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Lever je tekst aan, op een diskette in het formaat van een gang-
baar tekstverwerkingsprogramma. Stuur ook 
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papier mee van het artikel. Of stuur de tekst per e-mail naJr
het redactie-adres.
Maak de tekst zo min mogelijk op. Dus geen tabs aanbrengen,
niet inspringen of grote koppen gebruiken. Alleen alinea'i en
het gebruik van vet ofcursiefkan worden aangegeven.
Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo volledig mogelijk
aan het einde van de tekst. Foto's en illustraties ofiuggèsties
daartoe zljn van harte welkom. Let daarbij op mógelijke
auteursrechten.
Als je niet over een computeÍ kunt beschikken en de tekst niet
te lang is, kun je deze ook getypt of duideiijk leesbaar met de
hand geschreven inleveren

OrrNrrvcsrr;oEw Rrcpa-sTcRETARTAAT
In de maand juli is het secretariaat beperkt geopend.
Van 5 augustus tot 2 september is het secretariaat gesloten.
Na z september is het secÍetariaat open op maandag, woens-
d^9,
donderdag en vrijdag van ro.oo tot 13.oo uur.

Aonrs
Rigpa-centrum
Van Ostadestraat 3oo
ro73TW Amsterdam
felr ozo-47o5roo
fax ozo-47o4936
e'mail rigpa@rigpa.nl
www.rigpa.nl

ZAM Holland, Rigpacentrum
Têl/fax ozo-47o493o

Foto omslag: Z.H. de Dalai Lama
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Coroprror.t
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Een abon-
nement kost c 16,- per kalenderjaar. Als u een abonnement op
de nieuwsbrief heeft, wordt u op de hoogte gehouden van
bezoeken van Sogyal Rinpoche in Nederland èn aile andere
activiteiten van de Stichting Rigpa. U kunt u aanmelden bij
het secretariaat en krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd.
Het 

- 
opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te

geschieden voor r januari van het nieuwe jaar.
Vanwege het onderricht, de gebeden en afueeldingen die in
de nieuwsbrief zljn opgenomen vragen we u deze ali Oharma-
materiaal te beschouwen en met de vereiste zorgr,rrldigheid te
behandelen. Als u de nieuwsbrieven niet wilt bewaren, gooi ze
dan niet weg maar verbrand ze liever.

Rroacnr
Hans Biesboer, Henk Heerink (coórdínatíe a.i.),
Karin f onkers (graf.sche vorungevíng),
Gerard Nikken, Tineke Peeters, Gert fan van Schaik,
Katja Vos (hoofdredactie),
Harriët Yisser (eind.redactie), Sanne van Vuuren

Met bijdragen van: Hans Claessens, Saskia Drieenhuizen,
Marja van Gameren, Martijn van Gorp, Ton van der Laaken,
Mark Heijdeman, Mark Mathijssen, Marlies Musch, Dennis la
Pré, Paul Prins, |an Roosingh, Mattheen Sadiqui, Eric Soyeux,
Selma Verhoeven

Foro's: Gerard Nikken, Gert fan van Schaik, Agnes Bogszogi
Irrusrnanrr: Annemiek van der Steen

Oplage: r45o
Druk: |anssen Heesch bv

Rroacrrr-aoRrs A.r.
Henk Heerink
Kerkerinklaan 37
zoTrRl Santpoort
e-mail: H. Heerink@ eudoramail.com

Ouo DrranuA-MATERTAAt
AIs je Dharma-materiaal (tekst of foto's) niet meer nodig hebt,
is het het beste om het te verbranden. Op het kantoór van
Rigpa stapelt het te verbranden materiaal zich op. Wie is in de
gelegenheid dit mee te nemen en in tuin of kachel te verbÍan-
denl Graag even bellen met het secÍetariaat o2o-41o5roo



INHOUD
De geest en visie van
meditatie

4

Het ligt voor je neus

6

Vriendelijkheid verandert
alles

8

Levende Boeddha,
Levende Christus

1.0

Inspiratiel!

13

In het licht van compassre

t4

Dzogchen Klooster

L5

De kraanvogel en de kreeft

t6

Rituelen en religie

18

Integratie:
Machiel van Dorst

20

The innermost essence

of mind

22

Op de Boeddha-camping

23

Leren fietsen

24

Een brandende volks-
wagenbus als mandala
offering

26

Dzogchen Rinpoche
bezoekt Nederland

27

Kalachakra
for World Peace,

Graz zooz

28

Kalachakra verslag

3L

Mi1'n eerste weekend met
Rinpoche

32

De Rigpa-Shedra

34

Veiling bij Rigpa

36

Vaste Rubrieken
en Aankondigingen

38

B ESTE NI EUWSBRI EFTEZERS
Het waren weer ínspírerende zon'termaanden, getuíge d'e vele

enthousíaste verslagen in dít extra d'íkke wíntemummer. Menigeen
gtnghet kílle najaar ín nog doortrokken van hetlicht, de ruimte en

warmte van het onderncht d.at deze zomer gegeven werd'.

Maar een zachte 'shower of blessings' bleef ook deze herfst op de

Rigpa sangha vallen, u)ant ín oktober werden wíj gezegend' met een

bezoek van Dzogchen Rínpoch,e. Niet alleen hadden sommíge

sangltaleden de uníeke kans om met deze grote rneester op een

ínformele wijze kennís te rnaken, maar ook kregen velen van ons

de gelegenheíd om Dzogchen Rínpoche als leraar mee te maken.
Vooral d,e Lang-leven ceremoníe w&s een ontroerende en índruk'
wekkende ewanng.
En dan was d.aar: Sogyal Rínpoche. Een heel weekend lang Rinpoche

voor 'ons alleeni (en alle voelende wezens). Het was een íntiem,
warm weerzíen en bijeenzíjn, med.e d'oor de persoonlíjke wíjze
u)aarop Rinpoche rnet vragen van studenten en met de mensen díe

zorg d,roegen voor het welslagen van het weekend omgt'ng.

Tevens werd. dít weekend getekend door het plotselíng overlíjd'en van

Chagd,ud Rinpoche. Zíjn stem heefi voor míj -en ík denk níet
alleen voor míj- het onderrícht klank gegeven. Ikzelf word altijd
speciaal geroerd door het moment waa.rop zijn lach door de recíta-
tíe heen klinkt. Ook de Narak Kong Shak beoefeníng aan het eind
van het weekend. kreeg door dit heengaan een bijzondere verdiepíng.

Ik wens jullie allen namens de hele redactíe een gelukkig zooj.
Katja Vos
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DT GEEST EN VISIE VAN MEDITATIE
Nrcr, 19 DEcïMBER 1996 / ONorRRrcnrveN Socvar Rrwpocnr

Ook ul hebben we er concepten over meditotie, velen von ons weten niet wat het werkelíft ís. Daorom is een

fnt btst" zo belongríjk, met de geest van een begínner, dot wil zegen een open geest, een lege geest, een geest

die er kloar voor ís. Een groot Zen-meester, Suzukí Roshi zeg!: " In de geest van sen beginner zijn vele moge-

lijkheilen, in dc geest von een expert weiníg."

Wat is dat, de geest van een beginner) De geest van de begin-
ner is de Zen-geest. De Zen-geest wil zeggen de meditatie-
geest, zowel op relatief als op absoluut niveau. Op relatief niveau
kun je Zen begrijpen als meditatie: Zen is de vijfde paramita,
in het Sanskriet wordt het d.hyana genoemd, cha'n ín het
Chinees, zenínheï fapans, sarnterL in het Tibetaans. Maar er is
ook het meer absolute aspect van Zen, voorbij aan Zen, voor-
bij aan de geest, het aspect dat spreekt tot de geest van het
absolute, shunya, vrij van concepten.
Wat is dan, meditatiel Het is waar je volledig stil bent, volle-
dig stabiel en volledig open. fe zít als een berg; je bent als de
hemel. fe lichaam is als een berg, je geest is als de hemel. |e
verenigt hemel en aarde, het absolute en het relatieve.
Daarom zijn we als we zitten heel gegrond en aards, en toch
ook open en vol ruimte. We laten de mond een beetje open,
alsof je op het punt staat AH te zeggen. Dit maakt onze beoe-
fening nog meer open, als we zo zitten, majestueus en vol
waardigheid, als een berg. De juiste manier van zitten ís geïn-
spireerd zitten. Als je geest geïnspireerd is, zullen je lichaam
en je houding geïnspireerd zíjn, en als je lichaam geïnspi-
reerd is, zal dit je geest weer inspireren.
Dan, terwiil je rustig zit, zoals mijn meester Nyoshul Khen
Rinpoche het zei:

Laat rusten ín natuurlíjke vrede

Deze uitgeputte geest

Lamgeslagen daor karma en neurotische gedochten,

Als daor ha meedogenlaze gmteld

von debeukendc golven

In ile oneinilige oceaan vsn satnsara.

Laat rusten in notuurlijkeweile

Wat voor wede is 'natuurlijke grote vrede'l Die wede is de
wede van de natuur van de geest, wat de inherente natuur van
alles is. 'Natuurliike grote wede' is in het Tibetaans rangshyin
shyiwa chenpo. Rangshyín betekent 'nahrurliik', natuurlijk in
de zin dat het de natuur van alles rs. Shyíwa betekent 'wede',
niet zomaar ge\r/one vrede, maar de vrede die nirvana is, waar
alles tot rust gekomen en wedig is. Zoals Boeddha zei:
"Nirvana is wede". Chenpo betekent 'groof , zoals het groot in
Mahamudra, of in Dzogpachenpo , waannee bedoeld wordt

t--,-,
Sogyal Rínpoche

dat het de alomvattende, allesdoordringende inherente natuur
van alles is. Als je dus zegt "Laat rusten in natuurliike wedd'
betekent dit te rusten in de natuur van de geest.
Telkens wanneer ik deze uitdrukking 'natuurlijke grote wede'
hoor, roept het in mij zowel de herinnering aan de grote mees-
ters op, als hun ervaring, vooral de alwetende Longchenpa, de
grote Dzogchen meester, en hoe hij is. Hoe Dilgo Khyentse
Rinpoche is, hoe Dudjom Rinpoche is, of Karmapa, of Kalu
Rinpoche. Die 'zo-heid, die sfeer van wat zij belichamen en
uitstralen wanneer zij zitten, is 'natuurlijke grote vrede'.
De geest is zowel heel complex, als heel eenvoudig. In feite zo
eenvoudig dat we het niet kunnen geloven. Er is een beroemd
gezegde, dat een diepe indruk op me maakÍe toen ik het voor
het eerst hoorde. De twee regels belichamen meditatie op het
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hoogste niveau. Het spreekt niet over meditatie op het niveau
van de techniek, maar meer over het niveau van het absolute,
of de wijsheid-meditatie. In twee regels inspireert het de geest
en het zicht van meditatie, wijzend naar de natuuÍ van de
geest zelf:

Chumanyokna dong,

Sem ma chii no dé.

Wat betekent: .!íater wordt helder als je er niet in roert. Dat is
de natuur van water. Op precies dezelfde manier zal de geest,
wanneer je hem op geen enkele manier manipuleert, niets
fabriceert of verzint, oíhem bederft, maar hem in zijn natuur-
lijke staat laat, zljn eigen wede en gelukzaligheid vinden. Dat
is de natuur van de geest". Zo zal de geest tot rust komen; al
je gedachten, al je emoties zullen tot rust komen. In feite zul-
len ze allemaal oplossen in de inherente natuur van de geest.

Dat is ook de reden dat, als we in meditatie rusten, in de wede
van onze natuur, alle aspecten in ons die in disharmonie ziin,
al die aspecten van ons die in alle richtingen verwaaid ziin,
beginnen op te lossen. Het is als het beeld van een camera dat
scherper en helderder wordt naarmate je de focus scherper
stelt als onze geest meer gefocust is, beginnen de verwarring
en de vaagheid van het ego op te lossen. En we ontdekken dat
wanneer onze negativiteit oplost, daarmee tegelijkertiid onze
frustratie, orrze zorgen, onze hoop en angst, onze onzekerheid
en verlegenheid oplossen. Alle barrières lossen op; alle beper'
kingen die ons altijd gescheiden hebben gehouden van ons-
zelfen van anderen lossen op. En naarmate ze oplossen, voe-

len we ons meeÍ 'met' iedereen, omdat we meer contact met
onszelf hebben. Omdat we onszelf hebben overwonnen, heb-
ben we in zekere zin de wereld overwonnen.
Tegelijkertijd ontdekken we een enorme helderheid en inzicht
- en ons goede hart, onze fundamentele goedheid straalt naar
buiten, met al zijn liefde en compassie. We zijn niet langer
bang voor anderen. We zijn niet langer bang om lief te heb-
ben, we houden onze liefde niet langer achter. In die staat zijn
al die oude verhalen verstomd die ons zelfs verhinderden te
weten hoe lief te hebben, en alle angst die die verhalen in ons
wakker riepen, is verdwenen. We hervinden onszelf gewoon
open, vol vertrou"i/en en zonder angst, ofbarrières, ofproble-
men. Het lijkt allemaal één smaak. En dan is liefhebben niet
iets speciaals; het is het natuurlijkste wat er is. Als de zon
schijnt, maakt hij zich niet druk "zal ik vandaag schiinen of
nietl" Hij schiint gewoon. Zelfs als er wolken zijn, schijnt hii
nog steeds; het komt alleen maar door de wolken dat we hem
niet zien. In feite schijnt onze boeddhanatuur altijd, zoals de

zon, maaÍ de wolken van onze alledaagse geest staan in de
weg, en op die manier verliezen we het contact met onszelf.
Dus nu, door de beoefening van meditatie, lossen we de
gedachten en emoties die als wolken zrln op, en wordt de
natuur van de geest die als de hemel is, onthuld, waarin de
schitterende zon van onze boeddhanatuur, onze fundamente-
le goedheid, straalt. De zon heeft twee kwaliteiten: licht en
rvarmte. Het licht is de wijsheid, de warmte is de compassie.
In het Boeddhisme gaan wijsheid en compassie altijd hand in
hand; ze zijn één. fe zou kunnenzeggen dat onze geest, v/an-
neer hij gezuiverd is, wijsheid is; ons hart is, wanneer het is
gezuiverd, compassie. Of dat onze intelligentie, gezuiverd,
wijsheid is, en onze emoties, gezuiverd, lieí<le en compassie
zijn. Het is onze taak onze geest en ons hart, onze intelligen-
tie en onze emoties te zuiveren, en als deze gezuiverd zijn
worden we heel. We worden werkeliik 'mens'.
Mensen hebben hun menselijkheid verloren, daarom is de
wereld zoals hij is. Hoe kunnen we hem herontdekkenl Door
deze beoeíening. Als we langzaam deze beoefening ingaan, is
het alsofwe opnieuw wakker worden voor de natuur van onze
menselijkheid. Maar het is een proces, en daarom niet iets dat
we snel kunnen doen. We moeten dit proces in de beoefening
doormaken, en langzaamaan zal onze nafttuÍ, onze mense-
lijkheid, in ons geinspireerd en opgeÍoepen worden. Dan
moeten we het gaan leven en in de wereld om ons heen in
praktijk brengen.
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Hrr rrGT vooR JE NEus
PanrJs, 5 r.rovrrvrnrn 1996 / ONoTRRTCHT vAN Socyar Rrxpocrn

Over het algemeen gesproken is ons probleem dot we overal tegelíjk zr.jn. In een lanil als Frankrijk hebben de

tnensen een enorrne passie en enthousiasme voor het onderricht, rn&&r no. een tijd.je knapt d.ie als een ballan.
Er komt iets anders langs, en we vergeten het. We worden steeds rueegesleept daor het enthousiasme van de

nrcnsen otn ons heen, zijn het slochnfer van de ene moilegril na de andere. We worden beïnvl.oed door d.e

laatste trend, vooral als er niets is dat we echt volgen, en we hebben geen enkele stabiliteit. We worden gevorrnd
iloor die invlaeden, welke ze ook zijn: goed, slecht of onverschillig.

6

Het probleem met ons is dat we de dingen niet volhouden of
onderhouden.Ze glíppen ons tussen de vÍngers door, en ver-
dwijnen. We verliezen alles: we verliezen tijd, we verliezen het
onderricht, en we vergeten het gewoon. Ik herinner me van
lang geleden mensen die krachtige beoefenaars waren, en er
voortdurend mee bezig waren. Maar wat is er met hen
gebeurdl In die tijd, aan het begin van hun spirituele reis,
hadden ze een soort onschuld, en ze leken te groeien. Maar
het kan gebeuren dat er, in die groei, iets anders insluipt. We
moeten steeds in gedachten houden dat de dingen die een
obstakel vormen voor beoefening - ego, onwetendheid, lui-
heid, onze gewoontes - heel stabiel zijn. Heel constant. En
zeer slim. Ze weten precies hoe en wanneeÍ ze ons kunnen
vangen.

NatuuÍlijk hebben we meestal heel goede redenen waarom we
geen beoefening kunnen doen, maar hoe aannemelijk ze ook
klinken, misschien zljn lnet toch geen goede redenen.
Oppervlakkig gezien misschien wel, maar wat brengen ze ons
uiteindelijkl Achter de mooie verhalen ligt iets anders op de
loer, iets dat we niet herkennen.
Vaak worden we enthousiast over iets omdat het nieuw is. Er
is een Tibetaans gezegde dat je, als je een nieuwe mala koopt,
zo geestdriftig wordt dat je binnen de kortste keren een mil-
joen mantra's zegt. Zolang duurt je enthousiasme, en dan
wordt de mala vergeten. Tegenwoordig zljn mensen altijd op
zoek naar iets nieuws - nieuwe mensen, nieuwe ervaringen -
wat ook een aanwil'zing is dat we ergens heel diep iets tekort
komen. We zijn bijvoorbeeld allemaal wel eens iemand tegen-
gekomen die ons in het eerste kwartier hun hele levensverhaal
vertelt. Op zich is daar niets mis mee: enthousiasme, inspira-
tie en openheid zijn prachtig. Maar er is ook een gebrek aan
stabiliteit.
'Wat ik probeer te zeggen is dat we niet lijken te weten hoe we
de essentie eruÍt moeten halen, hoe we voor die dingen kun-
nen zorgen die goed voor ons zljn en ze kunnen behouden.
We hebben misschien iets heel kostbaars, maaÍ we weten het
niet te behouden: we laten het ons door anderen ontstelen. Dit
is iets waar we allemaal over na moeten denken.
Er is één echt gevaar, dat we allemaal moeten zien te vermij-
den, maar vooral de oudere Dharma-studenten. Dat is om wat
we in het Tibetaans Dharma-immuun noemen te worden.
Wat er gebeurt is dat, zodra we Dharma-onderricht horen,
tegelijkertijd ons ego een heel dikke huid ontwikkelt.
Uiteindelijk schamen we ons nergens meer vooÍ: het kan ons
niets meer schelen.
Ik herinner me hoe ik eens een discussie met iemand had, en
hoe die ander ineens besefte dat hi1' een fundamentele vergis-
sing maakte. En toch was toen het laatste argument: "Màar
heb ik dan het recht niet om het bij het verkeerde eind te heb-
benl" Het ldinkt als een goed argument. Natuurlijk hebben
we het recht het bij het verkeerde eind te hebben. Maar is dat

'recht' niet kroml Want onze rechten zouden zo moeten zijn
dat ze ons iets opleveren, niel zorrlaar iets dat ons de macht
geeft te doen wat we willen. Daarom hebben we onderschei-
dingsvermogen nodig.

Zo moeten we als we langzaam ouder worden ook wijzer wor-
den. In feite zljn sommige oudere mensen veel levendiger
dan jongere mensen - jonger van geest. Eén ding dat héel
belangrijk is in de Dharma is die frisheid, de geest van een
beginner: frisheid gekoppeld aan volwassenheid. Sommige
mensen worden steeds meer blasé, vlak en verwend naarma-
te ze ouder worden en meer Dharma-onderricht ontvangen.
Als je veel van de Dharma weet, en het werkelijk kunt hbren,
zaI heï je helpen je leven te transformeren. Maar met de
Dharma komen ook andere dingen, andere verhalen, vooral je
egoverhalen. Terwijl je de ene ervaring na de andere hebt, za|
het ego een soort bokswedstÍijd met je beginnen. In het begin
heb je de energie om terug te vechten, maar het ego slaai je
bont en blauw met al zijn mooie zwaargewicht argumenten.
Ie veert terug in de touwen, maaï ego slaat je nog wat meer
om de oren; je komt terug, maar dan slaat het je neer. fe
strompelt weer overeind, alleen maar om weer plat op je neus
te vallen. Maar al te snel word je afgeteld. Knock-out. En zo
blijfje, bewusteloos. Het is een soort opgeven, een soort hope-
loosheid. Soms trekken we ons terug in die hopeloosheidèn
vinden er een toevlucht. En denk niet dat intelligente mensen
met een scherpe geest hieraan ontsnappen, want de geest is
uitermate ingenieus als het erom gaat zichzelf onderuit te
halen. We weten niet hoe fantastisch we erin slagen onszelf
voor de gek te houden. Hoe ongelooflijk slim we zljn onszelf
een rad voor ogen te draaien en voor de gek te houden: we
hebben zelfs niet in de gaten dat dit zich afspeelt!
Op een of andere manier gaan we hier allemaal doorheen.
Want weet je, een van de grootste problemen is integratie; hoe
kunnen we echt een spiritueel pad volgenl Dit z1jÁ de echte
problemen. le zegt misschien: "OK, maar waarom alsmaar
hierover doorgaanl We weten dit toch wel." Omdat als je het
hoort, als jehetherkent. het je kan helpen om echt te verande-
ren.
'Wat moeten we dan doenl Als je naar situaties in je leven
kijkt, kan het zo moeilijk lijken, zo ontmoedigend. Eerst moe-
ten we r1e omgeving veranderen, dat staat vast. Maar het lijkt
wel alsof we zoveel moeten veranderen, en het voelt aan ofwe
een compleet nieuw 'zelf' nodig hebben. Wat een opluchting
zou het zljneen gloednieuw model te krijgen. Soms willen wé
niets liever, maar ook dit is weer een te groot uiteÍste. We heb-
ben de neiging dat we alhet andere eerst goed moeten krij-
gen, voor we zelfs maar kunnen beginnen. Ook dat is een
excuus: 'Als dit nou maar goed kwam, als dat nou maar goed
was, dan zou ik ook goed zljn." We stellen allerlei voorwaar-
den, maar meer dan datzíjn ze niet. Ze hoeven helemaal niet
waar te zijn.
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Waar het echt over gaat is hoe we onze geest kunnen trans-
formeren; en het wonder is hoe veranderlijk de geest feitelijk
ts.We kunnen de geest veranderen, het is mogelijk. En onszelf
inspireren. Wanneer we zien hoe we bezig zijn, kunnen we
denken: "mijn god! Wat hij zegt is precies wat ik op dit
moment meemaak. Hij heeft het over mij!" Dan: "Hoe ver-
schrikkelijk ben ik toch...misschien is er geen hoop voor mij.
Ik ben al Dharma-immuun. Niemand kan me nu nog redden.
En a1 die jaren...al die jaren van onderricht hebben me niet het
minst geraakt. Waar dient het uiteindelijk toel" Maar gedepri-
meerd raken en dit soort dingen alsmaar tegen onszelf herha-
ien is alleen maar weer een nieuw excuus. een nieuwe uit-
vlucht.

We kunnen de geest ver&nd.eren

Wat ik zeg is dat de oplossing soms heel eenvoudig is. Zo een-
voudig dat we eraan voorbij gaan. Het staat voor onze neus. Er
is een heel komisch Tibetaans verhaal, over een man uit een
dorp die helemaal naar Lhasa reisde, de hoofdstad van Tibet,
met een stoet muilezels, tweeëntwintig in totaal. Voor een
Tibetaan was Lhasa een enorme stad, en zo gauw hij het
Potala paleis zag was hij helemaal betoverd. Hij probeerde

meteen de ramen te tellen, en werd steeds opgewondener.
Uiteindelijh kwam hij weer tot zichzeTf en keek rond orn zljn
muilezels te tellen, maar hij kwam maar tot eenentr,vintig. Hii
raakt in paniek en begon iedereen die hij tegenkwam te vra-
gen: "Heb je mijn muilezel gezien?" Omdat hij uit een piepk-
lein dorp kwam uit de provincie, was hij er-van overtuigd dat
die ontwikkelde mensen in Lhasa een andere taal moesten
spreken. Hij dacht dat ze het woord ' muilezeL niet zouden
begrijpen. Dus trok hij een pluk gras uit de grond en pakte
een muilezeldrol
en hield dat voor zichuit en riep: heb je dat ding gezien dat dit
eet en dit doetl" Hij ging daar maar mee door, steeds weer
dezelfde vraag roepend. Eindelijk zei iemand tegen hem:
"l(jk toch, je zit erbovenopl" Hij was vergeten dat hij er een
bereed, en dat de tweeëntwintigste muilezel al die tijd onder
hem was.
Soms ligt de oplossing zo voor onze neus. Al het basis mate-
riaal staat ons ter beschikking. Ais we willen veranderen,
beginnen we ermee de omgeving van onze geest te verande-
ren. We kunnen de omgeving om ons heen ook een beetje ver-
anderen: we hoeven niet het hele huis te renoveren, rnaar
alleen hier en daar de decoratie. Maar het is voornamelijk
onze geest. En hoe we ons leven herorganiseren. En het is zo
kostbaar naar het onderricht te kijken, onze aantekeningen te
bestuderen, naar de tapes te luisteren, en ze steeds weer
opnieuw te bestuderen. 7



VnIENDETIII(HEID VERANDERT ATLES
Ovrncrxoivmx urt Vrrw rn. 2 / Ii.irrrvrrw urr Crrórrr Nvrrvq Rrrrrpocru ovER DE RoL vAN DE LERAAR rN rrET BoEDDrrTsME

ChóWi Nyima Rínpoche is geboren in centraal Tibet, vlakbij Lhasa, en is door Z.H. C4alwong Karmapa

herkend ols een incarnatie van de grote yogí Gar Drubchen, een emanatie van Nagorjuno. Hij heeft

persoonlijke begeleiding en transmissies ontvangen von vele meesters oniler wie Z.H. C,yalwang Karmapa,

Z.H. Dudjom Rinpoche, Dilgo l&ryentse Rinpoche en zijn vader, Tu.lku Urgyen Rinpoche.

In ry74 is hij ín Bodhnath gaan wonen, níet ver von Kathmandu, Nepol, waar hij op dit moment abt ís van

h* Xa-Nyíng Sherub Lingklaoster. Hij heeft verschíllende belangrijke engel*alige boeken geschreven over ile

Boeddho Dharma, uitgegeven door RongjungYeshe Publications, een door ChóW Nyima Rínpochein Nepal

opgezette uitgeverij en vertoalfocílíteít. Tbt zijn boeken behoren 'The (Jníon of Mahomudro and Dzogchei
en'The Bardo Guideboold
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Wat vindt u van de manier waorop h* Boeddhisme naar het
WesÍenkomt?
Het onderricht van de Boeddha is logisch, zeer diepgaand en
betekenisvol, je zou zelfs kunnen zeggen dat het gezond ver-
stand is, en daarom denk ik dat het zích vríj snel over de
wereld zal verspreiden. In wezen zoekt iedereen naar de waar-
heid en verlangt men naar een andere vorm van geluk. Het
onderricht van de Boeddha beantwoordt aan deze behoeften.
Voor boeddhisten is het echte geluk niet te vinden in uiterlij-
ke omstandigheden, maar wel in innerlijke wede. In feite zal

de wereld alleen door het ontwikkelen van vrede en aandacht,
en van lief<le en vriendelijkheid, ontspanning kunnen vinden.
Lieftle en vriendelijkheid veranderen alles en kunnen de hele
wereld geluk brengen, en als iedereen zorgen liefde zou heb-
ben voor elkaar zou deze wereld een prachtig paradljs z1jn.
Echte lieftlevolle vriendelijlfteid is een uitdrukking van de
wijsheid van egoloosheid, dat wil zeggen, het niet werkelijk
bestaan van ego. Als we deze wijsheid niet herkennen, kun-
nen we niet echt een persoonlijke ervaring van liefdevolle
vriendelijkheid krijgen.



Wat Boeddha onderwees is relevant voor elke tijd en plaats en
is zeer geschikt voor de moderne wereld. Het is niet echt een
religie, ik zou het algemeen gezond verstand willen noemen,
een algemene behoefte, een algemene logica.

Westerlíngen hebben. vaak een erg conceptueel begrip van spírituele
leraren en van het Boeddhistisch onderricht. Hoe zouílen we ze
moeten zien?
Aan het Boeddhistisch onderricht ontbreekt niets, het is hon-
derd procent puur en schoon en helder. Hoe we het onder-
richt ook uitspitten op zoek naar vergissingen en fouten, we
zullen er geen vinden. Maar als we het over leraren hebben, is
het iets anders. Niet alle leraren zi;'n perfect. Neem mij als
voorbeeld: ik werk er aan, ik beoefen het onderricht maar ik
ben niet perfect, ik ben geen boeddha, ik ben eenvoudig een
beoefenaar. Dus ik kan emoties hebben, maar ik probeer
ermee te werken.
Er zljnverschillende soorten leraren. Leraar zijn betekent niet
noodzakelil'kerwijze dat je verlicht bent, maar wel dat je eraan
werkt. Toch, wat zíjn mate van realisatie ook is, een leraar
moet altijd verder gevorderd zljn dan de student, anders kan
hij hem niet lesgeven. In feite heeft een leraar, om verschil-
lende types studenten te begeleiden, vele kwaliteiten nodig.
Ten eerste moet een leraar veel kennis hebben. Ten tweede, hij
ofzij moet het onderricht op zichzelftoepassen en enige per-
soonlijke realisatie hebben zodat het onderricht niet op het
niveau van woorden blijft steken. Ten derde moet hij zichzelf
zeer helder en diepgaand kunnen uitdrukken in bijvoorbeeld
het geven van onderricht, het schrijven en het debatteren, en
deze expressie moet perfect zijn.
Dat is niet alles. Nog veel belangrijker is het feit dat een leraar
een zeer scherpe geest moet hebben, wat in deze context bete-
kent dat hij de ware natuur van de geest moet herkennen, wat
we rigpa noemen. Alleen als een leraar rigpa herkent kan hij
een 'guru of een 'lama' genoemd worden. 'La' betekerrt in het
tibetaans 'niemand hoger' en'ma' betekent'moeder' in de zin
van aardig zljn voor iedereen. De lama is dus iemand die de
boeddhanatuur heeft herkend en die daarom op een natuur-
lijke manier de kwaliteit bezit van liefdevolle vriendelijkheid.
Als een leraar rigpa ofboeddhanatuur niet heeft herkend noe-
men we hem 'ge gen, dat kan worden vertaald als meester in
de zin van schoolmeester of schoolleraar. De 'ge gen kan zeer
veel verschillende types filosofie onderwijzen, zelfs zeer diep-
gaande, maar we zullen hem nooit een lama noemen.

Er zljn op dit moment westerlingen die boeddhistisch leraar
worden, en sommige daarvan zullen niet de natuur van de
geest hebben gerealiseerd.
Een leraar kan van elke nationaliteit zijn, het kan een man of
een wouw zljn,hlj kan uit het oosten of uit het westen komen,
dat maakt in het geheel niet uit, het kan iedereen zijn die de
natuur van de geest heeft herkend. Maar als je jezelfeen leraar
noemt en je hebt de natuur van de geest niet herkend, zal het
heel moeilijk voor je zíjn orn anderen te helpen. En dat niet
alleen, het zal ook nog eens vooÍ jou persoonlijk heel slecht

zijn. Waaroml Omdat wat ie zegt gewoon namaak is; je zegt
de woorden maar de echte betekenis weet je niet, het enige
wat je doet is het onderricht lippendienst bewijzen. 'We moe-
ten dus allemaal goed beoefenen en onszelf continu checken.
Het kenmerk van een goede leraar is dat hij vriendelijk is, zijn
geest scherp is en dat hij niet trots is. Als hij deze kwaliteiten
niet heeft, is hij niet gekwalificeerd om een spirituele leraar te
zijn.

Wat is het essentiële punt in de relatíe tussen de leraar en de stu-
dent?
De band tussen leraar en student is in het Boeddhisme erg
verschillend in de Theravada, Mahayana of Vajrayana tradi-
ties.
Helaas, de leraar is een mens. Als we hem anders zien dan als
een mens voelt dit niet goed, en als we hem alleen als een
mens zien, zullen we er moeite mee hebben ons tot hem te
verhouden. Zelfs een uitstekende leraar eet, poept, is blij, is
verdrietig, doet goed en doet (schijnbaar) kwaad. En als we het
proberen, kunnen we altijd gebreken in hem vinden. Maar
daar gaat het niet over.
Waar het wel oveï gaat, is dat wie dan ook jou je rigpa wijst en
je helpt het te herkennen, je goeroe is, en wanneer je het her-
kend hebt, zul je zien dat je leraar perfect is. Tot die tijd moe-
ten we gewoon ons best doen.
'Waarom hebben wij het nodig om te denken dat onze leraar
speciaal isl Als we dat denken, zullen we ook denken dat het
onderricht speciaal is, en als we dat denken, zullen willen
beoefenen; als we beoefenen, zal het onderricht ons helpen.
Dat is de reden.

Zoilra we iets hebberl begrepen, kunnen we overhaaste conclusíes
trekken en denken dat we de tuatuur van de geest hebben gereali-
seerd. Wat is h* verschil tussen begrip en realisatie?
Elke filosofie is gebaseerd op intellectuele ideeën, maar een
idee is niet hetzelfde als een ervaring. Over welke ervaring
spreken we hier? Is er iets te eÍvaren ofis er niets te ervaÍen -
over de natuur van de geest, bijvoorbeeld? Als je zegt dat we
iets ervaren, dan is dat fout. Maar als je zegt dat we niets erva-
ren is dat ook fout. Daarom hebben we een leraar nodig om
ons stap vooÍ stap mee te nemen; omdat het niet gemakkelijk
is. De uiteindelijke waarheid, de natuur van de dingen zoals
ze werkelijk zljn, is voorbij alle concepten. Dus zelfs een zeer
geleerde student kan ons niet helpen het te realiseren. Alleen
een gekwalificeerde leraar die persoonlijke ervaring heeft.

We hebben een leraar nodig omdat we hulp nodighebben, maar
hoe kunnen wij onze leraar helpen?
Het belangrijkste doel van een gelcrvalificeerde leraar is om
een weldaad ïe zljn voor anderen, dus in essentie is wat hij
ook doet, bedoeld om andere wezens iets goeds te brengen.
Help hem gewoon dat te doen!

9INrrnurw ooor Doros Worrrr rr Suarxr Grurvrx



LEVENDE BoEDDHA,
LTVENDE CHRISTUS
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Enkele jaren geleden heeft Domíníque Side d.e Vetnamese meester Thich Nhat Hanh geïnterviewd ter gele-

genheid. van het uitkomen van zijn boek over de dialaog en de overeenkomsten tussen het chrtstendom en het

boed.ilhisme. Aangezien er ín de wereld en zeker op dit moment grote behoefie bestoot aan díaloogtussen de

verschillend.e godsdiensten,leek het ons passend om ile vertolingvon d.it interview nu te ploatsen.

ln uw boekleg! u vooral ilc nadruk op de gerneenschappelijke grond
die er bestaat tussen het chrístendam en ha boeddhisme en u
beschijft dit als basis voor elke inter-religieuze dialaog. Hoe moe-
ten we deze geweenschappelijke grond zien?

De basis die we gemeen hebben is ons leven, ons lijden en
onze ervaringen. Aangezien we allen leven, li1'den, leren lief te

hebben en inzichten ontwikkelen over onszelf op basis van
onze ervaring, hebben we een gemeenschappelijke grond
waaÍop we ervaringen en inzichten met anderen kunnen uit-
wisselen.
Aan deze gemeenschappelijke basis ligt niet een heilig boek,
zoals de Bijbel ofde Soetra ten grondslag - deze ligt binnen-
in jou en binnenin mij.IO



Zo gesteld heeft iedere religie een manier om de menselijke n&tuur
te begrijpen; nch is elke religie verschillend. Is het niet van belang
om zowel de verschillen als d.e overeenkornsten te onilerkennen en
deze niet zonder enig onderscheíd te mixen tot een uruchtencock-
tail?

Verschillen bestaan er altijd, zelfs binnen een traditie. Binnen
de vele tradities bestaat er interne onenigheid en zelfs oorlog.
Ik denk dat we moeten beginnen te zeggen dat godsdienst een
onderdeel van een cultuur is; en een cultuur is een manier om
schoonheid uit te drukken, een manier om een bepaalde
levenswijze vorm te geven. Binnen die cultuur is de taal die
we spreken een middel tot individuele expressie. Dus zelfs als
iedereen op de wereld precies dezelfde ervaringen zou hebben
dan nog zou elke peÍsoon ze op eigen wijze tot uitdrukking
brengen in overeenstemming met zijn of haar cultuur. Neem
bijvoorbeeld het begrip 'vader'. In sommige culturen zal men
geneigd zijn te denken dat het vaderschap de grondslag van
alles is, maar in andere culturen geeft men er de voorkeur aan
om voor hetzelfde principe het begrip 'moede/ te gebruiken.
Of je een voorkeur hebt voor 'vader' boven 'moeder' of vice
versa, is enkel en alleen afhankelijk van de cultuur waarin je
leeft. Dus is de culturele dimensie van groot belang voor de
wijze waarop we denken en ons uitdrukken, en willen we
anderen begrijpen dan moeten we leren hun taal te verstaan.
Als we die moeite eenmaal hebben genomen, zullen we waar-
schijnlijk ontdekken dat de ander precies dezelfde ervaringen
heeft gehad als wij en dat de klooftussen ons niets anders is
dan een taalbarrière.

Religieuze tradities verschillen niet van kunstzinnige of culi
naire tradities. Als je van de Franse keuken houdt, dan staat
niets je in de weg om ook van de Chinese keuken te houden.
Je hoeft niet je voorlieftle voor de Franse keuken op te geven
om van een Chinese maaltijd te genieten. fe houdt nog steeds
van Frans eten, maaÍ je hebt daarnaast het recht om eveneens
te genieten van Chinees voedsel. Evenzo zullen er in het chris-
tendom, als dat jouw traditie is, aspecten zijn waar je van
houdt en waar je een bijzondere afÍiniteit mee hebt. Maar mis-
schien heb je ook boeddhistische vrienden die je laten kennis
maken met andere aspecten van het spirituele leven waar je
voor die tijd niet bekend mee was. fe hebt het recht deze
nieuwe elementen te assimileren en ervan te genieten en door
dat te doen hoefje niet de waarden van je eigen traditie en je
eigen culturele achtergrond te ontkennen. Wanneer je twee of
meer tradities tegelijk appreciëert betekent dat niet dat we
beide vermengen: het is geen mix, het is een verrijking. We
worden rijker en rijker van binnen en steeds opener. Het idee
'vermenging' is niet van toepassing hier.

Wilt u hiennee zeggen dat de verschíllen tussen de diverse tradities
veel mínder belangrijk zijn d.an wat hen bind.t?

Er is een prachtig gezegde in het Frans: "Vive la difference!" -

"Lang leve de diversiteit!". Verschillen kunnen fantastisch
zijn. Soms kunnen uit dingen die tegengesteld lijken nieuwe
dingen ontstaan. Neem bijvoorbeeld: koken. Als je kookt, voeg
je zout toe. Nu verschilt zouï. zeer sterk van suiker en toch kan
je ook klein beetje suiker toevoegen om een geheel nieuwe
smaak te creëren die noch zout noch zoet is. Als we weten hoe
we t\ /ee tegengestelden moeten combineren dan kunnen we

iets nieuws creëren dat beide overstijgt. Op dezelfde manier
kunnen er elementen van het christendom tegengesteld lijken
aan elementen van het boeddhisme, maar als we een synthe-
se kunnen maken dan zullen zowel christenen als boeddhis-
ten in staat zijn hun respectieve inzichten te overstijgen die
noodzakelijkerwils beperkter zljn dan het nieuwe begrijpen
dat zíj gaandeweg zullen ontdekken.

Hetzelfrle principe geldt voor wetenschap. Wetenschappers
moeten de kennis die ze verworven hebben loslaten om nieu-
we theorieën te ontdekken. Het is een proces van niet-hechten
aan inzichten en kennis. We moeten altijd voorbij onze gren-
zen gaan - dat is de boeddhistische training. Als we ooit
ophouden op het punt waar we zijn en denken dat we de abso-
lute zekerheid omtrent waarheid en werkelijkheid al in ons
bezit hebben dan is dat een vreselijke en gevaarlijke staat.

In uw boek vergeljkt u verschillendc christelijke met mrresponile-
renfu boeildhistische príncípes. Een doawan is de heilíge Die+en-
heid en de Die Juwelen: Boed.dha, Dharma en Sangha. Hoe ziet
u ile weremkomsttussen dezebeide?

In het boeddhisme spreken we van "inter-zijn" en "niet-zelf".
Hieronder veÍstaan we dat bijvoorbeeld een bloem geen sub-
stantiële, aparte entiteit is; zij ontstaat als regenwolken, zorr-
neschijn, aarde, wind, ruimte enzovooït op een bepaalde
manier samenkomen. Als we leren om alles op deze wijze te
bekijken dan zien we in ieder apart ding alles. We zíen de zon-
neschijn in een bloem, we zien de regenwolken in een bloem,
we zien de hele kosmos in een bloem.

Hetzelfde gaat op voor de Drie fuwelen. Als we de Sangha of
de gemeenschap van beoefenaars diepgaand bekijken dan
zien we de Boeddha en de Dharma. Als we de Dharma of het
onderricht diepgaand bekijken, zien we de Boeddha en de
Sangha. Door dit dieper zien te ontwikkelen leren we de een-
heid van deze drie te zien, de eenheid van de drie fuwelen.
Het ene omvat het vele en het vele omvat het ene, op een en
hetzelf<le moment. Dit is geen louter academische filosofie,
het is een inzicht dat iedereen kan verwerven door de dingen
op een diepgaande manier te bekijken.

We kunnen hetzelfcle principe toepassen op de Heilige Drie-
eenheid. Door dÍepgaand naar de Zoon te kijken, zien we de
Vader en de Heilige Geest. Door diepgaand naar de Heilige
Geest te kijken, zien we de Vader en de Zoon. Elk draagt de
andere twee in zich. Er wordt wel gezegd dat alwaar begrip,
bewustzijn en liefde is, de aanwezigheid van de Heilige Geest
kan worden herkend. We moeten de Heilige Geest op een
diepe wijze aanraken willen we met de Vader en de Zoon in
contact komen.

Ik denk dat 'niet-zelf en 'inter-zijn niet alleen in het boed-
dhisme voorkomen, maar eveneens in het christendom.
'Wanneer de christenen bijvoorbeeld zeggen: "Ik leef, maar het
is niet 'ik' die leeft, het is fezus die in mij leeft", dan geven zlj
in andere bewoordingen uitdrukking aan het'niet-zelf'.
Zoals ik al eerder heb gezegd, \Me moeten elkaars taal leren
om de ervaringen te kunnen herkennen rvaaraan wordt gere-
fereerd; dit is de manier om oorlog en discriminatie te voor-
komen. II



Hoe staat het met het christelijk concept van God?

Sommige theologen, zoals Paul Tillich, beweren dat God de
Grond van Zljn is. Maar als Hij de Grond van Zljn is dan kan
Hij in alle wezens gevonden worden, net zoals we water kun-
nen aanraken als we de golfaanraken. Een dualistisch idee als
schepper en schepping doet dit principe geweld aan. Levende
wezens zljn op dezelfde wijze zonen en dochters van God als
de golven dochters van het water zijn. Daarom is God onze
ultieme dimensie van Zljn.

Andere theologen zeggen dat God het Begin en het Eind is, de
alpha en de omega. Maar de begrippen 'begin en eind', 'alfa
en omega' kunnen alleen toegepast worden op de historische
dimensie. Niet alleen deze begrippen, maaï begrippen als
'zíjn en :niet-zljrl , 'oorzaak en gevolg' enzovooÍt kunnen even-
min worden toegeschreven aan de absolute dimensie. Maar
als we ons leven van alledag bewust leven, raken we op een
diepgaande wijze niet alleen aan de historische dimensie van
leven maar kunnen we ook de absolute dimensie bereiken -

die in het boeddhisme nirvana wordt genoemd - het oplossen
van alle concepten en al het dualisme, van ieder onderscheid
en van al het lijden dat veroorzaakt wordt door concepten en
discriminatie. Wanneer we in het moment leven, in de aan-
wezigheid van God, kunnen we het absolute aanraken, wat
God is.

Heefi u het gevoel dat de Euchart$ie ook in h* boeddhistne voor-
komt, ín een andere vonn?

De Eucharistie is de beoefening van aandachtig eten, met de
volle roo %"van je wezen. fe bent werkelijk aanwezig als je eet.
Wanneer je eenvoudig met aandacht eet, leef je echt. Wij doen
dit elke dag, voor ons is er geen verschil tussen de Eucharistie
en onze dagelijkse maaltijden.

Maar voor een christen is het brood ha lichaam van Chrtstus.

Voor mij is het brood het lichaam van de kosmos. We moeten
niet vasthouden aan concepten zoals persoonlijkheid. Ik weet
dat er christenen zijn die zeggen dat de Heilige Geest een peï-
soon is, maar hoe kan datl Liefde kan zich toch ook zonder
een persoon openbaren, nietwaarl Dus elk moment dat ik
uitdrukking geefaan liefde openbaart de heilige Geest zich in
mij. Ieder van ons is God, en ieder van ons is liefcle. We zijn
niet gescheiden van God, van liefde.

Elk van ons heeft zljn eigen zaadjes, diep begraven in zljn
bewustzijn. Meditatie geeft de positieve zaadjes water, die zich
op hun beurt in ons dagelijks leven voordoen als kwaliteiten.
Andere zaadjes als haat en wanhoop zljn negatief en als we
deze begieten, zttllen we li1'den ondergaan en tevens anderen
doen lijden. Het lezen van bepaald materiaal, het kijken naar
bepaalde films kan ons met meer haat of vrees vervullen, bij-
voorbeeld. We moeten onderscheid leren maken tussen de
verschillende zaadjes in ons en we moeten deze zaadjes selec-
tief leren begieten. Als we het in het boeddhisme hebben over
de Boeddha in ons, dan is dat geen poëtisch beeld, het is de
realiteit. We hebben werkelijk het zaadje van verlichting en
mededogen in ons. En als christenen zeggen dat God of
Christus in ons hart is, zeggen zehetzelfde.

U noemt in uw boek dat de verschillen tussen religies deels cultu-
reelbepaald zijn - daarhebbenwehet al over gehad - en ileels iloor
h* verschil in nadruk. Hoe zoudt u ile verschillcn in nadruk wilbn
beschijven die ha boeddhisme van het chistendom onilerscheiden?

In het boeddhisme hechten we groot belang aan het lichaam.
We doen beoefeningen als bewust lopen, zit-meditatie enzo-
voort en we besteden aandacht aan de houding omdat de juis-
te fysieke houding helpt om een evenwichtige geest te laten
ontstaan. Zelfs als we onze pink bewegen, bij elk gebaar dat
we maken bewaren we ons aandachng-zljn.
We horen volledig aanwezig te zijn. Iedereen is in wezen
lichaam en geest en de beoefening waarbij we lichaam en
geest samen brengen in het 'Nu is een diep-boeddhistische
beoefening.

Boeddhisme legt ook de nadruk op het'Nu als tegenstelling
tot het verleden of de toekomst. Gewoonlijk denken we dat
geluk iets is waarnaar rve moeten sÍeven, iets dat in de toe-
komst te vinden is en het komt niet bij ons op dat we het al
hebben, hier en nu. De boeddhistische benadering is om te
leven in het'Nu. Als ik aanwezig ben, is de Heilige Geest hier.
Voor mij zijn de Heilige Geest en aandachtig-zijn hetzelfcle.

U heefi gezegd dat het voor de huidíge mens bovenal nodig is om
zowel zijn cvlturele als spirttuele wortels te herontdekken.
Mensen nu lijden weselijk onder vervreemding. W'anneer we
geen wortels hebben in cultuur, maatschappij of gezin is ons
lijden afgrijselijk en worden we 'hongerige geesten die snak-
ken naar \Mat we eryaren als onbereikbaar. Er is niets moois,
goeds of waarachtigs waarin we kunnen geloven. We hebben
nu een hele nieuwe generatie jonge mensen die lijden onder
dit ontworteld-zijn en het is de verantwoordelijkheid van de
ouders, leraren, priesters, monniken om te proberen hen te
reïntegreren in hun eigen culturele tradities.

Ik denk dat dit probleem zich is ontstaan omdat ouders, lera-
ren en andere sociale leiders er niet in geslaagd zijn de jonge-
ren warÍn te maken voor de parels van hun cultuur en
geschiedenis. De manier waarop culturele waarden zijn over-
gedragen is te rigide en dit is de reden waarom de jeugd ze
verworpen heeft. Deze breuk in het overbrengen van waarden
is te wil'ten aan een algeheel onvermogen tot communicatie.
Als we niet langer in staat zijn waarden oveÍ te dragen op de
jongeren, dan stopt de transmissie, dan gaat de kostbaarheid
ervan teloor en is de jeugd verloren. Degenen die verantwoor-
delijk zijn voor het overdragen van deze waarden, ouders, lera-
ren en anderen, moeten terugkeren tot de bron en een nieu-
we taal hervinden die wel tot de jongeren spreekt.

We hebben eveneens ons vermogen tot luisteren naar ande-
ren verloren en \À/e missen een diep begrijpen van het lijden
van anderen. We moeten ook leren naar jongeren te luisteren.
Als we kunnen luisteren en spreken, dan zaI de communica-
tie hersteld zijn en zal de overdracht weer doorgang kunnen
vinden Alle spirituele tradities hebben te maken met dit pro-
bleem en alle tradities moeten een manier vinden om met
jongeren te communiceren.

'We 
moeten een zekere openheid hebben, willen we van ande-

re tradities leren Dit is zelfs in onze eigen traditie noodzake-
lijk, waar er altijd veel meer te ontdekken valt. Als we die
basis-openheid hebben dan zal contact met een boeddhist een
christen enkel helpen zijn ofhaar traditie beter te begrijpen.
Als je de dingen op een diepgaander wijze bekijkt dan zal je
jezelfop een dieper niveau begrijpen, je zal een bloem beter
begrijpen, en je za7 je partner beter begrijpen. De dialoog tus-
sen de verschillende godsdiensten, of het nu boeddhistisch,
christelijk, moslim of joods is, zal een ieder van ons rijker
maken mits we open blijven. Denk nooit dat jij de absolute
waarheid in pacht hebt.12
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INSPIRATIE ? I
De redactie is benieuwd naar jouw inspiratiel

Welke korte tekst raakt je gevoelige snaarl
Welk gedicht draag je al 1'aren in je hart met je meel

Wellce zin brengt je in moeilijke tijden weer terug naar wie je wilt zijn!

Graag willen we één of meer van deze teksten publiceren in dit blad.
We zoeken vooral teksten die de meeste sangha-leden nog niet kennen.

Vanaf één zin tot een halve pagina. De redactie bepaalt welke tekst wordt geplaatst.
Stuur of mail de tekst die jou lief is naar het redactieadres: I(erkerinklaan 37,2a7Í RJ Santpoort

E-mail H. Heerink@ eudoramail.com
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IN HET TICHT VAN CoMPASSIE
Caxrrn-na, 29 yanu,tnr 1997 / ONorR-RrcrrT vnr.r Socyar. RrNpocrrr

Ik hertnner me hoe ik, jaren geleden, toen ik stuilent was en in Londen woonde , 's morgens beoefening deed.

en don op weg ging en de bus natn. De buschaffiurs in Londen kunnen soms heel nors, onbehouwen en zelfi
beled.igend zijn. Ik ontd.ekte, en ik denk dat we dot allemaal kunnen eÍy&ren, d.ot beoefeníng in de ochtend je
hele houd.ing snders kan maken.

Het maalt dat we de dingen niet zo persoonlil'k nemen: we
zljn niet zo overgevoelig, want in de ruimte van meditatie
grijpt de geest wat minder, en dus is het ego, die 'arme ik' die
pil'n wordt gedaan niet meer zo krachtig. AIs de buschauffeur
tegen 1'e tekeer gaat, kun je alleen maar bedenken dat híj wel
grote problemen zal hebben - misschien had hij ruzie met
zijn wouw, of was hij die morgen met het verkeerde been uit
bed gestapt - en je voelt heel natuurlijk meegevoel voor hem
opkomen. In plaats van kwaad te worden en te reageren: "Wie
denkt hij wel dat hij is om zo tegen me tekeer te gaanl"
reageer 1'e met liefcle. In zijn boosheid is zoveel lijden, en je
begint dat lijden te begrijpen. fe kunt zijn lijden dus omar'
men, aanvaarden en verwelkomen. En soms, zo kun je ont-
dekken, is dat genoeg om het te transformeren.
AIs iemand heel kwaad tegen je doet, wil die op de een of
andere manier dat je die boosheid ook aanneemt. Hij wil dat
je die aanvaardt. En je moet iemand's boosheid met enige ele-
gantie aanvaarden. Dat is ook onderdeel van compassie - hoe je
iemands boosheid kunt ontvangen zonder jezelf pijn of geweld
aan te doen. Natuurlijk, als je de natuuÍ van egoloosheid hebt
gerealiseerd, is er niemand die geweld kan worden aangedaan.

Leegle kan leegle geen kwaad doen

'Leegte kan leegte geen krvaad doen. En zo is er ook in com-
passie niet meer zoveel ego - met een hart vol compassie kijk
je gewoon, en je ziet. Je denkt alleen aan de ander, niet
bewust, maar op een natuurlijke, instinctieve manier. fe bent
er voor de ander, en probeert die ander te begrijpen.
Wanneer je begrip hebt en weet hoe je de boosheid van een
ander kunt ontvangen, kan het gebeuren dat degene die een
ogenblik geleden nog vreselijk kwaad op je was bijna in jou
wegsmelt. De kwaadheid kan oplossen in een omarming, en
misschien in tranen. fe kunt heel waarachtig tegen de ander
zeggeni ik begrijp je, en er is zoveel dankbaarheid omdat je
weet hoe je hun pijn kunt onilangen.
Ontuangen is compassie. In het Mahayana Boeddhisme is er
een buitengewone beoefening die Tonglen wordt genoemd.
Tonglen is geven en ontvangen - geven met lieftle, en ontvangen
met compassie. Gewoonlijk wordt deze beoefening gedaan
middels de ademhaling. De grote meester Atisha, wiens onder-
richt hierover is doorgegeven door de Kadampa meesters en
een buitengewoon meester die Geshe Chekhawa heette, zegt,
"Geven en ontvangen moeten afwisselend beoefend worden.
Deze afwisseling moet met de ademhaling verbonden wor-
den." Als je inademt, aanvaard je het lijden en de pijn van
anderen. Als je uitademt, geef je al je geluk en liefcle.
In het licht van deze compassie, in het licht van de Tonglen
beoefening, kun je dus iemands boosheid ontvangen, en hem
of haar je liefde geven. Dat is helend. Als je dit doet, heel je je
karma, en ook dat van de ander. Uiteindelijk zljn wlj in deze
beoefening degene die het lijden van wezens ontvangen en
ons geluk en welzijn aan anderen geven. Maar helaas is het in

het Westen vaak zo dat wij de ander zijnl Wij zijn degene die
gewond is; wij zijn degene die liefde tekort komt; wij zijn
degene die vertrapt is. We kunnen onze liefcle en compassie
niet aan anderen laten zien omdat we die liefde en compassie
in onszelf missen, en in plaats daarvan worden we verteerd
door het gevoel dat we niets waard 211n.

De Tibetaanse cultuur is gebaseerd op het principe in het
onderricht dat je van jezelfhoudt en goed voor jezelf zorgÍ,
niet op een egoïstische manier, maar op een onzelfzuchtige
manier. Het is algemeen gezond verstand om van jezelf te
houden, niet 1'ezelf te haten, op een manier waar we tegen-
woordig geen voeling meer mee hebben. In het onderricht
wordt 'jezelf koestererÍ uitgelegd als een manifestatie van ego.
Onszelfkoesteren in de zin van ons ego koesteren is natuur-
lijk ongezond. Wat v/e moeten doen, en dit is cruciaal, is
onderscheid maken tussen onszelf en ego.Wljzelf zijn prima
in orde, het ego niet. We moeten deze twee scheiden: laten we
dat van begin af aan duidelijk maken.
AIs je het hebt over'jezelfkoesteren vanuit het gezichtspunt
van compassie, hebben we het over het koesteren van en mee-
gaan in ego. Het is duidelijk dat dit niet betekent dat we ons-
zelf niet lieÍhebben of niet zouden moeten lieÍhebben. Maar
stel je eens iemand voor die een tekort aan liefde heeft, die
psychisch gewond is, oflijdt aan de een ofandere neurose, en
dan dit onderricht ontvangt over compassie waarin ons verteld
wordt hoe schadelijk het is om onszelf te koesteren. H1j of zlj
zou het kunnen gebruiken om zljn ofhaar speciale neurose
nog erger te maken, en in plaats van helend te zljn, zou het
nog een exlra obstakel worden. Het is voor mensen in de
moderne wereld dus heel belangrijk eerst onszelf te helen.
In deze beoefening, die ik 'Tonglen voor jezelf' noem, verde-
Ien we onszelf in tweeën. Laten we zeggen dat .lt' het aspect
van onszelfis dat gewond is, pijn heeft, kwaad is aangedaan,
geen liefde heeft ontvangen. Het'B' aspect is degene die vol
compassie is, warm en liefdevol, degene die beoefent en in
deze staat is waarin je de dingen overstijgt. Met een hart vol
compassie adem je, met je inademing, al je lijden en pijn en
verdriet in, en zegt tegen jezelf; "Ik begrijp je". Want je begrijpt
het beter dan wie ook, omdat je het allemaal zelf hebt meege-
maalt. Helaas begrijpen we onszelf zo vaak niet, en negeÍen
we onszelf. We moeten onszelf de ruimte geven onszelf waar-
achtig te begrijpen. Zonder dit element kan onze beoefening
van compassie instabiel zijn.
Aanvaard al je pijn, je lijden, en adem het in. In de omarming
van compassie, met je lieftle, lost alle pijn op. Net zoals wol-
ken oplossen in de lucht, laat je je boosheid en pijn oplossen
in de natuur van je geest die als de hemel is. Duisternis en
licht kunnen niet tegelijkertijd bestaan: de duisternis van je
pijn en lijden verdwijnt in het licht van je wijsheidsnatuur. En
met je uitademing breng je liefde, warmte, geluk, vertrouwen
en heling voor jezelf, en zo wordt je in zekere zin heel. Dan
kunnen we ons wijden aan de beoefening van compassie voor
anderen, met de beoefening van Tonglen. Vanuit een spiritueel
gezichtspunt is de beoefening van Tonglen, het lijden van
lvezens ontvangen, buitengewoon krachtig in het zuiveren
van je oude karma. Het enige dat eronder kan lijden is het ego.r4



DzoccHEN l(roosrER

lnZutdlndia zcin 5 uur rij-
den ten zuiden van Indiaas
meest "high tech' miljoe-
nen stad Bangalore, ligt het
Tibetaanse vluchtelingen
kamp Dhondeling in de
staat l(arnataka.
Het is een U-vormige stuk
land omringd door een
bergketen met een opper-
vlakte van rz5o hectare. In
het midden op een heuvel
staat het Dzogchen ldoos-
ter, dat een van de vier
kloosters is van Dhondeling.

Begin jaren zeventig was
deze plek nog een dildce
ondoordringbare jungle van
laag hangende struiken en
veel wilde dieren. De Indiase
regering gaí in ry74 dit stuk land aan HH de Dalai Lama op
lease basis om vluchtelingen uit het overvolle Noord-India
naar het Dhondeling kamp over te laten plaatsen.
Tegenwoordig wonen eÍ 5ooo vluchtelingen verspreid over zz
dorpen en Ís er rzoo hectare aan wuchtbare land gecultiveerd
waar voornamelijk maïs wordt verbouwd.

In de zomer van 2ooo ging ik op bezoek om een video te
maken in en om het klooster, die fondsen zou kunnen werven
voor het toen opkomende bezoek van HH de Dalai Lama aan
het ldooster in december zooo. Er was in de voorgaande jaren
veel werk verzet door Dzogchen Rinpoche die samen met een
afgezanÍvan de regering in ballingschap "The Representative"
het boegbeeld binnen de gemeenschap is. Er werd toen volop
verbouwd aan het klooster en de omliggende faciliteiten zoals
wegen, scholen en een cultureel centrum.

Sinds het bezoek van HH de Dalai Lama in december zooo is
er wederom veel veranderd. De grootste vooruitgang is dat er
tegenwoordig een snelle internetverbinding is via een satel-
liet. Op z9 mei zooz werd het eerste internetcafe "Lotuslink"
oÍficieei geopend door de vrouw van Dzogchen Rinpoche,
Kelsang-la. Ook is er begonnen met de bouw van een omvang-
rijk Stupa project waarvooÍ de werkzaamheden nog zeker een
jaar zuITen duren.

Wereldwijd zijn Sogyal Rinpoche en de Rigpa sangha altijd de
grootste ondersteuners van het Dzogchen klooster geweest.
Om nu ook mensen die niet direct gerelateerd zljn aan de
Rigpa sangha de gelegenheid te geven donaties over te maken,
heeft Dzogchen Rinpoche twee jaar geleden besloten om een
aparte organisatie op te zetten, te beginnen in Australië en
Holland. Deze organisatie heeft de naam Shenpen gekregen.

Shenpen betekent "To Benefit Beings" ofte wel, goed doen voor
de mensheid.
Het is een niet politieke, non-profit organisatie met grondbe-
ginselen geworteld in de lering van de Boeddha, zoals hulp
bieden en geen schade toebrengen. Shenpen streeft ernaar
mensen te helpen ongeacht hun religie en ongeacht hun
sociale of politieke achtergrond.
Shenpen steunt niet alleen het Dzogchen Klooster en de
Dzogchen Shri Senha Charitable Society (DSSCS), :maar zet

zich tevens in voor het
behoud van de wijsheids-
cultuur in Tibet en in het
Westen.

Op de korte termijn gaat
Shenpen bijvoorbeeld sub-
sidieaanvragen verzorgen
voor projecten in het vluch-
telingenkamp en zal het
zakelijke ondernemingen
gaan ondersteunen zoals
bijvoorbeeld het transcribe-
Íen van medische verslagen
via het internet.

Dzogchen Rinpoche zegt
over Shenpen:

Mensen díe met Shenpen zíjn
verbonden zouden ern&ar nLoeten streven onx te handelen vanuit
een pure motívatie vanuit het hart. Ze zouden daadwerkelijk
behulpzaam n'Loeten zíjn in plaats van anderen te vertellen wat te

doen en zelf d,e eer opstijken. Ze zouden símpelweg datgene kunnen
doen wat in hun verrnogen lígt, ook al bestaat er misschíen een

gwoel van onzekerheíd over hoe en hoeveel ze zouden kunnen helpen.
Daamanst zou n'Len ondersteunend ten aanzíen van elkaar moe-
ten zijn en aandacht rnoeten hebben voor de groepsdynamíek,
zeker als d.e organisatíe groeít en verand,ert over een bepaalde peio-
de. En het meest belangríjk ís wel dat mensen verbonden met
Shenpen geen schad.e aanichten.
Werk d.at op deze maníer wordt verrícht ís níet alleen va.n grote
waarde voor d.e organísatie manr ook voor alle individuen die

ermee gemoeíd. zíjn ongeacht hun filosof.sche, relígíeuze of polítíe-
ke opvattíngen.

Inmiddels is er in Nederland op 17 december 2oor de Stichting
Shenpen opgericht door Paul Philipsen (voorzitter), Mark
Mathijssen (secretaris) en Marc Heijdeman (penningmees-
ter).
Tot het bestuur zijn verder Nelli Smit en Chip Blank toegetre-
den. Nelli Smit verzorgt de Tara Sectie welke specifiek opge-
zet is voor het sponsoren van individuen zoals nonnen, mon-
niken, kinderen en ouderen.
Chip Blank is verantwoordelijk voor de website en heeft deze
vormgegeven samen met Shelley Mannion. Op deze website
z11n alle actuele projecten te vinden.
Op i6 september jl. heeft Dzogchen Rinpoche Shenpen geïn-
troduceerd aan de Nederlandse sponsoren. Hij heeft een video
laten zien waarin de meest recente ontwikkelingen in het
vluchtelingenkamp te zien waren, zoals het internetcafé en
het tandartsproject.

Het is wellicht belangrijk om nogmaals aan te geven dat
Stichting Shenpen in feite niets anders is als een veranderde
juridische vorm, waardooÍ onze hulp makkelijker ter plekke
kan komen.
Als je vragen hebt of je wilt meehelpen of geld doneren, neem
dan contact op met Marc Heijdeman o6-557o8825

www.shenpen.nl r5



C í01y0 evL 0
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Dit verhaal gaat over één van de vortgelwens van Boeddha, waarin hi op

aardeleefde als een god., d.iewoonde in eenboombij eenlotusvijver. Boeddha

vertelde dít verhaol aan kinderen oln duidelijk te moken hoe we sinds

onheuglijke tíjden met elkaar verbonden zijn en dat alles wot ons overkomt

e en v o or geschi ed.enis h e eft .

Heel lang geleden was er een lange tijd geen regen gevallen en
stond er in een kleine vijver met veel vissen nog maar erg wei-
nig water. Een kraanvogeT zag al die vissen en dacht: 'Dat is
wel een erg lekker maaltje' en hij streek neer op de rand van
de vijver. De vissen zagenhem zitten en zeiden tegen hem:
'U/at zit u daarl' Hij zei: 'Ik zit aan jullie te denken.
'Waarom datl'
'Nou, zei hij, 'wat gaan jullie doen als het water nog minder
wordt en er weinig meer te eten isl Als ik jullie nu eens één
voor één in mÍjn snavel naar een grote vijver breng, met alle-
maal lotusbloemen, en daar loslaat.'
'Korn zeg, sinds wanneer bekommert een vogel zoals j1j zích
over ons vissen. fe wilt ons allemaal verslinden!'
'Vertrouw me nu maal , zei hij, 'ik zal jullie heus niet opeten.
Maar als jullie niet geloven dat die vijver echt bestaat, stuur
dan één vis met me mee om de vijver te bekijken.'
Ze besloten dat een kanjer van een vis met de kraanvogel mee
zon gaan naar de vijver. De kraanvogel nam hem mee, liet
hem los in de vijver en bracht hem terug toen hij daar een tijd-
je had rond gezwommen. De grote vis vertelde hen hoe mooi
en groot die vijver was en toen wilden ze er allemaal naar toe.
'OK, breng ons er maar naar toe', zeiden ze.

Als eerste nam hij weer die grote vis mee. Maar bij de vijver
ginghll in een boom zitten, doorboorde de vis met zijn snavel
en at hem op. De graten gooide hij onder aan de boom neer.
Zo deed hij met alle vissen uit de vijver tot er geen een meer
over was, alleen een kreeft was nog over. 'Kom, laat me jou
ook naar die vijver brengen, zei hij tegen hem, want hij nog
zin in een lekker toetje.
'Hoe wil je me dan vasthoudenl', vïoeg de kreeft.
'Met rnn snavel natuurlil'k.'
'Poeh, nee dank je wel, je kunt me wel laten vallen.'
'Wees maar niet bang, ik zal je goed vasthouden.'

Maar de kreeft dacht 'ik geloof er niks van dat hij de vissen

heeft losgelaten in de vijver. Maar ik wil wel graag daï hij me
naar die andere vijver brengt. Doet hij dat niet, dan zal ik hem
z'n nek afknijpen.'
'OK', zei hlj,'maar je kunt me met je snavel niet goed vast-
houden. Het lijkt me beter als ik je bij je nek vasthoud met
mijn schaar.' De kraanvogel had niet in de gaten dat de kreeft
hem om de tuin leidde en stemde toe. Zo vloog hij met de
kreeft naar de vijver, maar híj vloog erover heen en landde op
een tak in de boom.
'Hoho, zei de kreeft, 'wat doe je nul Dáár is de vijver, hoor.'
'Dacht je nu echt dat ik je los zou laten in de vijverl', zei de
kraanvogel, 'fij denkt zeker dat je rnlj zomaar kunt gebruiken
als taxi. Kijk eens naar al die graten onder aan de boom. Dat
staat jou ook te wachten!'

Toen zei de kreeft: 'Dat de vissen zo dom waren om je te gelo-
ven, is hun eigen schuld, maar dat zal je met mij niet lukken.
Jij was zo stom niet te zien dat ik een list gebruikte. Als ik
moet sterven, doe ik dat samen met jou. Ik zal je kop aÍknij-
pen en op de grond gooien.' En de kreeft kneep eens flink met
zijn schaar in de keel van de kraanvogel. Doodsbenauwd en
met tranen in de ogen smeelJe de vogel om zljn leven. 'Ik zal
je niet opeten, echtl'
'Vlieg dan naar beneden en laat me los in de vijver!'
Daarop vloog de vogel naar de vijverkant en zette de kreeft
neer op de modderige waterkant.
Maar de kreeft sneed snel de keel van de kraanvogel af met
zíjn schaar, alsof het een lotusstengel was, en hij gleed weg
tussen de bladeren in de vijver.

De geest die in de boom woonde had dat allemaal gezien en
zei goedkeurend: 'Uiteindelijk krijg je ondanks list en bedrog
toch altijd je welverdiende loon!'

Bron: 'Ongriipbaar is de Ganges, verhalen uit het Palí
(bewerlc door Henk Heerink)
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RITUETEN EN RELIGIE
Emc Sovrux

In Rigta en in het Tib*oans boeddhisme in het algemeen speelt bnefening een grote rol. Daorom maken veel

tnensen die geínteresseerd zíjn in het Tibetaans boeddhísrne vroeg of loat bijvoorbeeW een Tsok-beoefening

tnee, een troditíonele Vajrayona-beoefening, woar uitgebreid. gebruik gemaaW wordt van Tibetaans gezang,

muziek en rttuele hondelingen. Omdat de betekenis van d.it soort beoefeníngen ni* in eerste instsntie duíde-

lijk is en men zich vaak genoodzookt zíet het 'over zich heen te laten gaan', geefr dot ruimte tot velerleí per-

soonlijke interpretatie. Dit kon vortëren van foscinatíe voor dit exotische en magische gebeuren tot hevige

aJkeer voor deze rituele mumbojumbo. In onderstaand stuk wíl ik goag een aantol d.íngm verduídelijken

om vooroordelen díe we misschíenhebben op telossen.

In onze huidige maatschappij met zil'n ver doorgevoerde secu-

larisering heeft het woord 'ritueell voor velen een connotatie
gekregen van een herhaalde handeling die geen betekenis
meer heeft of het is iets dat je dageliiks doet zonder er veel
aandacht aan te geven zoals bi1'voorbeeld wat mensen hun
'ochtend-ritueel' noemen.
De ware bedoeling echter van een ritueel naar mijn idee is dat
het de functie heeft om juist vorm of uitdrukking proberen te
geven aan iets dat niet zo tastbaar is. Bijvoorbeeld een uit-
vaartritueel zal in principe aan de nabestaanden de gelegen-
heid geven om op een collectieve manier de gestorvene te eren
en de geestkracht die besloten is in gevoelens van rouw en
verdriet te mobiliseren en richting te geven.

Rituelen zoafs ze in het boeddhisme en andere religies
bestaan kunnen ook de mogelijkheid geven om verbinding te
maken met iets dat iiberhaupt moeilijk grijpbaar of zelfs
ongrijpbaar is!
Bijvoorbeeld in de visualisatie-beoefeningen van het
Yajrayana boeddhisme worden door middel van geconcen-
treerde aandacht en betekenisvolle handeling krachten in ons-
zelf gemobiliseerd waar we normaal gesproken geen toegang
toe hebben. Het ritueel kan ertoe leiden dat we de ervaring
krijgen in contact te komen met iets dat meer omvattend is
dan onze gewone dagelijkse dualistische zelf, iets dat ons

tegelijkertijd met iedereen verbindt en toch een uitdrukking is
van onze diepste essentie.
Dit is naar mijn gevoel de ware betekenis van ritueel, een vaar-

dig middel om weer in contact te komen en uitdrukking te

geven aan iets in ons dat juist wij is van referenties. Iets dat
helpt om daar weer verbinding mee te maken, wat de letterlij-
ke betekenis van religie (Latijns: religere) eigenlijk is.
Sogyal Rinpoche geeft het voorbeeld van een glas jus d'oran-
ge. We kunnen heel veel belang gaan hechten aan de vorm
van het glas; het kan een exotische vorm hebben en dat kan
aantrekkelijk zijn of juist helemaal niet, maar dan vergeten we
waar het om gaat: het glas gebruiken om de jus d'orange te
drinken!
De vorm, het ritueel, is het glas en heeft de functie dat het de
jus d'orange (geestkracht) bij elkaar houdt (mobiliseert) en
ons de mogelijkheid geeft de jus d'orange te drinken (contact
te maken)!

Als we het gevoel hebben dat rituelen in onze moderne tijd
slechts lege hulzen geworden z1jn, dan komt dat doordat we
contact verloren hebben met de ware betekenis ewan. '\Ve heb-
ben aan de uiterlijke vorm teveel absolute waarde gegeven en
vergeten dat het slechts als middel dient. Religie, rituelen en

de taal die daarbij gebezigd wordt, kan archaïsch zijn gewor-
den en de kracht verloren hebben om ons te inspireren. Op
een bepaalde manier hoort dit bij de aard der dingen want de

Boeddha heeft voorspeld dat ook zijn onderricht, net zoals alle
dingen uiteindelijk vergaan, zal eindigen als een holle vorm.
De uiterlijke manifestaties ewan zoals bijvoorbeeld tempels
en boeken zullen nog bestaan maar de levende kennis zalver-
loren zijn gegaan. Gelukkig is het echter nog niet zovetl

Dat rituelen voortkomen uit eeuwenoude tradities kan aan de

andere kant juist veel verlrouwen geven. Het feit dat de oude
vorm geÍespecteerd wordt schenkt ons de suggestie (in de

positieve zinvan het woord) dat we weer in contact kunnen
komen met de kracht van het oorspronkelijke momentum van
een 'heilige' gebeurtenis uit het verleden. Bijvoorbeeld als we
als boeddhist de Hart-soetra reciteren of als christen de

Eucharistie vieren herinneren wij ons een belangrijk moment
in het onderricht van de Boeddha respectievelijk Christus. De

beoefening of het ritueel geeft ons als het ware de mogelijk-
heid om af te stemmen, in contact te komen met dat bijzon-
dere moment alsof het ní is. 

.We 
treden een dimensie binnen

waarin het begrip 'tijd' of 'verleden tijd heel betrekkelijk
geworden is en we weeï contact maken met iets dat in relatie-
ve, dualistische termen ongrijpbaar genoemd zou worden.

In eerste instantie zaI voor een Nederlandse boeddhist een

Nederlandse moderne vertaling van bijvoorbeeld de Hart-
Soetra het meeste aanspreken :maar naarmate hij of zij meer
bekend raakt met de essentie van deze beoefening zalhli of zli
misschien ook de behoefte krijgen om de Hart-Soetra te reci-
teren in een taal die dichter bij het oorspronkelijk gebeuren
staat zoais bijvoorbeeld het Pali. Of misschien spreekt het die
peÍsoon meer aan het bijvoorbeeld in het Tibetaans, Japans of
Chinees te reciteren omdat hij het van ziin Teraar op die
manier overgedragen heeft gekregen. Hoe modern of traditio-
neel een ritueel moet zijn is dus heel erg afhankelijk van per-
soonlijke voorkeuren en het enige waar het eigenlijk om gaat

is dat het werkt!

Aan de andere kant is het ook zo dat we tegenwoordig in zo'n
snel veranderende tijd leven dat de taal van een ritueel ofreli-
gie snel achterhaald kan raken en daarmee ook de kracht
èrvan. Immers een ritueel kan slechts functioneren als de taal,
de vorm, aansluit op de huidige beleving. Dit is in de

Boeddhadharma een heel belangrijk principe. Meesters heb'
ben steeds weer de essentie van het onderricht weten te com-
municeren op een actuele manier. Een manier die direct aan-

sloot op de directe beleving van de leerling waardoor der8
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kennis een levende bleef. Het komt er dus op aan om zowel
authentiek als actueel te zijn.

De Boeddha zelf zei dat hlj zljn onderricht vanuit tvvee per-
spectieven gegeven heeft. Vaak gafhij zljn onderricht gebruik-
makend van een conventioneel perspectief, dat wil zeggen dat
hij om zichzelf duidelijk te maken gebruik maakte van voor-
beelden die pasten in de beleving en de noïmen en waarden
van zljn toehoorders. Maar ook a7 zíjn door de eeuwen heen
de omstandigheden veranderd sinds de Boeddha leefde, alle
mensen zrjnnog steeds hetzelfde. De Boeddha gaf onderricht
gerelateerd aan de menseli'ke natuur, daarom is het onder-
richt van de Boeddha nog steeds voor ons mensen actueel.
Sommige methoden die de roeddha gebruikte waren wel cul-
tureel bepaald maar de meeste methoden werken nog steeds,
zoals bijvoorbeeld het letten op de adem.
Soms hadden zijn woorden een meer universeel of absoluut
perspectief en sprak hij over de ware natuur der dingen bij-
voorbeeld als hij zei dat alles onderhevig is aan vergankelijk-
heid.

Gevaar is dat mensen absolute waarde gaan verlenen aan uit-
spraken of woorden die wei een diepe waarheid uitdrukken
maar ín een bepaalde contetd geschreven of gezegd zíjn. Aan
de letterlijke, meer conventionele woorden wordt een absolu-
te betekenis gegeven en de context ervan wordt vergeten.
Absolute waarde wordt aan de vorm gegeven terwijl de 'spirit'

ervan vergeten is. Zo eindigt het dat een religie op zo'n
manier bedreven wordt dat precies het tegenovergestelde van
de oorspronkelijke bedoeling tot stand komt. Mensen worden
uit elkaar gedreven in naa-:n van de 'enige ware waarheid'.
Daarom benadrukt de Dalai Lama altijd de eenheid van alle
religies. De'spirit'ervan is hetzelfde, ze verschillen siechts in
taal omdat mensen nu eenmaal verschillende achtergronden,
stijlen, culturen en voorlieuren hebben. En die diversiteit
hoort ook te blijven omdat mensen nu eenmaal verschillen en
iedere religie ook haar eigen kracht en specialisme heeft en
daarin een specifieke bijdrage levert aan de mensheid. Op een
teamdag van de geestelijke verzorgers van de gevangenis waar
ik werk, zei de Imam: "Een bloemstuk met verschillende so,rr-
ten bloemen is veel mooier dan een bloemstuk van alleen
dezelfcle bloemen".

Een van de belangrijkste bijdragen die het boeddhisme naar
mijn mening op het moment kan geven is de dogma's door-
snijdende verheldering van wat de essentie van religie en een
spiritueel pad is.
Uit onderzoek is gebleken, dat3o%" van de mensen die in con-
tacl zljn gekomen met het boeddhisme, hierdoor zijn terug-
gegaan naar de praktijk varr hun oorspronkelÍjke geioof, door
de verdieping van hun eigen beleving en de verduidelijking
van waar het nu eigenlijk om gaat.
Sogyal Rinpoche zegt weleens grappend: God works in mys-
terious ways, he works through Buddhism. r9



MT1 N KINDEREN ZIJN DE TOETS
RrrvpocHr BËSIEEDT vEEL AANDACHT AAN rtET TNTEGREREN vAN DE Drranua rN oNs LEVEN EN VERK.

En zrJN vElE MANTERÊN wAARop JE DAT KAN DoEN. Drzr srnrr KoRTE rNïERvrEws rÁAï MËNSEN MET

EEN Vf,RSCHTLLENDE LEVENSSTTJL EN BOEDDHTSTTSCHE ACHTERGROND AAN HETWOORD OVER DE SPANNTNG

TUSSËN WERï( EN DHARMÀ, TUSSEN DE VERLEIDINGEN VAN SAMSARA EN DE VRIJHEID VAN NIRVANA.

Drzr rrrn , MAChíel VAn DOf St, sruDENr vaN crrnrsropH'R Trrpruss.

Terwijl Machíel de ko ekj estro mmel tot de r and bijvult

en ga$vrtj open zet, jongleert de jonge vader handig

met zíjn zoon Bram. Stelt u zich bij het lezen van

dit intewíew op de achtergrondha gebrabbelvan een

halfjaar oud mensje voor.

I(un je iets over jezelf vertellen, wie ben en wat doe je?
"lk ben Machiel van Dorst, dat is in ieder gevai mijn naam. en
wat ik doe, ik ben werkzaam als ingenieur, op de TU Delft. Ik
doe daar onderzoek op het vakgebied van de Environmental
Design, een combinatie van omgevingstechnologie en bouw-
kunde. Ik hou mebezig met de mens in de gebouwde omge-
ving en zijn sociale omgeving. Het onderzoek gaat met name
over leefuaarheid, een woord met veie betekenissen, en duur-
zame ontwikkelíng. Zeg maar de leefuaarheid van volgende
generaties en de bevolkingen van elders. Maar belangriiker
dan het werk is dat ik vader ben van twee ionge kinderen. En
ik heb een lieve vrouw. En ik woon in Rotterdam. Ia, daï ziin
allemaal aspecten van mijn identiteit, en zo zTin er nog vele."

Een onílerd.eel van je identiteít is dat je boeddhist bent. Noem je
jezelfboeddhist?
"Euhm, ia, bij tijd en wijle wel. Omdat het duidelijkheid schept.
En omdat, wanneer ik uitspreek dat ik boeddhist ben, ik me
echt verbonden voel met de sangha. Aan de andere kant is
mijn belangrijkste teacher Christopher Titmuss van het Gaya
House in Londen en die noemt zich geen boeddhist. fuist
omdat hij ons leert zo dicht mogelijk bij de puurheid te blii-
ven, dicht bij de Dharma en je niet teveel te laten afleiden door
vormen, ideeën, rihrelen en -ismen.
Al die dingen leiden me af van mezelf. Allereerst wil ik goed
ervaren en noteÍen wat er in mezelf omgaat aan gedachtes en
gevoelens. Ik heb een luie geest, die alles gebruikt om dat niet
te hoeven doen. Daarnaast heb ik een groot ego, ik vind het
prettig om dingen te bereiken, om iemand ïe zlin. Mooie ope-
ningsvraag, wie ben jij! Daar kun ie heel veel over vertellen of
helemaal niets en het klopt allebei. En "boeddhist" is weer
zon identiteit erbij. Daarom vind ik het prettig om mezelf
we1 een boeddhist te voelen maar ik zeg niet zo snef ik ben
boeddhist'.
Vipashyana zoals ik die in het Gaya House heb beoefend staat
heel dicht bij het dagelijks leven. Er is weinig franje en de zit-
meditatie moet eigenlijk geleidelijk overgaan in de meditatie
die je doet als je huiselijke taken hebt en ook geleidelijk over-
gaan in de meditatie die je doet als je het terrein afrijdt na de
retraite. Het gaat erom de meditatie zo dicht mogeliik bij ie
dagelijkse ervaringen en het Westerse leven te houden."

Wat is het belangríjkste advies dat jíj je kunt herínneren over
integratíe vanuít jouw traditíe?
"Een advies is belangrijk wanneer je in je meditatie op een
punt staat dat juist dat advies binnenkomt, dat het iets raakt
waar je een worsteling mee hebt. En bij mij was dat op een
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retraite, toen een Ieraar zei "there ís nothíng worth clingíng to".

Op dat moment sloeg de angst me om het hart. Op dat
moment kregen die woorden die ik wel eens eerder gelezen
had opeens ook inhoud. Er is werkelijk niets zoveel waard. En
daar heb ik ook naar proberen te leven. Ik kon het goed in het
dagelijks leven meenemen, als ik in de bekende valkuilen als
materialistisch gedrag viel of me vereenzelvigde met de rollen
die ik speel, dan was het een mantïa die me hielp. Het werd
makkelijker om dingen los te laten. Ik werd me ervan bewust
dat het ook mogelijk is het leven los te laten en dat dat in het
moment goed kan zijn.
Dat besef raakte weer wat meer uit beeld toen we kinderen
kregen. Want dat is echt een onvoorwaardelijke liefde voor die
kinderen. En je moet er niet aan denken dat je je leven kan
verliezen! Voor jezelflevert dat geen angst op, maar vanuit het
perspectief dat je kinderen hebt wel. Ik kan wegvallen, oké,
maar als ik wegval voor mijn kinderen... dat vind ik nu wel
weer een angst. Dat ik ze achter laat."

+

u?ír?r

#?o

Í.

(..

t-t'

20



Bedael je te zegen dat je kinderen het nch waaril zíjn orn a&n vast
te houden?
"Ja. Dat is onvoorwaardelijke lieftle en daar grijp je behoorlijk
aan vast en zrj aan 1ou. Ze hangen letterlijk aan je broekspij-
pen als je de deur uitgaat.
En dat is dan tevens het mooie aan kinderen krijgen. Ik dacht:
'ik ben er wel, unattached, geen probleerri maar dan verandert
er iets in je leven en dan kun je weer terug naar je kussentje
want je \Mas eÍ nog helemaal niet. En dat is ook heel mooi, dat
je toch elke keer weer de beginnersgeest moet hebben. Daar
zorgthet leven wel voor.

"Ik kan kinderen alleen maar meegeven wat ik zelf ben en wat
ik zelf heb doorleefd. En daar is meditatie een hulp bij. )e kan
kinderen wel vertellen respect voor al het leven te hebben,
maar je kunt beter geen vlees eten thuis bijvoorbeeld. En dan
je kinderen op het moment dat ze daar om vïagen veriellen
waarom jij geen vlees eet. fe moet het echt inhoud geven. Dat
hoort bij opvoeden. Anders leggen die kinderen het gewoon
naast zich neer. Kinderen letten zeker op jonge leeftijd meer
op je handelen dan op je woorden. Nou, dat is toch hartstikke
mooi! Mijn kinderen zljn mijn toets als het gaat om de toe-
passing van miin principes in het dagelijks leven. Gewoon,
heel simpel. Ik moet nu nog verder gaan in het leven van mijn
principes, op een heel authentieke wijze. Het mooie eraan is
dat dat dag in dag uit is.
De zwangerschap van de tweede was wat complex en we
waren daar veel mee bezig. fe bent moe natuurlijk, de oudste
sliep weinig, en ik betrapte me op een gevoel van 'ik zou wat
tijd voor mezelf willen hebben. Ik wilde dolgraag een week-
endje op een kussentje zitten, waar dan ook. Weg van alles.
In tweede instantie bedacht ik me dat in dit leven elk moment
van mezelf is. Ook in een druk gezin. Elk moment is van en
met jezelf, ook met kinderen erbij. Als je dat niet kunt leven
dan heeft het helemaal geen zin om met veel geregel een
dagje er tussen uit te gaan. Dan ga je er tussenuit en na het
weekend kom je thuis en dan zit je weer met dezelfde drukte
waarin je aandacht voor anderen moet hebben. Maar ik moest
gewoon leren om aandacht voor mezelf te hebben terwÍjl ik
aandacht voor de ander heb.
Wat ik van de Dharma begrijp kan ik meten aan hoe ik mijn
leven leid op juist de drukke momenten, als er veel te doen is,
als er veel van je wordt gewaagd. Ik kan het niet meten aan
hoe ik een meditatieweekend heb beleefd. Dat is alleen maar
voorbereiding op dat andere."

Hoe intzgreer je fu Dhanna ín je werk?
"Op verschillende manieren. Gedeeltelijk hetzelfde als met
mijn kinderen: ik werk namelijk in een organisatie met veel
verschillende mensen met veel verschillende ambities die niet
allemaal op één lijn liggen. Dus ook daar is liefclevolle wien-
delijkheid heel behulpzaam. Wat heel belangrijk is, ik hou van
mijn werk maar ik bèn niet mijn werk en ik ben zeker niet de
rollen die ik daar speel. En dat geldt ook voor andere mensen.
Dat is altijd prettig. Ik heb collega's met wie ik het vakinhou-
delijk niet kan vinden, dat blijven lastige discussies, maar die
ik als persoon wel waardeer.
Ik werk op een technische universiteit en in de techniek is er
meer aandacht voor de dode materie dan voor de levende
mens. En dat is wel eens jammer, ik zie het liever andersom.
Christopher Titmuss heeft een boek geschreven, 'The Green

Buddha', waarin hij schrijft dat we wel van al1es kunnen wil-
len rondom milieu, maar als mensen zich niet zelf een hou-
ding van respect voor de medemens en de omgeving eigen
hebben gemaakt, komen rve nergens. Hii schrijft
'environMENTAL,'mentaï met hoofdletters. Naar aanleiding
daarvan heb ik op mijn werk, de faculteit Bouwkunde in Delft,
een afstudeeratelier opgericht dat heet 'environMENTAL
design, waarin het voornamelijk gaat over je eigen attitude als
architect en stedenbouwer. Het gaat over ontwerpethiek. Dat
is heel erg leuk, want in het atelier gaat het veel meer over wat
je rol is als ontwerper. In plaats van over wat mooi of lelijk is
gaat het meer over het verhaal erachter. Het gaat niet over
Boeddhisme, maar wel over je eigen attitude. Niet over kritiek
en goed en slecht. Er komen ook altijd mensen die met name
geïnteresseerd zijn in een esthetische houding en dan is het
leuk om te laten zien dat er ook andere houdingen zijn ten
opzichte van het vak. Dat je niet alleen vorm aan het maken
bent maar dat je iets doet voor mensen, voor volgende gene-
raties. Dit is hoe ik een ander perspectief, vanuit boeddhis-
tisch denken, probeer in te brengen op de technische univer-
siteit.
Sowieso werkt duurzaamheid alleen vanuit een besef van de
verbondenheid met medemensen, verbondenheid met volke-
ren elders. Respect voor het leven, en ook de voortgang van
het leven, reïncarnatie. Dar ztjn dingen waar je als westerse
mens wat van kan leren als je over duurzaamheid gaat den-
ken. Het besef dat er een groter geheel is, daar gaat het om.
We zijn als westerse mens niet duurzaam omdat we heel erg
op de korte termijn gericht zljn en die verbondenheid niet
zien met de aarde en met medemensen en met volgende
generaties. En daar ontstaat afwenteling: we doen dingen en
er ontstaan problemen elders of op een ander moment."

Wanneer is integratie lastig?
"Een van mijn valkuilen is dat ik me kwaad kan maken over
andere mensen. Ik probeer dingen te doen vanuit betrokken-
heid, en als ik dan zie dat mensen dingen doen zonder
betrokkenheid, zonder daar iets bij te willen voelen ofdenken,
kan ik ook geen mededogen opbrengen. Als ik iemand zie die
verslaaftl is en een auto openbreekt en ik zie hoe hij daarbij
bezig is en kijkt danzie ik een mens in wanhoop. En dan voel
ik mededogen. Zie ik even later iemand op straat lopen die
achteloos een flesje op straat gooit dan voel ik dat niet. Eerder
die andere kant, woede: vooÍ een medemens die totaal niet wil
nadenken over zijn eigen handelen, totaal niet verantwoorde-
lijk wil zijn. Dat vind ik moeilijk. Ik let daar wel op, maar ik
heb daar iets te leren.
Ik rijd auto en als iemand een gevaarlijke manoeuwe maakt
met een auto, dan kon ik vïoeger boos kijken maar tegen-
woordig zwaai ik wiendelijk. Dus ik heb wel de behoefte om
iets mede te delen. Ik heb een oordeel. Ik verhul dat op een
andere manier maar het is nog steeds een oordeel. Het blijft
hetzelÍcle."

Wathelpt je dan op zo'n moment?
'Ademen. Têrug naar de adem.
Terug naar het hier-en-nu, terug naar rrrezelf, het niet bij
anderen leggen, geen verhaaltjes gaan maken.
Dat kun je trouwens ook goed leren van kinderen."

Interviewer C,€rt-tan van Schaik 2l



TTTT INNERMoST ESSENCE oF MIND
Op vríjd.ag z8 juni zooz vertrek ik bepokt en bezakt, sarnen met nog drte andere songfuoleden uit Groningen,

met de trein naar Schíphol orn naar míjn eerste retrsite in lerland te vliegen.

Natuurlíjk heb ík te veel bagoge bij me, want bíj elke vraag &on een veteraan-retraiteganger naar wat han-

dig is om mee te nernen komt er wel een itiru bíj. Maar goed, ik ga op retroite om iets kwijt te raken en níet

om iets te krijgen, dus de terugreís zal een stuk líchter zíjn.

In Cork stappen we in de bus en na een hobbelige busreis van
ongeveer drie uur komen we in Dzogchen Beara aan. Ik ben
direct onder de indruk van de omgeving; prachtige kliffen,
grillige heuvels, mooie luchten en honderden 'midgets' die
ons hartelijk 'ontvangen'. Op het eerste gezicht lijken die diertjes
zo onschuldig,:maal-hetzljnware piranha's die ervoor zorgen
dat je binnen vijf minuten zo'n twintig jeukbultjes hebt.

We schrijven ons in en begeven ons naar de main shrine waar
we welkom worden geheten door Andrew Warr en Christine
Whiteside. We genieten van het feit dat we mogen mediteren
in een ruimte die rechtstreeks uitkijkt over zee. De komende
tien dagen zilhet programma strak in elkaar zodal er weinig
tijd overblijft voor afleiding. Er komt alleen wel een gedachte
bij me op, namelijk: "hoe gaat mijn leven er na de retraite uit-
zien en hoe integreer ik de beoefening in mijn dagelijks
levenl" Gelukkig komt het antwoord in een van de volgende
dagen, tijdens een teaching van Sogyal Rinpoche.

Over 'het innchten van je dagelíjkse beoefeníng' zei híj het vol-
gende: "Neem de sfeer en inspiratie, gecreëerd tijdens de retraite,
mee naar huis en besteed elke ochtend, middag of avond aan
beoefening. Twee of drie uur zov geweldig zíjn,maar probeer
in Íeder geval zo'n 45 minuten te zitten. Het belangrijkste is
om op een vaste tijd je beoefening te doen en het op deze
manier tot een gewoonte te maken.

Elke ochtend van halfacht tot halfnegen doen we de ngóndro,
vervolgens hebben we een uur de tijd om te ontbijten. Daarna
hebben we de eerste van de twee sessies van vijfenveertig
minuten zitten. De eerste t\,vee dagen vind ik vijfenveertig
minuten zitten redelijk ongemakkelijk, maar Tangzamerhand
begin je eraan te rvennen. Ik merk zelfs dat blokkades die
zeggen dat het zwaar is en pijn doet, in mijn geest beginnen
op te lossen. Voor het middageten bekijken we een video of
krijgen we onderricht van Sogyal Rinpoche, die vanaf maan-
dag totale stilte instelt. Ik vind het heel bíjzonder om zo'n
tweehonderd mensen te zien die allemaal de stilte in acht
nemen. |e ziet dat de non-verbale communicatie toeneemt.
Nog nooit heb ik zoveel dagen zien glimlachen.
Sogyal Rinpoche geeft zeer geïnspireerd onderricht en als je,
zoals hij uitlegt, niet alleen naar de woorden luistert maar
naar z11n hele lichaam worden de teachings nog specialer. Hij
geeft ons mee dat de teachings 'sacred' z11n en dat de woorden
een persoonlijk geschenk zijn dat je voor jezelf houdt. Ook
benadrukt Sogyal Rinpoche tijdens de teachings niet te veel te
schrijven (op de hoofclpunten na), maaÍ pas na afloop dingen
op papier te zetten. Op deze manier raken de woorden echt je
hart. De tien dagen zijn in een oogwenk voorbíj, maar ik merk
dat een retraite je werkelijk een sprong vooruit helpt in het
volgen van de dharma.

Dennis la Pré
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Op DE BoEDDHA-cAMPING
Vrnsrac vAN DE Mrorrerrt Rlrxarrr rr.i Lrnen LrNc

Vol verwachting, rnoar met tossen vol concepten, rijden we de berg voorbíj Loilève op. Voor d.e tweede keer

netnen we onze kínderen (Tijs 7 jaar en Rosa 4 jaar) tnee op retraíte. In de auta komen de herínnertngen

oon de voríge keer weer boven. Het was fi.jn, rnoor ook met nogol wot frustraties. Om beurten d'e teachings

volgen, waardoor we beiden m* ha gevoel rondliepen ha allerbelangríjkste te missen. Er was toen onverwacht

geen kinderopv&ng en vijf dagen stihe nt het avondeten. Zoken woar je ols oud.er behoorliik mee in je moag

ksn zitten. Ik zie mezelf nog in de troostelaze kindertenf onderaan de berg zitten: regen klettert op h* dak,

de kinderen ruziën verveeld. met elkoor, vanuit de tent klinkt "Hung Orgyen Yul Gyi Nup Chang Tsanr! en

het enige wot ikkan denken ís: dáár wil ik zitten!

Zouheï. deze keer anders zijn? We bereiden ons voor op het
ergste en nemen ons voor zo ruimtelijk mogelijk te zijn en
alles te nemen zoals het komt.
De aankomst is fijn. Het voelt als thuiskomen. De kinderen
zijn blij hun oom (Alex Peters) rveer te zíen, maar hij brengt
ons gelijk het 'slechte' nieuws: de hele retraite zal in complete
stilte plaatsvinden. Andere tegenvallers: de'parents-meeting'
waar wij hoopten op voorzieningen rond kinderopvang, bleek
alleen over de verantwoordelijlàeid voor de kinderen te gaan
en de riante speeltent van drie jaar geleden bleek niet meeÍ te
bestaan. 'We proberen zo rustig mogelijk ons plan te trekken:
we zoeken een plekje onderaan de berg voor onze tent, zodat
we anderen zo min mogelijk storen. Verder nemen we ons
vooÍ gewoon met de kinderen te communiceren en ons zo
weinig mogelijk aan te trek&en van eventuele geïrriteerde blikJ<en

van mederetraitegangers. We zullen om beurten de teachings
volgen en calculeren het idee dat we veel zullen missen maar
alvast in.
Het blijkt een geweldige retraite te worden. De stilte drukt in
het begin zwaar op ons. Rinpoche verzoekt herhaaldelijk aan
ouders om hun kinderen op een plek te laten spelen waat zo
min mogelijk mensen er last van hebben. Iedere keer voel ik
me aangesproken en ga ik in gedachten na v/aar ze zich op dat
moment zouden kunnen bevinden. Gelukkig zijn het niet
mijn kinderen die ik hoor. Maar in de loop van de retraite merk
ik dat de stilte van de volwassenen overslaat op de kinderen.
Ik zie en voel hoe ze rustiger worden, minder pÍaten en meer
hun eigen gar'g gaan. Een geweldige ervaring! Er blijkt toch
een speelplek voor de kinderen re zljn. Het houten chaletie
naast de boutique voldoet uitstekend. Deze zone wordt door een
aantal ouders en kinderen tot 'praatgebied' gebombardeerd.
Het is fijn om de kinderen in de sfeer van de Dharma te bren-
gen. Tijdens lunchpauzes wil Rosa graag met me in de grote
tent op een kussentie zifien. Ze waagt honderduit over alles
wat ze ziet en ik geef zo goed als ik kan antwoord. Ook Tiis
komt af en toe langs in de grote tent. Het blijkt dat hij toch van
alles opvangt van de teachings, want tijdens het eten vraagt hij
ineens: "Mama, wat is samsara)" Een goede oefening om dat

duidelijk aan een 7-jarige uit te leggen.
Een van de hoogtepunten van deze retraite was het bezoek aan
de shrine van Rinpoche. Op elkaar gepakt, met de kinderen op
schoot, bid ik voor alles wat dat nodig heeft. Ik ben blij en
dankbaar dat ik hier met mijn hele gezin mag zitten, in deze
gewijde ruimte.
Na een paar dagen is er een videoverbinding tussen de tempel
in de tent en de kleinere tempel in de 'barn. Onder andere
voor ouders met kinderen. Wat een luxe! Nu hoeven we dus
niks van de teachings te missen. Tijs speelt meï zlin wiendin
Hylke in het bos of buiten voor de tempel en Rosa vermaakt
zich met een kleurboek en stiften naast me in de 'barn.
Onderhrssen hoor ik hoe Mingyrrr Rinpoche ons alle facetten
van Shamatha beoefening uitlegt. Van de zeven punten van
de houding tot de introductie in de nanrur van de geest; alles
komt voorbij en inspireert me enorm. Ondertussen waakt
Sogyal Rinpoche liefdevol over de retraite. Geduldig legt hij
ons keer op keer het nut van de stilte uit en vraagt hij steeds
opnieuw hoe het met ons gaat. Hij spoort ons aan goede wagen
aan Mingyur Rinpoche te stellen en legt de link tussen de
teachings van Mingyrr Rinpoche en de zijne.
De laatste avond van de retraite is er een tsok met Sogyal
Rinpoche en Mingyur Rinpoche. Het raakt me hoe beide
Rinpoche's daar samen aan het beoefenen zijn.
Stephan en ik zijn er allebei. We maken ons geen zorgen meer
om de kinderen. We laten ze bij ons zitten of in- en uitlopen
en dat voelt prima.
Na de retraite blijven we nog een paar dagen om tijd met familie
door te brengen. Bovendien is de sfeer op Lerab Ling ons zo
gaan bevallen dat we eigenlijk helemaal niet weg willen.
We pakken onze spullen om de berg weer afte dalen. Behalve
de tassen met concepten. Die hebben we uitgepakt en nemen
we niet meeÍ mee. Ook de kinderen zijn teleurgesteld als
we echt \'\ieggaan. Tijs troost ons en zic]nzelf door te zeggeni
'Ach, volgend jaar gaan we toch gewoon weer naar de
Boeddha-camping!"

Marlies Musch 2)
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Ondanks dat ile Ngóndro redelift nieuw voor tne wos leek het me een goed idee om als eerste Retraite dc

Ngiindro retraíte te gaan bijwonen. Toen we in Stroom z begonnen met de Ngónilro voelde het alsof een and.e-

re fose wos &&ngebroken binnen het Riga cuniculum en vooral ook binnen mijn eigen bmefeníng. Een

sprong in h* uiliepe" leek me dus wel een uitdoging.

LrREN FrrrsEN

Nou, de diepte heb ik gevoeld in allerlei opzichten. Aangezien
Sogyal Rinpoche nog in Dzogchen Beara was, waren de eerste
dagen van de retraite voornamelijk gericht op studie. Daarna
kon Rinpoche gericht zljn onderrícht gaan geven. De begin-
ners lregen de zogenaamde "crash course" Ngóndro. Voor de
gevorderden werden bepaalde onderdelen uit de Ngóndro ver-
der verdiept. Voor mi1' als beginner was deze crash course een
zeer nodige maar aangename verdieping. In drie dagen werd
alles tot in de kleinste details behandeld. Vooral de Refuge
visualisatie en Vajrasattva hadden een grote impact op mijn
hele gemoedstoestand. En natuurlijk begonnen we iedere och-
tend met de Ngóndro zelf, rnel iedere dag de focus op een
ander onderdeel. Zelfs 's nachts ging de "7-line Prayer to Guru
Rinpoche" nog door mijn hooftl!
Op de derde dag begonnen we met stilte. De hele dag niets
zeggen, afgezíen van r,5 uur bij het avondeten, brengt een
hele hoop in je eigen wezentje teweeg. Door het ontbreken
van afleiding - i.e. drukke gesprekken met anderen - krijgt
het onderricht en de beoefening beter een plek; er is meer
ruimte en tijd voor verwerking en wederom die verdieping.

Tijdens deze periode kregen we ook bezoek van Orgyen
Tobgyal Rinpoche en een groot aantal Tulku's en monniken
die een ro-daagse Drtipchen-beoefening kwamen v erzorgen.
Na het arriveren van Sogyal Rinpoche kregen we ook nog
bezoek van Neten Chokling Rinpoche en Mingyrr Rinpoche.
Door het bezoek van deze Lama's, Tulku's en monniken ont-
stond er een hele aparte en fijne sfeer. Ik was erg onder de
indruk van hun beoefeningen in de Tempel en de ceremonie
op "The Hilï'. Ondanks deze hoge Vajrayana-rituelen, waar ik
als "leek" weinig concÍeets van begreep, was het zeker moge-
Iijk om gewoon in de sfeer te verblijven en/of je eigen mant-
ra's te reciteren ti;'dens deze beoefeningen. Sogyal Rinpoche
en de instructeuÍs gaven ook duidelijk aan welke manÍa's eï
voor ons geschikt waren op welk moment.

Het werd voor mij steeds duidelijker dat datgene waar we met
zijn allen mee bezig \Maren, de Ngóndro, maar vooral ook met
het Tibetaans Boeddhisme in het algemeen, niet "zomaar iets"
is. Het gaat er niet om de beoefeningen te gebruiken om je er
gewoon lekkerder bij te voelen of om rustig te worden. Dit zijn

I
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natuurlijk zeer welkome
bijproducten, maar het
materiaal waar we mee
werken, het onderricht
dat we mogen ontvan-
gen, Sogyal Rinpoche die
we als "onze" leraar
mogen beschouwen en
de groep mensen die
allen hiermee bezig zljn,
maken duidelijk waarom
de drie juwelen inder-
daad de drie fUWELEN
worden genoemd: de
Drie Kostbare fuwelen.

Na een week in Lerab
Ling dacht ik dat ik wel
een beetje begreep wat
Lerab Ling rvas en wat er
allemaal gaande was.
Maar goed, toen begon
alles een beetje te wanke-
len. Bijvoorbeeld na een
d"g Iang ceremonies,
rituelen en gÍote hoeveel-
heden beoefeningen en
zegeningen organiseerde
Sogyal Rinpoche een
dans-feestje voor de
Lama's, Tulku's en mon-
niken. Van het ene op het
andere moment staat de
muziek keihard, treed
een buikdanseres op,
komt een Michael
|ackson imitatie langs en
staan mensen met een
glas wijn lekker te dan-
sen. Is dit ook Lerab
Lingl

Stemmingswisselingen
waïen toen ook de orde van de dag. In de ochtend was ik vre-
selijk chagrijnig en met veel moeite "alweer" die Ngóndro aan
het doen. Wat je tijdens de eerste dagen als wonderbaarlijk
mooi beschouwde is ineens iets wat heel ver van je af staat.
"Waarom iedere dag hetzelf<le) 'Waarom leggen ze roo keer
die Vasjasatva-visualisatie uitl" Maar in de middag zat ik, na
een mooie presentatie van Ani Sherab (non en studente van
Rinpoche), weer goed in mijn vel en voelde ik weer een sterke
verbinding met het onderricht en met de beoefening.
Het was de gewoonte om regelmatig met de gehele groep een
Vraag & Antwoord sessie te houden. De organisatie - op ver-
zoek van Sogyal Rinpoche - wilde weten rvat er speelde bij de
mensen. Tijdens een van die sessies zat ik weer in zo n diep-
tepunt en riep dus ook voor de groep dat ik het helemaal had
gehad met de Ngóndro. Wat onwennig grappig als iedereen
dan ontzettend hard moet lachen ... Ik had er op dat moment
dus ook niet bij stil gestaan dat Sogyal Rinpoche een lijst zou
krijgen met de punten die iedereen had geroepen. "Being fed
up with the Ngóndrol Who is Martijnl", vroeg Sogyal
Rinpoche. Ik kon er niet onderuit en vertelde Rinpoche wat
nerveus dat ik de herhalingen beu was. Uren achter elkaar

werden vaak gebruikt
om de commentaÍen
van 'Chokyi Drakpa',
'Zíndr| en 'Zwr Gyerl
vooÍ te lezen. Niet één
keer, maar steeds
opnieuw en opnieuw en
opnieuw. Sogyal
Rinpoche nam het heel
serieus en hij nam echt
de tijd om een teaching
te geven over "The
Wisdom of Repetition'
(De Wijsheid van
Herhaling). Hij verge-
leek het onderricht met
"fietsen'. Eén keer trap-
pen zorgï er ook niet
voor dat je blijft fietsen.
Alleen door het steeds
blilven tÍappen
opnieuw en opnieuw en
opnieuw - ga je pas voor-
uit en vooral sneller en
sneller. Mijn eigen
ideeën met betrek-
king tot de Ngóndro vie-
len natuurlijk meteen
uit elkaar en alles kreeg
\Meer een plek. Het was
best vreemd om te
horen dat Rinpoche mij
- als rasechte Nederlan-
der - kon uitleggen hoe
je moet fietsen! Het was
heel prettig om achteraf
te horen dat heel wat
mensen veel baat had-
den bij deze teaching.
Het is blijkbaar een
gevoel waar iedereen
mee te maken heeft.

Doordat ik de Ngóndro beu was, en door deze teaching van
Rinpoche als reactie daarop, woeg de organisatie mij een
dankwoordl'e te doen op het einde van de retraite. De moge-
lijkheid om Sogyal Rinpoche te bedanken voor het feit dat je
je beoefening helemaal beu bent, sla je natuurlijk niet aÍl Nee
hoor, ik vond het een fantastische gelegenheid om Sogyal
Rinpoche persoonlijk en namens de groep te mogen bedan-
ken voor de afgelopen periode.

Het waren een bijzondere 3 weken die inderdaad een verdere
diepgang hebben gegeven aan mijn beoefening. Belangrijk is
nu hierin proberen te veólijven en de komende tijd proberen
de beoefening op een voor mezelf goede manier te integreren
in mijn dagelijks leven. En met betrekking tot het beu zljnvan
de Ngóndro, dat is op dit moment helemaal over. Aangezien
alles vergankelijk is kan dit gevoel zeker terugkomen maar we
weten nu hoe het werkt : blijven trappen zorgt ervooÍ dat we
echt vooruit komen, opnieuw en opnieuw en opnieuw ...
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EEN BRANDENDE VotKSwAGENBUS
AtS MANDATA OFFERING
Na jarenlang orn de mondals+fferingheen gedrooid te hebben, hebben

toe aongezet om een aanv&ngmet dezebeoefeníngte maken.

Na mr.jn drte maanden-retraite in Lerab Língin 7gg7, dacht ik een

ín Lerab Ling, de videobond van Ian Moxwell over d.e

benodigdeknowhow eigen te moken.

Verder kocht ik de mandala-offerandeset. Wat kon er nog mis
gaanl Overtuigd van een vlot ter hand nemen van deze beoe-
fening, ging ik opgewonden naar huis om fors te accumule-
ren. A1 gauw bleek dat ik telkens het beginnen ervan wat voor
me uitschoof; misschien kon ik maar beter eerst de rest van
de Ngóndro afmaken; bovendien waren de Tendrel Nyesel en
Riwo Sangchó ook goed om te doen... Dus al met al was de
noodzaak niet zo groot.
Tijdens stroom 3 had ik inmiddels wel de rijst gemaakt en een
geel doek en wat "precious stones" aan het geheel toegevoegd,
als ware het een recept. Deze kleurrijke uitrusting stond
vooral prachtig aanwezig ïe zíjn, maar aan de daadwerkelijke
beoefening kwam ik niet toe. En van uitstel kwam afstel. Zo
leek het tenminste.
Deze zomer echter was ik er heilig van overtuigd dat ik m'n
hele uitrusting mee moest nemen. Mljn z4-jaar oude, trouwe
Volkswagenbus die al die jaren m'n reÍaiteplek was geweest
op Lerab Ling had nog een bovenkastje wij om de hele set in
op te bergen. Maar ook in Lerab Ling bleek m'n geest weer
snel allerlei redenen te vinden om in de geest van de fantas-
tische teachings toch vooral andere beoefeningen te doen, met
name shamatha-beoefening.
Mijn eigen concept was dat meerdere mensen mandala-offe-
ring zouden doen in de Barn, zodat ik daar rustig wat kon vra-
gen en dan een begin kon maken.
Na allerlei intensieve beoefeningen, rnaar zonder mandala-
oÍlering, werd ons de mogelijkheid geboden een uitleg over
Mandala offering te volgen van de non Sangyé Chózom met
teksten en aantekeningen.
Eindelijk alles compleet, dacht ik.
Tevreden over deze prachtige en inspirerende weken reed ik
met Joost Willems terug naar Nederland. Vanwege de te ver-
wachte vakantiedrukte in Frankrijk liet ik me door verschil-
lende Sangha-wienden overhalen om via Parijs te rijden. Nog
steeds in stilte en met slecht weer reden we, deels in de twee-
de versnelling, gestaag richting Parijs. De bus hield soms wat
in, maar ik was een hoop gewend met mijn oude bus.
Na een wissel lag ik net achterin te slapen toen Joost me wak-
ker maakte, omdat we aan het einde van de "péage" waren en
dus moesten stoppen om te betalen. Het vervelende was ech-
ter dat de motor was afgeslagen. f oost vroeg of ik hem weer
aan de praat kon krijgen, want hem lukte het niet. Ik kroop
naar voren. Tijdens mijn startpogingen echter waren er aller-
lei auto's om ons heen druk aan het toeteren geslagen. Nog
wat slaperig draaide ik het raampje omlaag en keek naar ach-
teren, waar ik tot mijn verbazing een grote zwarte rookpluim
uit m'n :molor zag opstijgen. Snel sprongen we uit de auto om
poolshoogte te nemen. De rookpluimen bleken vlammen te
zljn die van onder de motorkap vandaan lovamen. Ik greep de
brandblusser en deed de klep omhoog om het lrrur te blussen,
wat redelijk lukte, ware het niet dat de blusser te klein was.
Aangezien er niemand direct hulp bood, bleef ons niets
anders over dan te redden wat er nog te redden viel.
Gelukkig kon ik al m'n Dharma boeken op tijd buiten zetten,
net zoals alle spullen van Joost.

eindelijk

teachings

zelf de

Voor m'n kleren, schoenen en andere spulletjes, inclusief de
mandala- ofíeringset, die boven in een kastie lagen, was het
helaas te laat. De matras was al aan het branden en we wisten
niet wanneer de boel kon ontploÍfen.
De vreemdste gewaarwording was echter dat we allebei zon-
der ook maar iets van paniek te voelen eerst alleen handelden
(action) om daarna een sterk gevoel van "as- it-isness" te heb-
ben. Zo keken wij, 's nachts om 3 uut, omringd door rijen
auto's, in volledige rust toe hoe mijn Volkswagenbus totaal
uitbrandde.
Terwijl de hele hulpverlening inmiddels massaal om ons heen
stond, loram het hoofd van de brandweer naar me toe en over-
handigde me met beide handen de mandala-oÍferringset, het
enige wat van al mijn spullen nog intact was. "Kunt u hier nog
iets mee, meneerl, zeihíj.
Ik liep met hem naar de inmiddels uitgebrande auto en op de
plek waar hij de set gevonden had, vond ik bij het licht van
mijn zaklamp tussen de totaal verkoolde resten het topstuk en
een "precious stone". Op dat moment wist ik dat het een grote
Mandala-offerande was. Het werd het onvoorwaardelijke
begin van mijn beoefening.
Het onderricht van Sogyal Rinpoche van de laatste dag kwam
steeds weer in m'n hoofd.
Rinpoche zei toen dat na zulk intens Dzogchen-onderricht
oud karma zich verhevigd kan manifesteren in de vorm van
heftige "obstacles", zodat het versneld kan worden opgelost.
Na deze levensles in onthechting, zljnwe met een vervangau-
to veilig thuisgekomen. De volgende dag heb ik de oÍíeringset
schoongemaakt, nieuwe rijst gekleurd. En van Gerard kreeg ik
de teksten met aantekeningen.

En zo is het er toch nog van gekomen, ik accumuleer elke dag
en weet nu wat een Mandala-offerande is. Moge deze gebeur-
tenis anderen helpen de Mandala-oÍfering ter hand te nemen
zonder dergelijke obstakels.

z6 ïbn van der laaken



DzoccHEN RtNPocHE BEZoEI(T
NTDERLAND
Van 9 tot en met 16 september heeft Dzogchen Rinpoche Nederland bezocht. op uitnod'iging von Rigpa

Nederlond gaf Rinpoche tijdens het weekend teochings in het Rígyta-centrum in Amsterdam, in de week hier'

aan voorofgoand bracht Rinpoche verschillenile werkbezoeken ín het lond. Ik rnocht Dzogchen Rinpoche twee

dagen begeleiden op werkbezoek aon verschíllende ondememingen. Wat een eer!

.16..

Dzogchen Rinpoche is een rasechte organisator/ondernemer

"n 
.ér ware tethneut. Zoheeft hij in Dhondeling settlement

inZtÀd India velerlei zeer concrete zaken opgezet zoals het

klooster zelf natuurlijk, maar ook b.v. een bejaardenhuis, een

spaghettifabriekje, etc. Ook haalt hij met plezier een motor-
bloËuit elkaar... Vanwege deze interesses hadden we bezoeken

gepland aan twee bedrijven die op organisatorisch en technisch

Ë.bi"a biizonder zijn te noemen. Samen met Joost Willems
Ën Ton van der Laaken zijn het mooie inspirerende dagen

geworden.

Dinsdag bezochten wii de fabriek van MHB te Herveld' Hier
maakt inen stalen en aluminium glasgevels voor utiliteits-
bouw in Nederland. Het is een echte ouderwetse fabriek, waar

vakmannen nog met de hand, dagen staan te werken aan één

product. Er woidt gewerkt met "zelfsturende teams"' Om de

ieams uit te dagen óp creatief gebied heeft het bedrijf een cre-

ativiteitsprijs iàgeste1d. Het winnende team krligt-een budget
toegewezen *"ih.t mag doneren aan een zelfgekozen doel'

Heiwinnende team heeft in mei dit jaar haar budget gegeven

aan Dhondeling settlement. Dzogchen Rinpoche wilde van de

mogelijkheid gébruik maken om dit team te bedanken, maar

oolám te zien en te horen hoe een bedriif werkt en draait met

zelfsturende teams.

's Avonds was Rinpoche ie gast bij ons thuis waar we een gezel-

lig etentje met de Nijmeegse Sangha ha-dden..Heelbijzonder
oá zo dichtbij en informeel met Dzogchen Rinpoche samen

te zljn.In dit iamenzijn was voelbaar hoeveei kracht en-wijs-

heid achter ziin gewone dagelijkse voorkomen schuilgaat'

Alsof er een krachi door de sluier van het alledaagse komt'

De volgende dag hebben we de scheepswerf IHC in Krimpen
aan de Lek bezocht.
Dit is een scheepswerf met r2oo medewerkers, waaÍ grote

oceaan-zandzuigels worden gemaakt. Dit zijn gigantisch grote

zeeschepen die óver de hele wereld worden ingezet om de zee-

bodem ài.pet t. graven. ook hier wordt gewerkt met zelfstu-

rende teams en hêt was zeer interessant om te zien hoe rzoo
mensen samen zon gigantisch groot schip kunnen bouwen'
Ook Rinpoche was hiervan onder de indruk.
Op het moment van ons bezoek lag er een grote zand,zuiger

klàar voor oplevering, die we mooi konden bezichtigen'
Saillant detaii was he1 feit dat deze zandzuiger voor China

bestemd was, en dat er allerlei Chinese officials rondliepen
om de boot te controleren. Ik ben benieuwd \Mat ze dachten

toen ze Dzogchen Rinpoche hoorden vragen waar hij een oor-

logschip kon kopen.....
HËt beioek *"s-".tt mooie gelegenheid om samen te filosofe-

ren over manieren van orgattiseien en leidinggeven, en welke

het mooiste resultaat zal-leveren, zowel wat betreft werkple-
zier enwelzijn als ook het eindproduct. Er lijkt geen eendui
dig beste manier ïe zlin. Wel dàt de methode zeer fijn afge-

stJmd hoort ïe zlin met de cultuur van het land waarin de

organisatie zich bevindt.

We sloten de twee dagen af met een lekkere lunch bij Hotel
New York. Daarna t""á ik naar huis met een rust/energie die

ik alleen maar ken als ik thuis kom van een retraite"' het

waÍen twee bijzondere dagen.

$l[
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Mark Mathijssen

SpoNsoRAvoND

Tijdens het bezoek van Dzogchen Rinpocheis er een sponsor-

avond georganiseerd door de stichting Shenpen die is opge-

richt oá in\ederland fondsen te werven voor het Dzogchen

klooster en Dhondeling settlement. Mensen die betrokken zijn
bij de fondswewing wáren uitgenodigd en Paul Phillipsen en

Dzogchen Rinpoche hebben een korte uiteenzetting gegeven

u"t. áe stand ván zaken rond de fondswerving en de proiecten
die komende tijd in Dhondenling settlement opgezet worden'
En er zlin tti.n*" verzoeken voor sponsoring gedaan'

Rinpoche heeft video Íilm laten ztenvan de nieuwe proiecten

op Ëet settlement die gemaakt is door een stel Zwitserse tand-

aitsen die een tiid aIs tandarts op het settlement gewerkt

hebben. Er waren een paar hilarische momenten zoals de ope-

ning waar we gedurende 3o minuten hebben mogen bekijken

hoe het landschap eruitziet, en daarna eindelijk beelden over

het klooster. Op het terrein waren diverse bouwactiviteiten
gaande onder andere aan de pooÍt van het klooster en een uit-
Ëreiding van een van de verbftjven van de,monnjken' Een deel

van de ídeo ging over het bezoek van de tandartsen' Larrge

rijen kindereà die in hoog tempo een onderzoek naar hun
gebit kregen, en sommige werden -geliik behandeld' Een

áemonstrátie ven het poetJen van tanden die door middel van

ouderwetse schoolborden en met handen en voeten met de

Tibetaans-talige kleintjes toegelicht werd. Erg leuk om te zien

en vooÍ de kinderen was het een vrolijke boel! De meeting

was geslaagd voor de aanwezigen en erg.motiverend voor de

*.nï"r, di"e zich met de foádsenwewing voor Dzogchen

Klooster bezighouden.
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IfuTACHAKRA FoR WoRtD PEACE
Gnnz zoo2

Graz is een stail in h* oosten van Oostenrtjk, ongeveer too km oniler Wenen. Een kleine groep geinspíreerile
Boeiffihisten (Societyfor the promotíon of Buitdhíst Values -She Drup Ling, Graz Buddhist Center) zagkans
de burgemeester von ile stail enthousíast te maken om Z.H. de Dalai Latna uit te nodigen voor een bezoek
oan Groz, waarbij Z.H. een Kolachakra-ínitiatíe zou uitvoeren ter bevorilertng von ile werelilvreile.
Burgemeester Alfred Stingl liet zich doarbij ondersteunen door d.e Oostenrijkse Boed.ilhístisch Unie, de
Gouvemeur van ile Federo.le Staat Stiermarken, w&arvon Graz ile hoofdstad ís, en h* Ofice of Tíbet in
Genwe. Z.H. stemile toe met als extra overwegíng, de centrale kging van Groz en ilat het goeil bereikbaar
is voor het grote oantal Tï.betanen ilot in Zwitserland woont.

Htr stsr,ufi
Al m.eer d.an een jaar van tworen had.den we besloten te gaan. Niei
dat we wísten wat een Kalachakra betekent, maar om.dai we sroas
weer een aantal dagen bíj de DaJaí Lama wil.den zijn. Dat *i, on',
in september zooo ín Lerab Gor (Frankríjk) ook io goed bevalhen.
Dt voorg.É*rr.atme
Proktísch: al yneer dan emjaar van tevaren hadden vre ons opge-
geven, het geld was afgeschreven, d,e carnpíng gereserveerd., de caía-
van onderhouden, de agenda vríjgelwuàen-en de thuisbosís ínge-
lícht.
Inhoudelijk:.een boek gekocht, dit gepoogd. te lezen, wel erg moei-
Iíjk allemaal (zoals een ervaren aokànii ons ol gezegd. Uía1 , aan
nraar open en vol vertrouwen ernaq.rtoe.

We waren heel tijdig uit Nederland vertrokken. We konden
ons daardoor goed installeren op de stadscampingvan Graz.
Die zou later vol komen te staan met Kalachakràgaágers. Toen
we opdag o het'Messegelànde" opreden. waar d"e Kálachakra-

ïnitiatie zou worden uitgevoerd in een splintemieuw pavil_
joen, zag een Nederlander aan ons nummerbord waar wË van_
daan kwamen en dirigeerde ons direct naar een mooie par-
keerplaats. Een grote groep wiiwilligers was bezig om twee
verdiepingen kale tentoonstellingshál om te toveien in een
ruimte met een Tibetaans-Boeddhistische sfeer; een balie
waar de kaarten werden verkocht, winkels met allerlei
Tibetaanse en Boeddhistische producten, gezellige eetplek-
ken, een counter waar video's eà audiobandJes veriocht zou-
den worden van alles wat er plaats zou vinden. Overal gebeds-
ul"gggl,l?lgka's, het_beton viet al bijna niet meer op."T.rrs.r,
die wijwilligers, twee handen vol bekende Rigpa-meáestuden-
ten en de nodige andere Nederlanders

Dr lrsxsrlruÁssÁ
Zo'n Kalachakra organiserm ze niet alleen voor ons. Er waren nog
Sooo anderm. In het weekmd van de ínwijding wel rc.ooo. Eí
dql ís veel. Ied,ere keer weer dlmaal to"gt i'A*ri)iging, d.oorz8



rnetaa.Id.etectorpoortjes. We waren altijd vroeg ín de zaal, bíjna
twee uur van tevoren. Dan kan je langzaom aan al die nlensen

v)ennen. Maar het waren wel heel veel rnensell.

Mowcorrrv
Het ís best wel wen schakelen, als je hoort vragen hoeveel

Mongolen er ín de zaal zitten. Det zíjn d,us mensen uít Mongolië.
Vaak prachtíg gekleed. En hun taal ís Russísch en de Mongoliërs
zijn bíjna allemaal boeddhíst. Weer wal geleerd.

EtN Trcxrurrvsr nru.ur
Het was heel mooí om te zíen, hoe al de Tibetanen díe er waren,
veelal uít Zwítserland, het heerlijk vonden elkaar weer te zien. Het
was één grote reilníe, rnet grote en kleine kinderen. Deels trad'ítío-
neel gekleed.. Deels níet te onderscheíden van westerse jonge men-
sen. Met prachtig zwart haar, dat rood, gwerfd. moest worden, net
als onze pubers hun blonde haren bíjvoorkeur zwart verven.

Z.H.lnad er op gestaan een openbare lezing te geven voor de
inwoners van Graz. Op zaterdagmiddag (dag r) was dit het
niet oÍficiële begin van elf dagen met overweldigende indruk-
ken. Weer hadden we die ervaring waarover we alleen kunnen
praten met mensen die het al weten, nl. dat we alles wat Z.H.
zei, al eerder hadden gehoord en dat het allemaal nieuw was.

Dr runrrv
Ied.ereen had een vaste plaats, dus je leert langzaam maar zeker de

rnensen kennen, d.íe bij je ín de buurt zítten. Mensen uit Londen,
uit Peijs, Tibetanen en ook ntensen uít Graz. Dan weer Engels

preten, dan weer Duíts. Ons Tíbetaans ís niet zo goed, d'us d'an

noaar vnendelijk knikken en lachen. Elf dagen elkaar steed.s weer

zien, schept wel een band.

Dt Dtrttr l-ma (1)
Wehad.denhet geluk, dat de Dalai Lama ied,erekeervlaklangs ons
liep als híj de zaal betrad. en weer wegíng. Omgeven door stwige
bweilígíngsmensen, d.aardoor altijd op een afstand, rnaa,r zeer
vríendelíjk groeten en kníkken. Vooral d.e Tibetanen werden extra
gegroet. Velen stonden íed,er keer weer klaar met een kata, maar het

ís ze nooit gelukt d.eze te geven. Toch genoten ze zíchtbaar, zo dícht
bij de DaIaí Lama ín de buurt te zíjn.

's Avonds was de echte opening. Manfred Klell, de voorzitter
van She Drupling en de spil van de organisatie, liet in afwis-
selend Duits en Engels een staaltje vanzíjnkunnen zien.

Mervrnro
Manfred was de voorzitter va.n het comíté, dat alles georganiseerd
had.. Híj deed de openíng met veel humor. Zo te zíen een bijzond'er
mens. Als jarenlang beoefenen je zo stwig, aanwezig en helder
maakt, dan noodt dat tot navolgen. Op d.e eerste avond heefie híj
ons allemaal welkom, en legde de regels uit waar we ons a&n te

houd.en had.den. Uiteraard zijn er regels nodíg als je met zoveel

n'Lensen bij elkaar bent. Maar het is toch wel bijzonder, d.at hij d'at

allemaal wíst over te d.ragen zonder als schoolmeester of sergeant

over te komen.

De Lama (in dit geval Z.H.I en de monniken van het Namgyal
Klooster uit Dharamsala waren 's ochtends al bezig geweest
om de grond waar de Kalachakra-mandala moest worden
gemaakt ritueel voor te bereiden.

Dt Deut lawe (2)
Hij gaf d,íe míd.d.agen ínleidend onderncht ter voorbereídíng op d.e

inítíatíe. Dan merk je, dat je bíjleert. In Lerab Gar genoten we

vooral van een totaalbeeld,. Maar nu kond'en we het ond'errícht vol-

gen. Er ond,erwijl over nq.d.erLken, kíjken of íets herkewb&ar wa.s, er
later samen over pretetu. Toch wel mooi als je iets van je eigen ont-
wíkkeling zíet.
De Dalai Lama was natuurlijk zo held'er, humorístísch, eenvoudig
als altíjd. Maar ook heel precíes: u)e nnoeten vooral geen denkfou'
ten maken. En ook heel goed ged.ocumenteerd: steeds terugríjpen
op grote Indiase en Tíbetaanse rneesters.

Ook op de daarop volgende negen ochtenden en de eerste drie
middagen werden op het podium voor in de zaal rituelen uit-
gevoerd door de monniken onder leiding van Zline
Heiligheid. We mochten daar zo veel als we wilden bij aanwe-
zíg zljn, gebeden, schitterende dansen, beoefening, alles ter
begeleiding van het ontstaan van de Mandala.

Dt ZaNownNoa,te
Bíj een Kalachakra-ínítíatíe hoort ook een zand'mand'ala. In een

'huís', gebouwd op het podiutn, w&ren d'agenlang monniken bezig
deze mandala te maken. In d.e nok van het 'huís' híng een carne-

ra, zodat we op de scherrnen konden zíen, hoe híj steeds weer groei-
d.e.

Tíjd,ens de ínitíatíe word je ín deze mandala bínnengevoerd (uiter-
aard niet fisíek) en worden de daarín wonend,e 'deíties' aan je voor
gesteld.. Na de ínitiatie kon je de mandala bekijken. Dat hebben we

niet gedaan, omdat dat weer lange wachtijen betekend'e. Op de

laatste míddag wordt de mandala opgeveegd. en ín d'e rivíer
gegooíd. Dit ís om d,e zegen díe ín d.e mandalq aanwezíg is, uít te

delen aan de wereld.

De Mandala wordt als hij klaar is, samen met het beeld van
Kalachakra (het mannelijk methodisch principe) en de
Consort (het wouwelijk wijsheidsprincipe), het hart van de
ceremonie. De Mandala is een tweedimensionale aÍbeelding
van het vele verdiepingen tellende paleis van Kalachakra en de
Consort. Deze zljn "koning en koningin' (niet echt een goede
aanduiding, maar we weten niet beteï) van het land Shambala
dat wordt bevolkt door Bodhisatwa's en een grote verzameling
'deities'.
In de wereld waarin wij leven concentreert de macht zich
Tangzamerhand in handen van één tiran. Deze valt op het top-
punt van zljn macht Shambaia binnen. De Bodhisattva's zul-
len hem hartelijk ontvangen, maar hij reageert niet en gaat
door met vernietigen. Dan schakelen de Bodhisattva's hun
"geheime" communicatietechnieken in en vernietigen de
macht van de tiran. Vanaf dat moment zal eeuwige wereldvre-
de een feit zijn. Overigens deze achterliggende mythe speelt
bij de initiatie geen enkele ro1. Er wordt waarschijnlijk van uit
gegaan dat het verhaal wel bekend is. Waar het om gaat is de
rituele voorbereiding van de Leerling op dag acht, gevolgd
door het binnentreden van de Mandala (het paleis) op dag
negen, waarna op dag tien zeven initiaties volgen. Een initia-
tie is niet het bereiken van iets, het is het krijgen van toe-
stemming om te gaan werken aan het bereiken van iets. De
Permissie die hier gegeven wordt is de Permissie om te gaan
werken aan de eerste 7 stadia van het Bodhisattva-schap.

s'mnryrrit{3Ë'l
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Boawtcrrte, Srurvyane rN Vegne voce
In de ínítíatíe gebruik je je voorstellíngsverrnogen orn van alles te
vísualíseren. Dit doen webijvoorbeeld ín d.e Ngónd.ro ook. De Dalai
Lama benod.rukte, dat we niet rnoeten denken dat a.l deze 'deíties',
al díe Boeddha's, ergens aanwezíg zíjn bíjvoorbeeld ín een andere
wereld. Nee, de beelden komen voort uít fu, geest van de beoefenaar.

Je moet dus een d.iep besef van leegte, Shunyata, hebben, orn rnet
Vajra yoga bezig te gaan. En dit begrip van Shunyata rnoet
gecombineerd, zíjn met de wíjsheíd en het mededogen van
Bodhícítta. Want we doen het niet voor onszelf, we doen het voor
aIIe levende wezens. Belangrijk onderd.eel van de voorbereidíng op
de inítíatíe is dan ook het aflegen von de Bodhísattvagelofie.
lrrc varv LTEGTE
Blijkbaar had de vertaler van het woord Shunyata een hekel aan
het woord 'emptiness', want híj kwam vaak met het woord, 'such-
ness', door ons in het Nederland.s omgezet ín 'zulksheid' . IJiteraard
zíj het geen van beid.e bestaande woorden, rnaer ze geven na&r ons
ídee een beter beeld van wat met Shunyata bedoeld wordt.

Dn wnrettns
Essentíeel voor het welslagen va,n een bíjeenkomst rnet rnensen v&n
zoveel natíonalíteiten zijn de vertalers. De Fransen hadden het
weer goed getrffin met Matthíeu Ricard als vertaler. Híj viel trou-
wens ook nogwel eens in voor d.e Engelse vertaler. Wij luísterd.en het
nxeest na.ar d,e Engelse vertaler, dezelfde, waar v)e zo'n band mee

gwoeld. had.d,en in Lerab Gar. Heerlíjk, Engels met een Tíbetaans
accent. Maar op den duur leer je d.e afwíjkíngen herkennen, en
weet je dat hij met íets dat je verstaat als 'vulnerable trut' d,e four
noble truths' bedoelt. De ltaliaqnse vcrtaler u)es vaak slecht te ont-
vangen. Die moest regelmatíg checken of híj zijn gehoor nogbereík-
te, d.an zag je íneens allemaal hand.en de luch,t ingaan, om de ver-
taler te tonen dqt ze hem noghoorden.

Zijne Heiligheid geeft hiertoe een geleide meditatie van drie
maal vier uur. Tijdens deze geleide meditatie worden de leer-
ling vragen gesteld die we allemaal netjes op papier kregen
om goed te beantwoorden. De Lama-Deity waagt: Who are
you I What do you wish to accomplish l Antwoord:
"I am a fortunate Mahayana practitioner and I long for the
state of Great Bliss." Na een tijdje is er geen verschil meer tus-
sen meditatie en'werkelijkheid'. (Hoezo, werkelijtrrheidl).

ZtetN r.P.v. rNrrrATrE
Het was voor ons geen vreag: aan de ínitíatíe waren we nog níet
toe. Het heefi consequentíes voor je beoefeníng, díe wíj níet kunnen
overzíen. En dan nog, tantra yoga is íets d,at ver van onze ontwik-
keling staat. Maar je kan een ínítiatie ook als zegening nen'Len.

Raar woord, eígenlíjk, 'nemerl, want je kríjgl het. Zo voelt het, d,at
je een groot geschenk krijgt aangereíkt, waarvan je weet, dat je níet
bevat hoe waardevol het ís. Wat een zegerl.

Op de dagen van de feitelijke ceremonie groeide het aantal
aanwezigen van 8.ooo naar ro.ooo. De Dalai Lama maakte
daar een paar cynische grapjes over, die er feitelijk op neer
loramen dat hij de teachings op de drie dagen voorafgaand
aan de ceremonie belangrijker voor ons vond dan de ceremo-
nie zelf. De middagen van de dagen 4,5 en 6 had hij nl. les
gegeven over de volgende teksten: van Acharya Kamalashila,
The Middling Stages of Meditation; van Ngulchu Thogme
Zangpo, de Zevenendertig Opdrachten van de Bodhisattva en
van Lama Atisha Dipamkarashrijnana, de Lamp voor het Pad
naar Verlichting.

Dt lrtztvcttt vAN LTNEAGE Mrrsrr.Rs
Ër waren vijf lezíngen steeds van een belangríjke vertegenwoord,íger
van een lineage. De lezingen waren heel verschíIlend,, sontmíge
spraken ons heel erg aan, andere kond.en we niet volgen, of waren,
voer ons, eínd,eloos saa.í. Maar de bood.schap was duidelijk: de
DaIaí Lama ís er voor olle Tibetaanse boedd,hísten. En de overeen-
komsten zijn groter dan de verschillen.

Vrcn or wrc
Ons waren er tot nu toe slechts víer bekend.. De vffie blijkt d,e

Bónpo te zíjn. De leíder van d.e Bónpo werd door de Dalai Lama
volled.ig gelijkgesteld met, bíjvoorbeeld, de leider van de Sakya.
Leerzaam, tot nu toe had.den we olleen maar negatíwe verhalen
gehoord, over de Bónpo. Blijkbaar kan je er ook anders naar kíjken.
De ínhoud van de lezing kwam trouwens heel bekend voor. Bónpo
gebruíkt veelf.Iosof.sche uitgangspunten die ook in de andere stro-
mingen van het Tíbetaans boedd.hísme gebruikt worden.

Op de vijf avonden van dag z tlrn 6 gaven de vi1'f leiders van
achtereenvolgens de Bónpo, de Nyingmapa, de Sakyapa, de
Kagyu' en de Gelugpa-traditie een uiteenzetting van de essen-
ties van hun traditie. Het was voor ons en meerdere aanwezi-
gen even wennen, maar Zljne Heiligheid erkent zeer nadruk-
kelijk vijf en niet meer vier verschillende tradities in het
Tibetaans Boeddhisme.

Morvrvrrrrv M ET N Ac E s rÁ,c rrr
De lezíngvanuit d,e Nyingrna-tradítie werd. verzorgd door de kleín-
zoon van Dilgo l(hyentse. Dit lokte een vraag uít: hoe kunnen
monníken nageslacht hebben. Waarop Shechen Rabjam Rínpoche
antwoord.d.e, dat er d.uizenden íw de zqal zaten d.ie wisten hoe d.at
gíng en dat er vast wel een vijwillíger was díe hem d.at wílde uít-
legen.

De laatste avond en de volgende ochtend konden we de
Mandala van dichtbij bewonderen. Daarna volgde een uitge-
breide Lang-Leven Ceremonie voor de Dalai Lama. De rituele
dansen van de monniken werden ondersteund door een
Tibetaanse dansgroep en heel levendig en leuk werd er als
hommage aan het gastland ook deelgenomen door een locale
dansgroep. De Tibetanen harmoniseerden voortreffelijk met
de Oostenrijkse muziek en dans. Ondanks de melancholie
van het onverbiddelijk einde was het feest, feest, feest.

Dt arsltrtxc
De laatste ochtend eindigde het met Witte Tara beoefeníng en
Lang-leven gebed voor d,e Dalaí Lama. Ied.ereen moest daar erg
vroeg zíjn bed voor uít, maar vríjwel ied,ereen w&s er. Blijkbaar
deeld,en allen het ídee, wat ons zo vroeg deed. opstaan, dat we íets
terug nxoesten d.oen voor alles wat de Dalai Lama ons gegeven had..

De Mandala werd 's middags door de monniken opgeveegd en
in processie naar de Mur, dé rivier van Graz gebracht, om
daarin te worden uitgestrooid zodat de daarin vervatte zege-
ningen zich over de wereld zullen verspreiden.

Na "or arsrurrtwc
Roerewd afscheíd, nemen van je bwren. Daar nog wen de tíjd. voor
nenLen, want je kan toch níet allemaal tegelíjk de zqal uit. En d.an
gaerL nog wen twee wensen ín vervullíng. Manfred, kwam vlak
langs, díe konden we nog even persoonlijk onze dank zeggen.
En Socvet Rrrvpocrrr líep voorbíj . Eínd.elijk konden we hem groe-
ten en de hand. drukken. Mooi is dat, dat je alleen maar hoefi te
wensen, en je kijgt de gelegenheíd.
EN rorr lyÁs rr.Éï vooRBrJ
Na al d.íe dagen íed,ere keer weer naar de Stadhalle vertrokken we
orn nog wen wat van de omgwing te zien en d.e reis de volgende
d,agvoor te bereiden. Ríjk en moa
Doonwrnxrrvc
Het moeilíjke boek, dat i)e over de Kalachakra hadden gekocht,
bleek op d,e terugreís naar huís best te begríjpen. 'Deíties' zijn wat
bereíkbaarder geworden,líjken níet nxeer op afuoden, maar worden
nLeer wat ze zijn: prod.ucten van onze eígen geest. Het oefenen voor
Bodhisattva heefi weer een níeuwe impuls gekregen. En vast nog
veel meer, te veel om ond.er woorden te brengen.

3o fan Roosingh en Maria van Gameren



IfutACHAI(RA VERSTAG
Na een longe en mooie reís - de slaaptrein naar Oostenrijk en vervolgens overd.ag dwars door een prochtig

berglandschap in herfstkleuren - komen we vrtjdag t8 oktober in Graz aon. Sinds zoterdag n oknber leidt

Zijne Heitigheid de Daloi Lamohierhet Kalachakro rttueel. Duizenden deelnemers (ruim T.ooohorenwe)
krijgenles van Zijne Heiligheid en vertegenwoordigers van de verschíllend.e Tibetaanse scholen. Veel rttuelen,

veel beoefening en inmiddels ís de zondmandalo al klaar. De sfeer ín Graz is prettig en vooral heel open en

heel rustig. Wíj voelen het ols een thuiskomst, hoewel de stad onbekend is.

De stad staat in het teken van Kalachakra en de Dalai Lama.
Op veel plekken Tibetaanse vlaggen, gebedsvlaggetjes, etala-
ges met boeken van de Dalai Lama en veel rood, oranje en
geel. Allereerst naaï de Stadthalle. Enorme congreshallen,
waar veel winkeltjes z11n ingericht met boeken, boeddha's,
Tibetaanse spullen enz. Allerlei organisaties zijn hier verte-
genwoordigd. Ook hier een open, verwachtingsvolle en rusti
ge sfeer, ondanks de vele mensen. Nog nooit heb ik zoveel
nonnen, monniken en lama's bij elkaar gezien. Veel
Tibetaanse families, het lijkt wel een grote reiinie.
Zaterdag begini de eigenlijke initiatie, waarbij zon ro.ooo
mensen aanwezigzljn.
Voor Hilke is het haar eerste dag naar de kinderopvang, erg
spannend, want kan ze zich wel verstaanbaar maken. Ze blijkt
het enige Nederlandse kind te z1jn, maar gelukkig kent een
van de begeleiders een beetje Nederlands. Voor mij de eerste
keer in de rij voor de strenge beveiliging en het zoeken van
mn (mini)plekje in de enorme zaaI. En dan is daar Zijne
Heiligheid de Dalai Lama. Prachtig hoe hij in zdn grote zaal
toch een ongedwongen en persoonlijke sfeer weet te creëren.
Alle stappen van de initiatie worden uitgelegd en toegelicht,
maar ik ben wel blii met het boek van Alexander Berzin, wat

ik ook daar nog regelmatig gebruik.
Sogyal Rinpoche is ook in Graz aanwezig. Op zondag heeft hij
aansluitend op het programma een ontmoeting met zijn stu-
denten. De kinderopvang kan hier echter geen rekening mee
houden, dus dit moet ik overslaan. Achteraf hoor ik dat hij een
korte les heeft gegeven, waarin hij de Kalachakra-initiatie ver-
bindt met zijn eigen teachings.
Op dinsdag wordt de initiatie afgesloten met een Tàra-beoefe-
ning en de lang-leven gebeden voor Zljne Heiligheid. Deze
dag gaat Hilke mee naar de grote zaal, \ /at voor haar een bij-
zondere gebeurtenis is. Naderhand bekijken we samen de
zandmandala, die 's middags naar de snel stromende rivier
wordt gebracht.
Voor ons allebei is het een goede tijd geweest, inspirerende
dagen. Van rr tot 17 oktober zoo3 geeft Zijne Heiligheid les in
Parijs, dus...
meer informatie:
Compassion Paris zoo3,

36 rue Mauconseil, 75oor Paris, France
of www.dalailama-parisz o o t.com

Saskia Drieenhuizen
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MIJN EERSTE wEEKEND
MET RINPoCHE

Sinds een jaar ben ík nu bij Ríga Nederland. Hiervóór heb ik al veel en vele jaren boeddhadharmo bestu-

deerd en beoefend (Kaqyu).

Na het afzegen van het bezoek von Rinpoche eerder d.it joar, was het don zover: ook ík zou hem nu von
dichtbíj kunnen meetnaken. Al jaren ga ik naor de openbarelezingen en die u)oten altijd inspírerend.. En tóch

zou ik zonder (al te veel) verwochtingen dít weekend ingaon.

Als Kagyupa ben ik al meer vertrouwd met dat soort teachings
(Mahamudra), want 'wij' krijgen die teachings al vanaf 'begin-
ners niveau', om je er verlrouwd mee te laten worden, ook al
begrijp je ze niet. Dit was ook een boodschap van Rinpoche
zelf dit weekend, dat er teachings 'vrij' komen voor iedereen,
die voorheen voor een selecte groep werden bewaard. Zokan
iedereen kennis maken met de Highest Teachings. Ook al
snapt niet iedereen wat er wordt overgedragen, het zaadje is
gepland en dat zal zeker een keer tot bloei komen. Helemaal
de'KagyLr-manier' !

Binnen de Rigpa organisatie was al een tijdje de spanning te
merken: zenuwachtigheid alom. Het organiseren van een
bezoek van Rinpoche omvat meer dan het regelen van zljn
bezoek. Het valt mij op dat er veel moeite wordt gedaan om te
voorkomen dat Rinpoche iets 'aan te merken heeft'. Het hele
weekend voel ik deze spanning, die zelfs de 'gewone' bezoe-
kers beinvloedt. Velen werden hierdoor eÍg serieus, misschien
iets té serieusl!
Al met al vond ik het een intrigerend schouwspel om te zien:
mensen en de geest zijn nu eenmaal een interessant studie-
object.

Ook merkte ik een zenuwachtig enthousiasme, want we zou-
den Dzogchen teachings ontvangen. Recent is Rinpoche
begonnen met een nieuwe cyclus waarin deze teachings wor-
den gegeven en doorgegeven. Binnen Rigpa een groots
moment!

Veel zullen we echter niet van Rinpoche 'live' meemaken het
weekend: we moeten namelijk eerst 'klaargestoomd' en 'up to
date gebracht' worden voor het ontvangen van zijn teachings.
Deze cyclus van teachings is nieuw, dus er is zeer recent
videomateriaal waar we naar moeten kijken van hem. Het
klinkt bijna als een straf, maar dat was het zeker niet! Zeer
inspirerend! Het gaat heel snel en heel diep; zeker als je de
video's van stroom r gewend bent, maar ik word direct
geraakt: déze teachings heb ik al eerder bestudeerd. Eigenlijk
alleen op schrift. Nu worden ze in woord en beeld overgedra-
gen! Wowl Ik merk dat mijn eerdere studie helpt om het te
kunnen bliiven volgen, zonder het te willen begrijpen. Dít is
het niveau van de boeddhadharma welke ik voor iedereen
begrijpelijk wil laten zijn: als je dít kunt volgen, merk je dat
met simpeler woorden er steeds méér wordt overgedragen.
Een levende traditie is écht wonderbaarlijk en ik voel me er
thuis bij!

The Path to Happiness
De wtp nax qcluk
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Uiteindelijk verschijnt Rinpoche. AI vóór zijn arriveren, merk
je het zenuwachtig heen en rieer geren van de-organisatie.
Het geeft me uanif het eerste begin een 'sinterklaas komt!-
geuoèl'. Zo zie je maar weeÍ: we ziinnog echt'kinderen'in
onze ontwikkeling op het Pad.
Rinpoche ís ook eèn vader: wijst op fouten, maar straalt voor-

d vèel warmte en liefde uit. Maar een liefde op een 'hoger

niveau'; misschien zelfs tê groots om écht te bevatten. Dus ik
probeer er geen woorden voor te vinden en ondergá.

Zondag krijgen we het bericht dat Chagdud ,Rinpoche in
Brazilié is overleden. Daarom verschijnt Rinpoche later. Voor

Chagdud Rinpoche wordt er aan het einde van die middagte-
achiág een be-oefening gehouden onder leiding van Rinpoche.

Dát maakt een onmetelijke indruk op mij: ik vóel de energie

en de aanwezigheid van de boeddha's en boddhisatwa's en

Rinpoche is dáarvan het focus punt voor mij. Nr1 ben ik
ro*i"ro 'gek' op rituelen en zo'n soort energie heb ik nog

maar één keer eerder meegemaakt: de empowerment met
Zijne Heiligheid De Dalai Lama in 1999 in Den Haag.

Na deze beoefening gaat Rinpoche naar een tafel om de daar-

op liggende voorwerpen te zegenen. Daarna komt hij teïug en

gàat-Èet aTtaar zegenen en dan de tempelruimte en andere

áÍbeeldingen en zèlfs iedereen aanwezig! Weer een bijzonder
moment.

Het waren zlangedagen en zeker ook fysiek zwaar (zittend op
je kussentje), máat alles was méér dan de moeite waard en ik
iren dankbaar de aanwezigheid van de boeddha's en boddhis-
atwa's te hebben mogen voelen. De teachings hebben me diep

geraakt en me meer bewust gemaakt van de kracht van een

levende traditie en levende leraar!

paul prins
'l'm just ahumblebug'

))
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Dzrcen Kowcrnur Rrr.ipocHu, Rrncu Turxu Rrnpocrrr EN B. Arar.r Werrecr
Irv DzoccHEN BrAu, Irnrano , 2 

'_nt - Z0 JUNr 2003

Drzr onrr T.ERAREN srAAN BrJ or Rrcpa-saNGHA BEKËND oM rtuN wARMTr, IITLDERE urrLEG rN urrsr6KrNor ENc51s;
IIET IIEEIT IIUN BIJZONDERE BEIANGSTËII,ING OM BOEDDHISTISCHE STUDIES

TOEGANKEUJK EN TOEPASBAARTE MAXEN VOOR MODIRNE WESTERSE STUDENTEN

'Proberen te medíteren zoniler studie is als h* zond,er &Írnen proberen te beklimmen v&n een bergi
'Salcyapanilita -

2-5:llnt
EssrrtrrËLE sruDrES rN rrrt BoTDDHTsME

In-deze 4-5 daagse cursus wordt het belangrijkste onderricht
behandeld- dat Dzigar Kongrrul Rinpochà en Ringu Tulku
Rinpoche hebben gegeven tijdens de eerste twee jaár van de
Rigpa-Shedra (Zomerschool van Boeddhistische Studies). De
volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: waar-
om en hoe studeren, belemmeringen en moeilijkheden tij-
dens de studie, analytische meditatie. Tevens zal er een over-

zicht van de boeddhistische filosofie worden aangeboden,
waarin de nadruk ligt op het ontwikkelen van vertrouwen in
het inzicht in shunyata èn de boeddha-natuur. Het onderricht
begint op z mei om r8:oo uur.

34 Cursusgeld c no (Minima e rc5; alleen weekend e 65)



6 - 22 rvrst

Dzrcnn KoNcrnut RTNPocHE

Het sieraad voor heldere rea,lisa,tíes
De Abhisamaya-alankara (Sieraad voor Heldere
Realisaties) is een van de Vijf Verhandelingen die
door de Boeddha Maitreya rechtstreeks werden ont-
huld aan Asanga. Het is een commentaar op de ver-

borgen betekenis van de Prainaparamita Soetra's en
beschrijft zeer gedetailleerd de opeenvolgende sta-

dia van realisatie tijdens de reis naar verlichting.
Samen met de Madhyamaka is bestudering van
deze tekst een fundamenteel onderdeel van het les-
prograrnrna van alle Tibetaanse shedra's.

Dzigar Kongtrul Rinpoche is een incarnatie van de

invloedrijke negentiende-eeuwse meester famgón
Kongtrul de Grote. De voornaamste leraar van
Rinpoche was Kyabjé Dilgo Kyentse Rinpoche; hij
studeerde ook bij Kyabjé Urgyen Rinpoche, Nyoshul
Khen Rinpoche en de geleerde en yogi Khenpo
Rinchen.

Cursusgeld Essennële Boeddhistische Stuilíes

sI Dzigar Kontrul Rinpoche e 55o,- (Mínima e 5oo,)

Cursusgeld e j5o,- (Mínima e joo,-)
Gedurende ziin cursus zal Alan Wallace in het weekend van z4-z6 mei

ook openbare lezingen geven. Nadere informatie hierover op te vÍagen.

deerde voornamelijk bij de Karmapa, Kyabjé Dilgo
Khyentse Rinpoche, Kyabjé Dodrupchen Rinpoche
en vele eminente Khenpos.

Cursusgeld Alan Wallace o1 Ringu Tulku Rinpoche

eGzo,- (Miníma e55o,-)

Cursusgeld alben Ríngu Tulku Rinpoche (voot eerdere studenten)

e 38o,- (Míniwae 325,-)

Het is mogeliik dat ook Ringu Ïulku Rinpoche tiidens ziin

cursus een weekend met openbare lezingen geeft. Nadere

informatie hierover oP te vragen.

24:lrrr - 5 JuNr
B. Areu Werrncr

De inzichten en beoefeningen v&n de vier scholen
Alan Wallace zal een inleiding geven tot de opvattingen en de

vaardige middelen van de Sautrantika en de Chittamatra. Zlin
cuÍsus zal zowel scholing geven in de vier grote stromingen
van de boeddhistische filosofie, als studenten voorbereiden
om onderricht over de Madhyamaka-alankaraïe ontvangen. In
de geest van de integratie van theorie en praktijk zal hli
tevens onderricht geven over de Vier Fundamenten van
Opmerkzaamheid, met bijzondere nadruk op opmerkzaam-
heid van de natuur van de geest zel{, zoals dit beschreven staat

in Shantideva s Shikshasamuccaya (Compendium van Scholing).

B. Alan Wallace, een van de meest vooraanstaande westerse
wetenschappers met een boeddhistische achtergrond, heeft
voor veel Tibetaanse leraren als tolk gefungeerd, onder wie
Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Na vele jaren van studie in

De Madhyamaka-alankara (Sieraad van de Weg van
het Midden) werd geschreven door Shantarakshita,
de Indiase abt die Guru Padmasambhava hielp het
boeddhisme naar Tibet te brengen en het beroemde
ldooster Samyé te stichten. Deze tekst vormt samen
met het belangrijke commentaaÍ van Mipham
Rinpoche een van de duidelijkste en meest uitge-
breide verklaringen van de Madhyamaka-filosofie.

Ringu Tulku Rinpoche werd als een incarnatie her-
kend door de zestiende Gyalwa Karmapa. Hij stu-

kloosters in India en Zwitserland, keerde hij naar Amerika
terug \Maar hij natuurkunde ging studeren aan het Amherst
College en aan de Stanford Universiteit zijn doctoraalexamen
theologie haalde. Hij is auteur en vertaler van talloze boeken,
onder meer over shamatha, de Bodhícharyavatara (Het Pad

van de Bodhisattva), de vier onmetelijken, tonglen, en over de

overeenkomsten tussen moderne natuurkunde en de boed-
dhistische opvattingen over de werkelijkheid. Hij heeft zich
recentelijk teruggetrokken als docent aan de Universiteit van
Californië in Santa Barbara om zich meer te richten op beoe-

fening en in de hele wereld les te geven.

7-20 Juur
RrNcu Turxu Rrupocun

Het sieroad van de weg von het midden

Cursusgeldvoor deheb Shedra e rc4o,- (Míniwa sgj6'-)

De Shed.ra ís toegankelíjk voor alle,beoefenaars di-e Stroom t uan z meí en z4 meí. Voor stud.enten díe eerder een shedra hebben
d.e Rígyta-cursussen of gelijkwaardíg onderrícht .hebben Slvolgd. gevolgd., besiaat nog een d.erd.e mogetijkheíd.: zíj kunnen ook op 7
Dít jaar zíjn er twee ínsteekrnogelijkhed.en voor níeuwe studenten: juniirginnen. -

Meer informatie over de cursussen is te verkrijgen op onze website: www.rigpashedra.org,

of via ons e-mailadres: info@rigpashedra.org. Ook kunt u een brief schrijven naar Dzogchen Beara of Lerab Ling.

Dzogchen Beara Lerab Ling
Garranes,Allihies flEngaYresque

West Cork, Ierland 3465o Roqueredonde, Frankriik
Tel oo353-27 73o 3z Tel oo33-467-8846-oo
Fu<oo353-277y77 Faxoo3l-467-8846-or J5



VTITING BII RTGPA
Op zaterdag zG oktober zooz is een geslaagde veiling gehouden van gewijde voorwerpen. De opbrengst was
bestemd voor de aanschaf van nieuwe voorwerpen voor d.e tempelruimtes in Amsterdam en Groningen. De
organisatie was professioneel, vol humor en er u)&s ook zeer goed voor ile inwendige ruens gezorgd. Wel was
er nadrukkelijk op veel meer animo gerekend; zowel wat betreft het aantal stoelrtjen als de schalen vol met
vers gebakken hartig en zoet. Dat kun je zo hebben laat op de zaterdag. Volgens mij zijn echter qlle voor-
werpen met groot vakrnanschop geveild en is d.e opbrengst beslist naar wens geweest. Er ís veel gelachen en ík
denk dat Rinpoche zich reuze geamuseerd zou hebben.

Kryxrw vanar 16:00 uun
Als ik om even na vieren bij Rigpa aanbel, is het zo donker en
verlaten achter de deur dat ik even denk dat de veiling waar-
schijnlijk op een andere dag was. De penetrante zoemei klinkt
en ik duw hard open. Er zljn toch al wat mensen en in de zaal
staan tafels vol met koffie en thee's, koeken en pizza, taart en
cake, enz. Het kon -ook achteraf gezien- nief op. Iedereen
kreeg een veilingnummer om te bieden. Enkele Í<ijkers heb-
ben een print gemaakt van de veilingstuicken, via de site; alles
wordt met veel aandacht bekeken. Intussen komen er nog wel
mensen binnen, maar druk werd het toch niet. Wel gezèlligl
Maar voor een mooie opbrengst ziet de organisatie graag een
volle zaal. Er zal best geaarzeld zijn tussen aÍblazen ofbégin-
nen; vol vertrouwen beginnen dus.

h.r:rnooucllr vAN DE vErr,rNGMEEsrrn olr 17:00 uun
Daan was veilingmeester en werd bijgestaan door Elma. Hij
gaf aan wat de bedoelÍng was, dat er-bij opbod zouword.en
geboden, dat iedere, zij het ook nog zo miniéme beweging van
wie ook als bod zou worden gezien en, onder meer, dai het
vanzelfsprekend toegestaan was om zelfs je eigen bod te over-
bieden. Hij zwaaide veelzeggend met een plàstic speelgoed-
hamertje boven de veilinglijsten. Er ontstonà een gemoeáehj-
ke. stemming. Toen EIma de mogelijkheid van koópkrachtige
cyberbieders aansneed, rinkelde het knalrode kindêrtelefooá
tje voor haar op de tafel opgewonden. Het kon niet meer stuk.
Overal was aan gedacht en Patricia zou bijhouden wie uitein-
delijk wat gekocht had.

Dr vrrrrrc
Bij het eerste stuk was eÍ even een aarzelíng of de chemie met
de zaal zou doorzetten; geen punt. Een boeddhist die de
hamer zwaait over boeddhistische stuicken, was een boeiende

"ry1t1"q 
"E_xhibit 3, aàh! - dat is een fantastische, handge-

schilderde thangka met Avalokiteshvara; nee, niet met twée,
niet met vier, maar met ácht armen! En niet met een, twee of
yif , maar met élf hoofden en dan heb ik het nog niet eens over
de vele manifestaties - we zetten in op ...". Zo ginghet eigen-
lijk met alles; het was geïnspireerd-boeddhistiich-veiling-
meester-vakmanschap.
Als er soortgelijke voorweÍpen waren van zowel zijde als
kunststof dan werd het zijde aangeprezen als uniek zijden
brokaat, terwijl even later hetzelfde voorwerp van kunstzijde
ineens uniek bleek als het aan zou komen op gemak in de
omgang en het verwijderen van vlekken. In de zaal werd elk
bod door een ander overboden; soms met het bedrag van het
nummer van de bieder, dan weer in hoog tempo verder. Hoe
houdt Daan dit voll Soms ging het bieden snel, dan weer ont-
spon zich een verbeten heen-en-weer tussen twee bieders om
llechts ongedaan te worden gemaakt door een dwingerig tele-
foontje bij Elma; dat kon de prijs soms flink opschóevàn. In
het^heetst van de strijd om het hoogste bod, deden uiteindelijk
zelfs ook veilingmeester en -meeiteres als ook de penning-
meester verwoede pogingen af en toe iets te verwerven.

Dikwijls prachtige stukken die met veel vakmanschap en
inspiratie, belangeloos en met eindeloos geduld zijn gemaakt
voor een tempelruimte, komen na enkeie hamerslagen in par-
ticuiier bezit. Tot het laatste stuk, de laatste gebeásvlaggen,
boeken en de iaatste stapeltjes foto s bleefhet bieden actiéf, de
prljzen hoog en zo de slemming. "Deze fantastische concha,
door vele lama's bij hun bezoek gezegend, voor siechts ...',, het
hield niet op. "Een stapeltje foto s, doortrokken met jaren van
devotie-bij onze_shrine; dit moét je gewoon hebben voor je
eigen altaar - stei je eens voor dat Rinpoche bij je langskomt,
en zo voort". Niemand gunde de ander een koopje, wié het
ook was, wát het ook wasl Nee, dit was duidelijk niet het adres
om even een slaatje te slaan; dit was bieden met een heiiige
missie; 

-een pietsje hebzucht met een gouden randjè.
Uiteindelijk was er geen enkel veilingstuk daf bleef staan - de
organisatie was er wel blij mee. Wát zeg ik - ópgetogen waren
zel Het was feést.

Lrrcrr rN ttET wrr,tEN HEBBTN vAN DTNGEN
Na lfloop staken toch wat ambivalente ervaringen de kop op.
Hadden we wel iets van de Leegte begrepenl Hádden weleeg-
te in ons gerealiseerd of juist geruldl Wàarom konden dingeÀ,
zelfs. deze spiritueel-inspirerende dingen niet gewoon g.ii..,
worden voor wat ze waren; gewoon: óók aan veranáering
onderhevigl Misschien dachten we dat we dit allemaal alieei
maar voor een goed doel deden ja, een zegen zelfs voor onze
karmalast - de opbrengst was immers voór de herinrichting
van de shrine, de tempelruimtell Kunnen wij het tenslotté
helpen dat Rinpoche daar zoveel aan wil veranderen) Zelfheb
ik trouwens nog aardig ingeslagen - voor mijn huisaitaartje;
dat kan toch ook immers niet eeuwig het zeifcle blijvenl
Het was zó'n fijne middag, dat ik achteraf gezien ook wel
entreegeld had willen betalen. Misschien iets voor de voigen-
de keerl

Hans Claessens
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HEr Rrcpa cuRRrcuruM

Stichting Rigpa verzorgt een cursuspÍogramma waarbij een
graduele training in de studie en beoefening van het boed-
dhisme wordt aangeboden. Hierin staat het Tibetaans boed-
dhisme en met name het onderricht van Sogyal Rinpoche cen-
traal. Dit onderricht heeft zijn basis in een ononderbroken
traditie van overdracht van meester op leerling, die terugvoert
naar de Boeddha. Het cursusprogamma bestaat uit een intro-
ductiecursus gevolgd door een meerjarig studie- en beoefe-
ningsprogramma, waarin alle facetten van het spirituele pad
aan bod komen.
ln zoo4 zalhet curriculum ingrijpend veranderen. Zíehier-
voor het artikel "Naar een nieuw curriculurn' elders in dit blad.

Ir.rtnooucttr-cuRsus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tíbetaanse Boek van
Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche ziet
Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven als basishandlei-
ding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen bestuderen
en in de praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek
vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier pijlers: medi-
tatie, de geest thuis brengen; mededogen, het wensvenrrllen-
de juweel in jezelf vrijmaken; 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 cursus bestaat uit een kennismaking met de basisprinci-
pes 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 verlich-
te essentie te laten ontwaken. Ook zal aandacht besteed worden
aan het volgen van een spiritueel pad in de moderne maat-
schappij, 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 gezamenlijke
beoefening, direct ervaart wat de betekenis van de thema's is
en daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring in zijn of
haar leven toe te passen. Naast meditaties en geleide visuali-
saties zal er ruimte zljn voor het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen en het stellen van vragen. De cursus bestaat uit
tien avonden.

VrnvorccunsussrN
Nadat men de introductiecuÍsus heeft gevolgd, of een retraite
met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het mogelijk om deel te
nemen aan het internationale Rigpa-curriculum. Dit meerja-
rig studie- en beoefeningsprogramma is gebaseerd op het
authentieke onderricht van Sogyal Rinpoche. Het hart van het
curricuium wordt gevormd door audio- en videofragmenten

van het meest sprankelende onderricht dat Rinpoche de afge-
lopen jaren op retraites en lezingen over de heie wereld gegeven
heeft. Bij de cursus is een handboek beschikbaar met trans-
cripten en studieteksten.

Srnoorr 1

Het eerste jaar van het curriculum ("stroom r") is verdeeld in
drie blokken en daarin worden onder meer de eerder genoem-
de thema's van Het Tíbetaanse Boek van Leven en Sterven nader
uitgewerkt.

Nanuunrr;rt Gnorr Vnror
Deze cursus vindt dit jaar plaats in Amsterdam en Groningen
en bevat recent door Sogyal Rinpoche gegeven onderricht.
De Natuurlijke Grote Vrede cursus bestaat uit 3 blokken van
ieder ro avonden (in totaal r jaar).
Deze cursus is bedoeld voor studenten die stroom r gevolgd
hebben en voor studenten die eerder de stromen gevolgd hebben
en (opnieuw) met het recente onderricht kennis willen maken.

Ncórono 1

Deze cursus bevat onderricht en beoefening uit het Vajrayana
onderricht. De Ngóndro bestaat uit 3 blokken van ieder ro
avonden (in totaal l jaar).
De cursus is bedoeld voor studenten die minimaal stroom r of
een jaar van stroom z hebben gevolgd.

NcóNono vERDTTPT

De cursus is bedoeld voor studenten die hun connectie met
het onderricht en de beoefening van de Ngóndro willen ver-
diepen.

Ncór.rono 2 (LoNccrrrr.r Nvrr.rcrrr)
Voor huidige stroom 3 studenten en studenten die stroom z
hebben afgerond (voor hen is een interview met een van de
instructeurs nodig), die al een diepe connectie met de
Dudjom Tersar Ngóndro hebben gemaakt.

Aile Rigpa cursussen staan onder begeleiding van door Sogyal
Rinpoche en Rigpa getrainde Ínstructeurs. Er is naast uitleg
over het onderricht en de beoefening gelegenheid voor vra-
gen, uitwisseling van ervaringen en studie. Ook zullen er
geleide meditaties en visualisaties gedaan worden. De nadruk
in de cursussen ligt meer op het zelf ervaren dan op theoreti-
seren. Studie en beoefening zljn geen doel op zich, maar
staan in het teken van de integratie van het onderricht in ons
dagelijks leven.
Het volgen van het Rigpa studie- en beoefeningscurriculum is
een stapsgewijze inleiding tot het volgen van een compleet
spiritueel pad, geworteld in een authentieke spirituele traditie,
relevant voor iedere tijd en cultuur.

Opcnvr vooR DE cuRsussrN
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer o2o 47 05 roo.
Voor de cursussen in Groningen kunt u bellen naar Tjitske
Zwaneveld o598 6z 35 5o ofnaar Lidyvan Helden o5o 5496659

PnrJs rrv Brtarnrc
I(osten: € 75,- per blok, minima c 6r,- per blok
De prijs van de cursus is inclusief het studiemateriaal.
Betaling door het verschuldigde bedrag over te maken naar
girorekening j5Bn6 van Stichting Rigpa o.v.v. Cursusnaam-
en bloknummer. Donateurs van het RIGPA Re-membership
(optie z en 3) kunnen z5%"korting krijgen op de cursusprijs.
De cursusprijs wordt dan e 58,- en c 48,-. De korting geldt
niet voor het cursusmateriaal. 37



NAAR EEN NIEUU/ CURRICULUM
Hrr r.rrrrrwr Cun-nrcuruivr vaN Rrcpe CunsuspnocRAMMA rit 2003

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is de schat aan
boeddhistisch onderricht die door de eeuwen heen bewaard is
gebleven in Tibet op een authentieke wijze beschikbaar te
maken voor het Westen. Sogyal Rinpoche wijdt hieraan zijn
leven en het is zijn diepste wens en zorg dit onderricht voor
de toekomst te waarborgen.

Om het onderricht door te kunnen geven zijn in 1995 de
Stroomcursussen gestart. We hebben hier de afgelopen jaren
succesvol mee gewerkt. Alle ervaring die daarbij is opgedaan,
zal verwerkt worden in een aangepast en vernieuwd curricu-
lum. Dit zal eind zoo4 voltooid zijn.

Hrr vrnrqrrtrwDr cuRRrcutuM zrET ER ALs votcr urr:

. De Introductiecursus blijft bestaan.

. Stroom r wordt het Basis Programma, bestaande uit twee
jaar: Basis faar A en B

. Stroom z wordt het Midden Programma bestaande uit
twee jaar: 'Het Hart van Mahayana' en Ngóndro r (:
Dudjom Tersar Ngóndro).

Stroom 3 wordt Gevorderd Programma bestaande uit twee
jaar: Ngóndro 2 (: Longchen Nyingtik Ngóndro) en
Boeddhistische Filosofie.

. Een Sadhana Programma

De twee jaar binnen elk Programma zljn niet lineair, het
maakt niet uit welke van de z je het eerst doet.

Om de overgang naar het nieuwe curriculum te kunnen
maken, zullen we in zoo3 al een aantal stappen doen, die
vooral de structLrur van het cuÍsusprogramma betreffen. Zo
zal de Ngóndro alvast losgekoppeld worden van het
Mahayana-onderricht (in stroom z) en van de Boeddhistische
Filosofie (in stroom 3).

Voon or HUrDrcE Srnoorvr-stuorNTEN zrET rrET ER Ar.s volcr
UIT:

Srnoou I gaat door naar een Natuurlijke Grote Vrede faar. Dit
jaar is gebaseerd op een compilatie van Rinpoche's onderricht
over Natuurlijke Grote Vrede, en bevat een grote rijkdom aan
recente instructies over Shamatha, Vipassana en de Natuur
van de Geest. Een groot deel van het onderricht is gebaseerd
op het volgende: "Doe niets wat schadelijk is, Ontwikkel een
overvloed aan verdienste, De geest te temmen, Dit is het
onderricht van de Boeddha."
Srnooivr 2 gaat door naar Ngóndro r (Midden Programma).
Voor studenten die de hele Stroom z gedaan hebben, en door
zouden willen naar Ngóndro z (Gevorderd Programma, voor-
heen Stroom 3), is een interview met een van hun instructeurs
nodig.
In Amsterdam zullen in 2oo3 twee groepen Ngóndro r doen.
Voor de ene groep is de Ngóndro wij nieuw (maandagavond)
en de andere groep (donderdagavond) is er al mee bekend, en
hier zal de nadruk liggen op verdieping.
Het Hart van Mahayana zal in 2oo4 van start gaan.
Srnoorvr 3 gaat door naar Ngóndro z.

Op deze wijze hopen we gezamenlijk de overstap naar het
nieuwe curriculum vorm te kunnen geven.

Als je wagen hebt, benader dan een van je instructeurs, of
neem contact op met Elma Floris via het Rigpa-centrum.

Gr-zocHT

VnrIwr rrrcE R

Voor onze boekhouding ziin we dringend op zoek naar r'a z wiiwilligers.
De voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in boekhouden en/of administratieve werkzaamheden.

De verwachte tijdsbesteding is gemiddeld 4 tot 8 uur per week;
de werkzaamheden kunnen buiten 'kantoortiiderf worden uitgevoerd.

tijkt het je leuk ons te helpen of wil je meer weten,
neem dan contact op met Patricia Strooper, ozo-675 zz 59.
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CunsussEN r* AMSTERDA
Cunsus

Ngóndro r

Natural Great
Peace

DAG

maandag

dinsdag

DAÍA

|anuari 11,20,27
Februari j, rc, 17,24
Maart 3(Losar\, to, t7

lanuari 14, zt, z8
Februari 4, n, :r8, z5

Maart 4, rr, 18

30 - 2,r.45 Rigpa Centrum 75

9.3o - 2t.45 Rigpa centrum 75

30 - 2t.45 Rigpa Centrum 75

3o - zr.45 Rigpa Centrum 55

o.Jo - r7.oo Rigpa Centrum 6r

30 - 2Í.45

PIAATS

Rigpa Centrum

PRrJs (€) MTNTMA (€)

75 6r

stroom tblak 1 woensdag

Ngóndro r,
verdiept

)anuari 15,22,29
Februari 5,t2,19,26
MaarI 5, tz, zG

donderdag fanuari 16, 4,3o
Februari 6, ry, zo, z7
Maart6, ry, zo

6r

6r

6r

45

55

Introductie-cursus vrijdag fanuari Í7,2,4,3r
Februari 7, t4, zt, z8
MaartT, 14, zr

Ngóndro z zondagen Januari 19

Februari z
Maart z3

Aonrs: Alle cursussen in Amsterdam worden gegeuen ín het Rígpa Centfum, van Ostad,estraat joo, Amsterdam

CunsussEN rN UTRECHT

bhk 2,'vewolg

zondagen lanuarí rz, z6
Februari 16
Maart z, 16

3o - 16.oo Centrum Well 75

AonrssrN i De cursussen worden gegeven in Cunero, Níeuwe jz, utrecht en Centrum Well, Doelenstraat 42, Iltrecht

Cunsus

stroom r

DAG

zaterdagen

DATA

lantarí n, z5

Februari zz
Maart r, 15

PIAATS

Cunera

PIÁATS

Centrum

.3o - 16.oo

JD

2o.oo - 22.15

Ngóndro r,
verdiept

Cunsus DAG

Natural Great dinsdag
Peace

DATA

lanuari t4, zr, z8
Februari 4, rr, 18

Maart 4, n, 18, z5

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 34

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 6r

6r

CunsussEN rN GnoNINGE

stroom z,blok 9 woensdag fanuari 15,22,29
Februari 5, r2,, 19
Maart 5, tz, 19, zG

zo.oo - 2,2,.15 Centrum 75

Aonrs: Alle cursussen ín Groníngen worden gegeven ín het Ngtrla Groningen, A-weg $, Groníngen

6r
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PnoGRAMMA VAN BEoEFENING
IN ArvrsrERDAM, IANUART ror EN MET Ar,Rrr. 2003
Naast het reguliere ochtendprogramma met de Sangha van
beoefenaars zljn er gelegenheden om samen te beoefenen in
het centrum in Amsterdam, voor studenten of beoefenaars
van alle nivo s. Het is de wens van Sogyal Rinpoche voor zljn
studenten dat de beoefening echt levend wordt en het geza-
menlijk beoefenen kan een vaardig middel zijn om dit te
inspireren.
Belangrijk is de gezamenlijke beoefening van de tsok waarbij
er voor de sangha (en een ieder die er onderdeel van vormt)
gunstige omstandigheden worden gecreërd en obstakels wor-
den verwijderd.

Soyor.rc
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 vervolgens
beoefenen de Sadhanastudenten de 'Confession Liturgy that
brings reconciliation with the fnanadevas'( 'Yeshe Ku Chok')
of de Narak Kong Shak. De Ngóndrostudenten kunnen dan
Vajrasattva ofprostraties beoefenen en de nieuwere studenten
zitmeditatie en de mantra van Guru Rinpoche doen. 'We doen
de beoefening met name ook voor zieken en overledenen.

Data: t8/4 lz,ó/z (overige data nag niet bekend),
alle'studenten

Tenarrorrrr.uNc METvotlE EN NrËutvl MAAN
Tàra is een vrouwelijke 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 Tàra
(Gongter Drolmé Zabtik) en met volle maan Witte Tara
(Chimé Phakma Nyingtik)

Data: Wíte Tara: $/4 6/z(oveige data nognietbekend.)
Groene Tara: lz (overíge data nog niet bekend)
alle studenten en Sadhana

Tsox
Op Guru Rinpoche dag en op Dakini dag en op de verjaarda-
gen 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 zitmedi-
tatie, mantrarecitatie of Lamai Naljor(Guru Yoga).
Er wordt beoefend: de Tendrel Nyesel Tsok (op Guru
Rinpochedag en op Dakinidag ) en de Rigdzin Diipa ïbok en
de Yang Nying Pudri Tsok op de verjaardagen van de meesters
uit de overdrachtslijn. De begintijd van de Tsoks die in de
avond worden gehouden is r9.r5 uur.

Data:
Tendrel Nyesel Tsok: q/4 z7/t; tt/z; z6/z;
tj/3; t9/j; z7/j; tz/4 z6/4
Rigdzin Diipa Tsok: zt/t; rg/z
Yang Nying Pudrí: data nog niet bekend
Tendrel Nyesel: alle studenten
Rigdzin Diipa: Sadhana
Yang Nyrng Pudrt: Sadhana

OrrrnaNors voon or Tsor
Indien je offerandes wilt aanbieden, dan zíjn deze uiterlijk
een half uur voor aanvang welkom. We willen een ieder echter
aanmoedigen om van te voren geld te geven zodat er voldoen-
de 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.

Drranrvtapar.q.-BE oEr E NrNG
Speciaal voor Sadhana-studenten is er gelegenheid om eens
per maand gezamenlijk beschermers-beoefening te doen.

Data: jtft
Sadhana

ANKONDIGING

MTDEDoGENBEoEFENING oP MAANDAGAVoND
MNOTTETIE EN DE BEOEFENING vAN I,IEFDEvoLI,E VRIENDEI,IJKHEID

Deze avond is voor iedereen die enigszins bekend is met meditatie.

Voor de pauze wordt zitmeditatie beoefend
en na de pauze wordt een geleide lieftlevolle wiendeliikheid beoefening gedaan.

Data:
jantnri:. zo

februari: t,ro,17 en24

van rg.3o tot zr.Jo uur

Entree c 4

4o



EEN SENGHA VAN BTOEFENAARS IN AVTSTERDAM
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat in de verschillende
nationale centra een sangha van beoefenaars wordt opgericht.
Dit is een groep mensen die dagelijks in het centrum samen'
komt om beoefening te doen.
Zo'n sangha van beoefening is er op dit moment in Dzogchen
Beara (Ierland), in Lerab Ling (Frankrijk) en sinds enige tijd
ook in Amsterdam.

Dagelijks wordt er nu in het cenÍum beoefening gedaan en
dat draagt er in hoge mate toe bij dat er een sfeer van inspira-
tie, aandacht en beoefening ontstaat.

Eric Soyeux, bijgestaan door enkele sanghaleden, draagt deze

dagelijkse beoefening.
Zes dagen per week (alle dagen behalve zondag, uitzonderingen
daargelaten) wordt er beoefening gedaan. De beoefeningen
staan open voor iedereen.

Het volgende programma wordt aangeboden:
ro.oo-ro.3o: Riwo Sangchó
ro.3o-rr.Jo Tendrel Nyesel Tsok

De beoefeningen staan open voor iedereen. Iedereen kan dus
op haarlzljn eigen manier een bijdrage leveren aan het
opbouwen van een sfeer van inspiratie en beoefening.. Als je
niet bekend bent met de beoefening kun je er gewoon bij
komen zitten en in stilte je eigen beoefening doen bijv zitme-
ditatie of voor jezelf een mantra reciteren.
Mensen die eerder weg moeten bijv. vanwege hun werk kun-
nen in stilte zelf de toewijding doen en weggaan.
Mensen die regelmatig mee willen doen en mee zouden wil-
len helpen met de organisatie ervan zoals koÍfie en thee zet-

ten, offerandes maken, het altaar in gereedheid brengen e.d.

worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met:
Eric Soyenx (ozo 47o5roo)

GTBEDEN VOOR ZIEKEN EN OVERLEDENEN

t

Als iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals beschreven
staat in de hoofdstukken12, 13 en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven.
Het is ook mogelijk om aan grote leraren en beoefenaars te
vïagen om voor iemand beoefening te doen. Dit kan op ver-

schillende manieren:
Er bestaat een uitgebreid en compleet sponsorprogramtna
waarmee je intensieve beoefening kunt aanvragen door grote
leraren en hun ldoosters. Met name Kyabjé Dodrupchen Rinpoche

en Dzogchen Rinpoche.
Dit kun je bijv. laten doen voor:
. het moment van je eigen dood,
. een dierbare die ziek ofstervende is
. ofter nagedachtenis aan een overleden familielid ofdierbare.
Voor deelname aan dit sponsorprogramma wordt er een mini-
mum bedrag gevraagd van € r5oo,'. Het is mogelijk om dit
bedrag in termijnen te betalen. Het geld wordt gebruikt voor
de sponsoring van gebeden in Tibetaanse ldoosters in het oos-

ten en voor de ondersteuning van grote projekten van Rigpa.
Wie interesse heeft kan de engelstalige folder bij het secÍeta-

riaat opvragen tel.: ozo 47o5roo.
Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zieken, steÍven-
den of voor iemand die al is overleden, beoefening te laten
doen door een financiële bijdrage te geven. Hierbij bepaal je

zelfde hoogte van dit bedrag. De bedoeling van zo'n donatie
is een goede verbinding te leggen voor de zieke ofgestorvene
door geld te geven. Het legt een karmische verbinding met
een lama die het geld ontvangt en de gebeden doet.
In dit geval worden de namen doorgegeven aan Dodrupchen
Rinpoche, de één-jaar-reÍaite-gangers in Dzogchen Beara (Ierland)

en de sangha van beoefenaars in Dzogchen Beara en Lerab Ling.
Mensen die namen door willen geven kunnen dit doen bij het
secretariaat tel .:ozo 47o5roo. Het is hierbij van belang om de

volledige naam, ziekte of problematische omstandigheden, de

datum en oorzaak van overlijden door te geven alsmede de

geboortedatum van de persoon in kwestie en je eigen naam.
Er kan ook een foto opgestuurd worden.

Dodrupchen Rinpoche

4r



VASÏE RUBRIFKEN ËN AANKONDIGINGEN

MANTRA AcCUMUTATIES
Onn Arr Hurvr Vane Gunu PnoMA SroDHr Hurvr
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons behalve aan
studie ook aan beoefening wijden. Zo wordï het onderricht
levend in 1'e ervaring en kan het daadwerkelijk je leven trans-
formeren. Er bestaat hier in het Westen nog niet echt een cul-
tuuÍ van beoefening en soms is het moeilijk om jezelf tot
beoefening aan te zetten en een gewoonte te ontwikkelen van
regelmatige (dagelijkse) beoefening. Een vaardig middel om
je hierbij te helpen kan het verzamelen of accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies zijn.
Accumuleren van beoefeningen of mantra's is ook een krach-
tig middel om obstakels uit de weg te ruimen en gunstige
omstandigheden te creëren voor jezelf, de sangha, voor Rigpa
en het wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor
wereldvrede en het verwezenlijken van het liefdes- en wijs-
heidspotentieel van alle levende wezens.
Het aantal Mantra's dat gedaan is, wordt per land bijgehouden
en de totalen worden iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven. Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert,
vragen we 1'e:- de aantallen op een briefe te schril'ven en dit briefie in de

rode daarvoor bestemde doos te doen op het centrum
- of de aantallen een keer per maand, bij voorkeur op de

zevende van de maand door te bellen aan Frans SteÍïek, tel:
0597-42ro3Í.

War.rxrrn EN wAAR?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.
In de periode na Kerstmis en de eerste week van het nieuwe
jaar in Kirchheim Duitsland (van z7 december tot 6 januari);
rond Pasen in Engeland (zie de aankondiging elders in dit
blad); in juni gewoonlijk in Dzogchen Beara in Ierland en in
de zomer periode in het retraite-centrum Lerab Ling in Frankrijk.

Voonwrrt
De meeste retraites zljn voor iedereen toegankelijk. In de
zomer echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open rehaite; een retraite voor ngóndro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zíjn :meï. het Tibetaans boeddhisme, het onderricht
van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite
kun je de beslommeringen van het dagelijks leven achter je
laten en proeven aan wat het boeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. Als je al langer met de Dharma bezig bent, is het
een goede gelegenheid 1'e beoefening en inzicht te verdiepen.

Grounrr.ron EEN RITRATTE VTNDEN rn. ËtKE DAG vERscHrr,LEN-
DE SESSIES PIÁATS:
. Sessies van beoefening (bijvoorbeeld meditatie)
. Onderricht door oudere studenten van Sogyal Rinpoche,

vaak met video's
. Studiegroepen waarin ook gelegenheid is ervaringen uit te

wisselen
. Onderricht van Sogyal Rinpoche.

RTTRAITE S M ET S oGYAt RT N PoCH E

Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
zljn dat er ro8. Steeds van een hele mala geef je er roo door.
De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van fou-
ten en momenten van onachtzaamheid.
Indien je bericht ontvangt van een periode van intensieve
beoefening, soms meteen specifiekbeoefeningsadvies, geef je je
aantallen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van deze
periode door.

Pnarurscrrr TNToRMATTE

Iedere retraite-plek heeft zijn
specifieke kenmerken. In Lerab
Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche
les in een grote tent. De deelne-
mers verblijven in houten chalets
of tenten. In Kirchheim is er een
hotel en zljn er stenen vakantie-
huisjes. In Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retrai-
te gekooh, maar in Kirchheim
doet ieder dit zelf (er is wel een
restaurant). Soms zil'n er moge-
lijkheden voor kinderopvang,
met name tijdens de uren dat Rinpoche les geeft.

Sprcrrrrxr TNFoRMATTE

Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomoda-
tie, de prijs, alsmede inschrijfformulÍeren, krijgt Rigpa
Nederland enige tijd voordat een retraite begint uit het bui-
tenland.
Als je interesse hebt oferover denkt om naar een bepaalde ret-
r:ite te gaan, bel dan even naar het secretariaat. fe krijgt dan
de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd.
Dus heb je interesse voor een specifieke retraite, bel even ozo-
47o5roo.

Voor informatie over eventueel nog meer retraite-mogelijkhe-
den kunt u contact opnemen met het Rigpa secretariaat.

.;
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ANKONDIGING

Rrcpa UI(
Paas RETRATTE 20 0 3

Nrruwr roKATrE
Haileybury College, Hertfordshire, England

rATËRDAG L2 ïoï MAANDAG 2I APRrL

Deze prachtige nieuwe lokatie wordt de plaats waar de Rigpa
paasretraite in Engeland zichzal afspelen. Het is gelegen in
het prachtige Hertfordshire, ruim 3o kilometer van Londen en
gemakkelijk bereikbaar vanuit de vliegvelden van Heathrow,
Luton and Stanstead. Het zal het een zeer inspirerende retraite-
omgeving vormen en een kostbare gelegenheid bieden om
langere tijd onderricht directvan Sogyal Rinpoche te ontvangen.

Deze beroemde Engelse openbare school, opgericht in r8o9
onder de naam East India College, was eigendom van een van
de rijksie Handelsverenigingen in Engeland, de East India
Company. Tot de 'old boys' die leerling waren van deze school
behoren onder andere de Britse premier Clement Attlee,
Lords, bischoppen, en bekende leden van het Lagerhuis.

De retraite biedt volledig onderdak en logies, faciliteiten voor
gezinnen en creches voor kinderen, en er is ook de mogelijk-
heid om vlakbij te kamperen. De school is gelegen op een uit-
gestrekt landgoed van bos en weiland waar je heerlijk kunt
wandelen en in stilte contempleren. De school is in carré-
vorm gebouwd in de tijd van George V met in het midden de
grote Assembly Hall, die uit r9r2 stamt, waar het onderricht
zal piaatsvinden. De accomodatie bestaat verder uit een- en
tlveepersoons slaapkamers en slaapzalen, en een prachtige
eiken eetzaal waar de maaltijden opgediend zullen worden.
Dan zljn er nog vier squashbanen, 8 tennisbanen en een uit-
stekend 25 rneleÍ binnenzwembad en faciliteiten voor gehan-
dicapten.

De retraite is open voor iedereen. Nadere informatie en
inschrijvingsformulieren zullen begin December verkrijgbaar
211n.

,,]
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VASÏE RUBRIËKÊN EN AANKONDIGINGTN

DE Rrcpa BrBrrorHEEr(
De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan zevenhonderd titels,
ingedeeld in de volgende hooftlcategorieën: boeddhisme alge-
meen, hinayana , mahayarn,vqrayaÍÊ, de dood, Tibet en diversen.

De meeste titels betreÍfen het Tibetaans boeddhisme. Verder
zljn er ook veel boeken over het boeddhisme in het algemeen
zoals in India, China en fapan, over Sakyamuni Boeddha, soetra's
en over de Theravada traditie zoals bijvoorbeeld van Aya Khema.
Schrijvers van wie we meerdere titels hebben zijn Thich Nhat
Hanh, Chógyam Trungpa Rinpoche, Tulku Thondup,Z.H. de
Dalai lama, Dilgo l(hyentse Rinpoche, Namlàai Noóu Rinpoche,
Tulku Urgyen, Tarthang Tulku, Pema Chódrón en uiteraard
Sogyal Rinpoche. Verder zljn er veel boeken over de verschil-
lende scholen van de Tibetaanse traditie over ngóndro, lojong,
Nagarjuna en de madhyamika filosofie, oveÍ de iconografie
van het Tibetaans boeddhisme, titels over Tibet in het algemeen,
en een aantal romans gerelateerd aan Tibet en de politieke
situatie aldaar. Verder lenen we ook video's en audiocassettes
met onderricht van Sogyal Rinpoche uit.

De bibliotheek is uitsluitend toegankelijk voor cursisten vanaf
stroom r als ondersteuning voor de studie in het Rigpa Curri-
culum. Er is dus geen apart lidmaatschap voor de bibliotheek.

Nrruwr Trrrrs
Borrrw:
The Hundred-thousand Songs of Milarepa, Garma C.C. Chang
. In Praise of Tara, Songs to the Saviouress, Martín Willson.
Tibetaanse Sprookjes, verzameld door Josef Guter . The Path of
Purification, Visuddhimagga, the classic manual of Buddhist
Doctrine and Meditation, Buddhaghosa, vertaald d.oor Bhikku
N(y)anamoli . Een Ethiek voor het nieuwe Millenium,
Brussel, 6 mei ry99, Dalaí Lama Tenzin Gyatso . Peace of
Mind, His Holiness the 4th DaIaí Lama, opgenon'Len en gedic-
teerd d.oor Clemens Kuby . Making friends with Death, A
Buddhist Guide to Encountering Mortality, Judíth L. Lief .
Teaching Meditation to Children, simple steps to relaxation
and wellbeing, Davíd Fontana and Ingrid Slack .lourney wit-
hout a goal, the Tàntric Wisdom of the Buddha, Chógyam
Trungta. Waardig Heengaan, verhalen van afscheid van ver-
lichte meesters, Sushila Blackmand. De Intieme Dood, levens-
lessen van stewenden, Maie de Hennezel, nLet een woord voor-
af van Francoís Mítterand. Emotionele Genezing, gesprekken
met de Dalai Lama over aandacht, emoties en gezondheid,
Daníel Goleman . Meeïings at the Edge, Dialogues with the
Grieving and the Dyrng, the Healing and the Healed, Stephen
Lwine . The Lazy Lama looks at Bodhicitta, Awakening
Compassion and Wisdom, Ríngu Tulku Rinpoche

Auororaprs
Recognising the Ground of our Being, Rígalínk apríI zooz,
Sogyal Rinpoche . Findingpeace in a changing world, Rígpalínk
august 2oo2, Sogyal Rínpoche . All that we are rises with our
thoughts, How to find natural great peace, Sogyal Rinpoche .
Putling Delusion to Death, Sogyal Rinpoche

Vroro's
The Benefits of Altruism, Path to Enlightenment t Rígpalínk
maart, Sogyal Rínpoche. The Wish-fiílfilling jewel of Bodhicitta,
Rigalínk mei zooz, Sogyal Rinpoche . Lettrng go of conflicting
emotions, Rígpalink juli zooz, Sogyal Rínpoche. Doing Time,
Doing Vipassana, Ayelet Menahemi and Eilona Aríel . De
Uitdaging, Mansukh Patel in gesprek met vijf jonge mensen,
Mansukh Patel, PhíIip Engelen. On Tibet, part r: the ancient
langs, Robert A. F. Thurman, Sheld,on Rochlin. On Tibet, part
z: the later spread of the dharma, Robert A. F. Thurman, Sheldon
Rochlín . On Tibet, part 

3 : the dharma state, Robert A. F . Thurman,
Sheldon Rochlin

Hrt trNrN vAN BoEKEN
Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen twee
boeken per keer geleend worden. Têlefonisch verlengen is niet
mogelijk. Als er niet gevraagd is naar een boek kan een boek
voor een tweede periode geleend worden. Daarna is dat niet
meer mogelijk. Voor boeken die te laat terug gebracht worden,
wordt per boek een boete van 5 cent per dag gewaagd.

Hrr rrNru vAN AUDro-TA?Es
Tapes worden voor één week uitgeleend. Het kost r euro per
tape. Er mogen twee tapes per keer geleend worden.
Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet gevraagd is
naar een tape kan deze voor een tweede periode geleend wor-
den. Daarna is dat niet meer mogelijk. Voor tapes die te laat
terug gebracht worden, wordt per tape een boete van ro cent
per dag gewaagd.

Hrr rrNrN vaw vroro's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost 4 euro per
video. Er mogen twee video's per keer geleend worden.
Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet gewaagd is
naar een video kan deze vooÍ een tweede periode geleend wor-
den. Daarna is dat niet meer mogelijk.Voor video's die te laat
teruggebracht worden, wordt per video een boete van 25 cent
per dag gewaagd.

Telefonisch verlengen is alleen mogelijk voor mensen die bui-
ten Amsterdam v/onen (maximaal twee keer).

OnrNrNcsrrlorN
De bibliotheek is open op cursusavonden.

Gelieve geen boeken zelf te lenen, maar altijd met iemand die
verantwoordelijk is voor de bibliotheek. Leen absoluut niets
zonder het kaartje in te vullen en achter te laten! Als je het ver-
geet terug te brengen, zljnwe het kwijt, want we kunnen niet
meer achterhalen waar het gebleven is!

Dolrrrn BoEKËN EN TAPËS

Als er boeddhistische boeken zíjn die je al jaren in je boeken-
kast hebt staan en niet meer gebruikt of dubbel hebt, doneer
ze dan aan de Rigpa bieb! Boeken die we zelf dubbel hebben
doneren we weer verder aan de bibliotheken van gevangenis-
sen. Hetzelftle geldt voor audiocassettes met onderricht van
Sogyal Rinpoche, je kunt er gedetineerden heel erg blij mee
maken.

Stichting Rigpa wenst jullie veel lees-, luister- en kijkplezier!44



VASïË RUBRITKÍN TN AÁNKONDIGINGEN

Rrcpa RE-MEMBERSHTp
Zrvrrv REDENEN oM IE AAN Rrcpa rE vERBTNDEN

1
|e bijdrage maakt het mogetijk dat het boeddhisme

in het Westen tot bloei komt en zoveel mensen
op zoveel bijzondere manieren kan bereiken.

Als het onderricht je heeft geholpen,
of misschien je leven heeft veranderd,

is dit een mogelijkheid om het met anderen te delen.

2
Sogyal Rinpoche's bijzondere talent om het onderricht

te communiceren op een manier die zo relevant is
voor deze moderne tijd, heeft ewoot gezorgd

dat duizenden mensen ervan kunnen profiteren
zodat je bijdrage vele malen wordt vermenigvuldigd.

3
Rígpa sponsort de bezoeken van Tibetaans boeddhistische

meesters en oudere studenten van Sogyal Rinpoche,
zodal er naast het omvangrijke curriculum

extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

|e, rr wrr DEET,NEMEN AAN HET Rrcpa Rr-lrruBrRsrrrp
k rrrs vooR DE voLGENDE or'rrr:

Opur 1
o Ik betaal tussen € ro,- en € r9,- per maand (e eo,-
en e zz8,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik de Rigpa Nieuwsbrief en word ik
regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Oprrr 2
o Ik betaal tussen € 2o,- en € 49,- per maand (c z4o,-
en c 558,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie r en krijg ik
z5%okortíng op Rigpa cursussen.

Oprrs 3
o Ik betaal e 5o,- of meer per maand (e 6oo,- of meer
per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie z en een jaar_
Iijkse attentie.

Ir srlAAr op DE volcENDE.virlzli
0 MartworrrJKs vrA EEN AuroMATrscHE BETATTNG
0 fannrryxs NA oNïvANGsrvAN EEN AccrprcrRo

4
Rigpa's unieke studie- en beoefeningsp r ogra:mma

dat in Amsterdam, Groningen en Utrecht wordt verzorgd,
streeft ernaar de authenticiteit van het boeddhistische

onderricht te waarborgen en wordt gepresenteerd
op een manier die voor iedereen ioegankelijk is.

5
De Rigpa-centra in Amsterdam en Groningen waar

dagelijks beoefening plaatsvindt kunnen zonder
donaties als vaste bijdrage in de onkosten niet bestaan.

6
Rigpa's Spirituele Zorg groep geeft training
aan medische professionals en vrijwilligers

op het gebied van stervensbegeleiding.

7
Rigpaorganiseert in Nederland meerdere malen per jaar
openbare lezingen en weekends met Sogyal Rinpoche.

Gaenxr DËzE ANï'wooRDsrRooK opsruR-EN rvenn Rrcpe
OF AFGEVEN AAN IIET SECR-ETARIAAT.

Hrr crnor.ruuMER vAN Rrcpe rs: 3533736
t.N.v. Strcrrrrr.rc Rrcpa, vaN Ostaorsrnear 300,
L073 TW ArvrsrERDAM

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.
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Mocht je niet van deze mogelijkheden gebruik willen
maken, dan kun je ook voor c 16,- per jair een abonne-
ment op de Rigpa Nieuwsbriefnemen, waarbij je tevens
op de hoogte gehouden wordt van de belangrijkste
Rigpa activiteiten.
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VASTI RUBRIEK[ N EN AANKONDTGINGTN

LrJsr VAN AcTIVITEITEN Rtcpn AvTSTERDAM

,\IIe actíviteíten vinden plaats ín het centrum te Arnsterdam, tezíj

anders aangegeven. Op de maandagavond is er een geleíde medi'

tstíe en móíedogenbeoefening Ied'ereen kan híeraan meedoen'

Voor meer ínforáatíe oíer hít dagetijkse progr@rnnxa van beoefe-

níng zie 'Een Sangha van Beoefenaars'en 'Mededogenbeoefeníng

op maand'agavond'.

In recente retraites heefi Rinpoche steeils weer het belang bena'

druH van het gezamenlifu beoefenen von Riwo Sanchii, Lung Ta

JANUARI
M" t3 Guru Rinpochedag, Tendrel Nyesel Tsok,

r9-t5 ' alle studenten
Za 18 Sojong, volle maan

9.3o . Hart soetra ' alle stud'enten

io.oo . Riwo Sanchó ' sadhana
ro3o . Witte Tara ' sadhana, aIIe studenten

Ma zo Meditatie en mededogen avond
rg.3o . alle stud'enten

Di zt íeíiaadag Diidjom Rinpoche, Rigdzin Diipa Tsok

r9t5 . alle studenten
Ma z7 Dakinidag, Tendrel Nyesel Tsok

r9'r5 ' alle studenten
Vr 3r Oharmapala-beoefening ' ngónd'ro, sadhana

9.110. Tendrel Nyesel Tsok
mêt lange DharmaPala beoefening

FEBRUARI
Za r Sojong en nieuwe maan

9.3o . Hart Soetra ' alle studenten

io.oo . Riwo Sanchó ' sadhana

ro.Jo . "Yeshe Ku Chok' en Groene Tàra beoefening
sadhana, alle studenten

Ma 3 Meditatie- en mededogenavond
r9.3o . alle studenten

Ma ro Meditatie- en mededogenavond
Íg.3o . alle stud'enten

Di rr iJru Rinpochedag, Tendrel Nyesel Tsok,

r9t5 . alle studenten

en de Tendrel Nyesel Trck' Deze tsokbeoefeningis in pnncípe voor

alle studenten negankelijk (te begínnen met Stroom t). Ngón{o1
en Sadhanastudinten pánícíperàn aan d'e beoefeningvan Tendrel

Nyesel Tsok en de níeiwere (med'ítatíe-studenten) kunnen particí-
páren door hun eígen beoefeníng te doen zoals zítmedítatie, man-

tra- recitatíe of Guru Yoga.

De onderstaaíde agendà betrefi. d.e Tsoks ín d'e peiod'e van janu'
ai tot en met apríI. Meer specífieke data zijn bíj het ter perse gaan

van d.eze nieuwsbrief nog níet bekend'.

FEBRUARI, VÉRVOLG
Zo 16 Sojong, volle maan

93o . Hart soetra ' alle stud'en\en

io.oo . Riwo Sanchó ' sadhana
ro.3o . Witte Thra . sadhana, alle slud'enten

Ma 17 Meditatie- en mededogenavond
rg.3o . alle studenten

Wo 19 íeíiaatdaglongchenpa, Rigdzin Diipa Tsok

r94 . alle studenten
Ma z4 Meditatie- en mededogenavond

r93o . alle stud'enten

Wo z6 Dai<inidag, Tendrel Nyesel Tsok
rg.ry . alle stud'eníen

Mal
Do 13

Wo r9
Do z7

MAARI
Zar

APRII,
Zo rz

Za z6

Gutor, begin periode intensieve beoefening
Nader bericht volgt.
Losar, nader bericht volgt.
Guru Rinpochedag, Tendrel Nyesel Tsok,

rc$ . alle studenten
ittoi*t Diichen Dharmawieldag
Dakinidag, Tendrel Nyesel Tsok
r9r5 . alle studenten

Guru Rinpochedag, Tendrel Nyesel Tsok,

g.ry . alle studenten
Dakinidag, Tendrel Nyesel Tsok
r9:5 . alle studenten
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