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In mei vøn dít jøør kwøm onverwachts het berícht døt Tiulshik

Rinpoche Lerøb Ling rnet een bezoek zou vereren, ølwøør híj veer-

tíen døgen løng verschíllende bekrøchtígíngcørømonieën zou geren.

Een gebeurtenís die zíjn weergø slechts kent in het bezoek vøn

Dilgo Khyentsø Rínpochø øan Prøpoutel ín ry9o. Ruím duízend

sønghaleden vøn over de gehele wereld hebben de ølomvøttende

wa,rnlte en krøcht vøn deze grote nxeester øøn d.en lijve mogen voe'

Ien. In d.it nunLrner ís eenfotoversla.g opgenornen vøn deze zeer bij-

zondere gelegenheíd.

Als themø voor deze níeuwsbrief heefi de redøctie 'beoefeníng' geko-

zen. In het lícht híervøn hebben we een gedeelte vøn 'How to over'

come Depression', øen compíløtie vøn het beste onderrícht døt

Rínpoche gegeven heefi over dít onderwerp, in vertøling opgenon'LøtL.

Depressíe ís een zeer veelvoorkomønde ziekte in de hectische møøt-

schøppij vøn vøndøøg.

Miljørden dollørs worden jøørlíjks uitgegeven øøn øntíd.epressivø

en therøpíeën. Het is een zíekte die ínvloed heefi op je lichøøm, je
stemmíng en jø denken en niet een slechte bui wøør we controle

over kunnen hebben. In de jøren '8o d'eed ín de díverse psychiøtn'

sche scholen het id'ee de opgøng døt depressíe genezen kon worden

enkel door med,icøtie. Møør zoøls de schríjver Tím Lott ontdekte ín

zíjn wønhopíge strijd met d'epressíe: døpressie is een pørødox. Het

is níet louter een rned'ische conditíe er is ook sprøke vøn een element

vøn keuze: nxensen díe lijden øøn depressíø zijn niet enkel het

sløchtffir vøn de zíekte, ze d.oen ook iets zelf. Ze hopen ook iets te

winnen bíj hun gedrøg. En d'øt deel vøn de zíekte ís niet te bestríj-

den rnet med.ícijnøn.

Vønuít het spírituele onderncht bekeken biødt alles wøt wíj in ons

leven tegenkon'r.en een køns on'L errnee te werken en zo onze gøøst,

emotíes en zelfs onze depressíe te zuiveren. En Rínpochø bíedt ons

ín dit boekje een method'e a.an orn met døpressie te werken d'íe vol-

Ied.ig gebøseerd ís op het ín de prøktijk toepøssen vøn de wíjsheíd díe

we kunnen viwd.en in het onderrícht vøn de Boeddhø.

Døømøøst hebben we een øøntøl ínterviews gehouden met 'oude-

re' studenten. Bíj het lezen ørvøn røøkte ík zøer geinspíreerd door

de volstrekte unieke ínvullíng d'íe d'e verschíllende sønghøleden

ga.ven a.a,n d.e betekenis vøn beoefening ín hun eígen leven.

We hopen døt jullie er evenveel ínspirøtíe øøn ontlenen. Døn rest

rnij nog om jullíe nørnens de hele redøctie een høel gelukkíg zoo4 te

vrensen. Moge ín dit nieuwø jaør øl jullie wensen vervul'd word'en

en nøtuurlijk:

Møy you be høppy, rnøy you be wøll, n'Løy you be søfe!



thuis te brengen en onze gedachten en emoties tot rust te
laten komen, kunnen we op een zeker moment en in de juis-
te omgeving, een glimp van onze ware natlrur opvangen. Als
we dan door meditatie-beoefening deze glimp stabieler kun-
nen maken, zullen we tenslotte werkelijk onwankelbaar en
onverwoestbaar geluk vinden.
Al meer dan vijfentwintig jaar geeft Sogyal Rinpoche les over
hoe we dit kunnen bereiken, en er zijn vele opnames van dit
onderricht verkrijgbaar waaruit we kunnen ieren hoe we onze
geest kunnen temmen en trainen. Bijvoorbeeld, in het onder-
richt dat bij elkaar is gebracht in een set van twee banden You
Anr'WrrerYou Trrrr.rx, October ry99,verreIt Rinpoche ons dat
we door het spirituele pad op te gaan en door voortdurend met
onze geest te werken door meditatie-beoefening, de openheid,
vrede en ontspannen rust van onze inherente natuur kunnen
ervaren. Als we verblijven in de openheid van onze ware
natirur, lossen depressie, angst en vrees en al onze strijdige
emoties op en vinden we duurzaam geluk dat niet verstoord
kan worden door omstandigheden of mensen.
Voor mensen die lijden aan depressie maar niet in een crisis
verkeren, is deze compilatie een goede inleiding in het onder-
richt van Rinpoche over meditatie en de natuur van de geest,
die heel goed helpen kan om hoe dan ook niet depressiefte
worden. Het is ook een goede introductie in het spirituele onder-
richt en de essentie van de boodschap van Sogyal Rinpoche.
Een andere goede tape, Ov¡ncolrrNç Onsracrrs eNn Punrrr¡rc
Nrcerrvr Eruorro¡rs, Poconos 6 q 7 Juní ry98, gaal voorname-
Iijk over moeilijke relaties en de depressie die daaruit kan
vooftvloeien, maar bevat ook een zeer inspirerend deel waar-
in Rinpoche meditatie presenteert zowel voor beginners, als
ook meditatie op het hoogste niveau.

Sogyøl Rinpoche

R¡c¡rtsrnrrKs wERKEN MET DEpREssrE

Wat kunnen we doen om onszelf te helpen als we depressief
zljn of in een zeer sombere bui die moeilijk te veranderen
lijktl
Allereerst, zegt Rinpoche, moeten we uit de 'klern van onze
emotionele toestand breken. Door voortdurend en alleen
maar te denken aan "mijn probleem, mijn depressie, mijn
ongeluk" zorgen we ervoor dat we nooit gelukkig worden.
Zelfs als we onderricht krijgen dat ons Iaat zien hoe we ons
lijden kunnen verlichten, staan we onszelf niet toe onze dier-
bare depressie los te laten en komen we er keer op keer op
terug, en geloven er heilig in.
We moeten dus iets doen om onszelf af te leiden van onze
depressie. Hoel Zoek iets dat voor jou werkt. |e kunt bijvoor-
beeld een film proberen - liever een komedie dan een trage-
die - of naar muziek luisteren, of een vriend bellen. Of doe
een spirituele beoefening en roep alle boeddha's en alle mees-
ters aan, neem toevlucht, en vraag om hun hulp. Het aller-
beste, zegt Rinpoche, is de tape van een inspirerende les afte
spelen. Laat die inwerken op je stemming en de omgeving van

ie geest veranderen. Het doet er niet toe waar de tape over
gaat, het belangrijkste is dat je geinspireerd raakt. |e zou een
van de hier aanbevolen tapes kunnen proberen, in het bijzon-
der Trr¡ Basrc ArrrruDr or HrALrNc, Krchheím jo December

ryg7, o{ Tnar.rsronrvrrNc TtIr MrNo rxnouçr¡ Drvorro¡r,
Londen t juni ry97. Het gaat erom dat je iets doet wat je zin-
nen verzet in een positievere, meer inspirerende richting.
Jammer genoeg vergeten we echter vaak de eenvoudige din-
gen te doen die werkelijk verschil maken. We raken zo over-
tuigd van onze depressie dat we niets het pantser ervan laten 5



geen reden er ongelulddg over te fj1¡ .als ie het niet kunt ver-

Éelpen, heeft het gee n zin et ongelulkig over te zijn'"-Vergeet
helämaal om je zõveel zorger- tè maken, het is-onnodtg H:.þ
je niet al g.ttoãg problemenl Dus zeg tegen ie depressie "Kijk
ãens hierldeprãsiie, laten we het onder ogen zien,lk ben een-

zaam, heb materiële problemen, fysieke problemen. Ik heb je

niet nodig! Ik heb al meer dan genoeg problemen."
Aan al je lroblemen tegelijk denken, je depressie inbegrepen,

maakt je alleen maar zwak. Waarschijnlijk kun je één pro-

bleem âan, maar twee of drie zal al gatw teveel worden, je

zwakker maken en je gevoel van eigenwaarde verminderen'
Laat het je niet boven het hoofd groeien, en laat je niet in een

staat van wanhoop en hopeloosheid mee sleuren.
Laat me een voorbeeld geven uit mijn eigen ervaring. Ik heb

altijd veel gereisd, en hoewel ik nu veel hulp heb, moest ik een

paar jaar geleden alles alleen inpakken - het was een van

mijn grootite bronnen van ellende. Ik heb me vaak afgewaagd
hoe aðteurs in fìlms hun spullen zo snel gepalt kregen - het
lijkt wel ofze een hele kleerkast in een paar seconden in een

kieine tas kunnen gooien. Wel, in het echte leven gaat het niet
zo. |e maakt er heel gemakkelijk een bende van, en dan sta je

midden in je kamer in een chaos en weet dat je het vliegtuig
zult missen als je niet binnen een uur weg bent. Dat kan heel
deprimerend zijn. Ik herinner me hoe ik vaak tegen mezelf
zei; "Hoe krijg ik alles ooit op tijd ingepaktl" Wanneer dat
gebeurt kun je snel de moed verliezen en wegzinken in een
soort luiheid die ervoor zorgt dat je niet eens begint met
inpakken. In zcin stemming kun je alleen nog maar op de
grond gaan zitten en piekeren: als je alles niet op tiid hebt
ingepakt, zul je je vliegtuig missen - en je ontdelt hoe ie alle
verschillende mogelijkheden in jezelf nagaar, terwijl de klok
verder tikt.
Maar er komt een moment dat je weet dat je geen keuze hebt.
Nu moet je inpakken! Dus doe je het. fe pakt een ding op, en
pakt het in, dan een ander, en pakt het in; en voor je het weet
heb je alles ingepakt. Het is klaar. Ook al wist je zeker dat het
je minstens een uur zou kosten, heb je het in een half uur
klaar. Soms is de oplossing veel eenvoudiger dan je je voor-
stelde.
Wanneer je je eenzaam voelt, probeer dan tv te kijken; een
goed programrna zaI je gezelschap houden. Of luister naar
muziek. Of bel een vriend op. Of een nog betere oplossing -die je waarschijnlijk niet zult proberen, :maaÍ het is het aller-
beste advies - is te luisteren naar onderricht. Ofbeoefening
doen en alle boeddha's in je huis uitnodigen. Ik denk dat je dit
niet werkelijk beseft, maar een van de meest verbazingwek-
kende dingen wat betreft de boeddha's is dat hun compassie
zo krachtig is dat wanneer je ze aanroept, ze recht voor je zljn.
De Boeddha zelf heeft die belofte gedaan: "Wie er maar aan
mij denkt, ik sta vóór hem."
Zie je, de boeddha's manifesteren zich niet in onze wereld, in
deze dimensie, ze bestaan op een niveau dat'sambhogakaya'
wordt genoemd. Ze kunnen een en velen tegelijkernjd zljn,
waîr ze gaan tijd en ruimte te boven. Dit betekent dat door ze
eenvoudig aan te roepen, ieder van jullie zljn of haar eigen
boeddha kan hebben, en die blijft blj je zo lang je wilt. En niet
alleen kun je je eigen boeddha hebben, je kunt ook je eigen
Guru Rinpoche hebben, je eigen Avalokiteshvara en je eigen
Tara.
Wanneer je diep naar het onderricht luistert zul je beseffen
dat dit waar is. Roep dus vooral als je eenzaam bent, de liefde
en zegen van alle boeddha's aan. fe zult ontdekken, hoe onge-
Iooflijk het ook mag klinken, dat je hun zegen werkelijk voelt:
je zult je zo goed en gelukkig voelen dat je bijna dankbaar
wordt voor het gevoel van eenzaamheid. Als je 

f 
e niet zo een-

zaarnlnad gevoeld, zou je nooit de boeddha's hebben aange-
roepen, en de kracht van hun liefde nooit hebben ontdekt.

Dit onderricht laat ons zien hoe we logica en gezond verstand
kunnen toepassen op onze problemen - \ iat, in veel opzich-
ten, de praktische toepassing is van analytische meditatie, een

Boed.dha en Marø's

van onze krachtigste wapens in de oorlog tegen negatieve
emoties. In deze en vele andere lessen wijst Rinpoche ons er
op dat als we eenmaal weten wat het begin is van depressie,
verdriet, of een hele keten van emotionele reacties die we niet
kunnen hanteren, zijn beste advies aan ons is "ga daar niet
heen'.
In een les die Rinpoche in Amerika gaf, gaf hlj het volgende
voorbeeld. Als je relatie verbroken wordt in, bijvoorbeeld, San
Francisco (ofAmsterdam), en voor jouw gevoelzljn de straten
doordrenkt van je tranen en verdriet, waardoor je elke keer als
je er loopt gedwongen wordt de ervaring te herbeleven, ga er
dan niet heen. Ga ergens anders heen. Ga naar the Mid-S/est
(of Twente)! Maak je verdriet ook niet wakker door naar tragi-
sche, romantische films te kijken, kijk in plaats daarvan naar
een Engelse komedie, of Charlie Chaplin of Laurel en Hardy!
Ga niet naar de plekken die je herinneren aan pijnlijke erva-
ringen. Ga niet naar de emotionele plekken in je geest die
pijnlijke herinneringen wakker zullen maken. Ga er gewoon
niet heen.

Om z11n advies "ga er niet heen' kracht bij te zetten, citeert
Rinpoche altijd hetzelfde gedeelte uit Lijd.en en Geluk
Omzetten in Verlichtíng door Dodrupchen fikmé Tênpé Nyima.

Als je, telkens wanneer jou door voelende wezens of iets
anders kwaad wordt aangedaan, er een gewoonte van maakt
alleen het lijden waar te nemen, zal, als zich ook maar het
kleinste probleem voordoet dit enorme angst in je geest
opwekken. Dit komt omdat het de aard is van elke waarne-
ming of elk idee, of het nu geluk of verdriet betreft, om door
herhaling steeds sterker te worden. Naarmate de kracht van
deze herhaalde waarnemingTangzaarn groter wordt, zullen na
een tijdje de meeste dingen die je waarneemt een oorzaak
worden van het feitelijk naar je toe trekken van ongeluk, en
geluk zal nooit een kans krijgen.
Als je niet zier dat het helemaal afhangt van de manier waar-
op je geest die gewoonte ontwikkelt, en de schuld alleen op
externe objecten en situaties schuift, zullen de vlammen van
lijden, negativiteit, karma, agressie enzovoort zich als een
lopend luurtje verspreiden , zonder dat er een einde aan komt. 7



Wat er ook opwelt, geluk of verdriet, zie dat het eigenlijk geen

enkele waarheid heeft, het is als een illusie.
Wanneer er lijden in ie hart opwelt, bekijk het dan niet met
afkeer. Wanneer vreugde opkomt, ren er dan niet achteraan

om het vast te houden. Beide zijn in hun ware natuur, de staat

van leegte, hetzelfde. Wanneer ze zich voordoen als lijden,-is
het doeÍvan lijden je negativiteit te zuiveren. Laat het i" t".-d9-
dogen opwekken, de haãk van ie onthechting.,Wanneer geluk
op[omt, laat het eenvoudig in de natuur van de geest, zonder
enig speciaal verlangen.
Deie Jtaat van geest en de ware natuur van de Lama zijn niet
te scheiden. Hierin is geen geluk of lijden - puur vanaf het
begin, de burcht van Dharmakaya. Laat in deze realisatie een

diep gevoel van devotie in je opwellen. Als je dit doet, zie ik
het als het hart van je beoefening.

Hor ou rE cAAN MÉT EEN EMoTToNELE cRrsrs

Voor velen van ons is het werken met depressie een levens-
taak. Maar iedereen heeft wanhopige situaties meegemaakt

die om een onmiddellijke reactie en kundig crisisma-
nagement vroegen. Als de wereld om ons heen

instort, op wie en wat kunnen we dan ver-
trouwenl Waar kunnen we hoop vinden,

bemoediging, betekenis en de voeding
van onvoorwaardelijke, onbeperkte

lieftle?
Rinpoche vertelt ons dat alle

boeddha's en alle grote mees-
ters er altijd voor ons zijn,
hoe alleen we ons ook voe-
len, hoe verschrikkelijk
onze situatie ook is, en
dat hun diepe, onvoor-
waardelijke en grenzelo-
ze liefde "slechts een
gebed van ons verwij-
derd" is. Hoe krijgen we
toegang tot hun liefdel
Rinpoche geeft de beoe-
fening die we kunnen
doen in Het Tibetøønse
Boekvøn Leven en Sterven.
Hij noemt het 'een harts-

beoefening' maar de beoe-
fening staat ook bekend als

de beoefening van Guru
Rinpoche van Grote

Gelukzaligheid. Oorspronkelijk
was hij in het boek opgenomen

om hen te helpen die in diep ver-
driet en rouw gedompeld zijn vanwe-

ge het verlies van een geliefcl iemand,
maar hij is net zo relevant voor iemand die

aan een depressie lijdt, of een andere grote emo-
tionele crisis verkeert.

Er¡l rranrssroEFrNrNG
Ik zal je nu een beoefening geven die je echt kan helpen wan-
neer je veel verdriet hebt. Uijn meester lamyang Khyentse
placht deze beoefening te geven aan mensen die emotioneel
of mentaal gekweld werden of ingestort waren, en ik weet uit
eigen ervaring wat een enorme opluchting en troost deze
beoefening kan geven. Het leven van iemand die in een
wereld als de onze lesgeeft is niet gemakkelijk. Toen ik jong
was riep ik in momenten van crisis en moeilijkheden altijd
Padmasambhava aan, de belichaming van al mijn meesters.
Zo ontdekte ik zelfhoe transformerend deze beoefening is, en
waarom al mijn meesters zeiden dat de beoefening van
Padmasambhava in emotioneel woelige tijden het meest
geschikt is, omdat zij de kracht geeft die nodig is om de chao-

tische verwarring van deze tijd te aanvaarden en te doorstaan'

Wanneer je wanlopig of gedeprimeerd bent, wanneer je,het

gevoel hebt dat;e nièt verder kunt gaan, raad ik je aan deze

6eoefening te doen. De enige voorwaarde voor het welslagen

van deze bãoefening is dat je haar met heel ie hart doet, en dat
je werkelijk om hulp vraagt.
bok als je meditatie beoefent zul je emotionele pijn en lijden
ervaren ên er kunnen veel dingen uit vorige levens ofuit dit
leven opkomen die moeilijk te accepter en ztjn. Misschien mis
je de wijsheid of de stabiliteit in je meditatie om hiermee om
ie gaatt "n 

is meditatie op zich niet voldoende. Wat je dan

noãig hebt, is wat ik een 'hartsbeoefening' noery._ Het is jam-

-er ãls mensen niet een beoefening als deze hebben om hen
in tijden van wanhoop te helpen, want als je die wel hebt, zul
je merken dat ie iets onmetelijk kostbaars bezit, een bron van
transformatie en voortdurende kracht.

1. Aexno¡prx
Roep in de ruimte voor je de aanwezigheid aan van het ver-
lichte wezen dat je het meest inspireert, en beschouw dit
wezen als de belichaming van alle boeddha's, bodhisattva's en
meesters. Voor mij is Padmasambhava de belichaming van
alle boeddha's. Zelfs al kun je je met je geestesoog geen enke-

le vorm voorstellen, voel de aanwezigheid gewoon en roep
z11n of haar oneindige kracht, mededogen en inspiratie aan.

2. Urrnorprw
Open je hart en roep hem of haar aan met alle pijn en leed die
je voelt. Als je voelt dat je moet huilen, hou jezelf niet in, laat
je tranen vloeien en vraag om hulp. 

.Weet 
dat er iemand is, die

er onvoorwaardelijk voor jou is, iemand die liefdevol en mede-
dogend naar je luistert, zonder je ooit te veroordelen: je ultie-
me vriend. Roep hem aan vanuit de diepten van je pijn met de

mantra Orvr Arr Huru Va¡na Gunu Pnnue Sroorrr Hunr, de

maîlÍa die eeuwenlang door honderdduizenden is gebruikt
als een genezende bron van puriûcatie en bescherming.

3. H¡r rrARI MET GrluKzAtrcttnrD vttLLEN
Stel ie nu voor en weet dat de boeddha die je aanroept met al
zljn of baar lieftle, mededogen, wijsheid, en kracht antwoordt.
Geweldige lichtstralen stromen van hem of haar naar jou. Stel
je dat licht voor als nectar, die je hart volledig urlt en je leed
transformeert in gelukzaligheid.

In een van zljn verschijningsvormen zit Padmasambhava in
meditatiehouding, gehuld in zljn mantel en gewaden, en
straalt met een liefdevolle glimlach op zljn gezicht een beto-
verend gevoel van warmte en troost uit. In deze emanatie
wordt hij 'Grote Gelukzaligheid genoemd. Zijn handen lig-
gen ontspannen in zijn schoot en omsluiten een kom
gemaakt van de bovenkant van een schedel. Deze is gelrrld
met de nectar van Grote Gelukzaligheid, bruisend en spran-
kelend, de bron van alle genezing. Padmasambhava zit sereen
op een lotusbloem omringd door een glinsterende aura van
licht.
Denk aan hem als oneindig warm en liefhebbend, een zon
van gelukzaligheid, vertroosting, wede en genezrng. Open je
hart, laat al je leed naar buiten komen; en roep om hulp. En
zeg z11n mantra: Ou A¡r Hurvr Va¡na Gunu Paoua Sroorrr
Huu.
Stel je nu voor hoe duizenden lichtstralen :uit zljn lichaam of
uit zljn hart stromen. Stel je voor dat de nectar van Grote
Gelukzaligheid in de schedelnap in zljn handen overstroomt
van vreugde en over en door je heen vloeit in een voortduren-
de stroom van verzachtend, vloeibaar gouden licht. Het lrrlt je
hart en transformeert je leed in gelukzaligheid.
Deze nectarstroom van de Padmasambhava van Grote
Gelukzaligheid is de beoefening die mijn meester placht te
onderwijzen: zij heeft mij altijd weten te inspireren en steu-
nen in tijden dat ik dat werkelijk nodig had.

9
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het Pad van Niet Meer Leren, wat een hele opluchting zou
zljn, ware het niet dat het minstens tien subdivisies heeft!
In het algemeen wordt het Edele Achwoudige Pad gezien als
een onderdeel van het Hinayana onderricht, een van de meest
elementaire lessen die iemand moet leren. Dus als we ernaar
kijken binnen de context van het hele scala van onderricht,
inclusief het Mahayana en Vajrayana, zouden we kunnen
denken dat het niet zo belangrijk is. Het is een eerste goede
stap, iets wat we even snel kunnen doen voordat we verder
gaan naar de meer sappige interessante verleidelijke gedeelten
van het pad. Maar dat lijkt een misverstand te zijn.
In feite heeft het Edele Achwoudige Pad overal betrekking op.
Het is een heel diepzinnig en enigszins irritant onderricht,
omdat het nooit weg gaat. fe kan het altijd gebruiken, en als je
het negeert zal de rest van het pad zich niet voor je ontvou-
wen. Hoewel je het misschien al jarenlang bestudeerd hebt, is
het dus erg belangrijk er steeds weer naar terug te gaan. Zelfs
al zouden we de meest geweldige, verheven Täntrische beoe-
fening doen, kunnen de meeste van ons dat gedurende de
dag, ín de trein of in de bus of in een menigte, niet vasthouden.
We hebben deze basisbeoefening echt nodig.
Het Edele Achwoudige Pad is als de fundering van een huis.
Het Vajrayana is het gouden dak van dat huis, maar zonder
goede fundering zaI het dak op de grond terechtkomen.

Het Edele Achtvoudige Pad is: het Juiste Zicht, fuiste
Motivatie en Begrip, fuiste Spraak, Juiste Actie, het fuiste
Levensonderhoud, Juiste Inspanning, Juiste Meditatie en
fuiste Concentratie. Zoals je wel weet, wordt het woord 'juist'
hier niet gebruikt in tegenstelling tot 'onjuist'. Het woord dat
als juist vertaald wordt, is 'samyak' in het Sanskriet, wat zoveel
betekent als 'compleet' of 'heeï.
We;beginnen met fursr Ztcttr, of Colrprrrr Ztclar. Het blijkt
dat fuist Zicht eigenlijk 'Geen Zicht' betekent. Het is heel
belangrijk geen mening of zicht te hebben. Dit is nog een
eigenschap van het pad onder je voeten.
Bijvoorbeeld, een vriend belt je op om je over zijn problemen
te vertellen, en omdat hij je vriend is en je graag naar hem
luistert, ben je het gewend. Hij begint en voordat hij twee zin-
nen gesproken heeft, weet je wat het probleem is en wat hij
gaar zeggen. En niet alleen dat, maar je weet ook waarom hem
dit gebeurt en rrat hij eraan zou moeten doen. Daarom begint
zijn verhaal je meteen te vervelen en hou je op met luisteren.
'fa.' 'Mmm.' Aha.' Ondertussen bereid ;'e 1'e therapie voor.
Op dai moment dwaal je af van het Juiste Zicht, omdat je een
verkeerde mening (onjuist zicht) hebt opgevat, jouw mening.
fouw mening kan, als je geluk hebt, overeen komen met het
fuiste Zicht, maar dat is niet gegarandeerd. Echt, in zo'n situ-
atie is Geen Zicht het fuiste Zicht zorg gewoon dat je luistert
en aanwezig l¡ent. Geef hem een kans jou te verrassen. Dit
lijkt erg veel op het niet weten waar het pad je heen voert.
Maar zonder paniek. Er is een aspect van eenvoud, van bereid
zijn er gewoonte z1jn, volledig en open. Dat is Juist Zicht. Het
geeft je niet veel. In feite neemt het meer iets weg dan dat het
iets toevoegt.

Het hele Edele Achwoudige Pad is een soort aftreksom. We
hebben zelf al genoeg bagage. ZoaTs ie weet, is er heel wat
gaande terrvijl ie op je meditatiekussentje zit. Het boeddhisti
sche pad is het pad van de eenvoud en gaat vooral over ver-
mindering.

Het tweede aspect is ]ursrr Irrrwrrr, dat ook wordt vertaald
met fursr Brçnrp.
Wanneer je met de fuiste Zienswijze hebt aanschouwd en het
vermogen hebt om eenvoudig in het heden aanwezig te ziin.
beslis je, of is het je bedoeling om daarmee door te gaan. Het
is je bedoeling om aanwezig te zijn. Het boeddhisme werkt
met lichaam, spraak en geest, en elk van de tweede, derde en
vierde Juistheden of Volkomenheden heeft met een van hen te
maken. fuist Begrip of Intentie houdt verband met de geest.

Het derde heeft betrekking op het spreken: het is fursrr
Spn¡ax. Er is een eigenschap van fuiste of Volkomen Spraak
dat zeer nauwkeurig, zeer diepgaand is. Vanwege de twee
voorgaande stadia op het pad, het Zicht en de versterking van
dat Zicht door de intentie, heb je werkelijk kontakt met je
omgeving. fe spreken kan dan erg nauwkeurig en accuraat
zijn, niet meer dan wat er nodig is, en zonder te veel uitwei-
ding, maar ook zonder iets achter te houden of te verbergen.
Andere traditionele formuleringen hebben het hier over
Absolute Têrughoudendheid, en natuurlijk als je de geschrif,
ten leest, ontdek je dat je verondersteld wordt niet te liegen, te
roddelen en door je spreken hopen problemen voor jezelf te
creëren. Maar er zijn veel manieren waarop we de eenvoud
van spraak kunnen begrijpen. Spraak is niet alleen dat wat uit
je mond komt - het betekent eigenlijk elke relatie met de
wereld van de verschijnselen. Dus de totale manier waarop je
jezelf aan de wereld presenteert maakt deel uit van fuiste
Spraak. Het betekent niet dat je geen grappen mag maken en
plezier hebben, maar het betekent dat je weet waar je mee
bezig bent wanneer je iets doet. )e bent er met je spraak, en je
bent er met het spreken van anderen. |e bent het djk van de
communicatie binnen gegaan. Het betekent dat je er bent
wanneer 1'e jezelf aan de wereld presenteert, en dat je er bent
voor de communicatie van anderen met jou.

Dan komt fursr HaNorrrx. Dat gaat over gedrag, het deel dat
met het lichaam heeft te maken. Over wat je doet. Ook vind je
hier weer in bepaalde traditionele formuleringen veel regels
over zedelijk gedrag, over het zogenaamde goed en kwaad.
Ons probleem is tegenwoordig dat we tot zoveel systemen toe-
gang hebben. Als we voor een boekenkast staan, kunnen we
lezen over de moraal van China, fapan, Tibet, het Europa van
de Middeleeuwen, Zuid-Amerika, de inheemse Amerikanen,
Eskimo's etc. Velen van ons hebben waarschijnlijk wel eens
voor zulke boekenkasten gestaan, er boeken uitgenomen en
erin gekeken. Mensen die mediteren doen nou eenmaal zulke
dingen. Maar ook hier is het weer belangrijk deze eigenschap
van'het pad is onder je voeten' te hebben, zodat je niet, als je
voor een kast met boeken staat, afgeeft op de wijsheid die je
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Ling woonde was ik trainer consultant in het bedriifsleven. Ik
leerde groepen mensen de communicatie met zichzelf en
elkaar te verbeteren. De ervaring die ik hiermee opgedaan heb
komt mij nu goed van pas!

|r rrrrr JE rEvEN EN wrRK rr.¡ N¡o¡nr¡ND oPGËcEvEN vANwr'
cr JE vrRr-ANGEN vEEr Drrentvre-srorFrNrNc rE vTLLEN DoEN.
Nu rN Lrnes LrNc rrJKT rrET ERoP DAT JE Dr MEESTE TrJD

BÉsrrEDT AAN oRGANTSATTE rN wERr(. Brr¡rr rn Noc wrr rrJD
OVIR VOOR BEOEFENING?

Ik zou het anders willen zeggen. Ik heb miin werk en leven
opgegeven om met de Dharma bezig te zijn. Feitelijk heeft
contemplatie op 'de vier redenen voor onthechting' ervoor
gezorgd dat ik mijn leven om heb gegooid. Mijn leefomstan-
digheden waren zodanig dat ik ervoor kon gaan: ik heb geen
gezin om te onderhouden en ik heb een meester ontmoet die
mij enorm inspireert. Ik was op zdn moment in mijn leven
dat ik dacht ik ben helemaal ldaar met samsaral In miin werk
ervaarde ik verdere promotie of ontwikkeling als meer van
hetzelfde. Ik had wel een hele leuke baan, maar ik voelde dat
Rinpoche mijn echte 'baas' is. In Lerab Ling ewaar ik dat werk
beoefening is. Voorai in de zorner, wanneer ik nauwelijks tijd
voor formele beoefening heb.

KUN ¡T UITLEGGEN ttol JE wERK ALs BEOEFTNING ZITT?

Het is fantastisch om te mogen bijdragen aan Rinpoche's
werk, in welke vorm dan ook. EIke ochtend probeer ik mij te
herinneren waarvoor we hier met elkaar aan het werk zijn. Zo
plaats ik alle activiteiten van de dag in het kader van de drie
nobele principes. 's Avonds draag ik de verdienste op.
Gedurende een retraite dagzorgt Rinpoche ervoor dat er veel
'stuff' omhoog komt. Dit zijn vaak minder leuke kanten van
jezelf. Ik probeer dan te denken aan wat Rinpoche regelmatig
zegt: "Dont go there!". Als je erin meegaat verlies je jezelf. Ik
kan me niet permitteren om in mijn verhalen te gaan zitten,
dan ben ik weg, uit het veld geslagen. Zodra dat gebeurt moet
ik ermee aan het werk.
Zo kan ik bijvoorbeeld de zware momenten zien als purifica-
tie. Dit verandert onmiddelijk mijn beleving ervan. Ik kan het
soms ook zien als een training van mijn 'endurance', het ver-
groten van mijn spankracht.
Op andere momenten probeer ik te zien dat mijn emotionele
reakties lege gedachten zljn die me afleiden van wat er werke-
lijk te doen staat. Het is belangrijk er niet naar te grijpen, te
zien dat er eigenlijk niets is om naar te grijpen.
In mijn werk is het belangrijk een zogenaamde 'panoramic
awareness' te ontwikkelen. Ik moet altijd wakker en alert zijn:
wat wil Rinpoche precies, als Rinpoche dit vraagt welke gevol-
gen heeft dat dan en voor wiel Ik probeer het hele overzicht
duidelijk te hebben van alle lijntjes die er liggen. Als ik dat
niet heb heeft dat onvermijdelijk zijn gevolg. Ik zie dat als een
training in mindfuiness en awareness.
Boven dit alles is er de motivatie waar we dit werk voor doen:
voor de verlichting van alle wezens. Dit geeft energie en
kracht. Voor geen baas werk je zohard als voor Rinpoche. Ik
ben geïnspireerd door de visie van Rinpoche, wat hij voor
elkaar wil krijgen en hoe, en daardoor werk ik voor de volle
honderd procent, en meer.
A1s je je werk zo kunt doen is werk niets anders dan beoefe-
ning en beoefening niks anders dan werk.

Hor vrnnouDT DrzE srruaTrr vAN wERr< ALs BEoETENTNG

zrcu Tor JË ooRspRoNKELTJKE vERI-A.NGEN? f r oncrrr rR zrr,Fs
OVER MONNIK TE WORDTN?

Dingen gaan zoals ze gaan. Het is allemaal anders gelopen
dan ik gedacht had. Ik heb me i jaar lang aan de geloften
gehouden die bij het leven van monnik horen. Dit kan 1e zien
als een proefiaar. Dat was heel bijzonderl Ik merkte aan welke
gewoontes en gehechtheden ik vastzat. Dat is pijnlijk om te
zien, want ik moest concluderen dat ik nog niet klaar ben om
monnik te worden. Ik kon daar nog niet voor kiezen. Je moet

echt alles inleveren: wie je bent, wat je wil, je vrijheid. Je hebt
als het ware niks meer te zeggen over jezelf. Misschien komt
er een pirnt waarop dit verandert, maaÍ momenteel is mijn
ego te groot. Mijn ego wordt nu evengoed wel aan plakjes
gesneden, door hoe Rinpoche met me werkt, maar op een
andere manier. Ik zie het als dezelfde bestemming, maar via
een andere weg. Eigenlijk maakt het dus niet uit en is het goed

zoals het nu gaat.
Zoals al eerder gezegd was mijn verlangen vooral om mezelf
onder te dompelen in de Dharma en dat gebeurt nu. Ik pro-
beer zoveel mogelijk van nut te zijn. Lerab Ling a1s plek om te
wonen en te werken helpt me om gefocused te zijn en te blij-
ven, ondanks of dankzij de extreme omstandigheden: het is
vaak eenzaam en stil, er is soms geen eten, geen verwarming,
geen gezellige huiskamer om leldcer te zitten, geen eigen huis.
Alles herinnert me eraan waarom ik daar ben en wat ik daar
doe. Ik kan Amsterdam weselijk missen. Het is altijd fijn om
in Nederland te z1jn, maar als ik er een tijdje ben, denk ik: wat
doe ik hier nu eigenlijkl

Kur ¡r NoG rETs MËER zEGGEN ovERwAT ERvooR NoDrG rs oM
ERVOOR TE ZORGTN DAT WERI( BËOETENING WORDT ÊN GEEN

GEWONE BAAN, DAT JE DI MENSEN MET WIE JE WERIü ZIET ALS

SANGHA-IEDEN rN Pr-AATS VAN ALS COrrrGA'S MET r¡/rE tE WEr

OF NIET KUNT OPSCHIETEN?

Er zljn momenten dat mijn werk in Lerab Ling een gewone
baan lijkt. Het is echt niet elke dag een feest van spirituele ont-
wikkeling. Wat helpt is mijn formele beoefening en gesprek-
ken met de mensen in en rond Lerab Ling. Daarin word ik
steeds weer aan Rinpoche's visie herinnerd. Iedereen is daar
de hele dag mee bezig. Uiteraard zljn er conflicten en ver-
wachtingen die niet uitkomen, zoals in elke baan, maar ik pro-
beer dat zoveel mogelijk te zien als materiaal om mee aan
mezelf te werken. In het begin verwachtte ik dat alle neuzen
dezelfde kant opstonden, maar dat is niet de realiteit. Iedereen
heeft weer zljn of haar eigen manier waarop hij of zij denkt
dat Rinpoche's visie gerealiseerd moet worden. Mijn taak is
om aan een eenheid te werken. Daarbij komen mijn vaardig-
heden uit mijn vroegere baan goed van pas. Maar in Lerab
Ling verandert alles constant, de verhouding tussen de men-
sen, de onderlinge posities, mensen die er wel of niel zljn,
Rinpoche die er wel of niet is. Niks blijft hetzelfde. fe kunt dus
niet vasthouden aan oordelen en conflicten omdat alles steeds
verandert. In het leven in Nederland heb ik meer vastere
patronen ervaren, waardoor je voor je gevoel meer zekerheid
hebt. In Lerab Ling probeer ik zo flexibel mogelijk te zijn. Ik
probeer vertrouwen te hebben op de langere termijn en niet
steeds met korte termijn behoeftes, succesjes of frustraties
bezig te zijn. Soms heb ik echt geen idee waarom ik van A
naar B aan het rennen ben. Maar dan bid ik: mag dit op één
of andere manier van nut zijn. Dit zou iedereen kunnen doen,
waar je ook bent en wat je ook doet.
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is eerder het gevoel dat je water in je handen hebt: het is altijd
vloeibaar, het is nooit iets stevigs dat je kunt vastpakken.

Ho¡ rorvrr oar?
Dat is iets wat Rinpoche ons heel graag wil leren omdat het de
manier is waarop de werkelijkheid in elkaar steekt. Ik bedoel,
wij stollen steeds de dingen omdat dat de zaak overzichtelijk
maakt. Nou, dat is niet hoe Rinpoche werkt. En daarmee liet
hij mij zien hoe ik ernaar verlang de dingen duidelijk een
plaats te kunnen geven, een heldere volgorde vast te stellen,
maar hier werkte dat niet... in eerste instantie werd ik daar
angstig van en later heb ik het plezier ervan ontdekt. Dat de
andere manier van werken veel meer vrijheid biedt en dat het
meer een spelen is.
Wat ik binnen Rigpa heb geleerd heeft ook weer invloed op
mijn andere werk. Ik heb veel minder ideeën over hoe het zou
moeten en ik kan veel meer overlaten aan hoe een situatie
zich ontwikkelt. Ook daar stel ik me veel vloeibaarder in op,
speelser, minder ideeën en vooropgezette plannen. En ook
lichtvoetiger.
Om hierin te groeien is een pijnlijk proces en niet makkelijk.
Het heeft te maken met dat je toestaat dat je geen flauw idee
hebt over hoe iets zich ontwikkelt.
Het effect is dat je veel ruimer wordt. Véél ruimer. Ik hel¡ din-
gen geleerd die ik zonder dit werk niet zou zijn tegengeko-
men, omdat ik natuurlijk eindeloos zou hebben kunnen door-
gaan met dingen aanpakken op de manier zoals ik ze deed.
Het is heel waardevol.
Bijvoorbeeld, wanneer ik een conflict heb met iemand: in het
dagelijks leven zou ik kunnen zeggen'IaaI maaL dit werkt
niet, het is beter ais wij elkaar niet meer zien. Dat is in de
sangha onmogelijk, je ziet elkaar altijd weer. Het is een uitno-
diging om te zoeken naar hoe je daar samen uit kunt komen.

M¿¡n wan INTEGRTER 

'E 
DAN EIGENLIJK?

Rinpoche vraagt ons steeds om naast studie en beoefening te
werken met iets in jou wat getransformeerd moet worden. En
dat is wat je doet in integratie. Ik zag dus hoezeer ik het nodig
had om dingen te overzien. Ook mijn ongeduld ben ik gaan
herkennen. Ik ben veel geduldiger geworden. Het werken
voor Rigpa is een genadeloze spiegel waarin je allerlei dinge-
tjes ziet, 'o ja, o ja, o ja...' en het biedt je de context om daar
mee te werken. Om je geest te trainen, want dat is wat je hope-
lijk doet. Dat doe je ook in meditatie maar meditatie is voor
mij een veel comfortabelere situatie. Want daar ben ik alleen.
Het werken voor Rinpoche is veel onvoorspelbaarder. AIs ik
zit heb ik tenminste alleen het probleem van mijn eigen geest
en als je werkt komen er een paar meer bij, van alle andere
mensen.

Rinpoche zet je voortdurend op het verkeerde been. Al het
houvast dat je probeert te zoeken haalt hij keer op keer weg.
Tot je komt bij het begrijpen dat je enige houvast het geen
houvast hebben is. Dat is iets wat hij steeds opnieuw laat zien,
dat is de grote les. Steeds opnieuw, onophoudelijk en met
zoveel geduld, blijft en blijft en blijft en lrlijft hij dat doen. Dat
vind ik zo roerend.

Ho¡ w¡nxr DAT vooR EEN vRrJwrLLrcER op DE ADMTNTsTRA-
TIE?

Het duurt soms even voor je herkent hoe Rinpoche met je
werkt. Dat komt omdat we ideeën hebben over hoe da| zou
moeten, ook jij. Dat hebben we tenslotte over alles!
Rinpoche heeft nooit veel met mij direct gewerkt. En dat is
iets wat mij af en toe frustreerde, want tja, je werlt voor
Rinpoche en je hebt dan toch een verlangen om dichter bij
Rinpoche Ie zljn. Totdat ik mij realiseerde dat het niks uit-
maakt omdat Rinpoche met mij werkt via de mensen om mij
heen! Dat heb ik heel sterk gevoeld en dat was iets wat mij
heel sterk ontroerde. Sommige mensen hebben een heel
directe toegang tot Rinpoche en dat is zoals hij met hen werkt

omdat zIj dat nodig hebben. Iemand die op de administratie
zit in Amsterdam heeft waarschijnlijk iets anders nodig en
krijgt dat viazljn collega's of diegene die hem aanstuurt, indi-
rect, maar wel van Rinpoche. Iedereen krijgt wat passend is,
dat is hoe ik dat heb gevoeld. Soms in de vorm van iemand
met wie ik het langdurig moeilijk had.

Er is ook aItíjd zo ontzettend veel te doen. Dat op zichzelf
werd een obstakel. Ik moest uitkijken dat dat geen doel op
zich werd. Het is ongelofelijk belangrijk om wat je doet te blij-
ven voeden door je studie, beoefening, reflectie en door ruim
te zijn. Het is zaak heel alert te zijn en contact te houden met
de motivatie van waaruit je handelt. Je kunt je laten dragen
door je studie en beoefening. Zonder Dharma heb je geen
plaats om naar terug te keren. De Dharma laat je zien dat die
plaats er altijd is, en het is van fundamenteel belang om daar
altijd contact mee te houden. Dan is er niets meer om bang
voor te zljn. ln je doen gaat het altijd om het zijn.

Het is heel erg belangrijk dat de drie in evenwicht zljn: je
begrip van de Dharma door studie, de beoefening die maakt
dat het een levende ervaring wordt en je integratie die maakt
dat het jou verandert, dat je toestaat dat je begrip en ervaring
jou transformeert. Het een moet niet de overhand krijgen
zonder dat het gevoed wordt door de andere twee.
Rinpoche spreekt over'wijsheidsactiviteiten, activiteit met
liefcle en mededogen, vanuit een besef van de leegte. fe moet
dus wel contact houden met die bron tijdens het handelen.

Voor Rinpoche doet het resultaat er niet toe. Het gaat altijd om
de atritude. Ik ben zelf iemand die graag oplossingen zoekt
voor dingen. Je bent hier en je moet daar naar toe via die en
die stappen. fe kan iets hebben gedaan waarvan het resultaat
perfect lijkt, waarvan je denkt dit is precies zoals Rinpoche het
wil hebben, maar dan is het toch helemaal verkeerd in zljn
ogen. En dat komt omdat voor Rinpoche het resultaat er niet
alléén toe doet, maar vooral de weg hoe je er komt. Dat is hele-
maal andersom dan ik dacht. Dat was af en toe heel geheim,
zinnig, want dan begreep ik er niets van! De 'goede' weg is er
dus niet. Het is afhankelijk van je houding. En daar geeft hij
wel aanwijzingen over: bijvoorbeeld zonder vooroordelen zijn,
'never assume', samenwerken, alles overzien, rekening hou-
den met onderlinge afhankelijkheid, en natuurlijk je motiva-
tie is heel belangrijk. Ruim zijn.

Ik wil graag uitnodigend zljn voor mensen om bij Rigpa te
werken. Alle leraren hebben een speciale kwaliteit. Die van
Rinpoche is activiteit. Dat zie je aan de hoeveelheid studenten,
aan zljn visie, de tempel, aan dat Rinpoche denkt over de toe-
komst in 5oo jaar, aan de organisatie die vele activiteiten huis-
vest, dat alle teachings worden bewaard, zoals ZAM, dat laat
het allemaal zien. En Rinpoche zegt dat als wij een sterke con-
nectie met hem hebl¡en, dat we dan ook een sterke connectie
hebben met dit wijde zicht. En dat wij ook deel van dat zicht
uitmaken, deel van deze activiteiten uitmaken. En dat is ook
een uitnodiging aan ons. We doen het samen! We zijn er alle-
maal onderdeel van en we zijn er samen veÍantwoordelijk in.
Op welke manier en niveau dan ook. Ook als cursist maak je
deel uit van de activiteiten van Rinpoche en kun je verant-
woording nemen en een bijdrage leveren, vanuit het zicht van
Rinpoche. fe doet geen cursus Engels, je neemt deel aan de
verlichte activiteit van Sogyal Rinpoche.

Het werken voor Rigpa is een wezenlijk stuk van het pad
geweest voor mij. Ik ben het gaan doen omdat het nodig was,
ik had dit niet verwacht. Nu zou ik het iedereen gunnen,
ondanks dat het vaak niet gemakkelijk was. Maar ja, dat is
het nooit als je wordt uitgenodigd om te werken met jezelf.
Allerlei veiligheden worden onderuit gehaald. Je wordt niet
uitgenodigd om iets te doen voor Rigpa, maar je wordt uitge-
nodigd om te werken aanjezelf. 21



TENDRET NvESEt BEKRACHTIGING
DooR ZTINE HEITIGHEID DE DatAI LnMA
Op zZ møørt van d.it jøør werd in het Nømgyølklooster te Dhørømsølø (Noord-Ind,íø) , daor Zijne Heiligheid.

de Døløi Lømø voor het eerst d.e Tend.rel Nyesel etnpowetwlent (bekrøchtiging) gegeven. Dit gebeurd.e op ver-

zoekvøn Sogyal Rinpochetijdens enkelewekenvøn onderrichtvøn de Dølai Lømø over de Bodhicøryøvøtørø

(over het pød vøn d.e Bodhisøttvø).

teit van de Tendrel Nyesel en het vermogen tot het elimineren,
voorkomen, beschermen tegen en transformeren van conflic-
ten en negativiteit. Orgyen Tobgyal Rinpoche en Trulshik
Rinpoche (tijdens de retraite deze zomer te Lerab Ling) bena-
drukken dat de Tendrel Nyesel een beoefening is voor het ver-
wijderen van ongunstige omstandigheden in de wereld en
aldus ook voor wereldvrede.

Bij deze unieke gelegenheid waren ongeveer r.5oo aanwezi-
gen, waaronder tal van boeddhistische leraren en monniken
en daarnaast vele Tibetaanse en Westerse Dharma-beoefe-
naars. Onder de aanwezigen waren naast Sogyal Rinpoche
o.a. Zljne Heiligheid de zeventiende Karmapa, het hoofd van
de lGglrr-lijn, en Lody Gyari Rinpoche, de speciale afgezant
vanZljne Heiligheid de Dalai Lama bij de onderhandelingen
met de Chinese regering. Ook verkeerden enkele tientallen
leden van onze Rigpa-sangha in de fortuinlijke situatie om
deel van deze bijeenkomst uit te kunnen maken.

Rinpoche had reeds eerder die maand tijdens de viering van
het tienjarig bestaan van het Dzogchen klooster ínZuíd-India
gewezen op het belang van deze gebeurtenis en deze beoefe-
ning, niet alleen voor de Rigpa-sangha, maar ook voor Tibet
en de wereldvrede. Behalve Rinpoche had ook Patrick Gaffne¡
Sogyal Rinpoche's rechterhand, in een brief aan de sangha
toegelicht hoeveel waarde aan deze bijzondere gebeurtenis
diende te worden toegekend.

De Dalai Lama vertelde voorafgaand aan de bekrachtiging
over de sterke historische en karmische connectie tussen zijn
voorganger de dertiende Dalai Lama en Lerab Lingpa de voor-
ganger van Sogyal Rinpoche. De dertiende Dalai Lama ont-
ving destijds de transmissie van Lerab Lingpa. Het was voel-
baar hoe de geschiedenis zich op dat moment herhaalde,
ditmaal door de sterke connectie tussen de Dalai Lama en
Sogyal Rinpoche. En wederom was het de Tendrel Nyesel (een
beoefening die regelmatig door de monniken van de Dalai
Lama wordt gedaan) die als bescherming fungeerde voor het
werk van de verschillende Dalai Lama's.

Ook Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, de eerste leraar van
Sogyal Rinpoche bij wie Rinpoche opgroeide, ontving destiids
de transmissie van Lerab Lingpa. lamyang Khyentse gaf op
zijn beurt de transmissie door aan Dilgo Khyentse Rinpoche
die vervolgens de transmissie aan de huidige, veertiende,
Dalai Lama gaf.

Vele lama's wijzen op de allesomvattende en universele kwali-

Dilgo Khyentse Rinpoche beschrijft het als volgt:

Door de kracht te benutten van vaardige middelen en
praktische instructies, is het mogelijk om alle negativi-
teit te helen, te vookomen dat het zich opnieuw voor
doet, je ertegen te wapenen, en om positieve omstan-
digheden te bevorderen. Deze prachtige beoefening
van de onloochenbare, onovertroffen geheime mantra
is bijzonder krachtig en eflectief, en combineert visu-
alisatie van boeddhavormen, mantra, realisatie van het
Zicht en samadhi. Daarenboven is deze beoefening
direct en gemakkelijk te doen en de tekenen van de
zegeningen blijven onverminderd krachtig.

Deze beoefening van Tendrel Nyesel is werkelijk gelijk aan
een wensverlullend juweel, een instructie die welzijn en
gelukbrengt aan fortuinlijke wezens, aan ons gegeven door de
Tweede Boeddha, de grote meester Padmasambhava.

Na afloop van de bekrachtiging vertelde een zeer geïnspireer-
de Sogyal Rinpoche dat het belang van deze gebeurtenis moei-
lijk te beseffen is. Het was inderdaad alsof Rigpa als geheel
een impuls gekregen had en er was sterk de wens dat deze,
misschien voor ons wel historische gebeurtenis ten goede
mocht komen aan al het werk van Rinpoche en de gehele
sangha.

Ook Lody Gyari Rinpoche vertelde later dit jaar tijdens de ret-
raite met Trulshik Rinpoche in Lerab Ling, waarbij ook door
Trulshik Rinpoche de Tþndrel Nyesel-bekrachtiging werd
gegeven, op openhartige en gedreven wijze over het grote
belang van de Tþndrel Nyesel-bekrachtiging en -beoefening
voor het verwijderen van hindernissen voor Tibet en de Dalai
Lama. Het Nechung Orakel had hem zelfs geadviseerd om
dagelijkse deze beoefening te gaan doen. Ook de zeventiende
Karmapa werd geadviseerd het op te nemen in zljn dagelijkse
beoefening. Sogyal Rinpoche schonk hem de beoefentekst en
de Tendrel Nyesel thangka.

Met deze regen van zegen die over eenieder neerkwam ein-
digde mijn verblif f in India met een hoogtepunt waar met een
voldaan en dankbaar gemoed aan teruggedacht wordt. Boven
alles heeft deze ervaring het verlrouwen in de beoefening
sterk verdiept en mij de kracht gegeven om deze vaker te
doen, ongeacht of ik op dat moment inspiratie of verbinding
voel, en er op vertrouwend dat het op welke wijze dan ook ten
goede zal komen aan het welzijn van alles en iedereen.

foosr Wrr,rrus 2,5



DE ZEVENDE PARAMITA
Doo n AlI r.r r r¡ Ha.rrv¡ar.¡

'Ik doe practice voor je', zet ze mel zachte stem. Het lag op
mijn tong om te zeggen dat dat niet hoeft, maar uit mijn
mond kwam juist dat ik daar heel blij mee was. 'Ja,' vervolgde
ze,'dar doe ik voor iedereen die voor Rigpa werkt, want ik kan
niet zo hard lopen. Daar moest ik vreselijk om lachen en
dacht hoe het voor onze mede-sanghaleden moet zijn om de
werkers van Rigpa altijd maar te zien lopen. Têlefoon tussen
oor en schouder geklemd, twintig dingen tegelijk doen en een
bord 'Niet Storen op het voorhoofd geplakt. Dat ziet er
niet rustig uit, laat staan dat er nog tijd voor practice is als je
's avonds laat in bed ploft. Op het moment dat ik haar belde,
hoorde ik dat ze met \ /at vrienden practice zat te doen. Ik
zalhaar naam niet noemen want ze is naast een groot beoefe-
naar ook een van onze donateurs en die willen graag anoniem
blijven.

Het was even wennen. Het was zo gewoon om, dingen te
regelen die allemaal zichtbaar waren, zeker tiidens bezoeken
en andere evenementen, terwijl ik nu veel meer op de
achtergrond werk. Ik heb meer tijd om practice te doen, want
ook al zegt Rinpoche dat ons werk voor Rigpa practice is, de
ngöndro moet wel gewoon af. Het is een weelde om zaterdags
wakker te worden en gelijk op mijn kussentje te rollen. Wat is
zdn dag toch anders als ik mezelf die tijd voor practice gun.
Door de weeks moet ik te vroeg de deur uit, dus verder dan
een paar basisdingen kom ik niet. Mijn gezondheid is niet zo
denderend dat ik vrolijk fluitend thuiskom 's avonds en dan
de Tendrel Nyesel ga doen.

Maar wat mooi dat, iemand anders aan je denkt, als je even
niet kan. Iemand die ziet wat ik doe en zelf kan uitrekenen dat
er voor practice dan misschien wel wat minder tijd is, zonder
enig oordeel, gewoon uit liefde. Zou dar zlin wat Rinpoche
bedoelt met voor elkaar zorgenl Een eindje die kar mee hel-
pen trekken als iemand even niet kan. En wat is er mooier, in
het licht van de eeuwigheid die we aan elkaar vastzitten, dan
elkaar werkelijk te dragen. Ieder op zijn eigen manier, verant-
woordelijk voor het boeddhisme in het Westen waar dat
amper bestaat en ook nog eens met de aanwijzingen van een
leraar die niet met half werk genoegen neemt.

Nu ik meer op de achtergrond werk met mensen wier bijdra-
ge aan Rigpa minder zichlbaar is, gaat een nieuwe wereld
open. Ik houd me, zowel beroepsmatig als voor Rigpa, bezig
met fondsenwerving. Onze donateurs zrin die hele andere
kant van Rigpa. Je ziet het niet aan de buitenkant, ze zitten niet
vooraan in de zaal, ze zljn niet noodzakelijk actief betrokken
bij de organisatie maar zezorgenmetz'nallen dat Rinpoche's
wens voor het bouwen van een tempel in vervuÌling gaat en
dat alle dingen die in de loka1e centra nodig ztjn, er komen.

Anneke Hakm.an

Dank je wel Rinpoche voor de teachings, dank je we1 vrijwilli
gers voor het dragen van de organisatie en dank je wel dona-
teurs voor de financiële steun. Rigpa is financieel volledig
afhankelijk van de giften. Ja, we betalen voor de cursussen en
de retraites, maar dat dekt in geen enkel iand de kosten die er
gemaakt worden om alles te laten draaien, laat staan dat we
een reserve kunnen opbouwen, laat staan dat we met z'n allen
een tempel kunnen bouwen in Lerab Ling......

In Rigpa is dankbaarheid een duidelijke vonk die in alle vrij-
willigers overspringt. Volgens de boeddhistische overlevering
is het zo dat de verdienste van je werk vermindert als je voor
een bijdrage in welke vorm dan ook wordt bedankt. Dat ldinkt
wat kort door de bocht, wat bedoeld wordt is dat a1s we in staat
zljn de leegte van alle verschijnselen te zien, we voorbij de

behoefte aan erkenning zijn. Vertel dat maar aan eens degene
die vier dagen vrij heeft genomen om met het meubilair te
sjouwen voor een bezoek van Rinpoche ofdie net zlln olhaar
spaargeld heeft overgemaakt aan het tempelproject. Hier in
ons aardse bestaan zijn we nog niet zover en is iedereen blij
met een bedankje als ze meegeholpen hebl¡en bij een bezoek
of dagelijks het centrum draaiende houden.

Mijn wiendinnetje Sandra zei laatst tegen me dat dankbaar-
heid eigenlijk de zevende paramita zou moeten ziin. Kijk
maar zeí ze, je hebt vrijgevigheid, discipline, geduld, volhar-
ding, concentratie en wijsheid dan is het logische gevolg dank-
baarheid. En dan begint de hele cirkel weer opnieuw, I'ulde ik
aan, want dankbaarheid is eigenlijk waarmee alles begint.
Dankbaarheid en devotie liggen heel dicht bij elkaar, het is de

motor van mijn bestaan.



Doon Wr¡wr Locrrrn

Lodi Gyari Rinpoche werkt voor de Dalai Lama. In de tweede
week van de empowerrnents, afgelopeî zotner in Lerab Ling,
door Kyabje Tiulshik Rinpoche, hartszoon van Dudjom
Rinpoche en Dilgo Kyentse Rinpoche sprak Lodi Gyari
Rinpoche de Rigpa sangha toe. Hij vertelde over de kostbaar-
heid van ons samenzijn op dat moment en de connectie tus-
sen hem, de Dalai Lama, Sogyal Rinpoche en de Rigpa
Sangha. Tevens vertelde hij over het belang van de Tendrel
Nyesel beoefening voor het werk van zowel Sogyal Rinpoche
als de Dalai Lama, voor Tibet en China, en voor de wereldl're-
de. Vanwege zijn werk voor de Dalai Lama was hij niet altiid
in staat geweest bij het onderricht van Dudjom Rinpoche te
zijn. Door hier in Lerab Ling aanwezig te zljn was het voor
hem alsof hij bij Dudjom Rinpoche was. Hij sprak zo vanuit
zljn hart over zljn persoonlijke ervaringen dat velen van de
aanwezigen diep geraalt waren. Mij zullen zijn woorden lang
bij blijven. Studie en beoefening kwamen in een veel groter
perspectiefte staan.

Lod.i Gyøri Rinpoche

HUIDE AAN DE LAMAI
V¡nsr¡c Va¡nanawe Rrrnerrr, Lrn¡s LrNc 2003, ooon Gr¡s Frnvrrr

Het øfgelopen jøør wøs ík weer regehnøtig op het Rig¡tø-centrum vo.n Arnsterdatn te vinden, voornameliik om

scnnen tnet een eento.l enthousíøste tnensen uit de Søngø de ngöndro tebeoefenen.

BEZIEK VAN LODI
AAN LURAB LINC

Door deze bijeenkomsten kwam ik nader in
contact met twee gouden gozers en serieuze stu-
denten: Geert en Bas. Toen eenmaal bleek dat
wij ons alle drie hadden ingeschreven voor de

vajrayana-zomer-retraite was al snel besloten
dat we gezamenlijk zouden reizen. De reis ver-
liep voorspoedig, onderweg hadden we goede
gesprekken, maar bovenal was het erg gezellig.
Op zr juli om r8:oo uur verlrokken we uit
Amsterdam en reden de hele nacht door, om de

volgende ochtend rond tien uur vermoeid, maar
voldaan aan te komen in de prachtige omgeving
van Lerab Ling... In het jaar zooo had ik al even
kort mogen ruiken aan deze bijzondere en zui-
vere plaats waar Sogyal Rinpoche zijn 'thuis'heeft.
Nu was de tijd daar om eens goed te proeven.

De eerste dag begin ik met een lekkere wandeling rondom het
terrein. De zon schijnt volop en het is erg warm, gelukkig is er
voldoende schaduw onder het groene bladerdek. Nadat ik
meerdere verrassende plekjes heb aangedaan zoek ik verkoe-
ling in het frisse water van de beek. Hier verlies ik de 'dubbele
dorje' welke om rnn nek hing. Na even gezocht te hel¡ben zie
ik vervolgens in dat er eigenlijk geen betere plaats is om te
leren los te laten, en zo besluit ik deze 'kostbare schat' te
offeren aan de wedige omgeving alhier. Vervolgens neem ik

een alternatieve klim terug omhoog en voeg
ik mij weer bij onze medemensen. Rond
het eten heb ik nog een korte, maar krachti-
ge ontmoeting met een jonge jongen,

fochem genaamd. Met weinig woorden is er
toch veel herkenning in elkaar, en weugde-
vol genieten we even van de ons voorgehou-
den spiegel.

Na een korte introductie en een goede nach-
trust begint de volgende dag 'het echte
werk'. Iedere morgen sta ik met het eerste
daglicht op en start de dag met \¡/at yogabe-
oefening. Vervolgens even opfüssen, en dan
een yoghurt met fruit ontbiit en een kop
thee. Om half acht begint het ochtendpro-

Khenp o N ømd.rol Rinp oche

gramrna met beoefening. De komende twaalf dagen ziinver-
der voornamelijk gevuld met de dagelijkse tsok en de lessen
van Khenpo Namdrol. Hij tracht ons wegwiis te maken in de
'secret Essence Tøntrø' en reikt ons 'the kq to the precious
trea.surø'aan. Het zijn gedenkwaardige lessen welke me wijwel
direct aanspreken, en enorm veel dankbaarheid en devotie
jegens de Boeddha-dharma bij me opwekken.'Wanneer ik hem
op een avond tijdens een wandeling over de heuvel tegenkom
groet ik hem met het weinige Tibetaans dat ik ken: 'Tøshí Delek'

en'Tuk Di Che'. 29



hij oog voor persoonlijke omstandigheden en speelt daar
onmiddellijk op in.
Rinpoche plaatst de lezing van vanavond in de lijn van zljn
voorgaande bezoeken aan Amsterdam en raadt aan de inhoud
van zijn vorige lezingen te bestuderen. Hij gaat verder waar hij
is gebleven en rmat vanavond niet aan bod komt, wordt later ver-
volgd. Het is dan wel een openbøre Tezing, maar dat betekent
niet dat ln11 de essentíe van het onderricht achterwege laat. Nee,
je moet goed 'bij de les' blijven. De belangstellende toehoorder
èn de doorgewinterde student voelt zich toe- en hopelijk ook
aangesproken.

Vn¡or, Covrpessrr rr Wr¡srrrro
Inleidend legt Rinpoche uit dat in alle drie de Voertuigen van
het Boeddhisme het onderwerp van vanavond - Vrede, Com-
passie en Wijsheid - elk zijn eigen nadruk krijgt. Waar het
Hinayana zich richt op de innerlijke vrede, het Mahayana
de liefdevolle vriendelijkheid en compassie benadrukt,
streeft men in het Vajrayana de wijsheid en het temmen van de
geest na. Maar elk aspect zit wel degelijk in elk voertuig! Alles
draait immers om de geest en hoe die tot rust te brengen, zodat
we niet door steeds weer opkomende negatieve gedachten en
verwarrende emoties onszelf en anderen schade berokkenen
en lijden in plaats van geluk ervaren.

Lrrçrr
Het Boeddhisme spreekt over Leegte (shunyata), een begrip
waar we in het Westen niet zo dol op zijn. Maar wat is dat pre-
ciesl Rinpoche legt het uit aan de hand van de theemok op het
tafeltje naast hem. Kijk, zegt hij, als je deze beker ontleedt tot
op het niveau van het atoom dan is er geen sprake meer van
een beker. Hii blijft niet eeuwig l¡estaan als beker, maar is
samengesteld uit verschillende delen, vergankelijk, niet duur-
zaarn. Maar aan de andere kant is de beker er wel degelijk! fe
kunt niet zeggen dat hij niet bestaat. Hij bestaat niet en toch
ook wel. En zo zir het met alles; het heeft dus geen nut om je
aan dingen vast te klampen. Door de onderlinge afhankelijk-
heid, de 'vloeibaarheid' van dingen is er sprake van oorzaak en
gevolg. Dat is de basis van onze eigen verantwoordelijlJreid,
onze ethiek. Dat ontkennen leidt tot nihilisme en dat is nu juist
wat Shunyata niet is! Shunyata drukt de aard van de werkelijk-
heid uit ('nature of reality').
Shunyata is ten diepste compassie, maar om vol compassie te
zijn moet je wijsheid hebben en juist deze compassie en wijs-
heid stoelen op innerlijke wede.
'Do you understandl' - voegt Rinpoche er steeds aan toe. Hij
wil graag dat we dit inzien.

Hor vrnr¡ oNzr crrsr?
Onze alledaagse geest is geen stabiele ondergrond \ /aarop we
onze innerlijke vrede kunnen bouwen. Daarvoor hebben we
een goed begrip van de aard van onze geest nodig.
De eigenschap van onze geest is kennen, weten; een bewust,
kennend gewaarzljn. Het wordt echter door ons ego misbruikt
om ons ergens aan vast te klampen. In het Boeddhisme is
beoefening hèt middel om ons daarvan los te maken.
Dan volgt een gedetailleerde uitleg van Rinpoche over hoe onze
geest te werk gaat bii het waarnemen. Via één van onze vlif zin'
tuigen vangen we een signaal op uit de buitenwereld, we
nemen bijvoorbeeld een bloem waar. Vervolgens herkennen
we dat signaal als een bloem door middel van een mentale
bewustzijnsfunctie, het kennend, onderscheidend vermogen
van de geest. Maar daar blijÍl het niet bij. Onmiddellijk voegt
onze oordelende, conceptuele bewustzijnsfunctie er commen-
taar aan toe, waardoor we iets mooi, prettig of lelijk en onaan-
genaam vinden en het object van v/aarneming willen hebben
of er juist niets mee te maken willen hebben. Het oordelende
aspect van onze geest vergelijkt Rinpoche met een antwoord-
apparaat dat automatisch aanslaat bij elk binnenkomend sig-
naal.
In onze meditatie proberen we nu juist ruimte te scheppen

tussen dat binnenkomende signaal en ons antwoord daarop.
We passen een vertragingstechniek toe, waardoor we woegtij-
dig gewaarschuwd worden dat er een gedachte of een emotie
opkomt, zonder in een waardeoordeel verstrikt te raken. We
worden waakzaam: 'O, daar komt weer een gedachte of een
emotie aan', en laten ons er niet in meeslepen.
'We dienen deze waakzaamheid te ontwikkelen, niet alleen tij-
dens meditatie, maar ook in ons dagelijks leven. Dat stabili
seert onze geest.

Onze geest is ook het pakhuis van al de herinneringen en erva-
ringen van onze individuele levens, van ons karma. Het is
belangrijk, benadrukt Rinpoche, dat we de positieve zaken
benadrukken. Thich Nhat Hanh zei het al: '.We moeten de
zadenvan weugde water geven'.
In het Westen halen we met therapieën vaak de negatieve
zaken naar boven. Dat kan wel helpen, zegt Rinpoche, als we
maar goed begeleid worden, maar vaak worden we daar zelf
ook weer het slachtoffer varì en ontstaan schuldgevoelens, een
lage eigendunk of zelß zelf-lnaat. Boeddhistische therapie wil
de positieve aspecten eerst ontwikkelen. De geest is immers als

een weerspiegelend kristal. De reflectie van het positieve straalt
dan naar alle kanten uit.
Eenmaal gefocust op het positieve kunnen we dan onze nega-
tieve aspecten ook aan, niet door ze alleen maar op te graven,
maar door ze te zuiveren.
Rinpoche haalt een Tibetaans spreekwoord aan, dat deze bena-
deringwijze van de Tibetanen illustreert: 'Als de stront droog
is, hou die dan droog'.
Onze geest is venrriid door allerlei invloeden die van buitenaf
komen (TV, reclame, bladen e.d.). Zuivering kan plaatsvinden
door het onderricht of door het besef dat je de boeddhanatuur
bezit. Dat helpt als je 'er door zit . Hij verwijst hierbij nadruk-
kelijk naar een compilatie van zijn onderricht over depressies
dat dit jaar in boekvorm is verschenen (How to Overcome
Depression).

Scrrrp rrx coEDE oMGrvrNG
Rinpoche benadrukt sterk het belang van een positieve en sti
mulerende omgeving. Begin daarmee in je beoefening en stu-
die. Zo wil hij ook dat Lerab Ling werkelijk wordt wat het bete-
kent: een Plaats van Verlichte Activiteit, waar in zo'n omgeving
gestudeerd, gewerkt en beoefend wordt en retraites kunnen
worden gehouden. Maar thuis kun je ook zo'n stimulerende
omgeving scheppen. T?ain je, zeglhlj, in discipline, regelmaat
en gelijkmoedigheid. Ze zljn van grote waarde. Meditatie in
zo'n omgeving heeft een zelfversterkend effect, en ieidt uitein-
delijk tot wijsheid.
Of je nu shamatha (kalm verblijven van de geest) of vipassana
(inzicht meditatie, helder zien) beoefent, uiteindelijk gaat het
erom de geest vrij te maken van gehechtheid en terug te keren
naar zuivere kennis. Meditatie is niet zozeer òp iets mediteren,
maar eerder verblijven in een toestand van niet-afgeleid ziin.
We denken teveel en een gedachte is altijd gericht op het verle-
den of de toekomst. Door daarin op te gaan verliezen we het
contact met het heden en dus met onszelf.

fuist in het heden kunnen we de vrijheid, de wijheid van de
geest ervaren.
Rinpoche verwijst steeds naar zijn boek 'Het Til¡etaanse boek
van Leven en Sterven' als hij uitlegt welke technieken je kunt
gebruiken om je aandacht en gewaarzijn te trainen. Hij weet
dat we tijdens onze meditatie te maken krijgen met de beken-
de obstakels van slaperigheid en geagiteerdheid. Deze kun je te
lijf gaan met alertheid en ontspanning. Keer op keer illustreert
hij dit door met onverwachte opmerkingen de zaal 'bij de les'
te houden en een ruimte te scheppen, waarin zlin aanwezig-
heid voelbaar is.
Voor je het weet is het elf uur en moet Rinpoche afronden.
Morgen gaat hij verder, weliswaar met onderricht voor ziin stu-
denten, maar ook als je geinteresseerd bent geraakt ben je van
harte welkom. 3r



Dr B.O.S.
De Boeild.histische Omroep Stichting, kortweg de BOS genaømd, is nu. zo'n kleíne drie jøør onder de bezie-

lende leiding van Jøn Kørel Hylkemø øktief op het gebíed vøn de telwisie en de rød.io.

De BOS heeft als doel de grondinzichten en de daaruit voort-
komende waarden en normen van het boeddhisme levend te
houden en uit te dragen, zowel naar haar achterban als naar
het grote publiek. Omdat de BOS een multi-etnische achter-
ban heeft is er ook het streven om bij te dragen aan het inte-
gratieproces van de niet-oorspronkelijke Nederlanders uit hun
achterban in de Nederlandse samenleving. Integratie is in dit
verband uitdrukkelijk iets anders dan assimilatie. Dit is voor-
al voor de BOS van belang omdat haar achterban voor twee
derde oorspronkelijke Nederlanders bestaat, die geïnteres-
seerd zijn in een levensbeschouwing van oorspronkelijk niet-
Nederlanders, en voor een derde deel uit mensen die afkom-
stig zijn uit landen en culturen die reeds eeuwen door deze
levensbeschouwing beinvloed worden.
Bij andere zogenaamde 39f omroepen, waaronder de BOS
valt, zoals bijvoorbeeld de hindoeïstische zender Ohm of de
N.M.O. - de Nederlandse Moslim Omroep - liggen die ver-
houdingen andersom. Dit integratiebeleid is overigens niet
gemakkelijk omdat blijkt dat het oorspronkelijk niet-Neder-
landse deel uit groepen en culturen bestaat die nogal gesloten
zijn. En deze geslotenheid wordt versterkt doordat velen in
hun landen van herkomst repressie hebben ervaren, hetgeen
vaak aanleiding was voor hun komst naar Nederland.
Met uitzondering van juli en augustus, wordt eenmaal per
ftvee weken een TV-programma van dertig minuten uitgezon-
den op zondagmiddag - dat altijd op de zaterdag erna wordt
herhaald - en gemiddeld twee maal een half uur per week een
radio-uitzending. Er zijn dertien TV-uren en tweeënvijftig uur
radio beschikbaar gesteid door het Commissariaat voor de
Media.
In de programmering wordt ernaar gestreefd om drie gebie-
den aandacht te geven: onderricht, praktische toepassing, invloed
op wetenschap en cultuur. Het algemene beleid van de BOS is
op de televisie vooral documentaireachtige programma's uit te
zenden en tvvee maal per jaar een 'ronde tafel-gesprek' uit te
zenden naar aanleiding van een op dat moment actueel thema
in Nederland. Aandacht voor de actualiteiten van de diverse
boeddhistische groeperingen vindt met name via de radio
plaats.
Uit het jaarverslag van zooz blijkt dat er in dat jaar op grond
van nog in te halen uren van 2oor negentien uitzendingen
zijn geweest waarvan zeventien mede met een Tibetaans
boeddhistisch karakter. 'Mede' impliceert hier dat de uitzen-
ding ook bijvoorbeeld een Theravada en/of een Zen/Chian
karakter belichtte. De kijkcijfers zijn voor een 39f omroep
hoog.
Bij de radio ligt dat anders. Hoewel het Tibetaans boeddhisme
ook hier rijk vertegenwoordigd was, waren Theravada en
ZenlClnian eveneens belangrijke zuilen. De luistercijfers lig-
gen beduidend lager dan de kijkcijfers, mede omdat de tijd-
stippen van uitzending als onprettig worden ervaren en de
juiste afstemming moeilijk te vinden omdat vóór onze urlzen-
ding een programma in een uitheemse taal wordt uitgezon-
den, maar men is bezig hierin verandering te brengen.
Dan is er nog een website: www.boeddhistischeomroep.nl
Deze website geeft toegang tot alle programma-aankondigin-
gen, (bijna) alle radio-en televisie uitzendingen, en algemene
informatie over de BOS en zaken die in het verlengde daarvan
liggen.
De toegankelijkheid en de selektie van gewenste programma's
bleek lastig en er wordt nu aan verbetering gewerkt zodat
bezoekers programma's met onderwerpen waarin zij geïnte-
resseerd zljn, via een selectie-funktie gemakkelijker kunnen

vinden. Ook hoopt de BOS haar ambitie te verwerkelijken de
website geleidelijk te ontwikkelen tot een derde uitzend-
kanaal. Een bijzonder evenement was dat via coördinatie met de
Oostenrijkse omroep geïnteresseerden via de website de
Kalachakra-initiatie die ZH de Dalai Lama gedurende tien
dagen in Graz gaf,'live' konden volgen.
De BOS bestaat uit een bestuurskring, uitvoeringsorganisatie,
Programma Advies Kring Têlevisie(PAKT) en een participatie-
raad. In deze participatieraad zitten vertegenwoordigers van
de diverse Nederlandse boeddhistische organisaties, al ofniet
aangesloten bij; de Boeddhistische Unie Nederland, BUN, een
overkoepelend orgaan. Nog niet iedere boeddhistische groe-
pering heeft een vertegenwoordiger. Het is de bedoeling dat
uiteindelijk iedere boeddhistische organisatie een afgevaar-
digde in de participatieraad heeft.

Voor de stichting Rigpa ben ik - Dolly Hayn - de vertegen-
woordigster in de participatieraad. Het is mijn taak om van
tijd tot tijd informatie te verstrekken, wat ik hierbij doe, en om
voeling te houden met de achterban. Daarom verzoek ik
eenieder die wensen, vragen, dan wel op- of aanmerkingen
heeft of gewoon feedback wil geven op de programma's van
radio en TV, mij dat te berichten, per post of per e-maii.
(d.hayn@freeler.ni). Ik kan deze dan inbrengen op de eerst-
volgende vergadering (9 maart zoo4l.
Last but not least meld ik nog dat er een stichting "Vrienden
van de BOS" is opgericht met als doel aan de Vrienden in een
tweemaandelijkse BO S Nieuwsbrief actuele informatie inclu-
sief de aankondiging van de inhoud van alle programma's op
radio en TV te verstrekken. Naast deze informatiestroom naar
de Vrienden is er een jaarlijkse brainstormdag om ook de
omgekeerde informatiestroom, van de Vrienden naar de BOS,
te beluisteren. Op die dag, die in mei zoo4 wordt gehouden,
zal rnen ook allen die bij de uitvoeringsorganisaties van de
BOS betroldcenzljn- programma.makers, leden van de PAI(T,
van de participatieraad, bestuur en staf - informeel kunnen
ontmoeten om met elkaar ervaringen en ideeën uit te wisse-
len. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen
met de BOS tel. nr. o35 6726969.

Tþnslotte laat ik weten dat op 3o december om zz.3o op Ned
r de film 'Kundun zal worden uitgezonden.

Dorrv H¡vr.t
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Stichting Rigpa verzorgt een cursusprogramma waarbij een
graduele training in de studie en beoefening van het
boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat het Tibetaans
boeddhisme en met name het onderricht van Sogyal
Rinpoche centraal. Dit onderricht heeft zijn basis in een on-
onderbroken traditie van overdracht van meester op leerling,
die terugvoert naar de Boeddha. Het cursusprogamma bestaat
uit een introductiecursus gevolgd door een meerjarig studie-
en beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van het
spiriruele pad aan bod komen.

Ii.rtnooucT¡r-cuRsus
De introductiecursus is gebaseerd op Høt Tíbetøønse Boek vøn
Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche ziet
Het Til¡etaanse Boek van Leven en Sterven als basishandlei-
ding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bljzonder, willen bestuderen
en in de praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek
vier fundamentele thema's, de zogenaarnde vier pijlers: medi-
tatie, de geest thuis brengen; mededogen, het wensvemrllen-
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 ewaring in zljn of
haar leven toe te passen. Naast meditaties en geleide visuali-
saties zal er ruimte zTjnvoor het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen en het stellen van wagen. De cursus bestaat uit
tien avonden of vijf dagen.

Vrnvorçcunsussrr.r
Nadat men de introductiecursus 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
curriculum wordt gevormd door audio- en videofragmenten
van het meest sprankelende onderricht dat Rinpoche de afge-
lopen jaren op retraites en lezingen over de hele wereld gegeven
heeft. Bij de cursus is een handboek beschikbaar met trans-
cripten en studieteksten.

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 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.

Opcavr vooR DE cuRsussEN
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer o2o 47 05 roo of mailen naar
rigpa@rigpa.nl. Voor de cursussen in Groningen kunt u
bellen naar Lidy van Helden o1o 54 g6 6Sg of mailen naar
agnespaulien@hotmaii.com.

Pnr¡s rr.r Brrerr¡tc
Kosten: € 75,- per blok, minima e 6r,- per blok
De prijs van de cursus is inciusief het studiemateriaal.
Betaiing door het verschuldigde bedrag over te maken naar
girorekening 35rT6 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 cursusprijs.
De cursusprijs wordt dan c 58,- en c 48,-. De korting geldt
niet voor het cursusmateriaal.
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cunsussEN t* AMsTERDAM
Cunsus

Mahayana
Blok r

Natuurliike
Grote Vrede
Blok r

Stroom r
Blok r

Cunsus

Introductie
cursus

Mahayana
Blok r

DAG

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Een weekend
en een zondag

DAG

zaterdagen
en zondagen

zalerdagen
en zondagen

DAIA

lan. rz¡9 en zG
Feb. z, 9 en z3
Mrt 8, 15 en zz

lan. ry, zo en 27
Feb. 3, ro, 17 en 24
Mrt z, 9 en 16

lan.4, zt en z8
Feb. 4, rr, 18 en z5
Mrt 3,ro en 17

fan. 15, 22 en 29
Feb. 5, rz, 19 en z6
Mrt 4, rr en r8

lan. 16, 23 en 30
Feb. 6, 13, zo en 27
Mrt 5, rz en 19

6 en7 :maart

4 apÁI

TIJD

19.3o - 2r.45

TIJD

ro.3o - 16.oo

ïrJD

2O.OO - 22.15

PIAATS

Rigpa Centrum

PRrIs (€) MTNTMA (€)

55

PRrIs (€) MTNTMA (€)

6z 5r

6r

PRrIS (€) MTNTMA (€)

/>

75 6r

6r

6t

6r

Ngöndro
Blok r

r9.Jo - 2r.45 Rigpa Centrum 75

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

t9.3o - 2.r.45 Rigpa Centrum 75

r9.)o - 2r.45 Rigpa Centrum

ro.3o - 16.3o Rigpa Centrum

Introductie- wijdag
cursus

Boeddhistische
filosofie

5r6z

6t

A¡n¡S: Alle cursussen in Amsterdønt. word.en gegeven ín het Rigçtø CentrUm, van Ostad.estrøøt joo, Amsterd.am

CunsussnN rN UTRECHT
DATA

lan. ry
Feb. r, 14* en z9
Mrt 14

Jan. 18 en 3r
Feb. r5'k
Mrt 13 en z8

DATA

PIÁATS

Centrum Well

ro.3o - i6.oo Centrum Well 75

AonrSS¡rv i De cursussen ín IJtrecht worden gegeven ín Centrum Well, Ooelenstraal 42, IJtrecht
o Op t4 en 5 februørí zøl de cursus pløøtsvínd.en ín Cunerø, Nieuwe Grøcht jz, Utrecht

CunsussnN rN GRoNINGEN
Cunsus DAG

dinsdag lan zo enzT
Feb 3, ro, rZ en 24
Mrt 9, 16 2) en 3o

PIÁATS

Centrum 6tNgöndro
Blok r

Er sturt een íntroductíecursus in Groníngen medio februørí (onder voorbehoud). BeI voor informatie het secretøríøøt in Amsterdøm
Aonrs.' De cursus ín Groníngen word.i gegeven ín ha Rigpø centrutn Groningei, A-weg ß, Groníngen

OprN DAG
Datum: ro 1'anuari/Binnenlopen vanaf r3.3o uur/Tijd: r4.oo - 16.oo uur/Plaats: Rigpa Centrum, Van Ostadesttaat 3oo, A dam 37
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GUBEDEN VooR ZIEKEN EN OVERTEDENEN
Als iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorl¡eeld zoals beschreven
staat in de hoofdstukken rz, rj en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven.

Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zieken, sterven-
den ofvoor iemand die al is overleden, te laten doen door een
financiële bijdrage te geven. Hierbij bepaal je zelf de hoogte
van dit bedrag. De bedoeling van zo'n donatie is een goede
verbinding te leggen voor de zieke ofgestorvene. Het legt een
karmische verbinding met een lama die het geld ontvangt en
de gebeden doet.
De namen worden doorgegeven aan Dodrupchen Rinpoche,
de een-jaar-retraite-gangers in Dzogchen Beara (Ierland) en de
sangha van beoefenaars in Dzogchen Beara en Lerab Ling.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit doen bij het
secretariaat tel.:ozo 47ojroo. Het is hierbij van belang om de
volledige naam, ziekte of problematische omstandigheden, de
datum en oorzaak van overlijden te vermelden alsmede de
geboortedatum van de persoon in kwestie en je eigen naam.
Er kan ook een foto opgestuurd worden.

Verder bestaat er een uitgebreid en compleet sponsorpro-
gramma waarnee je intensieve beoefening kunt aanwagen
door grote leraren en hun kloosters. 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
minimum 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
oosten en voor de ondersteuning van grote projekten van
Rigpa. Wie interesse heeft kan de engelstalige folder bij het
secretariaat opvragen te1.: ozo 47o5roo.

Dodrupchen Rínpoche

MEDEDoGENBEoEFENING oP MAANDAGAVoND
MTOT:rA-rrE EN DE BEOEFENING vAN LIEFDEVoLLE 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 lief<levolle wiendelijkheid beoefening gedaan.

Data:
j, r"z, t9 en z6 ianuari
z, 9, t6 en z3 februari
8,r5, zz en 29 maart

van r9.jo tot 2r.3o uur

Entrée ff4

AnuKoNDrcING

)9
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Rrcpn RE-MEMBERSHTP

ZuvrN REDENEN oM lE AAN Rrcpn rE vERBTNDEN

L
fe 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 ervoor gezorgd

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

3
Rigpa sponsort de bezoeken van Til¡etaans boeddhistische

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

extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

fe, rx wrr DEELNEMEN AAN r{ET Rrcpn R¡-uuvrBERsHrp
k xrrs vooR DE volGENDE oprr¡:

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

Oprrn 2
o Ik betaal hrssen € zo,- en € 4g,- 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 c 5o,- of meer per maand (c 6oo,- of meer
per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie z en een jaar-
lijkse attentie.

Ix s¡rAAt oP DË voLGENDE wrJzl:
0 MenNorrr¡Ks vrA EEN ArrToMATTscrrE BETATTNc

0 faenrr¡xs NA oNTvANcsrvAN EEN AccrprcrRo

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

G¿anNr DEZE ANTwooRDsrRooK opsrr¡RrN ¡t¡¡n fucp¡,
OF AIGEVEN AAN IIET SECRETARIAAT.

H¡:r crnoNuuMrR vAN Rrep¡, rs: 3533736
t.N.v, StrcrrrrNc Rrcpn, v¡l.r Ost¡o¡stn¡er 300,
1073 TW Arvrsr¡nn¡,u

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

N¡eu

Aonrs

Postcoor
WooNpr¡ers

Trr¡roorv

Dlrurvr

Mocht je niet van deze mogelijkheden gebruik willen
maken, dan kun je ook voor c 16,- per jaar een abonne-
ment op de Rigpa Nieuwsbrief nemen, waarbij je tevens
op de hoogte gehouden wordt van de belangrijkste
Rigpa activiteiten.

''--l-ä)';tuffi¡
.v'tSJj \¡

- .ttr.. ..

:

. ,Ì11(
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sogyø(níryoc6e

Dr TEMPET rN LEnee LrNc
ErN soooscHAP vex Socver RrNpocHr

Beste Sangha,

Ik schrijf je omdat ik je graag dichter bij mij wil brengen en
bij hoe ik dingen op dit moment voor me zie. Laat me begin-
nen te zeggen dat de tempel die we nu in Lerab Ling creëren
in mijn ogen van ongekend en overweldigend groot belang is,
zowel voor het onderricht van de Boeddha als voor de hele
mensheid in de 1'aren die komen. Deze tempel staat voor en
symboliseert de totale visie die we "Rigpa" hebben genoemd,
en vertegenwoordigt tegelijkertijd een houder voor de vele ver-
schillende aspecten van ons werk. Het zal werkelijk een mani-
festatie zTjn van alles wat we in de laatste dertig jaar hebben
gedaan, alles waarnaar we hebben gestreefd-al onze inspira-
tie, ontdekkingen en gezamenlijke inspanningen-niet alleen
van mij, maar ook van 1'ullie-alsmede de lrucht van al onze
gebeden en beoefening. Ik vermoed dat je verbaasd zult staan
over de vérgaande invloed die Lerab Ling in steeds grotere
mate op je leven zal hebben. Want wat hier gebeurt, in het
centrum van de mandala, zal uitstralen, en zo licht brengen in
en een diep effect hebben op het leven van elk lid van de
Sangha.

Onze tempel is een natuurlijke stap in het vervullen van de
voorspellingen van de grote meesters zoals Tertön Sogyal. Al
tijdens zi1'n leven hebben de zegen van Guru Rinpoche als-
mede zijn eigen aspiraties om de Boeddhadharma en wezens
te helpen, gestalte gekregen in het buitengewone, verstrek-
kende en universele karakter van zijn terma-openbaringen
zoals de Tþndrel Nyesel. Hij voorspelde zelfs dat hij naast zijn
drie voornaamste incarnaties vele verschillende emanaties
zou hebben, die zich allen volledig zouden inzetten voor het
implementeren van de verlichte werken waartoe hij was voor-
bestemd. Ook al zien jullie, mi1'n leerlingen, mij als het cen-
trum van de mandala, ik heb werkelijk het gevoel dat we alle-
maal de belichaming zijnvan de verlichte activiteit van Lerab
Lingpa. We hebben allemaal onze rol in het uitvoeren van zijn
voorspelling en het scheppen van een levend fundament
waardoor het onderricht verder de wereld in gebracht kan
worden en de generaties die ons in de toekomst zullen volgen
geholpen kunnen worden. Deze taak is naar mijn mening
ongelooflijk belangrijk.

De tempel in Lerab Ling zal onze uiterliike mandala z1jn, die
zijn naam waar zal maken: "toevluchtsoord voor verlichte acti-
viteit". Ik bid voortdurend dat het zal uitgroeien tot een omge-
ving waarin beoefend kan worden en realisatie bereikt. Er zljn
al vele tekenen geweest, zelfs dromen, die aangeven dat Lerab
Ling een van de belangrijkste centra van het boeddhistisch
onderricht in het Westen zal worden.
Het zal een middelpunt worden, net zoals Bodhgaya altijd "de
centrale plek" voor de Boeddhadharma in onze wereld wordt

genoemd, of net zoals het grote Samye klooster in Tibet.

Wat wij creëren in Lerab Ling is de uiterliike mandala; de ware
betekenis ervan kan alleen volledig vervuld worden als de
innerliike mandala ook tot bloei komt, en dat zijn wij, ieder
van ons, en hoe we het onderricht in praktijk brengen in de
manier waarop we werken en voor elkaar zorgen.
Het onderricht zelfvertegenwoordigt de geheime mandala, en
zoals je weet vooral het onschatbare onderricht van
Dzogpachenpo, de hart-essentie en het hoogtepunt van de
Boeddhadharma.

Als we er zo naar kijken, kunnen we zien dat we allemaal deel
van dit gebeuren zljn: ieder van ons is een tempel, een bron
van verlichte activiteit, een'Lerab Ling', bekrachtigd en geze-
gend, zodat we werkelijk het onderricht kunnen dienen en be-
lichamen, en zo iedereen raken en helpen, te beginnen bij de-
genen dicht bij ons om vandaar uit de hele wereld te omvatten.

Ik voel me heel gelukkig. Want alles waar we vele jaren naar
toe hebben gewerkt en plannen voor hebben gemaalt, begint
zich steeds meer te manifesteren. We kunnen de tekenen
hiervan zelfzien; op zoveel niveaus binnen Rigpa vindt er een
diepe transformatie plaats.
Nu is het moment waarop we dit allemaal samen moeten
brengen, en, door de tempel in Lerab Ling te creëren, de uiter-
lijke mandala zeker te stellen en de omstandigheden te waar-
borgen waarin de innerlijke en geheime mandala tot bloei
kunnen komen. Daarom grijp ik dit moment nu aan om een
beroep te doen op jullie als mijn studenten, op jullie allen die
verbonden zi1'n met en geinspireerd door het werk en de visie
van Rigpa, om je verbeelding de wije loop te laten en de Lerab
Ling tempel te steunen. Geef alsjeblieft zo gul mogelijk.
Alleen door onze gezamenlijke inspanning en betrokkenheid
kan deze grootse visie gerealiseerd worden.

Sogyal Rinpoche

Geschreven op d.e voorspoed.brengend.e jøørdagvan Lha Bøb Duchen,
tG novøn'tber zooj, te Lerab Líng.

@

DoNerrrs vooR HET Lrnes LrNc Trl¡r,r,r Pno¡rcr KUNNf,N woRDEN ovERGEMAAKT l¡¡¡n R¡cpe AlrsrERDAr{,
crRo NIIMMER: 353 37 36 o.v.v. Lrnes Lr¡rc T¡upr,r Pno¡rcr
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ACTIVITEITEN AGENDA AvTSTERDAM
Alle øktíuiteiten vinden pløøts ín het Rígpø-centrum, tenzíj ønd.ers

a.a.ngegeven.

Grrrror MEDrrArrE-EN MTDEDocTNBToEFENTNG
Døze beoefening wordt op møand.øgøvond ged.øøn øn ís toegønke-
Iijk voor íedereen d.íe enigszíns bekend ís met meditøtíe.

T¡Npnrr Nyrs¡¡, Tsor
In recente retrøites heefi Rínpoche steeds weer het beløng benø-
drukt va.n het gezømenlíjk beoefenen vøn de Tend.rel Nyesel Tsok.
Nøøst de døgelijkse Tendrel Nyesel en Ríwo Søngchö ín de ochtend
ín het Rigpø centrurn (zíe ørtíkel Progrømmø vøn Beoefening),
vindt er op Guru Rínpoche d.øgen en Døkini d.øgen (op de rce en

z5e døgvøn de Tíbetøønse kølender) tevens 's øvonds op 19.15 u.
een Tend,rel Nyesel Tsok beoefening pløøts. De Tsok beoefeníng ís in
princípe voor ølle studenten toegønkelijk wøørbij de Ngöndro- en
Sødhønøstudenten de Tend.rel Nyesel Tsok d.oen en de níeuwere
(rnedítøtíe)studenten híerøøn pøfüciperen door hun eigen beoefe-

níng te d.oen zoøls bíþoorbeeld zítmedítøtíe, Guru Yogø en rnønt-
rørecitøtíe.

De onderstøønde øgendø betrefi de period,e vønøf t jønuøri zoo4
tot en met julí zoo4. In het gevøl er iets verandert ín de tijden of
beoefeningen, wordt dit uíterlíjk een week vøn tevoren bekend.

gemøøkt op het informøtíebord in het centrum in Amsterd.øm.

JANUARI
Za to Verjaardag Dudjom Rinpoche

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Za 17 Dakini dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
'Wo zr Sojong

ro.oo Riwo Sangchö, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Za3t Guru Rinpoche dag
19.15 Tendrel Nyesel Tsok

FEBRUARI
Do 5 Sojong

ro.oo Riwo Sangchö, Tendrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Zo 15 Dakini dag
19.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Do r9 Gutor, de negativiteit
van het afgelopen jaar afwenden
ro.oo Riwo Sangchö, Têndrel Nyesel Tsok
en lange Dharmapala's

Yr zo Volgens Tibetaans gebruik dag van schoonmaken
van het huis, Sojong

¡o.oo Riwo Sangchö, Têndrel Nyesel Tsok
met Yeshe Ku Chok

Za zt Tibetaans Nieuwjaar, programma volgt

MAART
Ma¡ Guru Rinpochedag, Verjaardag Terton Sogyal,

ro.oo Yang Nying Pudri
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Chotrul Düchen, Dharmawieldag en sojong
r7.oo Tendrel Nyesel Tsok,
indusief maaltiid om r9.3o
Dakinidag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Sojong, ro.oo Riwo Sangchö,
Têndrel Nyesel met Narak Kong Shak
Guru Rinpochedag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

APRIL
Ma5

Sojong,
ro.oo Riwo Sangchö, Tendrel Nyesel
met Narak Kong Shak
Dakinidag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Saga Dawa, Dharmawieldag
Sojong, ro.oo Riwo Sangchö,
Tendrel Nyesel met Narak Kong Shak
Geboorte van Buddha
Guru Rinpochedag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Saga Dawa Düchen, Dharmawieldag en sojong
Dakinidag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Sojong, ro.oo Riwo Sangchö,
Tendrel Nyesel met Narak Kong Shak
Guru Rinpochedag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Sojong,
¡o.oo Riwo Sangchö,

Tendrel Nyesel met Narak Kong Shak
Dakinidag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Soiong, ro.oo Riwo Sangchö,
Tendrel Nyesel met Narak Kong Shak
Chökhor Düchen, Dharmawieldag
Geboorte van Guru Rinpoche,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Sojong, ro.oo Riwo Sangchö,
Tendrel Nyesel met Narak Kong Shak

MEI
Di+

Do 13

Do zo
Wo 19

Wo z6
Za z9

JUNI
Do3
Zatz

Do t7

Zo z7

JULI
Yrz

Ma rz

Za 17

'Wo z¡
Di z7

Za 3t

ZaG

Di 16

Za zo

Wo 3r

Wo 14

Ma 19

Yr 3o

Sojong,
ro.oo Riwo Sangchö, Tendrel Nyesel
met Narak Kong Shak
Dakinidag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Sojong, ¡o.oo Riwo Sangchö,
Tendrel Nyesel met Narak Kong Shak
Guru Rinpochedag,
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok 45
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