezamenlijk beoe
fenen kan een vaardig middel zijn om dit te inspireren. Belangrijk
is de gezamenlijke beoefening van de tsok waarbij er voor de sang-
ha (en een ieder die er onderdeel van vormt) gunstige omstandig-
heden worden gecre:EBrd en obstakels worden verwijderd.

Meditatie-en mededogenbeoefening op de maandagavond. Deze
avond is toegankelijk voor iedereen die bekend is met meditatie
en enigszins bekend met de compassiebeoefeningen(tonglen).
Voor de pauze wordt zitrneditatie beoefend en na de pauze wordt
een geleide compassie-beoefening gedaan. Soms wordt videoma-
teriaal gebruikt. Mensen die nieuw zijn, wordt aangeraden om te
beginnen op de eerste maandag van de maand.
D ata: 3 | 9,I0 | 9,L7 | 9,2a I s ; 1. | 1,0,8 | I0,1.s | 10,22 I L0,29 | t0;
s l LI,L2 l IL,I9 l Lt,26 l lL ; 3 l L2,to l t2,t7 l t2, 24 1 12:

7 I L,L4 | l,2l | 1,28 | L; a p,LL | 2. alle studenten

SoJoNc
Twee keer per maand, rond nieuwe en volle maan, is er een
Sojong-dag, welke in het teken staat van confessie en zuivering.
Gezamenlijk wordt de Hartsoetra beoefend en vewolgens beoefe-
nen de Sadhanastudenten de Confession Uturgy that brings
reconciliation with the fnanadevas 'YesheKu Chokó' of de Narak
Kong Shak. De Ngóndrostudenten kunnen dan Vajrasattva ofpro-
straties beoefenen en de nieuwere studenten zitmeditatie en de
mantra van Guru Rinpoche doen. We doen de beoefening met
name ook voor zieken en overledenen,
D ata: L | 9,L6 | 9 ;l I L0,LG I Lo;L I lL,La I 11;29 | rt;t4 | t2;t2 | L,27 | L

alle studenten

ïhnnsrorrENrNG METvoLLË EN NIEUv/E MAAN
Thra is een wouwelijke Boeddha. Zij biedt bescherming tegen
angst en lijden. Op de ochtenden van nieuwe en volle maan doen
we Thra-beoefening en een ieder die mee wil doen is van harte
welkom. Met nieuwe maan beoefenen we Groene Tara (Gongter
Drolmé Zabtik) en met volle maan Witte Tara (Chimé Phakma
Nnretik).
Data: Witte Tara: 2 | 9,2 | L0,1, | 11,,30 | 11,28 I I
Groene Tan: 17 | 9,16 | L0,L5 | Lt,l4 I L2,L3 I t
alle studenten

Tsor
Op Guru Rinpoche dag en op Dakini dag en op de veriaardagen
van de meesters (uit de levende lijn van overdracht) wordt er een
Tsok gehouden. Dit is een Sadhana-beoefening waar zowel
Ngóndro- als Sadhanastudenten welkom zijn om aan deel te
nemen. Wat betreft de Tendrel Nyesel Tsok: nieuwere studenten
kunnen hun eigen beoefening doen zoals zitmeditatie, mantrare-
citatie of Lamai Naljor(Guru Yoga). Er wordt beoefend: de Tendrel
Nyesel Tsok (op Guru Rinpochedag en op Dakinidag )

en de Rigdzin Di.ipa Tsok en deYang Nying Pudri Tsok op de

veriaardagen van de meesters uit de overdrachtslijn. De begintii-
den van de Tsoks zijn verwoegd; naar 19.15 uur.
Data: Tendrel Nyesel Tsok:
12 | 9,27 | 9 :t2 | t0,26 I t0;L2 | tL,25 | t1;9 I 12,;8 | 1,23 I t;7 | 2

Rigdzin Diipa Tsok: 3 l9;L9 I L0; 3L I L

Yang Nying Pudri Tsok: 61L0; l2lLI
Tendrel Nyesel: Ngóndro, Sadhana; Rigdzin Dtipa: Sadhana;

Yang Nying Pudri: Sadhana

OrrrnaNurs vooR DE TsoK
Indien je offerandes wilt aanbieden, dan zljn deze uiterlijk een
half uur voor aanvang welkom. We willen een ieder echter aan-

moedigen om van te voren geld te geven zodat er voldoende tijd
is om de offerandes in te kopen en de Tsok voor te bereiden.
Donaties voor de Tsok zijn ten allen tijde welkom in de

rode doos in het centrum.

D ttlnulpa,r-r- B Eo E F E N I NG
Speciaal voor Sadhana-studenten is er gelegenheid om eens per
maand gezamenlijk beschermers-beoefening te doen.
Data: 16/9,15 I n, 14 ltt,L3 lL2,l2 lL
Sadhana

Een Sangha van Beoefenaars
in Nederland

Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat in de verschillende
nationale cenka een sangha van beoefenaars wordt opgericht.
Dit is een groep mensen die dagelijks in het centnr-m samen-
komt om beoefening te doen. Zo'n sangha van beoefening is
er op het moment in Lerab Ung(Frankrijk), Dzogdren
Beara(Ierland), andere nationale centra en sinds enige tijd ook
in Amsterdam.
Dagelijks wordt er nu in het centnrm beoefening gedaan en dat
draagt er in hoge mate toe bij dat er een sfeer van inspiratie,
aandacht en beoefening ontstaat. Eric Soyeux, bijgestaan door
enkele sanghaleden, draagt deze dagelijkse beoefening. Zes

dagen per week (alle dagen behalve op zon-en feest dagen, uit-
zonderingen daargelaten) wordt er beoefening gedaan.

Het volgende progranrma wordt aangeboden:

9.00- 9.30 lamai Naljor (Guru Yoga) en of Unifying Practice.*

9.30- 10.00 Pauze
10.00- 10.20 Riwo Sangchó**
10.20- 11.30 Tendrel Nyesel Tsok

'kDe Ngóndro is niet meer in het programma oPgenomen.
Geinteresseerden kunnen contact oPnemen met
Madelon Broekhuis (020-665983 1).
** Bij nieuwe en volle maan Tara beoefening
(zie Lijst van Aktiviteiten).

Als je een odrtend wij hebt, dan nodigen we je uit om aan de

beoefening deel te nemen. Het is Rinpoche s wens om met min-
stens vier mensen aan de beoefening mee te doen. De beoefenin-
gen staan open voor iedereen. Iedereen kan zijn/haar biidrage
leveren aan het opbouwen van een sfeer van beoefening en inspi-
ratie. Als je niet bekend bent met de beoefening, kun je er
gewoon bij komen zitten en in stilte je eigen beoefening doen
zoals zitrneditatie of het reciteren van mantra's.
Mensen die eerder weg moeten bijvoorbeeld vanwege hun werk,
kunnen in stilte zelf de toewijding doen en weggaan. Mensen
die regelmatig mee willen doen en mee zouden willen helpen
met de organisatie ervan zoals het zetten van thee, het maken
van de offerandes e.d., worden van harte uitgenodigd om con-

tact op te nemen met Madelon Broekhuis (020-6659831) of
f ohan Diik(02 0- 6687 27 tl of Eric Soyeux (02 0-4705 1 00).
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Gebeden voor zieken
en overledenen

ïrlku Pegyal Rinpoche

Als iemand ziek is, stervende of
overleden, kun je zelf voor deze
persoon beoefening doen, bijvoor-
beeld zoals besóreven staat in de
hoofdstnkken 72, 13 en 19 van het
Tibetaanse Boek van Leven en
Sterven. Ook zijn er verschillende
beoefeningen in het Rigpa cen-
trum in Amsterdam waaraan je
kunt deelnemen (zie hiervoor:
beoefeningsdaged 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 sponsorprogramma waar-
mee je intensieve beoefening kunt aanwagen door grote leraren
en hun kloosters. Met name KyabjÈ Dodrupchen Rinpoche en
ïrlku Pegyal Rinpoche.

Dit kun je bijv. laten doen voor:
o het moment van je eigen dood,
. een dierbare die ziek ofstervende is
o of ter nagedadrtenis aan een overleden familielid
o ofdierbare.

Voor deelname aan dit sponsorprogramma wordt er een míni-
mum bedrag gewaagd 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 projecten van Rigpa.
Wie interesse heeft kan de Engelstalige folder bij het secretariaat
opvïagen tel.: 020 4705100
Daamaast is het mogelijk 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 ver-
bindiqg 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 Dzogctren 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 bij het
secretariaat tel.: 020 4705100. Het is hierbij van belang om de vol-
ledige 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.

Nieuwsbrief - Zomer zoor

Mantra Accumulaties

Ou As Hutu Vene Gunu P,c,or\,Íl Sroonr Hurvr
Het is de wens van Sogyal
Rinpoche dat we ons behalve aan
studie ook aan beoefening wijden.
Zo wordt het onderridrt levend in
je ervaring en kan het daadwerke-
lijk je leven transformeren. Er
bestaat hier in het Westen nog niet
echt een cultuur van beoefening en
soms is het moeilijk om f ezelf tot
beoefening aan te zetten en een
gewoonte te ontwilckelen van regel-
matige(dagelijkse) beoefening. Een
vaardig middel om je hierbij te hel-

pen 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 omstan-
digheden te crelren voor jezelf,, de sangha, voor Rigpa en het
wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor wereld-
wede en het verwezenlijken van het lieftles- en wijsheidspoten-
tieel van alle levende wezens.
Het aantal Mantra's wat gedaan is, wordt per land bijgehouden en
de totalen worden iedere maand aan Sogyal Rinpoche doorgege-
ven . Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, wagen we je:
-de aantallen op een briefie te schrijven en dit briefe in de rode
daarvoor bestemde doos te doen die op het centrum staat
-ofde aantallen een keer per maand, bij voorkeur op de zevende
van de maand door te bellen aan Frans Steffek, tel 0597-421031.
Veelal zitten er aan een mala meer dan 100 kralen. Meestal zijn
dat er 108. Steeds van een hele mala geefje er 100 door. De ove-
rige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van fouten en
momenten van onachtzaamheid.
Indien je bericht ontvangt van een periode van intensieve beoefe-
ning, soms met een specifiek beoefeningsadvies, geef je je aantal-
len zo spoedig mogelijk na het verstrijken van deze periode door.

Retraites met
Sogyal Rin poche

WaNNrrn EN vAAR?

Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.

Na kerstrnis in Kirdrheim in Duitsland

In funi een week retraite in Dzogchen Beara, het intemationale
Rigpa retraitecentruÍn aan de westkust van Ierland (Cork)

In de zomer in Lerab Ling, het intemationale Rigpa retraitecen
trum in Frankrijk, in de buurt van Montpellier

De retraites in Lerab Ling zijn als u deze nieuwsbrief krijgt in
volle gang. De retraite in Kirchheim zal dit jaar zijn van 27
december- 6 januari.
Voor informatie over mogelijk nog meer retraite-mogelijlàeden
kunt u het beste contact opnemen met het Rigpa-secretariaat.

TY

Voon wrr:
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk. In de zomer
echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal een open ret-
raite; een retraite voor ngóndro-studenten; en een voor 'oudere'
sfudenten. 33



Rigpa Hottand

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 adrter je laten en proeven aan wat
het boeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. Als je al langer met de

Dharma bezig bent, is het een goede

gelegenheid je beoefening en inzicht te
verdiepen. Gedurende een retaite vin-
den er elke dag verschillende sessies

plaats: Sessies van beoefening (bijvoor-
beeld meditatie). Onderricht door oude-
re studenten van Sogyal Rinpoche, vaak

met video's Studiegroepen waarin ook gelegenheid is ervaringen
uit te wisselen Onderricht van Sogyal Rinpodre.

PnerrrscnE TNFoRMATIE
Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken. In Lerab

Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een grote tent. De deel-

nemers 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). Soms zijn er moge-
lijkheden voor kinderopvang, met name tijdens de uren dat
Rinpoche les geeft.

Sprcrrrrrr INFoRMATIE
Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomodatie,
de prils, alsmede inschrijfformulieren, krijgt Rigpa Nederland
enige tijd voordat een retraite begint uit het buitenland.
Als je interesse hebt oferover denlt om naar een bepaalde retrai'
te te gaan, bel dan even naar het secretariaat. Je kriigt dan de

informatie zodra deze binnen is, toegestuurd.
Dus heb je interesse voor een specifieke retraite, bel even 020-

47051.00.

De Rigpa bibtiotheek

De bibliotheek van Ripa bevat meer
dan zevenhonderd titels ingedeeld
in de volgende hooftlcategorieën:
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 boed-

dhisme in het algemeen zoals in
India, China en Japan, over
Sakyamini Boeddha, soetra's en
over de Theravada traditie zoals bij-

voorbeeld van Ayya Khema.
Schrijvers van wie we meerdere titels hebben zijn Thich Nhat
Hanh, Chógyam Thrngpa Rinpodre, Ti:lku Thondop, Z.H. de

Dalai tama, Dilgo Khyentse Rinpoche, Namkhai Norbu Rinpoche,

Tulku Urgyen, Tarthang Ïulku, Pema Chódrón en uiteraard Sogyal

Rinpoche. Verder zijn er veel boeken over de verschjllende scho-

len van de Tibetaanse traditie, over ngóndro, Loiong, Nagariuna en

de Madhyamika filosofie, de iconografie van het Tibetaans boed-

dhisme en enige titels over Tibet in het algemeen.

Verder lenen we videos en cassettes met onderricht van Sogyal

Rinpoche uit en hebben we een uitgebreide collectie audio-cas'

settes met onderricht van Sogyal Rinpoche.
De bibliotheek is uitsluitend toegankelijk voor cursisten vanaf
stroom 1 als ondersteuning voor de studie in het Rigpa

Curriculum. Er is dus geen apart lidmaatschap voor de biblio-
theek. In iedere Nieuwsbrief zal een Liist van nieuwe titels die zif n
aangeschaft worden opgenomen.

NrruvE TITELs:
Le Chemin de L'eveil, het onderricht van Z.H. de Dalai lama in
Lerab Gar, zowel op video als cassette beschikbaar.
Diki Tsering: De Dalai Lama, mijn zoon.
Alec Le Sueur: Een hotel op het dak van de wereld, viff jaar in
Tibet.
Elaine Mac Innes: Licht stralend in Licht, Christelijke ervaringen
met Zen.
Thich Nhat Hanh: Vorm is leegte, leegte is voÍn, commentaar oP

de Prajnaparamita Hartsoetra.
Tcheulcy Sengué: De symboliek van Tibetaanse Tempels.
Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment, commentary by

Sonam Rinchen.

famgón Kongtrul the Great, The Teacher'student relationship,
translated by Ron Garry
Buddhist Advice for Living and liberation, Nagariuna's Precious

Garland (Ratnavali), feffrey Hopkins.
Wisdom of Buddha, The SamdhiniÍrnocana Mahayana Sutra.

HEr rrNrN vAN BoEKEN
Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen twee boe-

ken per keer geleend worden. Als er niet gewaagd is naar een boek

kan een boek voor een tweede periode geleend worden. Daama is

het niet mogelijk. Voor boeken die te laat terug gebracht worden
wordt per boek een boete van 25 cent per dag gewaagd.

HEr rruEN vAN TAPES

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

Er mogen twee tapes per keer geleend worden. Als er niet
gevraagd is naar een tape kan deze voor een tweede periode

geleend worden. Daarna is het niet mogelijk. Voor tapes die te laat

tenrg gebracht worden wordt per taPe een boete van f0,50 per
dag gewaagd.

HEr rENgN vAN vIDEo's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost f 10,' per
video. Er mogen t\Mee video's per keer geleend worden. Als er niet
gevraagd is naar een video kan deze voor een tweede periode
geleend worden. Daama is het niet mogelijk. Voor video's die te
laat tenrg gebracht worden wordt per video een boete van f 1,- per
dag gewaagd.

Telefonisch verlengen is alleen mogelijk voor mensen buiten
Adam (maximaal2x).

OnrNrNcsttJoEN:
De bibliotheek is open op cursusavonden.

Gelieve geen boeken zelf te lenen maar altiid met iemand die ver'

antwoordelijk is voor de bibliotheek. Leen absoluut niets zondet
het kaartje in te vullen en achter te laten! Als je het vergeet terug

te brengen zijn we het kwijt, \À/ant we kunnen meer achterhalen

waar het gebleven is!

De laatste tijd zijn de volgende titels kwijt geraakt. Wees alsie-

blieft zo wiendeliik als je het hebt deze terug te brengen.

Edward Conze: Buddhist texts through the ages.

Pema Chódrón: Als je wereld instort.
Tulku Urgyen Rinpoche, Rainbow Painting.
Garma C. Chang: The hundred thousand songs of Milarepa'
Tsoknyi Rinpoche: Carefree Dignity.34



Rigpalink
VideovertonÍng

Ook in het najaar staán er weer twee
videovertoningen van een Íecente
rigpalink video op het programma.

De data ziinl. zz september
z4 november {onder voorbehoud)

Tijdstip: r4.oo - 16.oo
Plaats. Rigpacentrum in Amsterdam

Voor de vertoning op z4 november is
het raadzaam om eerst even contac{ op te n€rnen

*met het secrebriaat.

OprrE r
|e ontvangt 3 keer per jaar de Rigpa
Nieuwsbrief en wordt regelmatig van alle akti
viteiten van Rigpa op de hoogte gehouden.
Ook kun ie gebruik maken van de bibliotheek.

]e betaalt fl. 300,- per jaar of fl. 25,- per maand.

Opur z

fe ontvangt hetzelfde als in optie 1 en kunt
tevens op Rigpa cursussen 25o/" korting krif-
gen. ]e betaalt fl. 480,- per jaar of fl. 40,- per
maand.

OnrrE 3

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

Vraag voor meer informatie
de folder aan!
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