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Het wqren weer ínspirerende zomermaanden, getuíge de vele
enthousiaste verslagen ín dít extra díkke wíntemummer. Menígeen
ging het kílle najaar in nog doortrokken vqn het licht, de ruímte en
u)anlrte van het onderrícht dat deze zomer gegeven werd.
Maar een zachte 'shower of blessíngs' bleef ook deze herfst op de
Rigpa sangha vollen, want in oktober werden wíj gezegend met een
bezoek van Dzogchen Rínpoche. Níet alleen hadden sommíge
sanghaleden de uníeke kans om met deze grote meester op een
ínformele wíjze kennis te maken, maar ook kregen velen v&/L ons
de gelegenheid om Dzogchen Rinpoche als lerqar rnee te ntaken.
Vooral de Lang-Iarcn ceremoníe was een ontroerende en índruk-
wekkende entaing.
En dan was daar Sogyal Rínpoche. Een heel weekend lang Rínpoche
voor 'ons alleeni (en alle voelende wezens). Het was een íntíem,
warrn weerzien en bíjeenzijn, rnede door de persoonlijke wijze
waerop Rinpoche rnet vragen van studenten en met de mensen die
zorg droegen voor het welslagen van het weekend omgíng.
Tevens werd dít weekend getekend door het plotselíng overlijden van

Chagdud Rínpoche. Zíjn stem heeft voor míj -+n ík denk níet
alleen voor míj- het ondenícht klank gegeven. Ikzelf word altíjd
specíaal geroerd d,oor het mornent v)aalop zijn lach door de recíta-
tíe heen klínkt. Ook de Narak Kong Shak beoefeníng aan het eind,
van het weekend kreeg door dit heengaan een bíjzondere verd.íepíng.

Ik wens jullíe allen namens de hele redactíe een gelukkíg zooj.
Katjo Vos
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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 natuur van de
geest zelf:

Chu ma nyok no ilang,

Setn ma chii na dé.

Wat betekent: "Water 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 ofverzint, ofhem bederft, maar hem in zijn natuur-
lijke staat laat, zijn 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 zijn,
al die aspecten van ons die in alle richtingen verwaaid zijn,
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 tegelijkertijd onze
frustratie, onze 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 meer 'met' iedereen, omdat we meer contact met
onszelf hebben. Omdat we onszelf hebben overwonnen, heb-
ben we in zekere zin de wereld overwonnen.
Tegelijkertijd ontdek&en we een enorÍne 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 vertrourven en zonder angst, ofbarrières, ofproble-
men. Het lijkt allemaal één smaak. En dan is lieftrebben niet
iets speciaals; het is het natuurlijkste wat er is. Als de zon
schiint, maakt hij zich niet druk "zal ik vandaag schijnen of
niet?" Hij schijnt gelvoon. Zelfs als er wolken ziin, schijnt hii
nog steeds; het komt alleen maar door de wolken dat we hem
niet zien. In feite schijnt onze boeddhanatuur aldid, zoals de

zon, maar 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 zijn 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
vvarmte. Het licht is de wijsheid, de warmte is de compassie.
In het Boeddhisme gdan *ilrtt"ia en compassie altijd hànd in
hand; ze zijnêén. fe zou kunnen zeggen dat onze geest, wan-
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, liefcle en compassie
zijn. Het is onze taak onze geest en ons hart, onze intelligen-
tie en onze emoties te zuiveren, en als deze gezuiverd ziin
worden we heel. We worden werkelijk'mens'.
Mensen hebben hun menselijkheid verloren, daarom is de
wereld zoals hij is. Hoe kunnen we hem herontdekkenl Door
deze beoefening. 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 doeni We moeten dit proces in de beoefening
doormaken, en langàamaan zal onze natuur, onze mense-
lijkheid, in ons geinispireerd en opgeroepen worden. Dan
moeten we het gaan fleven en in de wereld om ons heen in
praktijk brengen. i
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Waar het echt over gaat is hoe u,e onze geest kunnen trans-
formeren; en het wonder is hoe veranderliili de geest feitelijk
is. We Lrrrrnerr de geest veranderen, het is mogelijk. En onszelf
inspireren. Wanneer i,'u,e zien hoe we bezig zijn, kunnen we
denken: "mijn god! Wat hij zegt is precies wat i1t op dit
moment meemaal<. Hij heeft het over mij!" Dan: "Hoe ver-
schril<kelijk ben ik toch...misschien is er geen hoop voor mij.
Ik ben al Dharma-immuun. Niemand kan me nu nog redden.
En a1 die jarerr...a1 die jaren van onderricht hebben me niet het
minst geraalit. Waar dient het uiteindeliik toel" Maar gedepri-
meerd ralien en dit soort dingen alsmaar tegen onszelf herha-
lerr is alleen maar \\eer een nieur.r e\cuus. een nietrr.te uit-
vlucht.

We kunnen de geest veranderen

Wat i1t 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 ltomisch Tibetaans verhaal, over een man uit een
dorp die helemaal naar Lhasa reisde, de hoofdstad van Tibet,
met een stoet muiiezels, tweeëntr.rintig in totaal. Voor een
Tibetaan was Lhasa een enorme stad, en zo gau\\' hij het
Potala paleis zag \À,as hii helemaal betoverd. Hij probeerde

meteen de ramen te tellen, en werd steeds opgernondener.
Uiteindelijli kwam hij weer tot zichzelf en keeli rond om zijn
muilezels te tellen, maar hij liu.am maar tot eenentwintig. Hij
raakt in panieli en begon iedereen die hij tegenkwam te vra-
gen: "Heb je mijn muilezel gezienl" Omdat hij uit een piepk-
lein dorp kwam uit de provincie, u'as hij ervan 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 plr-rli gras uit de grond en palite
een muilezeldrol
en hield dat voor zich uit en riep: heb je dat ding gezien dat dit
eet en dit doetl" Hij ging daar maar mee door, steeds weer
dezelfde vraag roepend. Eindelilk zei iemand tegen hem:
"l(jl< toch, je zit erbovenop!" Hij was vergeten dat hii er een
bereed, en dat de tu'eeëntvvintigste muilezel al díe tijd onder
hem was.
Soms ligt de oplossing zo voor onze neus. Al het basis mate-
riaal staat ons ter beschil<king. A1s u,e willen veranderen,
beginnen we ermee de omgeving van onze geest te verande-
ren. We kunnen de omgeving om ons heen ook een beetie ver-
anderen: we hoeven niet het hele huis te renoveren, maar
alleen hier en daar de decoratie. Maar het is voornamelijlt
onze geest. En hoe we ons leven herorganiseren. En het is zo
ltostbaar naar het onderricht te liiiken, onze aantel<eningen te
bestuderen, naar de tapes te luisteren, en ze steeds weer
opnieuw te bestuderen.

:.,i-" -.t-È',i
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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.

Westerlingen hebben vaak een erg concEtueelbegrip van spiituele
Ieraren en vall hst Boeddhistisch ondenicht. Hoe zouilen 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 zijn 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 zíjnverschillende soorten leraren. Leraar zijn betekent niet
noodzakelijkerwijze dat je verlicht bent, maar wel dat ie eraan
werl<J. Toch, wat zijn mate van realisatie ook is, een leraar
moet altiid verder gevorderd zijn 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 trveede, hij
of zij moet het onderricht op zichzelf toepassen en enige per-
soonlijke realisatie hebben zodat het onderricht niet op het
niveau van woorden blijft steken. Ten derde moet hii zíchzelf
zeer helder en diepgaand kunnen uitdrukken in bifvoorbeeld
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' betekent in het
tibetaans 'niemand hoger' en 'ma'betekent'moeder' in de zin
van aardig zijn 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.
AIs 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 vr'e 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.
Éen leraar kan van elke nationaliteit zijn, het kan een man of
een vrour / zíjn,híj 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 ie jezelfeen leraar
noemt en je hebt de natuur van de geest niet herkend, zal het
heel moeilijk voor je zijn om anderen te helpen. En dat niet
alleen, het zal ook nog eens voor jou persoonlijk heel slecht

zijn. Waaroml Omdat wat je 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, z11n

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.

Wot is ha essentiële punt ín de relntie tussen de leraar en de stu-
ilent?
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 blii, 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 over 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.

Zodra we i*s hebben begrepen, kunnen we overhaaste conclusies
trekken en ilenken dat we de notuur van de geest hebben gerealí-
seerd. Wat ís 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 ervaren ofis er niets te ervaren -
over de natuur van de geest, bijvoorbeeldl AIs je zegï 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 voor stap mee te nemen; omdat het niet gemakkelijk
is. De uiteindelijke waarheid, de natuur van de dingen zoals
ze werkelijk zijn, 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 nodíg omdat we hulp nodig hebben, maar
hoe kunnen wij onze leraar helpen?
Het belangrijkste doel van een gekwalificeerde leraar is om
een weldaad te zijn voor anderen, dus in essentie is wat hij
ook doet, bedoeld om andere wezens iets goeds te brengen.
Help hem gewoon dat te doenl
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Zo gesteld heefi íedere religie een manier om ile menselíjke natuur
te begrijpen; nch is elke religie verschillend. Is het niet van belang
om zowel de verschíllen als ile overeenkomsten te onderkennen en
deze niet zonder eníg ondcrscheid te mixen tot een vruchtencock-
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 dnrkken, 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 persoon ze op eigen wijze tot uitdrukking
brengen in overeenstemming met zljn 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 'moeder' 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 dezelf<le 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. AIs 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, maar 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 affiniteit 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. W'anneer 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 uhíermee zeryen dat de verschillen tussen de iliverse tradities
veel mínder belangrijk zijn dan wat hen bindt?

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

"Lang leve de diversiteit!". Verschillen kunnen fantastisch
zijn. Soms kunnen uit dingen die tegengesteld liiken nieuwe
dingen ontstaan. Neem bijvoorbeeld: koken. Als je kookt, voeg
je zout toe. Nu verschilt zout 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 tvvee 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
noodzakelijkerwijs beperkïer zijn dan het nieuwe begrif pen
dat zij gaandeweg zullen ontdekken.

Hetzelfde 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. W'e 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.

ln uw boek vergelijkt u verschillende christelijke met corresponile-
rendeboeddhistische pincípes. Een daawan is deheilige Drte-een-
heiil en ile Drie Juwelen: Boeddha, Dhanna en Sangha. Hoe ziet
u fu. overeenkomst tussen dezebeíde?

In het boeddhisme spreken we van "inter-zijn" en "niet-zelfl'.
Hieronder verstaan we dat bijvoorbeeld een bloem geen sub-
stantiële, aparte entiteit is; zij ontstaat als regenwolken, zon-
neschijn, aarde, wind, ruimte enzovoort op een bepaalde
manier samenkomen. Als we leren om alles op deze wijze te
bekijken dan zien we in ieder apart ding alles. We zien 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
hetzelfde moment. Dit is geen louter academische filosofie,
het is een inzicht dat iedereen kan verrverven door de dingen
op een diepgaande manier te bekijken.

We kunnen hetzelfde principe toepassen op de Heilige Drie-
eenheid. Door diepgaand 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 zích. 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 zij
in andere bewoordingen uitdrukking aan het 'niet-zelf'.
Zoals ik al eerder heb gezegd, we moeten elkaars taal leren
om de ervaringen te kunnen herkennen waaraan wordt gere-
fereerd; dit is de manier om oorlog en discriminatie te voor-
komen. II
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INSPIRATIE ? I
De redactie is benieuwd naar jouw inspiratie!

Welke korte tekst raakt je gevoelige snaarl
Welk gedicht draag je al jaren in je hart met ie meel

Welke 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: Kerkerinklaan )7, zoTr Rf Santpoort

E-mail H. Heerink@eudoramail.com

Snua scrrREEF oNs:

Als ik merk dat ik me om van alles en nog wat zotgen loop te maken,
herhaal ik het volgende stukje onderricht een tiid lang voor mezelí

en vaak komt er dan ruimte, rust en relativering.

The three wrathful mantras of the Kadampas

''Whatever may come, let it come.
Whatever may go,let it go.

Wat er ook rnoge komen, laat het komen.

Wat er ook rnoge gaan,laat het gaan.
Er is níks nodíg.is no need of anything.'
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DzoccHEN l(roosrER

In Zuid India zo n 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 kloos-
ter, dat een van de vier
kloosters is van Dhondeling.

Begin jaren zeventig was
deze plek nog een dikke
ondoordringbare jungle van
laag hangende struiken en
veel wilde dieren. De Indiase

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-
ren van medische verslagen
via het internet.

regering gaf in ry74 dit stuk land aan HH de Dalai Lama op
lease basis om vluchtelingen uit het overvolle Noord-lndia
naar het Dhondeling kamp over te laten plaatsen.
Tegenwoordig wonen er 5ooo vluchtelingen verspreid oveÍ 22
dorpen en is er rzoo hectare aan vruchtbare land gecultiveerd
waaÍ 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 klooster in december zooo. Er was in de voorgaande jaren
veel werk verzet door Dzogchen Rinpoche die samen met een
afgezant van 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 internetcaÍé "Lotuslink"
oÍficieel geopend door de vrouw van Dzogchen Rinpoche,
Kelsang-la. Ook is er begonnen met de bouw van een omvang-
rijk Stupa project waarvoor de werkzaamheden nog zeker een
jaar zullen 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 ziin 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 zeï

Dzogchen Rinpoche zegt
over Shenpen:

Mensen díe rnet Shenpen zíjn
verbonden zoud.en ernaar rnoeten streven on1 te handelen vanuít
een pure motívatíe vanuít het hart. Ze zouden daadwerkelíjk
behulpzaam rnoeten zijn ín plaats van anderen te vertellen wat te

doen en zelf de eer opstijken. Ze zoud.en símpelweg datgene kunnen
doen wat ín hun verrnogen lígt, ook aI bestaat er mísschíen een

gevoel van onzekerheid over hoe en hoeveel ze zouden kunnen helpen.
Daamaast zou nlen ondersteunend ten aanzíen van elkaar moe-
ten zijn en aandacht n'Loetetu hebben voor de groepsdynamíek,
zeker als de organisatíe groeit en verandert over een bepaald,e perío-
de. En het meest belangríjk ís wel d,at mensen verbonden met
Shenpen geen schade aanríchten.
Werk dat op deze manier wordt verrícht ís níet alleen van grote
waarde voor de organísatíe maar ook voor alle índívíduen díe
ermee gemoeíd zíjn ongeacht hun f.losofische, relígíeuze of politíe-
ke opvattingen.

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 16 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, waardoor 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
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kennis een levende bleef. Het komt er dus op aan om zowel
authentiek als actueel te zijn.

De Boeddha zelf zeí dat hij zijn onderricht vanuit twee per-
spectieven gegeven heeft. Vaak gafhlj ziln 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 normen en waarden
van ziln toehoorders. Maar ook a1 zijn door de eeuwen heen
de omstandigheden veranderd sinds de Boeddha leefde, alle
mensen zíjnnog steeds hetzelfde. De Boeddha gaf onderricht
gerelateerd aan de menselijke natuur, daarom is het onder-
richt van de Boeddha nog steeds voor ons mensen actueel.
Sommige methoden die de boeddha 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 we1 een diepe waarheid uitdrukken
maar in een bepaalde context geschreven of gezegd zljn. 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 naam van de 'enige ware waarheid'.
Daarom benadrukt de Dalai Lama altijd de eenheid van alle
religies. De'spirit'ervan is hetzelfde, ze verschillen slechts in
taal omdat mensen nu eenmaal verschillende achtergronden,
stijlen, culturen en voorkeuren 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 ievert aan de mensheid. Op een
teamdag van de geestelijke verzorgers van de gevangenis waar
ik werk, zei de Imam: "Een bloemstuk met verschillende soor-
ten bloemen is veel mooier dan een bloemstuk van alleen
dezelfde bioemen".

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 , dat 3oo/" van de mensen die in con-
Iact zrjn gekomen met het boeddhisme, hierdoor zijn terug-
gegaan naar de praktijk van hun oorspronkelijke geloof, 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.
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Bedoel je te zegen dat je kinderen h* nch waord zijn om aan vast
te houden?
"fa. Dat is onvoorwaardelijke liefde en daar grijp je behoorlijk
aan vast en zij aan jou. Ze hangen letterliik 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 probleern maar dan verandert
er iets in je leven en dan kun je weer terug naar je kussentje
want je was er nog helemaal niet. En dat is ook heel mooi, dat
je toch elke keer weer de beginnersgeest moet hebben. Daar
zorgt het 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. fe 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 vragen vertellen
waarom iii 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 zijn 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 terwijl 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 gevraagd. Ik kan het niet meten aan
hoe ik een meditatieweekend heb beleefcl. Dat is alleen maar
voorbereiding op dat andere."

Hoe integreer je fu Dharma in 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 lief<levolle vrien-
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 schriift dat we wel van alles kunnen wil-
len rondom milieu, maar als mensen zich niet zelf een hou-
ding van respectsvoor de medemens en de omgeving eigen
hebben gemaakt, komen we nergens. Hij schrijft
'environM ËNTALI,'mental 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 zljn 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. Dat ziln 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 zijn en die verbondenheid niet
zien met de aarde en met medemensen en met volgende
generaties. En daar ontstaat afiventeling: we doen dingen en
er ontstaan problemen elders of op een ander moment."

Wanneer ís integratie lostig?
"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 hii daarbij
bezig is en kijkt dan zie 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: voor 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 manoeuvre maakt
met een auto, dan kon ik woeger 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 bliift
hetzelfcle."

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

Interviewer Gert-Jan van Schaik 2Í
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Vol verwachting, tnoor met tassen vol concepten, rijilen we ile berg voorbíj Lodève op. Voor de tweeile keer

netnen we onze kínderen (Tijs 7 jaar en Roso 4 jaar) rnee op retroite. In de auto komen de hertnnertngen

aon de vortge keer weer boven. Het was fijn, tnoor ook m* nogal wat frustratíes. Om beurten de teochíngs

volgen, wsariloor we beiden m* het gevoel ronilliepen het ollerbelangrijkste te missen. Er was toen onverwocht
geen kinderopvang en vijf dagen stílte tot het avondeten. Zaken waar je als ouiler behoortijk mee in je rnoog

kan zítten. Ik zie mezelf nog in ile troosteloze 'kinilertent' onderoan ile berg zitten: regen klenert op hA ilak,
ile kinderen ruziën verveeld met elkaar, vanuit ile tent klínl* "Hung Orgyen Yul Gyi Nup Chang Tsaní' en

ha enige wot ikkon ilenken is: dóár wil ik zinen!

Zouheï deze keer anders zijn? We bereiden ons voor op het
eÍgste 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 (AIex Peters) weer 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 verantwoordelijkheid voor de kinderen te gaan
en de riante speeltent van drie jaar geleden bleek niet meer 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
voor gewoon met de kinderen te communiceren en ons zo
weinig mogelijk aan te trekken van eventuele geïrriteerde blilken
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 waar zo
min mogelijk mensen er last van hebben. Iedere keer voel ik
me aangesproken en ga ik in gedachten na waar 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 praten en meer
hun eigen gang gaan. Een geweldige ervaring! Er blijkt toch
een speelplek voor de kinderen te zijn. Het houten chaletje
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 zitren. Ze vraagt honderduit over alles
wat ze ziet en ik geef zo goed als ik kan antwoord. Ook Tijs
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 samsaral" 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 met zljn vriendin
Hylke in het bos of buiten voor de tempel en Rosa vermaakt
zich met een kleurboek en stiften naast me in de 'barn.
Ondertussen hoor ik hoe Mingyur Rinpoche ons alle facetten
van Shamatha beoefening uitlegt. Van de zeven punten van
de houding tot de introductie in de natuur 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 lTaagt 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 Mingyur 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 af te dalen. Behalve
de tassen met concepten. Die hebben we uitgepakt en nemen
we niet meer mee. Ook de kinderen zijn teleurgesteld als
we echt weggaan. Tijs troost ons en zichzelf door te zeggeni
'Ach, volgend jaar gaan we toch gewoon weer naar de
Boeddha-camping!"

Marlies Musch
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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 was en vr'at er
allemaal gaande was.
Maar goed, toen begon
alles een beetje te wanke-
len. Bijvoorbeeld na een
d"g lang ceremonies,
rituelen en grote hoeveel-
heden beoefeningen en
zegeningen organiseerde
Sogyal Rinpoche een
dans-feestje voor de
Lama's, Tulkus en mon-
niken. Van het ene op het
andere moment staat de
muziek keihard, treed
een buikdanseres op,
komt een Michael
fackson imitatie langs en
staan mensen met een
glas wÍjn lekker te dan-
sen. Is dit ook Lerab
Lingl

Stemmingswisselingen
waren toen ook de orde van de dag. In de ochtend was ik we-
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 hetzelfdel Waarom leggen ze roo keer
die Vasjasatlva-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 v/eten wat er speelde bij de
mensen. Tijdens een van die sessies zat ik weer in zon 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 commentaren
van 'Chokyi Drakpa',
'Zindr| en 'Zur 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 zorgt er ook niet
voor dat je blijft fietsen.
Alleen door het steeds
blijven trappen
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
weer 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
dankwoordje 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 ie natuurlijk niet af! 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 verblijven 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 ervoor dat we
echt vooruit komen, opnieuw en opnieuw en opnieuw ...

Martiin van Gorp 2,5



DzoccHEN RTNPocHE BEZIEKT
NEDERTAND
Van 9 tot en met tG september heefi Dzogchen Rinpoche Nederland bezocht. Op uitnodiging von Riglta

Nederlond gaf Rinpoche tíjdens het weekenil teachings ín ha Ríg1ta-centrum in Atnsterilom, in íle week híer-

aanvoorafgaanilbracht Rinpocheverschillenilewerkbezoeken inhalond. ft mocht Dzogchen Rínpochetwee

ilagen begeleíilen op werkbezoek oon verschillenile onilememingen. Wat een eer!

Dzogchen Rinpoche is een rasechte organisator/ondernemer
en een ware techneut. Zo heeft hij in Dhondeling settlement
in Zuid India velerlei zeer concrete zaken opgezet zoals het
klooster zelf natuurlijk, maar ook b.v. een bejaardenhuis, een
spaghettifabriekl'e, etc. Ook haalt hij met plezier een motor-
blok uit elkaar... Vanwege deze interesses hadden we bezoeken
gepland aan twee bedrijven die op organisatorisch en technisch
gebied bijzonder zijn te noemen. Samen met Joost Willems
en Ton van der Laaken zijn het mooie inspirerende dagen
geworden.

Dinsdag bezochten wij de fabriek van MHB te Herveld. Hier
maakt men 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 wordt gewerkt met "zelfsturende teams". Om de
teams uit te dagen op creatief gebied heeft het bedrijf een cre-
ativiteitsprijs ingesteld. Het winnende team krijgt een budget
toegewezen wat het mag doneren aan een zelfgekozen doel.
Het winnende team heeft in mei dit jaar haar budget gegeven
aan Dhondeling settlement. Dzogchen Rinpoche wilde van de
mogelijLàeid gebruik maken om dit team te bedanken, maar
ook om te zien en te horen hoe een bedriif werkt en draait met
zelfsturende teams.

's Avonds was Rinpoche te gast bij ons thuis waar we een gezel-
lig etentje met de Nijmeegse Sangha hadden. Heel bijzonder
om zo dichtbij en informeel met Dzogchen Rinpoche samen
te zijn. In dit samenzijn was voelbaar hoeveel kracht en wijs-
heid achter zijn gewone dagelijkse voorkomen schuilgaat.
Alsof er een kracht door de sluier van het alledaagse komt.

$l[ 'ïl-"'.'
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De volgende dag hebben we de scheepswerf IHC in Krimpen
aan de Lek bezocht.
Dit is een scheepswerf met r2oo medewerkers, waar grote
oceaan-zandzuigers worden gemaakt. Dit zijn gigantisch grote
zeeschepen die over de hele wereld worden ingezet om de zee-

bodem dieper te gÍaven. Ook hier wordt gewerkt met zelfstu-
rende teams en het 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 zandzriger
klaar voor oplevering, die we mooi konden bezichtigen.
Saillant detail was het feit dat deze zandzuiger voor China
bestemd was, en dat er allerlei Chinese officials rondliepen
om de boot te controleren. Ik ben benieuwd wat ze dachten
toen ze Dzogchen Rinpoche hoorden vragen waar hij een oori
logschip kon kopen.....
Het bezoek was een mooie gelegenheid om samen te filosofe-
ren over manieren van organiseren en leidinggeven, en welke
het mooiste resultaat zal leveren, zowel wat betreft werkple-
zíer en welzijn als ook het eindproduct. Er lijkt geen eendui-
dig beste manier te zijn. Wel dat de methode zeer fijn afge-
stemd hoort ïe z11n 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 reed ik naar huis met een rust/energie die
ik alleen maar ken als ik thuis kom van een Íetraite... het
waren twee bijzondere dagen.

Mark Mathijssen
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PONSORAVOND

Tijdens het bezoek van Dzogchen Rinpocheis er een sponsoÍ-
avond georganiseerd door de stichting Shenpen die is opge'
richt om in Nederland fondsen te werven voor het Dzogchen
klooster en Dhondeling settlement. Mensen die betrokken zijn
bij de fondswerving waren uitgenodigd en Paul Phillipsen en
Dzogchen Rinpoche hebben een korte uiteenzetting gegeven
van de stand van zaken rond de fondswerving en de proiecten
die komende tijd in Dhondenling settlement opgezet worden.
En er zijn nieuwe verzoeken voor sponsoring gedaan.
Rinpoche heeft video film laten zien van de nieuwe projecten
op het settlement die gemaakt is door een stel Zwitserse tand-
artsen die een tijd als 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 poort van het klooster en een uit-
breiding van een van de verblijven van de monniken. Een deel
van de video ging over het bezoek van de tandartsen. Lange

rijen kinderen die in hoog tempo een onderzoek naar hun
gebit kregen, en sommige werden gelijk behandeld. Een

demonstratie ven het poetsen 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 voor de kinderen was het een vrolijke boel! De meeting
was geslaagd voor de aanwezigen en erg motiverend voor de

menien die zich met de fondsenwerving voor Dzogchen
Klooster bezighouden. 27



metaaldetectorpoortje* We waren altíjd vroeg ín de zaal, bíjna
twee uur van levoren. Dan kan je langzaam oan aI díe rnensen
wennen. Maar het waren wel heel veel rnensen.
Morvcorrrv
Het ís best wel even schakelen, als je hoort vragen hoeveel

Mongolen er in d.e zaal zítten. Dat zíjn dus mensen uít Mongolíë.
Vaak prachtíg gekleed. En hun tool ís Russísch en de Mongoliërs
zíjn bíjna ollemoal boed.dhíst. Weer wat geleerd.

Errv Trarraarvsr nrUrvrr
Het wos heel mooí om te zien, hoe al de Tíbetanen d.ie er waren,
veelal uít Zwítserland, het heerlijk vonden elkoor weer te zíen. Het
was één grote rei.tníe, rnet grote en kleine kinderen. Deels tradítío-
neel gekleed. Deels níet te onderscheíden van westerse jonge men-
sen. Met prachtíg zwart haar, d.ot rood geverfd moest worden, net
als onze pubers hun blonde haren bijvoorkeur zwart verven.

Z.H.}aad er op gestaan een openbare lezingte 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 sunrN
ledereen had een vaste ploats, dusje leert langzaarn maar zeker de

ftiensen kennen, díe bíj je ín de buurt zítten. Mensen uít Londen,
uít Paríjs, Tibetanen en ook mensen uít Graz. Dan weer Engels

praten, dan weer Duits. Ons Tibetaans is niet zo goed, dus dan
maar vriendelíjk kníkken en lochen. Elf dagen elkaar steeds weer

zíen, schept wel een band.

Dr Datar La,w (1)
We hadden het geluk, dat de Dolai Lama íedere keer vlak langs ons

Iíep als híj de zaal betrad en weer weggíng. Omgeven door stevíge

beveilíglngsmensen, doardoor altíjd op een afstand, ynaor zeer
vriendelíjk groeten en knikken. Vooral de Tíbetanen werden extra
gegroet. Velen stonden ieder keer weer klaar met een kata, maar het

ís ze nooít gelukt deze te geven. Toch genoten ze zíchtbaar, zo dicht
bij d.e Dalai Lama ín de buurt te zijn.

'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 van zijn kunnen zien.

Dn Dnllr Leue (2)
Hij gof die mid.dagen ínleídend onderrícht ter voorbereiding op de

ínitíatíe. Dan merk je, dat je bíjleert. In Lerob Gar genoten we
vooral van een totaalbeeld,. Maar nu konden we het ond.errícht vol-
gen. Er onderwíjl over nodenken, kijken of íets herkenbaor wos, er
later samen over praten. Toch wel mooí ols je iets von je eigen ont-
wikkelíng zíet.
De Dalai Lama was natuurlíjk zo helder, humoistísch, eenvoudíg
als altijd. Maar ook heel precíes: we rnoeten vooral geen denkfou-
ten maken. En ook heel goed gedocumenteerd.: steeds teruggríjpen
op grote lndíose 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 Zljne
Heiligheid. We mochten daar zo veel als we wilden bij aanwe-
zig zíjn, gebeden, schitterende dansen, beoefening, alles ter
begeleiding van het ontstaan van de Mandala.

Dt Zl.Nowl.votta
Bíj een Kalachakra-initíatíe hoort ook een zandmandala. In een

'huís', gebouwd op het podíurn, waren dagenlang monníken bezig
deze mandala te maken. ln de nok van het 'huís' híng een carne-

ra, zodat we op de schermen konden zien, hoe hij steeds weer groeí-

de.

Tíjdens de ínitíatie word je ín deze mandala bínnengevoerd (uíter-
aard. nietfysíek) en worden de daarin wonende 'deítíes' aan je voor
gesteld. No de ínitíatie kon je de mandola bekíjken. Dat hebben we

niet gedaan, omdat dat weer lange wachtríjen betekende. Op de

laotste míddag wordt de mandala opgeveegd en in de rivier
gegooíd. Dít ís om de zegen díe ín de mandala aanwezíg is, uit 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 vrouwelijk wijsheidsprincipe), het hart van de
ceremonie. De Mandala is een tweedimensionale afbeelding
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 beter) van het land Shambala
dat wordt bevolkt door Bodhisattva's en een grote verzameling
'deities'.
In de wereld waarin wij leven concentreert de macht zich
Iangzamerhand in handen van één tiran. Deze valt op het top-
punt van zijn macht Shambala binnen. De Bodhisatwa's zul-
len hem hartelijk ontvangen, maar hlj 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 zljn. Overigens deze achterliggende mythe speelt
bij de initiatie geen enkele ro1. Er wordt waarschijnliik 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 eeïste 7 stadia van het Bodhisattva-schap.

Marrnro
Manfred was de voorzitter van het comité, dat alles georganíseerd

had. Hij deed de openíng met veel humor. Zo te zien een bíjzonder
mens. Als jarenlang beoefenen je zo stevig, aanwezíg en helder
maokt, dan noodt dat tot navolgen. Op de eerste avond heette híj
ons allemaal welkom, en legde de regels uít waar we ons aan te

houden hadden. tJíteraard zíjn er regels nodig als je met zoveel

rnensen bíj elkaar bent. Maar het ís toch wel bijzonder, dat híj dat
allemaal wíst over te dragen 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.
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IGTACHAKRA VERSTAG
Na een lange en mooíe reis - ile slaaptreín naar Oostenrijk en vervolgens overdag dwars door een prachtig

berglandschop in herfstkleuren - komen we vrtjdag t8 ol*ober ín Graz asn. Sinds zoterdag p oktober leidt

Zijne Heíligheid de Dalai Latna hier het Kalachakra ritueel. Duizenden deelnemers (ruím 7.ooo horen we)

krtjgenles von Zijne Heiligheid en vertegenwoordigers van de verschillenile Tib*aanse scholen. Veel rttuelen,

veel beoefening en inmiildels ís ile zandmandala ol kloar. De sfeer in Groz is prettíg en vooral heel open en

heel rustig. Wíj voelen het als een thuiskomst, hoewel de stad onbekenil is.

De stad staat in het teken van lGlachakra 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 naar de Stadthalle. Enorme congreshallen,
waar veel winkeltjes zijn 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.
ZaÍerdag begint de eigenlijke initiatie, waarbij zo'n ro.ooo
mensen aanwezígzi1n.
Voor Hilke is het haar eerste dag naar de kinderopvang, erg
spannend, want kan ze zichwel verstaanbaar maken. Ze blijkt
het enige Nederlandse kind te zijn, 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 zaal. En dan is daar Zíjne
Heiligheid de Dalai Lama. Prachtig hoe hij in zdn grote zaal
toch een ongedwongen en persoonlijke sfeer weet te creëren.
AIle stappen van de initiatie worden uitgelegd en toegelicht,
maar ik ben wel blij met het boek van Alexander Berzin, wat

ik ook daar nog regelmatig gebruik.
Sogyal Rinpoche is ook inGraz aanwezíg. 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 Tara-beoefe-
ning en de lang-leven gebeden voor Zijne Heiligheid. Deze
dag gaat Hilke mee naar de groïe zaal, wat vooÍ 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, 75ooI Paris, France
of www.dalailama-pariszoo3.com

Saskia Drieenhuizen
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Uiteindelijk verschijnt Rinpoche. Al vóór zijn arriveren, merk
je het zenuwachtig heen en weer geren van de organisatie.
Het geeft me vanaf het eerste begin een'Sinterklaas komt!-
gevoel'. Zo zie je maar weer: we zijnnog echt 'kinderen' in
onze ontwikkeling op het pad.
Rinpoche ís ook een vader: wijst op fouten, maar straalt voor-
al veel warmte en lieftle uit. Maar een liefde op een 'hoger
niveau'; misschien zelfs té 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
Brazilië is overleden. Daarom verschijnt Rinpoche later. Voor
Chagdud Rinpoche wordt er aan het einde van die middagte-
aching een beoefening gehouden onder leiding van Rinpoche.
Dát maakt een onmetelijke indruk op mij: ik vóel de energie
en de aanwezigheid van de boeddha's en boddhisattva's en
Rinpoche is daawan het focus punt voor mij. Nu ben ik
sowieso '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 naaÍ een tafel om de daar-
op liggende voorwerpen te zegenen. Daarna komt hij terug en
gaat het altaar zegenen en dan de tempelruimte en andere
afueeldingen en zelfs iedereen aanwezig! Weer een bijzonder
moment.

Het waren zlange dagen en zeker ook fysiek zwaar (zittend op
je kussentje), maar alles was méér dan de moeite waard en ik
ben dankbaar de aanwezigheid van de boeddha's en boddhis-
attva'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
'I'm just ahumblebug'
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Het síera,ad voor heldere rea,lisatíes
De Abhísamaya-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 commentaaÍ op de ver-
borgen betekenis van de Prajnaparamita 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-
programma van alle Tibetaanse shedra's.

Alan Wallace zal een inleiding geven tot de opvattingen en de
vaardige middelen van de Sautrantika en de Chittamatra. Zijn
cursus 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 hlj
tevens onderricht geven over de Vier Fundamenten van
Opmerkzaamheid, met bijzondere nadruk op opmerkzaam-
heid van de natuur van de geest zelf, zoals dit beschreven staat
in Shantideva's Shíkshasarnuccaya (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
klooster Samyé te stichten. Deze tekst vormt samen
met het belangrijke commentaar van Mipham
Rinpoche een van de duidelijkste en meest uitge-
breide verklaringen van de Madhyamaka-filosofi e.

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

, ïffi-##i.,
De inzichten en beoefeningen va,n de víer scholen

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.

CursusgeM Essentíëla Boeililhistische Stuilies

o{ Dzígar Kontrul Rinpoche s 55o,- (Minima s 5oo,)

kloosters in India en Zwitserland, keerde hij naar Amerika
terug waar 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 Bodhisatwa), 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.

CursusgeW e j5o,- (Miníma e joo,)
Gedurende ziin cursus zal Alan Wallace in het weekend van z4-z6 mei
ook openbare lezingen geven. Nadere informatie hierover op te wagen.

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

Cursusgeld Alan Wallace o{ Ringu Tulkv Rinpoche

e6zo,- (Miníma e 55o,)
Cursusgeld alleen Ríngu Tulku Rínpoche (voor eerilere stuilenten)

e j8o,- (Minima e jz5,-)
Het is mogeliik dat ook Ringu Tulku Rinpoche tijdens ziin
cursus een weekend met openbaÍe lezingen geeft. Nadere

informatie hierover op te wagen.

7-20 JuNr
RrNcu Turru Rrnpocrrr

Het siera,ad van de weg van het midden

Cursusgeld voor de hele Shedra e rc4o,- (Minima e 9j6,-)

De Shedra ís toegankelíjk voor alle,beoefenaars dí,e Stroom t uan z meí en z4 meí. Voor studenten die eerder een shedra hebben
de Rígpa'cursussen of gelíjkwaardíg onderrícht .hebben 97o196. gevotgd, besioat nog een derde mogelíjkheíd: zíj kunnen ook op 7
Dít jaar zíjn er twee ínsteekmogelíjkheden voor níeuwe studenten: juní"beginnen. "

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 llEngayresque

West Cork, Ierland 3465o Roqueredonde, Frankriik
Tel oq53-27 73o 3z Tel oo33-467-8846-oo
Fax oo353-27 73t 77 Fax oo33-467-8846-or 3S
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Hrr Rrcpa cuRRrcuruM

Stichting Rigpa verzorgt een cursusprogramma waarbij een
graduele training in de shrdie 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.
In zoo4 za7 het curriculum ingrijpend veranderen. Zíe híer-
voor het artikel "Naar een nieuw curriculurrl' elders in dit blad.

h.rtnoouqrrr-cuRsus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse 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 bijzondea 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 wensvervullen-
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 zijn voor het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen en het stellen van wagen. De cursus bestaat uit
tien avonden.

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

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

Srnoou 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.

NrruunrrJrt Gnorr Vnror
Deze cursus vindt dit jaar plaats in Amsterdam en Groningen
en bevat recent door Sogyal Rinpoche gegeven onderricht.
De Natuurliike 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.

NcóNuno 1

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

NcóNono VERDTEPT

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

Ncówono 2 (LoNccrrrN Nvrr.rcrrx)
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.

Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding van door Sogyal
Rinpoche en Rigpa getrainde instructeurs. 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 zíjn geen doel op zich, rnaar
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 cuRsussEN
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer ozo 47 05 roo.
Voor de cursussen in Groningen kunt u bellen naar Tjitske
Zwaneveld o598 6z 35 5o ofnaar Lidy van Helden o5o 5496659

PnrJs rr BrrnuNc
Kosten: €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 jjBZjG van Stichting Rigpa o.v.v. Cursusnaam-
en bloknummer. Donateurs van het RIGPA Re-membership
(optie z en 3) kunnen z5%okorting krijgen op de cursuspriis.
De cursusprijs wordt dan c 58,- en c 48,-. De korting geldt
niet voor het cursusmateriaal. t,/
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CunsussEN t* AM STE RDAM
Cunsus

Ngóndro r

Natural Great
Peace

stroom tblok 1

Ngóndro r,
verdiept

Cunsus

stroom r.
blak 2, vervolg

Ngóndro r,
verdiept

Cunsus

Natural Great
Peace

Januari t3,20,27
Februari 3, ro, rZ, 2,4

Maart 3(Losarl, to, 17

fanuari t4, zr, z8
Februari 4, n, 18, z5
Maart 4, rr, r8

]anuari i5,2,2, 29
Februari 5, tz, t9, zG
Maart 5, tz, zG

|anuari 16, 4,3o
Februari 6, ry, zo, z7
Maart 6, 13, zo

DATA

fanuari ri, z5
Februari zz
Maart r, 15

lanuari n, z6
Februari 16
Maart z, 16

DATA

fanuari 14, zr, z8
Februari 4, rr, 18

Maart 4, n, 18, z5

PIÁATS

Rigpa Centrum

PIÁATS

Cunera

PIÁATS

Centrum

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6t

55

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 34

6t

PRrIs (€) MTNTMA (€)

75 6r

DAG

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

DAG

zaterdagen

zondagen

DAG

dinsdag

DATA

r9.3o - 2r.45 Rigpa Centrum 75

r9.jo - zÍ.45 Rigpa centrum 75

TIJD

Í9.3o - 2r.45

TIJD

ro.3o - r6.oo

TIJD

2O.OO - 22.Í5

6t

6r

6rr9.3o - 2r.45 Rigpa Centrum 75

Introductie-cursus vrijdag |anuari Í7,24,3Í
Februari 7, t4, zr, z8
MaartT, I.4, zt

r9.3o - 2Í.45 Rigpa Centrum 55

Ngóndro z zondagen fanuari r9
Februari z
Maart z3

ro.3o - 77.oo Rigpa Centrum 6r

Áanfs: Alle cursussen ín Amsterdam worden gegeven ín het Rígpa Centrum, van Ostadestraat joo, Amsterdam

CunsussrN rN UTRECHT

45

ro.3o - i6.oo Centrum Weli 75

Áonrssrrv i De cursussen worden gegeven ín Cunera, Níeuwe Gracht jz, utrecht en Centrum Well, ooetenstraat 42, tJtrecht

CunsussEN rN GnoNINGEN

stroom z,blak 9 woensdag |anuari 15,22, 29
Februari 5, 12, 19
MaaÍt 5, rz, :r9, z6

2o.oo - zz.t5 Centrum

Aonrs.' Alle cursussen in Groníngen word.en gegeven in het Rigpa centtutn Groningen, A-weg Á, Groningen

6r

J9
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EUN SNNGHA vAN BToEFENAARS IN AvTSTERDAM
Het is de vr'ens 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 centrum 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 pÍogramma wordt aangeboden:
ro.oo-ro.jo: Riwo Sangchó
ro.3o-rr.3o 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 koffie en thee zet-
ten, offerandes maken, het altaar in gereedheid brengen e.d.
worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met:
Eric Soyeux (ozo 47o5roo)

Utr"[ilp W l,!t )'1 -.^pI ov- 2on J-Dt+, LlhL n+ct,,n-ot '

GEBEDEN VooR ZIEI(EN EN oVERTEDENEN

'4

Als iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals beschreven
staat in de hoofdstukken Í2, Í) en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven.
Het is ook mogelijk om aan grote leraren en beoefenaars te
vragen om voor iemand beoefening te doen. Dit kan op ver-
schillende manieren:
Er bestaat een uitgebreid en compleet sponsorprogramma
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 kloosters in het oos-
ten en voor de ondersteuning van grote projekten van Rigpa.
Wie interesse heeft kan de engelstalige folder bij het secreta-
riaat opvragen tel.: ozo 47ojÍoo.
Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zieken, sterven-
den of voor iemand die al is overleden, beoefening te laten
doen door een financiële bijdrage te geven. Hierbij bepaal je
zelí de hoogte van dit bedrag. De bedoeling vanzo'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-retraite-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 bii 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 ie eigen naam.
Er kan ook een foto opgestuurd worden.

t

Dod.rupchen Rinpoche

4r
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AaNKoNDTGING

Rrcpe UI(
PeasRETRArIE 2003

Nrruwu roKATrE
Hoileybury College, Hertfordshire, Englond

zAT E RDAG '1,2 Tor MAAN DAG 2l AP Rr L

Deze prachtige nieuwe lokatie wordt de plaats waar de Rigpa
paasretraite in Engeland zich zal 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
Iangere tijd onderricht direct van Sogyal Rinpoche te onwangen.

Deze beroemde Engelse openbare school, opgericht in r8o9
onder de naam East India College, was eigendom van een van
de rijkste 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 rgrz stamt, waar het onderricht
zal plaatsvinden. De accomodatie bestaat verder uit een- en
tweepersoons 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 meter binnenzwembad en faciliteiten voor gehan-
dicapten.

De retraite is open voor iedereen. Nadere informatie en
inschrijvingsformulieren zullen begin December verkrij gbaar
zljn.
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Rrcpa RE-MEMBERsHTP
ZrvrN REDENEN oM JE AAN Rrcpe rE vERBTNDEN

1
|e bijdrage maakt het mogelijk 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 ewoor gezorgd

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

3
Rigpa sponsort de bezoeken van Tibetaans boeddhistische

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

extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

4
Rigpa's unieke studie- en beoefeningsprogramma

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 toegankelijk is.

5
De Rigpa-centra in Amsterdam en Groningen waar

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

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

op het gebied van stervensbegeleiding.

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