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A spEcrar oer rN fuNu
En bijzonder was hct op die zz-ste juni. Hoewel de zowwr ol een dag oud. was,

had zij zich nog niet in haor vollc glorie ontvouwd. Het was koud, grijs en er
hing een permanente d.reiging va.n regen in dz lucht, wat ons of en toe bezorgd
naar boven deed kijken gezien het feit dnt dt, trouwplechtigheid in dt tuin van
het Huis met dt Zeven Hoofd.en plaatsvond.. Desondanks was het een dagvol
warrnte, licht en hoop, een belafie voor een prachtige toekomst. Wot was er aan
de hand? Twee von onze redactieleden tradtn die dag in het huwelijk, Piem
Tleman en Pearse Gofuey, onze l.ay-out mon. Het was een huwelijk waar
katholieke en boed.dhistische rites hormonieus hand in hand gingen.
De katholieke piester vertelde een prachtige parabel over een zoektocht naar
de uiteindelijke waarheid -of die nu God, Boeddha of liefde heette- waarbij
d.eze twee rnensen elkaar gevonden had.den, en Eric Soyeux sloot noadloos
doarbij aan door het gezelschap te vragen even stil te steen btj de diepere bete-

kenis hiervan: wat betekent deze waarheid, deze onvoorwaard.elijke liefde, voor
ieder van ons. En het was wonderbaarlijk om te zien hoe een minuut va.n con-
ternplatie de hele atmosfeer wist te transformeren. Ik had eigenlijk nooit een

boeddhistische beoefening in de praktijk meegemaakt, buiten de context van

forrnele beoefening en ik was verrast door de kraohtige werking ervan.
En waar d.e hele ceremonie lang lucht boven ons grauwde, brak de hemel open
in een blauwe veeg op het rnornent dat het huwelijk voltrokken was. Een spe-

ciale dag, die vijdag in juni! We wensen jullie beid.en een heel gelukkig leven
en dat jullie nooit mogen ophouden met zoeken.

Katia Vos
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Devotie is derhalve de inspirator, dat wat ons beweegt en roert en
de natuurlijke staat' onthult, de meest innerlijke natuur van de
geest. Voor mij is devotie een vorrn van lieftle, maar een lieftle
doorbolcken 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 ervaren
als een eindeloos zich ontvouwen van gewijdheid en zuiverheid.
Deze zeLfcle 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 onderzoekt, 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
moetenworden:
- werkelijke devotie is geen blinde adoratie
- het is geen opzijschuiven van je eigen verantwoordelijlJreid

voor jezelf
- het is niet het zonder enig onderscheidingsvermogen volgen

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

laryellende 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 afhankelijkJreid, maar integendeel, een
bewijding.

Op de meest simpek, manier gezegd, is devotie een vaardige en
praktisdre manier om ons meer ontvankelijk te maken voor de
waarheid van het onderricht van de overdrachtslijn, zoals beli-
c]raamd en doorgegeven door de leraar.

In de moderne wereld moet, naar mijn gevoel, devotie met de
allergrootste zorg worden onderwezen.
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- 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 ontwikkeling van een persoon.

- Vervolgens moeten we ons ervan bewust zijn dat mensen
niet alleen de vooropgezette idee€n van de maatschappij met
zich meebrengen, maar 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 zlin, en iemand
langzaam helpen de plaats van devotie in zijn of haar eigen
beoefening te ontdekken, vrij van kwellende emoties.

- Tenslotte ontstaan er ook misverstanden 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 tijd is, naar mijn
mening, serieus nadenken over het versterken en verdiepen van
het Dharma- onderwijs, zowel onderling als ten behoeve van stu-
denten. Het benadrulit hoe belangrijk het is een serieuze studie,
basisvorming en training in de Dharma aan te bieden aan diege-
nen die een volledig spiritueel pad willen volgen.

En dit is de reden dat ik mijn best doe een curriculum van studie
en beoefening te ontwikkelen binnen onze eigen Dharma-
gemeenschap, in de geest van 'Ri-m6', advies wagend aan mees-
ters van alle tradities, jong en oud.

Uit Rigpa fournal

Sogyal Rinpoche en Dilgo l(hyewtse
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Europarlementair
parlementair en

ICT Eunop,l
In Amerika is het ICT dus zeker op twee belangrijke gebieden
effectief, en boekt resultaat. En toen dachten ze: waarom doen we
dit niet in Europal In Europa heb je ook honderden Tibet Support
Groepen zoals de Tibet Support Groep in Holland, waar ik zelf
ook bij betrokken ben. Om met de ervaring die men ginds heeft
opgedaan te proberen in Ewopa een zelftle programma te ont-
wili:kelen vond ik interessant. De bedoeling van ICT Europa is
niet om dingen die al worden gedaal 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 actief
om publiek te mobiliseren, maar wij zagen dat er gebieden zijn
waar geen van deze groepen iets kunnen doen, vanwege gebrek
aan mankracht of financiele middelen. En dat werk Ligt op het
gebied van parlementaire activiteiten, om dat te en
onoffi cieel te cocirdineren te
nen verbeteren waar al
We hebben het nu
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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-
tews uit de VN zeH. Het is een echte jungle daar in GenEve en we
zeggen dan ook: 'hoe laat moeten we in de jungle zijn?' Het is een
moeilijk podium, een keiharde wereld waar helaas eigenlijk bijna
niets over mensenrechten gaat. Het maar over politiek
en economie. fe denkL het is een mensenrechten,
dus die k niet moeten pra-

waar mensen-
echt heel weinig

weken lobbyen met de
zijn door de Chinezen, om

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

kocht. En toch praat je met deze mensen, ga je naar ze toe. |e weet
dat bijvoorbeeld Argentini€ 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
Uygur, Oost-Turkistan. Ik weet dan dat de man wel luistert en
reageert, maar hij kan niets doen: "Ik wacht op mijn instructies
uit mijn hoofdstad." En danzegje: "waarom zit jij hiea als f e niks
kunt beslissen)" Het is ongelooflijk. Als je thuiskomt ben je niet
alleen fysiek moe, maar gebroken. We hebben het over een
instantie waar 

f 
e 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 ie, terwijl je daar zit: '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 Afrika over
racisme en xenofobie. Wanneer wij proberen om daar naar toe
te gaan, dan krijgen we een blokkade van China. Je hebt een
accreditering nodig, je moet gemachtrgd zijn, maar China zegt:
"die drie organisaties komen er niet in'. En dan laiigen we een
brief van de VN verbindingsofficier met de mededeling: "heiaas,
de ICI the Tibetan Center for Human Rights (die zit in
Dharamsala), en Human lights (uit China) kunnen niet komen,
want China heeft er veel moeite mee". Van alle honderden, dui
zenden NGO's die een aanmelding ingestuurd hebben, ziin 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 Ie zeggeni'dit is toch belachelijk, waar-
om mogen wij niet deelnemen)'

Heefi China d.e mogelijkheid om jullie te weren omdat jullie geen ofi-
ciEI e r e geringsinst antie zij n ?

Dat klopt want wij zijn een NGO. En China wil op die conferen-
tie niets horen over mensenrechten en racisme in Tibet en China.
Een lid van de VN, zoals China kan natuurlijk zeggen:'nee, dit
willen we niet hebberi.. Daarom gaan 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
moeilijk het in dit vak is. Aan de andere kant leer je ook hoe hier-
mee om te gaan.

tussen het
weinig contact

bestaat. Er is bijvoorbeeld die zich binnen het Europese
parlement, voornamelijk in Brussel en Shaatsburg, inzet voor
Tibet, maar daarbuiten komen ze niet naar de nationale parle-
menten. Wij vonden het buitengewoon jammer dat er geen con-
tacten waren en dat er geen cocirdinatie was. Er gebeurt veel in
het Er,rroparlement, zoals resoluties die over Tibet worden aange-
nomen. Zoiets kan natuwlijk 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, waar een zeer actieve Tibet groep binnen het
parlement bezig is, dan zou zoiets in zekere zin ook in Nederland
kunnen gebeuren, ofin Ierland, Italid ofscandinavi€.
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.

DE EunoprsE coMMIssrE
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
Ewopese Unie (EU). Belangrijk voor ons is natuurlijk Externe
Zaken, met Chris Patten of favier Solana. Ook hebben we te
maken met de Commissie 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 gaal 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 zijn we er ook om de EU

- China mensenredrtendialoog kritisch 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 opgt'leverd. Daarom
werken we buiten de Tibet beweging samen met andere NGO's,
zoals Amnesty Intemational en Human Rights Watch.

VN
Een belangrijke activiteit van ons is gericht op de Verenigde
Naties (VN) - Mensenrechtencomrnissie in Gendve. Daarom
breng ik ieder jaar een bezoek aan deze Cornmissie, zoafs nu van
19 maart tot en met 23 april. Ik ben dan ftrlltime bezig samen met 7





'Normaal kan ik al niet een mier verkappen en

nu zouden er 100 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 thuislaram en de lege

kooi zag, begreep hij dat hij niets meer kon

doen als zijn wouw de mussen nietzou willen

opeten. En hij drong niet verder aan.

Toen de wouw de mussen had laten gaan, werd

ze erg rustig en was 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 zou krijgen. En toen het jongetje geboren

werd en haar man hem trots en blij in zljn

armen nam, waren ze allebei heel verbaasd dat

hij op beide armen zwarte vlekjes had, precies

zoals op de veren van een mus.

Vreemd, hdl

Een oud boeddhistisch verhaal naverteld.

Henk Heerink
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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 zoektoclrt 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 zelfen bewust doet, dan doen
je zintuigen zelf waar ze zinin hebben 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 tiidens het onder
gaan van de detentie. Een korte shafheeft zijn korte weg en pro-
cessen, een lange strafheeft zijn lange weg en lange processen.
Met mijn zeer lange straf word ik vanuit miin situatie en gesteld-
heid uitgedaagd om mijn hoofcl boven water te houden, te over-
leven, en te leven met mijn geweten over de ellende en de pijn die
ik veroorzaakt hebt door mijn delia. Er is geen suaf die het geda-
ne delict of misdrijf ongedaan kan maken. Een normaal denl<end

n#f;.""rend 
mens berolkent geen sdrade aan zijn mede-

Mijn irurerlijke drang om zowel intem als extern harmonie te
zoeken werd met de jaren steeds heftiger en heftiger. Bijna 15 jaar
lang heb ik over filosofien, doctrines, religies gelezen en deze
onderzodrt en elke keer bleef ik met heel veel onbeantwoorde wa-
gen weer alleen in mijn cel. In deze zeer lange en moeizame
zoelitocht kwam ik toevellig het boek van Sogyal Rinpoche, 'Het
Tibetaanse boek van leven en sterverC tegen. Omdat dit boek niet
volgens het westerse den$atroon gesctrreven is (vooral in het
westen denkt men dat wat niet zichtbaar is, dus niet met de zin-
tuigen waarneembaar 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
pure aandacht gelezen en werd ik edrt wallcer voor de juiste
boodschap van het boek. Toen 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 daarna intensiveerde ik mijn oefeningen
elke dag.

'Wanneer ik mijn dagelijks meditatie oefeningen doe, wordt het
kwellende, pijnlijke 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 kracht mijn hele ken-
nis, ervaring, herinneringen, verleden, delict en andere facetten
van mijn persoonlijkheid (het ik, het zelf) te onderzoeken en te
analyseren. Hierdoor kom ik erachter dat er een heel ander soort
denkwijze mogelijk is voor iedereen die zich daar voor openstelt.
Wij mensen zijn als individu wel verschillend van elkaar, maar
onze menselijke problemen zijnhetzelfde: onzekerheid en onvei-
ligheid. Wanneer we onszelf met onze omgeving en in relatie met
onze omgeving niet zeker voelen, beginnen zich geleidelijk aan
neurotische gedachten te manifesteren. Als er een gedachte
gevormd is, is die daarna moeilijk te controleren en te sturen.
Hoe meer je nadruk legt op 6nzekerheden, des te meer cre€er je
condities voor neurotische gedachten. 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 ie dat hele proces
begriipt, 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
Iichaam biedt het boeddhisme een duurzame remedie die erg
functioneel is in je 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 verantwoordelijk mogelijk te kunnen leven heb
je volgens mij een zeer lange adem nodig. In deze zeer moeilijke
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 werk het hartstikke
goed. Zowel overdag als 's avonds, in de winter en in de zomer,
het werkt 24 wwr, 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 boeddhisme is niet alleen op het rationeel
intellectuele niveau tot stand gekomen. Op het gevoels- en emo-
tionele gebied zijn 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 miin 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, beetie bij beetie 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 zelf.)

Natuurlijk is het zo, dat een ieder voor zichzelf de meest passen-
de weg mag kiezen orn zilnlhaar bestaan beter te kunnen ont-
plooien. Tenslotte, wie streeft dan niet, diep in ziinbart, naar een
harmonisch leven zowel met zichzelf als met anderenl 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 shevenl Waarom
zou ik dan niet deze universele wet helpen te voltooien, tot waar
hij voor bestemd isl Deze eenheid en harmonie heb ik groten-
deels in mijn dagelijks leven geimtegreerd. Om het te voltooien
werk ik er nog elke dag met dezelftle 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 tijd en moeite om rnij
het boeddhistische onderricht te geven.

Omdat gevangenisdirecteuren en andere firnctionarissen 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. Somrnigen zien het als een concurren-
tie, wat erg jamrner 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! t3



de straatvegers met hun werk beginnen, vult de lucht zich ogen-
blikkelijk 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
Indi€rs 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 geraakt.
"Santara, Santara", schreeuwt de man met de fruitkar en ik
begrijp nu dat hij niet mijn naam roept maar probeert rnij
sinaasappels te slijten.
Vandaag verwachten we dus Dzogchen Pcinlop Rinpoche in
Rigpa House. Op z11n 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
markt en koop vlees voor de thukpa, de Tibetaanse bouillon. Ik
rol 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 fugpa House te verbliiven 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-
delijke, 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 zorgen ervoor dat
boeken en gebedsvlaggen gedrukt worden.
Voor rnij 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 gekomen? Ik vraag het me zelf vaak af.
Eenieder van ons weet dat je leven totaal veranderi op het
moment dat je 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. Knie6n verbrijzeld, studie kunstgeschiede-
nis, leven in Amsterdam. Ontwerpen, schilderen, filmen, foto-
grafie, eigen productiebedrijf...
In 1986 mijn eerste reis naar Tibet. In september 1989 ontmoet-
te ik Sogyal Rinpoche en Zljne 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 wezenlijk gebeurt. Alles gaat zijn eigen gan-
getf e. In het begin viel het me zwaar maar ik heb steeds maar
weer de woorden van Ziine Heiligheid herhaalt: " Geef nooit opl"
Veel mensen hebben me de waag gesteld: "Waarom leef je eigen-
lijk in India?" Om geduld en mededogen te leren, luidt miln 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 lijden.
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, levende meesters
van de wereld te verkeren en voor hun welzijn te mogen zorgen.
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 funpoche
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 ceremonien en initiaties in de kloosters- ja, ik droom ervan
de apparatuur te hebben om dit alles te filmen 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-comrnunicatie, van studie en beoefening. De groeiende
belangstelling onder Indidrs met de meest uiteenlopende ach-
tergronden - hindoes, christenen, sikhs - die Sogyal Rinpoche's
boek gelezen hebben, rechwaardigt 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 hier vaker
zou komen om tegemoet te komen aan het verlangen dat onder
Indiers en Tibetanen leeft om dharma-onderricht te ontvangen,
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 tirnmerlieden 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, diezelftle spleet, ditmaal tussen deur
en drempel.
Mijn mond valt open. Ik ben sprakeloos. Mauro zegt altiid: "In
dit land kan je niet winnen."

*r"
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wel in veel kloosters van versdrillende meesters geweest. In
Boudahnath in Kathmandu in het Shechen Klooster (Het kloos-
ter dat door Dilgo Khyentse is gebouwd) en hier voelden Bertie en
ik een diepe connectie met Dilgo Khyentse, de leraar van Sogyal
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 indrukwekJrende 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
syndroorri en aanvaringen hierover. Of beter gezegd in mijn
geval, 'waar is mijn plek' syndroom, waarbij alle grapjes die
Rinpoche maakt over nationaliteiten en hun karaktertrekjes voor-
bij kwamen. (B.v. Duits: "yes you can sit here", maar na elke
pauze lijkt je plek een stukje kleiner te zijn geworden, tot dat je
echt helemaal met je benen opgetrokken moet zitten!) of Frans:
"daar ziI Catherine, ja, er ligt geen kussen, NEE JE KAN ER NIET
GAAN ZITTEN, ze zit daar altijd en Rinpoche zegt "dat we op
dezelfde plaats moeten zitten, zodat hij weet waar we zitted'.
(Rinpoche was er meestal niet bij dus, en als hij er was kon hij je
op die plaats zeker niet zien, maar ja, dat zegje dus nietl)Ga daar
maar zitten, Rinpoche heeft speciaal daar een mat (naast de mon-
niken in plaats van erachter bij de anderen) neergelegd, omdat we
rrrel zo velen zijn. 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 geliikmoedigheid ontwikkeld en tegelijkertijd een
soort'hier-en-nu-mijn-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 tifd 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 of verdriet tot even immense energie en bliiheid
en duizenden andere emoties en gedachten.
Er is toen een begrip gedaagd dat al die swings er altijd wel zul-
len zijn en dat dat niet zo belangrijk is; dat daaronder iets is wat
niet verandert en waar je altiid contact mee kan maken. Zow dat
dan de natuur van de geest ziin!!!!!
Inhoudelijk was de Witte Tara 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 Ngcindro-studenten. En hoewel Philippe, de Fransman
die alles heel efHcient voor de groep organiseerde, ons de tekst in
het Tibetaans had gegeven, zodat we mee konden doen met reci-

u,y,
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Welkom bij de Zam zomer brochure zoorl

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

hoofdzakelijk door het aanbieden van het
Rigpalink en NgOndrolink audio en video

abonnement. Dit geeft maandelijks,

of tweemaandelijks toegang tot Sogyal

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 selectie
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 attiid voor u bestellen!

Het bestellen van artikelen kan ook tij-
dens cursus dagen/avonden - vraag aan u
Zam vriiwiltig(st)er voor een bestelfor-

mulier of zie de achterkant van de

broch ure.

lnformatie/mail 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 Tibetaanse 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
Nafural 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 modeme wereld
Ancient Wisdom, Modern World
Praktische Raadgeving. . . .
De Kunst van het Geluk
De IGacht 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 Chodrdn
Zen-begin - Suzuki
The Practice of Tranquillity and Insight
Khenchen Thrangu Rinpoche
The Lazy Lama Looks at Buddhist Meditation
Ringu Tulku Rinpoche

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

NG6NDRO
The Words of my Perfect Teacher - Patrul Rinpoche
Ngrindro Commentary - Chagdud Tulku
TheLazy Lama looks at Refuge - Ringu Tulku Rinpoche
The Way of the Bodhisattva - Shantideva
Guru Yoga - Dilgo Khyentse Rinpoche

LOJONG
Tiaining the Mind - Chdgyam Tiungpa
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

f|37,25
fl 7,50
f7 2,50
fl 2,50

fl 30,90
fl37,50
fl34,50
fl32,50
fl 5s,00
fl 19,50
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fl 41,00
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fl 35,00
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AUDIO'S
Rigpalink May 2001 TAP331
Rigpalink June 2001 TAP 332

Ngdndrolink April 2001 TAP413
Ngdndrolink Iune 2001 TAP414

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

fl 1o,oo

fl32,00
f|32,00
f732,00
f732,00

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

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

VIDEO'S
NIEUW! Finding the Spiritual Dimension of Death

Dit is het ontroerend verhaal van
Jackie, een wouw met een terminale
ziekte, die naar Dzogchen Beara
kwam met haar marl 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 Ripalink video's
kunnen nabesteld worden.
Vraag bij Zam informatie
over titles.
fl49,50

NIEUW!! BU ZAM

Rigpa Gebedsvlaggen
Prachtige vlaggen speciaal gemaakt
voor Rigpa.

Klein - Lungta 10 vlaggen f10,00

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

Groot - Gesar enkele vlag fl 7,50

4 f,#tr,tl *giv, * $w%n<+
r.*4<s, r',..:t.\..<.'.,'th? gya!!r$q
*4?q4rv$*^
(.w. *l;rygrF *;*'ity+
< t.ryli>r\ $?:+>

/o*li*eassv**^
,5seis

*. Fw*e,5{t a*va
r..!!rA 

^sT..e/a1r<a>r*'$W..ri+*t6Y
>.4) w.*?Ylgx

4. Frye.jti\ $?:+r
,w4b:&sv5*Y^

(.w? a.|fr gFth

<\v/ A\Flt gPF

;s*r-li'*

*FFy^S

-.FtsY^*F
w ss*J\<! &Fv^1

cv. arlsgtlt6

a1$, x1ri$gtsF

{ r.r\,4 te.?ir r.<i.'!rssi
*l*h.v\>+w&Y
r.^' w.f,tszwlFk
s fry!'qtl *faw

^?hs* 
v&+e^twa+r,

d!*@'tr.o+x+
sv< &,p$Ta$b
a:fffi:#*srw
r".rr-!-. .1a:lr!Yir^r+v+l
*!fr,tb\:*. !v6*Y^

a. *E+'.:i,1\ .rsrx^!

/@l!wP{3va{v

s. ?]F>....,!l +te}+'
t' t):d+, .. d>rtY..,?rr +r+,
,@. l-*w^(w?*\sk^Rh
'f lwF.i$(: ala^\
v<*a^ ^$Yava^]as. \
f'+r$A!.r+ t+sd<f
r.+, ws*g'.Da
$ $*w*?k+ k*s.
4e& \"r2!tr^rr...in /\
*\*6*.+ l.wt^w
,,..., w,sts}vlsw
.D. ,a.f$19rr. *(fv,
i.),<w wr yi,^tvJ',rr'.
6.di.n6\-r* lr+nY+
r!w3&!fr^t4g,

:i't- .$..
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De btproeving door de rneester

"Ik ben aftn en zwok," sprak eens een maestar tot zijn leer-

lingen, "mnor jullie zijn jong en ik heb jullie jarenlang
ondnrwezen. Nu vind ik hnt ju.llie plicht orn geld, bijeen te

verzamelnn dat j e oude meester nodig lwefi om v an te lav en. "

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

rnensen in d.eze stad. zijn zo gieig, dat het tevergeefs zou
zijn om bij hen oan te kloppen."
"Mijn leerlingen," antwoordde de meester, "er bestaat een

manier otn a.a.n geld te komen en dat is: niet door er om
te vra.gen, maar het je toe te eigenen. Het is voor ons geen

zondt om te stelen, daar het ons meer toekomt dan vele

anderen. Maar, helaas, zelf ben ik te oud om dit te doen."
"Wij zijn nog jong," spraken de leerlingen, "wij kunnen
het doen. Er is niets dat wij niet voor u willen d.oen, gelief-

dp meester. Zeg ons hoe wij moekn handelen en wij zul-
len u gehoorza.rvLen."

"Jullie zijn nog jong," antwoordde de rneester, "het is een

kleinigheid.je voor jullie orrt een rijke man te overvallen en

hem zijn beurs aJhandigte moken. Jullie moeten als volgl
te werk gaan: zoek een afgelegen ploats op lilo&r niemand,
je ziet, en grijp de eerste d.ebestevoorbijgangerbeet enpak
hem zijn geld af; rnaar d.oe hern verd.er geen kwaad."
"Wij gaan er mnteen mee beg1,nnen," zeidsn olle leerlingen,

behalve een, die met neergeslagen ogen niets had. gezegd.

De meester keek hem aan en zei: "Mijn andere leerlingen

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

lijden van je meester niets aon."
"Vergeef mij, rneester," antwoordd.e de leerling, "het plan
dat u ons voorstelt lijkt mij onuitvoerbaar. Dat is de reden

van mijn zwijgen."
"Waarom is het onuiLvoerbaar?" vroeg de meester.

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

ziet. Zelfi ols ik helemaol alleen ben, word. ik gad.egeslagen

door mijzelf. Liwer nam ik een nap nrce en ging uit bed.e-

len, d.an mijn zelf te laten toezien hoe ik steel."

Bij d.eze woordrn lichtte het aangezicht van de meester op.

Hij nam d.e jonge leerling in zijn arrnen en ornhelsda hem.

"Ik ben gelukkig d.at er onder mijn leerlingen een is die

mijn woorden heefi verstaan," sprak hij. Zijn andere leer-

lingen echter, die nu begrepen d.at hun meester hen slechts

op de proef had willen stellen, bogen hun hoofd.en d.iep in
scha.amte. En sind.s die dag, mochten er ooit onwaardige
gedachten inhun geest opkomen, werd.en zij ogenblikkelijk
heinnerd aan de woorden van hun medeleerling "Mijn
zelf slaat mij steeds gede." Zo werdnn zij mannen vanfor-
rnaat, en zij leefden ollen noglang en gelukkig. t9



Precies genoeg. Terwijl wij bezig waren met knippen, plakken en
rollen was onze buurman, Lama Kunga Sangpo, bezig met het
maken van de stokjes. Deze zouden het centrale 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 hom 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 zakje.
Alle verschillende maten van de stokjes lagen klaar. De verschil-
lende relikwie€n die we van Tsultrim Tendar kregen werden in
papiertles gevouwen net als de kleine korreltjes 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.

HEr vurnN 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 kamertie 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 moesten 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 korreltje mengdrup in het hooftl vallen en een pil van His
Eminence Chdkyi Tiichen 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 stokle
waren drie precious pills (ku, zung, tuk) voor lichaam, spraak en
geest en zes mantra's gebonden. Daaromheen was een sh-rkje

rode stof gewikkeld. Om dit centrale kanaal werden de rolletjes
met de mantra van de betueffende Boedha geplaatst tot het hele-
maal vol was. Ook alle relikwieen en blessings werden erin
gestopt en nog twee rolletjes met mantra's: pesung en dzttng zi
denga genaamd. Alle resterende ruimte werd opgevuld met sang
(een mensel van dennennaalden en kruiden). Als laatste werden
er enkele symbolen op ronde papiertjes op de sang gelegd, o.a.

een dorje, en een yinyangsy'rnbool. Hieroverheen kwam een lapje
rode of gele stof. Vervolgens ging het deksel dicht, vast geplakt
met superglue. Al dit nrllen 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)lll Die keek niet naar
de beelden orn.

Wiene Locher

M antr ar ollnn on d mantr ost okj e s.

l?o'P
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Mdeodganj terugkwam na bijvoorbeeld een tocht in de buurt
gemaalit 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 verjaardag
van de Dalai Lama gevierd. Het dorp was vol hoge Lama's en ook
onze dierbare Sogyal Rinpoche was er. Hij gafinspirerend onder-
ridrt op het dak van de bibliotheek. Het late licht op de besneeuwde
bergen was prachtig en het was een heerlijke en zo wedige middag.
Op de grote dag waren we al om zeven uur '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 zlj 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 hooms.
Men ging eerst naar boven voor de Tsok-beoefening en het aan-
bieden van cadeaus. D'e zon kwam inrniddels op over de daken en
verwarmde onze wat krampachtige ledematen. Na een poos kwa-
men jonge monniken met de gezegende offerandes en deelden

Khandro Tsering Chodrdn met Loylou Calkoen

#M
die uit: bananen, veel koekjes en emners thee. Weer even later
kwamen lange rijen monniken de trappen af; beladen met de
geschenken. En toen daalde Zijne Heiligheid 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 in Zljn eenvoud en beminnelijkheid 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
enorm en beheerst het hele dorp. Het waren heerlijke en heel bij-
zondere weken, om nooit te vergeten.

Loylou Calkoen, Amsterdam
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MINDFULNESS
Rrxcu Turru RrxpocuE, AusTERDAM 22 MEr zoor

Een p erso onlijke impressie

Gisteravond, ik zit bij Ringu Tulku 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 lijkt wel of we in het bos zitten
in plaats varr 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 moeilijk. 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 stress, steeds alles uit het verleden oproepen en her-
kauwenl 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. |e 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
zdn 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. Zcinlange weg nog te gaan, zoveel nog te begrijpen.
Wat wil ik toch met deze mij weemde cultuur?
Gisteren, bij de uitleg van Ringu Tulku Rinpoche over reincama-
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 tornen.
fe hele leven, iedere dag opnieuw, ieder moment is een leermo-
ment van aandacht 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 moment? Rinpoche noemt dromen als beoefening
voor de dood: je kunt leren om ook in die bewustzijnstoestand te
kiezen voor een positieve ontwikkelirg.

Aan het einde van de avond hoor ik over mededogen. Pas als je
verlidrt bent ken je echt mededogen: dan zijn wijsheid en mede-
dogen 66n geworden.
Maar hoe wordt je verlicht? De eerste stap is mindfi.rlness.
Mindfiilness 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 onderricht.

Dank voor deze avond, dank voor de voeding voor verdere groei.
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Paula Overgoor
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Ieder verwerkt zijn of haar verdriet op z'n eigen manier, daarin
k6n 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
oridntatie te vinden naar jezelfen je wereld.
E6n van onze taken is om de persoon die gestorven is niet te ver-
geten, dit doen we het beste wanneer we ons ziin 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 ewaren 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 verlieftl 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. E6nkaars
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 alderen.
Daarna leidt Karel ons door een prachtige tonglen-beoefening,
een beoefening van mededogen naar onszelfen naar anderen.
Het tweede deel van de middag vertelt |udy 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

- vuur - 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
gevuld met bewustzijn en de stervende raakt steeds minder ver'
bonden met zijn of haar lichaam. Op het moment van de dood is
het belangrijk in welke stemming de stervende is, geef een ster-

vende een "zo goed mogelijke" stemming mee. Oefen en train ie
zelfhierin in je leven.
Als je niet daadwerkelijk afscheid kunt nemen van het lichaam,
bv bij een vliegtuigongeluk, vermissingen ofbepaalde religies is
het extra belangrijk om rituelen te doen.

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

De middag wordt afgesioten met een korte meditatie en voor wie
wil is er nog de mogelijkheid een video te bekiiken vanuit
Dzogchen Beara, het Rigpa-centrum 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

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

Marleen de Wit.
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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 vertegenwoordigd in
maar liefst vijf verschillende 'smakeri. 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 actief in Groningen. Zo is het
Stroom-curriculum vanaf het allereerste begin ook in de stad aan-
geboden. En lalgzamerhand is een edrte sangha ontstaan. Verder
zijn de Groningers ook landelijk duideliik in de organisatie aan-
wezig. Om al die redenen hebben we Rinpoche een aantal jaren
geleden gewaagd of het zinvol zouzljn een eigen centum te cred-

ren. Zqn antwoord: pas als er een echte behoefte bestaat en het
plaatselijk ook gedragen wordt. Dat was toen nog niet het geval.

Maar langzaamaan zljn die behoefte en dat draagvlak gegroeid.
En sinds 1 maart beschili:ken 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 lijkt het een beetie op
het centrum aan de Van Ostadeshaat. Een woonhuis met op de
begane grond een bedriifsruimte, die een heel eind naar achteren
steekt: een woegere tuin, nu overkapt. Al met al bijna 120 vier-
kante meter. De grote meditatieruimte beslaat de hel-ft van dat
oppervlak. Met in het dak twee reusadrtige gematteerd glazen
kappen. Geen zicfrt naar buiten, wel heel veel daglicht.

Op het moment dat dit sflrk geschreven wordt -eind mei zijn we
nog aan het slopen. Oude wandjes, systeemplafonds, alles gaat er
uit. Heel langzaarn komt de oorspronkelijke struchrur van het
pand weer tevoorschijn, 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-cenrum) Ook koesteren we een kleine, maar hardnek-
kige hoop, dat Rinpoche een keer komt kijken. Het is imrners al
weer zo'n 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 beetje een sprong in het
diepe. We zijn nauwelijks van de schrik van de verhuizing in
Amsterdam bekomen, of we storten ons alweer in een nieuw
avontuur. 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
financi€le bijdrage wel zo pralitisch, klein of groot. Maar als jullie
zeHeens poolshoogte willen nemen en de witselkwast hanteren...
kom gerust. Er gaat niets boven Groningen.

x

300, 1073 TW Amsterdam,

van rrurn

Ik kan deze boeking tot 30 dagen na

over te schrijven.

:Naau
Aonss
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CursuSSen in Amstgfdam Rigpa centrum, van ostadestraat 300, Amsterdam.

Nieuwsbrief - Zomer zoot

Stroom 1.3

Stroom 2.9

Stroom 2.6

Stroom 2.3

Introductiecursus

Stroom 3.3

Stuoom 3.9

Stroom 2.1.

Stroom 2.5

november: 6, 13,20 en 27
december: 4

van 19.30 tot2l.45
t5,22 en29
L2,L9 en26

van 19.30 tot2l.45
9, L6, 23 en 30

van 10.30 tot 17.00
1

5,
3

november:
december:

op dinsdag
oktober: 2,

op maandag
oltober: 1,8,

op zondag
oktober: 2

op woensdag van 19.30 tot2l.45
okober: 3. I0. 17.24 en 3L
november: 14,2'L en 28
december: 12 en 19

op donderdag van 19.30 tot 21.45
oktober:4, 11, 18 en 25
november: 1,8, 15, 22en29
december:6

op wijdag van 19.30 tot 21.45
oktober: 19 en26
november: 2,9, t6, 23 en 30
december:7

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

novemben L8
december: 16

CUfSUSSen in UtfeCht a,r.r.r", Nieuwe Gracht32,urrechtenCenrrumWell, Doelenstraat42,Utrecht.

introduktiecursus op zaterdagen en zondagen om 10.30 tot 16.00
oktober: 28 (zo)
november: 1-7 (za)
december: 1 (za) en 15 (za)

op zaterdagen en zondagen om 10.30 tot 16.00
oktober: 6 (za\ en2o (za)
november: 3 (za) en 1.8 (zo)
december: 2 (zo)

Stroom 2.6 op zondagvan 10.30 tot 16.00
oktober:7 en2l
november: 4 en25
december: 16

CUfSUSSgn in G f O n in ge n vipassana Meditatie Centrum, Kamerlingh onnesstuaat 71, Groningen.

Stroorn 1.1 in 8 keer op dinsdagavond van 20.00 tot22.75
september: 1.1. en 25
oktober: 9 en23
november: 6 en 20
december: 4 en 18

op woensdagavond van 20.00 tot 22.15
en op een zondag van 10.30 tot 17.00
september: 19
oktober: 3, 17 en31.
november: 14 en28
december: 16 (zo) en 19
januari: 9

op woensdagavond en op een dinsdagavond van 20.00 tot22.t5 en op een zondag van 10.30 tot 17.00
september: t2 en26
oktober: 1,0 en 24
november: 7 en 2l
december: L2 en 16 (zo)
januari:8 (di) ovb

Stroom 2.9:
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Gebeden voor zieken
en overledenen

Tulku Pegyal Rinpoche

Als iemand ziek is, stervende of
overleden, kun je zelf voor deze
persoon beoefening doen, bijvoor-
beeld zoals beschreven staat in de
hoofdstukken 12, 13 en 19 van het
Tibetaanse Boek van Leven en
Sterven. Ook zijn er verschillende
beoefeningen in het Rigpa cen-
tnrm in Amsterdam waaraan je
kunt deelnemen (zie hiervoor:
beoefeningsdaged elders in deze
nieuwsbrief).
Het is ook mogelijk om aan grote
leraren en beoefenaars te wagen
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 ldoosters. Met name KyabjE Dodrupchen Rinpoche en
Tulku Pegyal Rinpoche.

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

Voor deebrame aan dit sponsorprogramma wordt er een mini-
mum bedrag gewaagd van L000 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
opwagen tel.: 020 4705100
Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zieken, stervenden of
voor iemand die al is overleden, beoefening te laten doen door
een financi€le bijdrage te geven. Hierbij bepaal je zelf de hoogte
van dit bedrag. De bedoeling van zo'n donatie is een goede ver-
binding te leggen voor de zieke of gestorvene door geld te geven
voor een goed doel. Het legt een karrnisdre verbinding met een
lama die het geld ontvangt en de gebeden doet.
In dit geval worden de namen doorgegeven aan Tulku Pegyal
Rinpoche, de een-jaar-retraite-gangers in Dzogchen Beara
(Ierland) en de sangha van beoefenaars in Dzogchen Beara en
Lerab Ling. Ook in het centrum in Amsterdam wordt er dan door
de sangha van beoefenaars beoefening voor hen gedaan.
Mensen die namen door willen geven kunnen dit doen bij het
secretariaat tel.: 020 4705100. Het is hierbij van belang om de vol-
ledige naam, zielte 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.
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Mantra Accumulaties

Or"r Arr Hurvr Van-l Gunu Paoua Sroorrr Hur'r
Het is de wens van Sogyal
Rinpoche dat we ons behalve aan
studie ook aan beoefening wijden.
Zo wordt het onderricht levend in
je ervaring en kan het daadwerke-
lijk je leven transformeren. Er
bestaat hier in het Westen nog niet
echt een cultuur van beoefening en
soms is het moeilijk om jezelf tot
beoefening aan te zetten en een
gewoonte te ontwikkelen van 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 jeze[ de sangha, voor Rigpa en het
wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor wereld-
wede en het verwezenlijken van het liefdes- 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, vragen we je:
-de aantallen op een briefe te schrijven en dit briefie in de rode
daarvoor bestemde doos te doen die op het centrum staat
-of de aantallen een keer per maand, bij voorkeur op de zevende
van de maand door te bellen aan Frans Steffek, tel:0597-42103I.
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
'W'aNNErn 

EN vAAR?

Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.

Na kerstrris in Kirchheim in Drritsland

In funi een week retraite in Dzogchen Beara, het internationale
Rigpa retraitecentrum aan de westkust van lerland (Cork)

In de zomer in Lerab Ling, het internationale fugpa retraitecen-
trum in Frankrijk, in de buurt van Montpellier

De retraites in Lerab Lrng zijn als u deze nieuwsbrief krijgt in
volle gang. De retraite in Kirchheim zal dit jaar zljn van 27

december- 6 januari.
Voor informatie over mogelijk nog meer retraite-mogelijkheden
kunt u het beste contact opnemen met het Rigpa-secretariaat.

Voon wrrl
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk. In de zomer
echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal funpoche meestal een open ret-
raite; een retraite voor ng6ndro-studenten; en een voor 'oudere'
studenten. 33



Oprru r
Je ontvangt 3 keer per jaar de Rigpa
Nieuwsbrief en wordt regelmatig van alle akti-
viteiten van Rigpa op de hoogte gehouden.
Ook kun je gebruik maken van de bibLiotheek.

Je betaalt fl. 300,- per jaar of fl. 25,- per maand.

OprrE z
fe ontvangt hetzelftle als in optie 1 en kunt
tevens op Rigpa cursussen 25o/" korting krii-
gen. fe betaalt fl. 480,- per jaar of fl. 40,- per
maand.

Oprtr 3

)e krijgt hetzelftle als in optie 2 en het interna-
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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