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B ESTE NI EUwSBRI EFtE ZERS
Amsterd.am zonLert wat onwillig. Een dichtgetrokken hemel waar
af en toe een flauw zonnetje d.oorheen gJuurt.

Binnenshuis schijnt echter de zon volop, want ik ben bezig met het

zornernurnn'Ler van d.e nieuwsbief en het thema is dit keer Dilgo
I(hyentse Rinpoche. Bladerend. door het prachtige boek Journey to
Enlightenment raak ik in d,e ban van d.e immense grootheid en

vooral ook de warmte van deze nleester. En al lezend wat de jonge

generatie leraren over hem vertelt proef ik de diepe devotie d.ie zij
voor hun leraar voelen, niet alleen voor zijn wijsheid rnaar ook

voor zijn warvne menselijkheid..

Dit laatste heb ik aan den lijve nxogen ewaren in Prapoutel, toen

ik op een vroege ochtend Rinpoche zijn ontbijt mocht brengen. Ik
had een waslijst instructies meegekregen en toen ik d.e tent van
Dilgo l(hyentse binnengingwas ik zo zeer bezig met niet te strui-
kelen, niets te laten vallen dat ik nauwel.ijks aand.acht voor hem

had,. Ondanks al mijn gestuntel schonk hij mij een hartverwar-
mende glimlach en de dag was goed.

Ook hebben we in d.it nulnrner een interview met Dzigar Kongtrul
opgenonxen, ontd.at onze sangha onlangs vereerd is met een bezoek

van dezejonge rneester. Een soort nadere kennismaking.

Ik vind het roerend te zien hoe rneesters 66n in geest maar uniek in
vonn zijn.
Voor degenen d.ie nog op retraite rnogen, narnens de redactie een

sprankelende zom.er toegelDenst. En voor de velen die het geluk had.-

den bij de retraite van T?ulshik Rinpoche aanwezig te zijn, moge

het zaad.je dat geplant is groeien en groeien.

May you be happy, tney you be well, rnay you be safe.
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r89z). "Khyentse" is een combinatie van twee Tibetaanse
woorden: khyenbetekent wijsheid en tse betekent compassie.
In Shechen bracht Khyentse Rinpoche vele jaren door met
studie en meditatie in een lduizenaarsverblijf boven het kloos-
ter. Hij ontving onderricht va1 meer dan vijftig leraren van
alle vier de overdrachtslijntradities. Van zijn rJde tot zljn z8't"
jaar leefde hij in stille retraite in afgelegen kluizenaarswonin-
gen en grotten om al het onderricht dat hij had ontvangen te
verwezenlijken. Later bracht hij vele jaren door met zijn twee-
de wortel-leraar Jamyang I(hyentse Chdkyi Lodrci, die even-
eens een incarnatie was van de eerste Khyentse, en die hem
tot zljn Dharma erfgenaam benoemde.
Nadat hij Tibet had verlaten en in ballingschap ging, reisde hij
door heel het Himalayagebied, India, Zuid-Oost Azie, Europa
en Noord-Amerika om het onderricht over te dragen en uit te
leggen aan zljn vele studenten. Hij was niet alleen een van de
voornaamste vertegenwoordigers van de Longchen Nyingtik
overdrachtslijn van Dzogchen, maar houder van de over-
drachtslijn van onderricht van alle scholen van het Tibetaanse
Boeddhisme. Dit, samen rnet zljn uitzonderlijke activiteiten
binnen de niet-sektarische Rim6 beweging, betekent dat er
nauwelijks een beoefenaar \-as in de Himalaya die geen
onderricht van hem heeft gehad. Hij was de meester van de
meesters-Zijne Heiligheid De Dalai Lama beschouwt hem
aIs zljn voornaamste leraar van Dzogchen- en werd ook spi-
ritueel adviseur van de koninldijke familie van Bhutan. Hij
stierf in Bhutan in r99r.
Behalve zijn onvermoeibare activiteit in het geven van onder-
richt, had Khyentse Rinpoche supervisie over een bijzonder
proiect voor het uitgeven van boeken, waardoor meer dan
driehonderd boeken van het onderricht beschikbaar kwamen.

Shechen klo oster, N ep al

Omdat er in de vroege jaren zestig in Tibet zeer veel teksten
vernietigd werden, betekent dit dat Khyentse Rinpoche, door
zoveel moeite te doen deze teksten te publiceren, het voortbe-
staan ervan voor toekomstige generaties zeker stelde.
I(hyentse Rinpoche nam ook het initiatief tot een enorm
bouwprogramma. Hij vestigde zijn voornaamste zetel in de
buurt van de grote stupa in Boudenath in Nepal, genaamd
Shechen Tennyi Dargye Ling, een magnifiek klooster met
meer dan honderd monniken, dat nu geleid wordt door
Rabjam Rinpoche, zijn kleinzoon en Dharma erfgenaam. Alle
grote groepsbeoefeningen en heilige dansen van het Shechen
klooster in Tibet zijn weer in ere hersteld en worden weer uit-
gevoerd door de monniken, die grote aandacht besteden aan
elk detail om er zeker van te zijn dat de traditie geheel zuiver
en authentiek blijft. In India bouwde hij een stupa in
Bodhgaya op de plek waar Boeddha verlichting bereikte. In
Bhutan bouwde hij verschillende tempels en grote stupas. En
in Tibet zelf zegende hij het klooster van Samye opnieuw in.
initieerde de herbouw van het Shechen klooster, en droeg bij
aan de restauratie van meer dan tweehonderd kloosters en
tempels in het hele land.
Aan deze prestaties kunnen nog talloze gedichten, meditatie-
teksten en commentaren worden toegevoegd. Hij was een terton,
een ontdekker van de 'schat'van het onderricht, bewaard door
Padmasambhava. Gedurende zljn hele leven gaf hij er blijk
van een ware belichaming van verlichte activiteit te zijn. Hij
gafgeregeld zijn aandacht aan verschillende taken tegelijk en
wat hij ook deed, het leek moeiteloos vanuit zijn zicht, medi-
tatie en actie te stromen. Zijn onderricht en zijn leven waren 66n.
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Mensen denken vaak dat ze vertrouwen hebben in de leraar
maar onderzoeken niet goed wat voor vertrouwen ze hebben.
Als ze dat deden, zouden ze misschien merken dat hun ver-
trouwen wisselvallig, veranderlijk en weifelachtig is, zonder
stabiliteit en standvastigheid. Als dat het geval is, moeten we
ons geloof en verrrouwen sterker maken door ons steeds de
volmaakte eigenschappen van de leraar voor ogen te houden.
Als we deze eigenschappen altijd paraat hebben in onze
gedachten, zal ons vertrouwen geleidelijk veranderen in onge-
kunsteld, volkomen natuurlijk, spontaan vertrouwen dat deel
van ons wezen is. Bij diegenen die zo gelukkig waren tijd door
te brengen in de nabijheid van I(hyentse Rinpoche ontstond
deze devotie vanzelf.

U spreelct over uw voortilurende en doorlopende training bij uw
rneester. Dat verschilt veel van de relatie die de meeste stuilenten
hebben rnet hun leraar, met wie het contact veel minder frequent is.
Beoefening doen als men niet fysiek in de nabijheid van de
Ieraar is, hoeft geen probleem te zijn. Er wordt immers gezegd
dat de wijsheid en compassie van de leraar geen afstand kent.
Als we het onderricht en de beoefening goed begrijpen en als
we de leraar voortdurend in gedachte houden en een vast ver-
trouwen in hem ofhaar hebben, hoeft fysieke scheiding geen
probleem Ie zljn. Als we daarentegen niet weten hoe we dit
onwankelbare vertrouwen kunnen ontwikkelen, zal zelfs in de
voortdurende nabijheid van hem of haar devotie niet gemak-
kelijk ontstaan. Het gaat daarom nielzozeer om fysieke nabij-
heid maar om de kwaliteit van onze devotie.

Wat is hA belang van het werk van Dilgo l(hyentse Rinpoche?
I(hyentse Rinpoche zette zich vooral in voor het behoud van
het Tibetaans boeddhistische onderricht. Na zijn verbanning
uit Tibet vooral, werkte hij zonder ophouden eraan de over-
dracht van de belangrijkste schatten van alle verschillende tra-
dities van Tibet voor verdwijning te behoeden. Hij gaf letterlijk
continu initiaties en transmissies aan ontelbare gererncar-
neerde lama's, kloosterlingen en lekenbeoefenaars. Er is nau-
welijks een lama in de Himalaya of in Tibet te vinden die zljn
leerling niet is geweest.
Hij gaf niet alleen onderricht volgens zijn eigen Nyingma tra-
ditie, maar zeIIe zich evenzeer in voor het behoud van andere
tradities. Telkens als hij zag dat een bepaalde tekst ofteaching
van een traditie verloren dreigde te gaan, of dat de mondelin-
ge overdracht efian onderbroken dreigde te worden, spaarde
hij geen moeite om te zorgen dat de tekst herdrukt werd en
verspreid. Hij was de motor achter de uitgave van meer dan

3oo boeken met onderricht.
Hij bouwde ook verscheidene kloosters, niet alleen buiten
Tibet-in India, Bhutan en Nepal-maar ook in Tibet zelf. Toen
hij in de jaren tachtig terugging naar Tibet, droeg hij bij aan
de herbouw van kloosters en zond hen vele geschriften. Je ziet
dat zljn werkkracht absoluut verreikend was.

Hoe legde l(ryentse Rinpoche de essentie van de Dhanna uit?
Het meest cruciale in het Dharma onderricht is dat het een
tegengifis voor het koesteren van een zelfen het vasthouden
aan een zelf. Als we de Dharma niet werkelijk in ons leven
integreren, ontgaat ons het punt waar het om draait. Het
gebeurt vaak dat we een heleboel lezen over het feit dat het zelf
en de verschijnselen geen inherent bestaan hebben, maar in
de praktijk gaan we er net zo hard mee door onszelf te koes-
teren. We passen ons inzicht niet toe op onszelf.
Sommige mensen denken ook dat zodraze een beetje beoefe-
ning hebben gedaan of iets weten van de Dharma, ze ditnaar

Rabjam Rinpoche nxet reincarnatie van Khyentse Rinpoche

buiten moeten tonen en laten hun haar dan groeien, gaan spe-
ciale kleren dragen enzovoort. Khyentse Rinpoche had weinig
waardering voor dit soort oppervlakkige veranderingen. Hij
was daarentegen heel blij met leerlingen die weinig uiterlijk
vertoon hadden maar een sterke innerlijke verbinding met de
beoefening, oprecht en zonder ophouden.
Rinpoche had een oude leerling die wegwerker was. Hij was
zon eenvoudig mens dat hij zijn werk aan de wegen deed
ongeacht ofhij ervoor werd betaald ofniet. Toen hij I(hyentse
Rinpoche ontmoette, voelde hij zo n sterke devotie voor hem
dat Rinpoche hem dertig jaar in een van zijn huizen liet
wonen. Hij was een eenvoudig man, sjofel gekleed, hij had
niet gestudeerd en begreep zelfs de Tibetaanse taal niet heel
goed, maar wat belangrijker was, zijn hele geest was vervuld
van devotie voor Khyentse Rinpoche. Toen hij stierf, een paar
jaar geleden, ging hij eenvoudig rechtop zitten, vouwde zijn
handen voor zljn hart, bad tot zljn leraar, plaatste toen zijn
handen in de mudra van gelijkmoedigheid en overleed, zon-
der meer. Sereen. Dat zljn de ware tekenen van beoefening.

Uheefihet op zich genomen l&tyentse Rinpoche'swerkvoortte zet-
ten. Wat hoopt u te bereiken?
In feite is er een groep jonge incarnaties die dichtbij Khyentse
Rinpoche stond en we zijn goede wienden van elkaar. Zo is er
Khyentse [igme, Dzigar Kongtrul en Dzongsar Khyentse, en
ikzelf, en we maken deel uit van de wereldwijde activiteit om
Khyentse Rinpoche's werk voor te zetten. Ik zie dat we alle-
maal werken voor de vemrlling van zijn werk.
Ik voel het als mijn plicht om de ontelbare activiteiten die
I(hyentse Rinpoche ondernam te helpen continueren, en de

projecten die hij niet kon afmaken, af te maken. Nu zijn incar-
natie herkend is, wil ik ook proberen hem te helpen op te
groeien enzljn eigen werk te ontwikkelen. En als hij twintig
of vijfentwintig jaar oud is, is het tijd voor mij om me terug te
trekken in een grot en beoefening te doen. 7



sectarisch. Niet sectarisch zijn is een houding: respect hebben
voor en de waarde zien van andere scholen, overdrachtslijnen
en methodes. Natuurlijk doe je wat voor jezelf noodzakelijk is,
maar je beseft dat verschillende mensen verschillende metho-
des nodig hebben en je velt er geen oordeel over. Dat is de
belangrijkste houding. I(hyentse Rinpoche, als houder van de
gehele lijn van overdracht van de niet-sectarische (Rim6)
benadering moest zorgen voor de gehele overdrachtslijn. En
dat deed hij.

Rinpoche, u bent de incamatie van Jamyang l(hyentse Chdbyi
Lodrii die de leraar was van Dilgo l&ryentse Rinpoche. De mensen
hebben zoveel over beidcn gelnord-bijworbeeld in Sogyal Rinpoche's
boek: zou u iets over hen beiden kunnen zegen?
Khyentse Rinpoche was niet alleen leerling van Khyentse
Ch6kyi Lodr6, hij was ook een van zijn leraren. Khyentse
Chdkyi Lodrd ontving veel onderricht van Khyentse Rinpoche,
maar dat is niet zo bekend omdat we alleen maar over hun
relatie hebben gehoord van Khyentse Rinpoche, die er niet
over wilde opscheppen maar probeerde het te verbergen. In
plaats daarvan vertelde hij over hoeveel hij heeft geleerd van
Khyentse Chdkyi Lodr6, wat ook waar is, maar ik wil bena-
drukken dat hij ook een van Khyentse Chdkyi Lodrci's leraren
was. Tegenwoordig scheppen leraren graag op over wat voor
leerlingen ze hebben en wie ze zijn, maar meesters als
Khyentse Rinpoche deden dat nievzlj spreken alleen over de
grootsheid van hun eigen meester. In deze tijd verbergen lera-
ren wie hun meester is en praten in plaats daarvan over hoe
origineel ze zelf zijn-het lijkt wel of ze geen leraren gehad
hebben. Maar meesters als Khyentse Rinpoche zijn het tegen-
overgestelde, alle grote kwaliteiten die ze hebben, schrijven ze

Dzongsar Khyentse Rinpoche met Dilgo Khyentse Rinpoche

altijd toe aan hun leraren. Ik moet zeggen, de Tibetanen zijn
gezegend met veel grote meesters, maat I(hyentse Rinpoche
was niet alleen een groot leraar, hij was ook groot als mens.
Een meester kan een groot leraar z7jn, maar dat maakt hem
nog niet altijd ook een groot mens-hij o{ 211 kan kort aange-
bonden zljn, niet makkelijk in de omgang of heel veeleisend.
Maar Khyentse Rinpoche was heel gemakkelijk, maar naar-
mate je meer tijd met hem doorbracht, werd hij steeds majes-
I:ttevzer. Gewoonlijk word je als je iemand beter leert kennen,
minder bang en minder geremd in je doen en laten inzljnblj-
zijn. Maar niet met Khyentse Rinpoche. Hij was zo zachI, zo
vriendelijk, alles was OK, maar in feite voelde je, hoe beter je
hem kende meer ontzag voor hem.
Orgyen Tobgyal zei daL een van de verbazingwekkende dingen
aan Khyentse Rinpoche was dat elk van zijn leerlingen dacht,
'Ik ben degene aan wie Zijne Heiligheid de meeste aandacht
heeft gegeven. Dat is een bijzondere kvraliteit, omdat tegen-
woordig veel leerlingen het gevoel hebben dat z|j de leerling
zijn die genegeerd wordt. Maar ik ben er zeker van dat iedere
student van Khyentse Rinpoche heimelijk dacht, 'Ik ben zijn
favoriet'. Zelfs een schoonmaker in het Shechen klooster met
wie Khyentse Rinpoche grapjes maakte, zal nog denken dat
hlj zljn favoriet is.
Khyentse Rinpoche had een groot respect voor Khyentse
Chdkyi Lodro, en daarom had hij respect voor mijn naam en
heel veel compassie voor mij. Als ik zie hoe rigide ik ben, denk
ik dat ik zijn slechtste student was en toch denk ik, rn-: gaf
Zijne Heiligheid me veel aandacht!'
Boeddhisme is niet als andere religies, in de trant van, 'Ik ben
de slechtste, dus weg met mij'. Het is eerder 'ik ben de slecht-
ste en daarom besteedt mijn leraar zoveel aandacht'aan me'. 9



kwaliteiten in wezen dezelftle zljn aIs die van alle Boeddha's,
alleen ziin wiendelijkheid is zelfs nog groter omdat hij geko-
men is op het moment dat wii hem nodig hadden. Als je bij-
voorbeeld een groep mensen neemt die allemaal even rijk zijn
dan is diegene die zijn rijkdom gebruilt om de armen en de
meest behoeftigen te helpen het vriendelijkst. Hetzelftle is
het geval met de meester. Als we Guru Yoga beoefenen en we

's Morgens als je ontwaakt stel je je voor dat de Guru uit 1'e
hart oprijst naar de ruimte boven je hooftl, glimlachend, vol
compassie, omgeven door een weelde van regenboo glicht. Zo
kunnen we onze Guru in gedachte houden en devotie hebben
bij alles wat we doen. En mocht de dood plotseling komen dan
is de beste beoefening onze geest te laten versmelten met de
geest van de guru. Van al het lijden in de drie tussenliggende

De essentie von Guru Yoga

is eenvoudigweg dt gu* altijd. in gedachte houden

onze tsawe lama zien als 66n
met Guru Rinpoche dan zul-
Ien de zegeningen zowel
krachtig als snel zijn.
Als een verlichte meester met
compassie en wijsheid een
leerling ontmoet die vertrou-
wen en volharding heeft, is het
alsof zonnestralen plotseling
gebundeld worden door een
vergrootglas gericht op droog
gras dat hierdoor onmiddellijk
ontvlamt.
Op dezelfde manier zullen de
zegeningen die wij ontvangen
direct gerelateerd zljn aan de
intensiteit van onze devotie.

De essentie van Guru Yoga is
eenvoudigweg de guru altijd
in gedachte houden: als je
gelukkig bent denk je aan de
guru; als je verdriet hebt denk
je aan de guru; als je in goede
omstandigheden verkeert ben
je de guru dankbaar; en als je
hindernissen ontmoet bid je
tot de guru en verlaat je je
alleen op hem. AIs je zit denk
je aan de guru boven je hoof<l.
AIs je loopt stel je je voor dat
hij boven je rechterschouder
is alsof je circumambulaties
rond hem maakt. Als je voed-
sel eet visualiseer je de guru in
je keel centrum en bied je
hem je eerste portie aan.
Iedere keer als je nieuwe kleren draagt offer je ze eerst aan de
guru en dan draag je ze alsof hij ze aan jou heeft teruggegeven.
's Nachts als je in slaap gaat vallen visualiseer je Guru Rinpoche
zo groot als je eerste duimkootje en zittend op een vierbladige
rode lotus, in je hart centrum. Hij zendt ontelbare lichtstralen
uit die de hele omgeving n-rllen en de kamer en het hele uni-
versum in licht doen opgaan en dan weer terugkeren en wor-
den opgenomen in je hart.
Dan lost de de guru zelf op in licht. Je moet dan in slaap
vallen in een staat waarin je in deze ervaring van helderheid
verblijft. Als je niet in slaap valt, kun je de visualisatie herhalen.

staten is het
moment van
meest intens.

lijden op het
de dood het

Guru Rinpoche

Voor dat moment zljn er
beoefeningen die bekend
staan als Phowa, of het over-
brengen van het bewustzijn
naar de Boeddha-velden.
De beoefening van Guru Yoga
is de meest diepgaande en
meest essenti€le manier om
Phowa te doen.
Tot slot wordt de beoefening
van Guru Yoga bezegeld met
het innige gebed: Mogen alle
voelende wezens het uitein-
delijke doel van het pad berei
ken, de realisatie van de abso-
Iute natuur!
Mogen we nu wij dit mense-
lijk lichaam hebben verkregen,
een leraar hebben ontmoet,
zijn instructies hebben ont-
vangen en in praktijk hebben
gebracht, de zaden van de vier
bekrachtingen laten ontbloei-
en in de vier kaya's en zo de
vier versluieringen verdrijven!
Mogen wij door het realiseren
van deze vier kaya's de uitein-
delijke verlichting bereiken!

Met dit wensvemrllend gebed
en met vele andere, soortge-
lijke gebeden, dienen wij al
onze beoefeningen te beze-

deessentievanalreb"o"re,-,i.,g.fl 'Iil.::trft l"TiL.";fii";
te mediteren. Het is zonder risico en gaat gepaard aan gren-
zeloze zegeningen. Het is het belangrijkste object van beoefe-
ning geweest van alle verlichte wezens in India en Tibet en
van alle scholen. Door de beoefening van Guru Yoga kunnen
alle obstakels worden verwijderd en alle zegeningen worden
ontvangen. En door onze geest met de geest van de meester
66n te laten worden en te verblijven in deze staat van ondeel-
bare vereniging zal de absolute natuur worden gerealiseerd.
Daarom dien je Guru Yoga altijd te koesteren als een grote
schat en te zien als je belangrijkste beoefening. II
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EEN oNTMoETING
UnGYEN TENZIN I LrtUNDRUP

MET
IGME

Dzor.rcsnn Krryrr.rrsr RrNpocrrr

Hoe vond de eerste ontmoeting plaats? Was het tijdens een specia-
le plechtigheid, of was het rneer infonneel?
Wel, het was heel speciaal voor mij maar het ging heel infor-
meel. We gingen allemaal winkelen om geschenken te kopen,
en iedereen ging ergens anders heen zodat niemand echt wist
wat de ander kocht. Ik kocht een zilveren mandala offerande
die het universum voorstelt en Rabjam Rinpoche kocht een
mooi Amitay.rs beeld, symbool van het lichaam van de Boeddha
en hij bracht ook Dilgo I(hyentse's rozenkrans mee die de
geest van de Boeddha vertegenwoordigt. Toen arriveerde
Nyoshul Khen Rinpoche. Eigenlijk was hij gekomen om ons
te zien. We hadden de ontdekking van I(hyentse Rinpoche's
incarnatie zo geheim gehouden dat zelfs hij niet wist dat hij
was gevonden. V/e zeiden dus, "We hebben groot nieuws. We
gaan naar de reincarnatie van I(hyentse Rinpoche, waarom
gaat u niet met ons meel"
Nyoshul Khenpo was verrukt en zei, "lk had deze tekst mee-
gebracht a1s geschenk voor juliie maar nD geef ik het aan de
jonge incamaxe \tulku)", en zo vertegenwoordigde het geschenk

van Khenpo de spraak van de Boeddha. Het kwam heel mooi
uit, moet ik zeggen.

Rinpoche, toen u de kleine tulku ontnxoette, zag u toen uw nxeester

Khyentse Rinpoche in hem?
Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik daar niet aan. Ik was
de Guru Yoga beoefening aan het doen terwijl ik prostraties
deed en keer op keer zelfinitiatie ontving-mijn geest was dus
nogal bezig. Natuurliik kun je zeggen dat de oude nostalgie
weer boven kwam. We hadden altijd veel ontzagvoor I(hyentse
Rinpoche, dus dat oude gevoel kwam wel weer even terug.
Een ding echter: iedereen vroeg hem op de troon te gaan zit-
ten en dat deed hij een tijdje, maar daarna wilde hij dat niet
meer; hij wilde naar buiten. Ik interpreteerde dat als een teken
dat het moeilijk zou worden deze jongen te manipuleren-hij
zal doen wat hij wil, niet wat anderen willen. Khyentse Rinpoche
was net zo, hij kon door niemand worden gemanipuleerd, en
toch konden mensen dingen van hem gedaan krijgen als dat
nodig was. Hij was heel genereus maar niet te manipuleren.
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Bij het overstappen op een ander vliegtuig in Delhi liepen we
Dzigar Kongtrul Rinpoche tegen het lijf, die er schitterend uit-
zagin een mooi, elegant gesneden pak, ook op weg naar de
feestelijkheden rond de inhuldiging. Binnen enkele minuten
kwam ook Dzongsar l(hyentse eraan, na een rit van dertig uur
vanuit het besneeuwde Bhutan, waar hij net twee dagen eer-
der een reffaite had afgesloten-en wat zag hlj er goed uit
ondanks zijn vermoeiende reis. Toen kwam met grote schre-
den Orgyen Topgyal Rinpoche aangelopen, hoog boven ons
uit torenend, en gaf Philip, een van de studenten die Sogyal
Rinpoche het meest na staat en zljn belangrijkste secretaris,
een stevige omhelzing, waar Dzongsar Khyentse Rinpoche
overduidelijk veel pret om had. En alsof dit nog niet genoeg
was, ontmoetten we ook Ayang Rinpoche, in het Westen
bekend als een specialist in Phowa, en Jikme Rinpoche en zijn
vader Namhka Rinpoche, die houder is van een speciale over-
drachtslijn van onderricht verbonden met Gesar van Ling.
Tegen deze njd zagen de dingen er niet rneer zo bar uit-zelfs
al waren we een groot deel van onze bagage kwijt, uiteindelijk
lag de wereld aan onze voeten. Als er in een verborgen hoek
nog een zweem van angst ofbenauwdheid over was, vervloog
die snel toen we aankramen op het vliegveld van Katmandoe,
waar een stralend blauwe lucht ons begroette, tezamen met
een grote auto met viern'ielaandrijving, een wiendelijke gids,
en het nieuws dat het hotel waar we verbleven altijd stromend
warm water had.

Dr rNrrurorcr r.rcscrru rvroNrii r.i
(3-9 Drcrrvmrnl99T)
Onze gastheer voor de ceremonidn was Shechen Rabjam
Rinpoche, die voor deze gelegenheid het Shechen Klooster
openstelde. De ceremoni€n werden uitgevoerd door Kyabje
Trulshik Rinpoche, de hartszoon van Khyentse Rinpoche, en
een van zijn oudste en meest toegewijde studenten. De plech-
tigheden begonnen met de Pema Tseyi Nyingtik langlevence-
remonie, een geestes-schat van Khyentse Rinpoche, en duur-
den twee dagen (woensdag drie en donderdag vier december
1997)-
Toen brak de grote dagaan, de dag van de inhuldiging, vrijdag

Inhuld.iging van Urgyen Tend.zin Jigme Lhundrup

vijf december, en het was prachtig weer: blauwe luchten en
gouden zonlicht. Het begon woeg voor Trulshik Rinpoche,
om half vijf 's morgens leidde hij nogmaals de langleven cere-
monie. Het publiek begon rond half zeven binnen te stromen,
en de genodigden werden om halfnegen binnengelaten in de
hooftltempel van Shechen Gompa. Het was onvermijdelijk dat
het overvol was, maar de goede stemming en speelsheid van
degenen in de tempel verflauwden geen moment (wat onge-
woon is in dergelijke omstandigheden) en de organisatie,
geleid door Shechen Rabjam Rinpoche, die zich de afgelopen
zes maanden volledig had gewijd aan de voorbereidingen voor
deze gelegenheid, was vlekkeloos. ZoaIs Dzongsar Khyentse
Rinpoche later met een zekere dosis ironie opmerlte, was het
moeilijk te geloven dat het echt een Tibetaanse gebeurtenis
was, omdat alles zo goed was geregeld. Binnen een half uur
had iedereen-zowel alle Rinpoche's en Khenpo s, hun echtge-
noten en alle genodigden-een plaatsje gevonden.
De helft van de tempel was gereserveerd voor de meesters en
monniken die de ceremonie uitvoerden. Velen merkten op dat
dit misschien wel de grootste bijeenkomst van grote Nyingma
meesters was in de recente geschiedenis. Khyabje Penor
Rinpoche, Kyabje Minling Trichen Rinpoche, Chogye Trichen
Rinpoche, Drigung Kyabgon Rinpoche, Trulshik Rinpoche,
Shechen Rabjam Rinpoche, Dzongsar Khyentse Rinpoche,
Dzogchen Rinpoche, Kathog Situ Rinpochje, Neten Chokling
Rinpoche, Kela Chokling Rinpoche, Orgyen Topgyal Rinpoche,
Khyentse figme Rinpoche, Namkhai Nyingpo Rinpoche,
Pema Wangyal Rinpoche, Chagdud Rinpoche, ChOlVi Nyima
Rinpoche, de Sakhong Mipham Rinpoche, Sogyal Rinpoche,
Ayang Rinpoche, Namkha Rinpoche, fikme Rinpoche en
Ringu Tulku Rinpoche, om maar een paar namen te noemen.
Alles bij elkaar waren er bijna r4o tulku s van alle scholen van
het Tibetaans Boeddhisme aanwezig, alsmede vertegenwoor-
digers van Z.H. de Dalai Lama en van de koninklijke familie
van Bhutan. Er waren meer dan rzoo genodigden uit het bui-
tenland en drieenveertig verschillende nationaliteiten, onder
wie zowel de Amerikaanse als de Franse ambassadeur.
In de met zijde beldede buitenhof verzamelde zich een
menigte toegewijde Tibetanen en Westerlingen om Khyentse r9



heen zijn betoverend, en als je eenmaal in een van de vele
kloosters bent die letterliik in een rij langs de straten staan, is
er veel om je over te verwonderen en van te genieten. Maar de
rest is nogal smerig, met vele lagen vuil en stof, hele menig-
tes hartbrekende bedelaars, vaak jonge kinderen met de meest
verschrikkel i jke misvormingen.
Zoals ik al zei, was dit mijn eerste reis naar het Oosten, en in
alle eerlijkheid: ik was gewaarschuwd. Toen ik er eenmaal
was, hielden de armoede en het lijden me niet in hun greep.
Wat me veel meer trof was het verschil in de houding van stu-
denten jegens hun leraren; Ik was op geen enkele manier
voorbereid op de overweldigende sfeer van devotie en liefde
die de hele vallei leek te omhullen.
Terwiil Sogyal Rinpoche om Shechen Gompa rondgangen
maakte, verdrongen studenten van over de hele wereld zich
om hem heen om hem te ontmoeten. En er waren zeer roe-
rende momenten. Toen de menigte uiteenging om Rinpoche
door te laten zagen we een klein, gebogen oud wouwtje dat
niel zo snel vooruit kon als de mensen voor haar. Ze was er
bijna in geslaagd weg te duiken in de menigte toen Rinpoche
haar hand greep om haar te begroeten, terwijl hij ons vol blijd-
schap vertelde dat ze een heel oude wiendin was en een stu-
dent van Dudjom Rinpoche, die hij vele jaren niet gezien had.
Een groep van zdn twintig studenten uit Taiwan was zo uit-
gelaten blij toen ze Rinpoche zagen, dat ze allemaal op en
neer sprongen van vreugde, eraan kwamen rennen om hem te
begroeten en hem smeekten om een groepsfoto. Monniken
en nonnen, uit Tibet, Bhutan, Sikkim, westerse studenten uit
de hele wereld kwamen voortdurend naar hem toe om witte
shawls aan te bieden en zijn zegen te vragen. Als altijd
reageerde Rinpoche op elk van hen alsofze de enige persoon
in de wereld waren, altijd lachend, altijd blij contact te maken,
en altijd een paar woorden onderricht meegevend.
Rinpoche nam ons mee op bezoek bij veel van de meesters die
deelnamen in de ceremoni€n van de inhuldiging. Op een
middag gingen we thuis op bezoek bij Trulshik Rinpoche,
vlakbij de weg die naar de Grote Stupa in Bodnath leidt.
Enkelen van ons propten zich in zijn piepkleine kamer, met
licht groen-blauwe muren en een donkerroze tapijt, terwiil de

Sogyal Rinpoche met Tiulshik Rinpoche

rest zich verdrong bij de open ramen van het balkon. De spe-
ciale band van liefde en respect tussen Trulshik Rinpoche en
Sogyal Rinpoche voegde een unieke sfeer van diepte en inti-
miteit toe aan deze kleine ruimte, die ik maar zelden daarvoor
heb ervaren, en die nog intenser werd toen Trulshik Rinpoche
les begon te geven. We hadden al een Toevluchtsgebed in vier
regels van hem ontvangen, De Uiterlijke, Innerlijke en Geheime
Beoefening van de Mahasidd.ha Thangtong Gyalpo, en op deze
tekst baseerde h1j zljn onderricht. Tegelijkertijd liet hij ons
delen in zijn meer persoonlijke herinneringen aan Sogya1
Rinpoche als kind, en vooral enkele zeer ontroerende verhalen
over Rinpoche met Jamyang Khyentse Chcikyi Lodro.
Tulku Pegyal, die in 1997 enkele maanden in de Rigpa sang-
ha doorbracht, had een centrum een beetje buiten
Katmandoe, viakbij de Stupa van Swayambhunath Pagode,
waar veel apen zitten.Later heeft hij een onderaftleling van
Dzogchen Klooster in Katmandoe gevestigd, en ofschoon hij
nog in Europa was toen wij in Nepal waren, nodigde zljn nts
Sogyal Rinpoche en zijn studenten uit voor een lunch met
Dzogchen Rinpoche. Niet alleen was de iunch uitstekend, het
hartverwarmende welkom dat we allemaal kregen, maakte dat
we ons meteen thuis voelden.
Op de eerste regenachtige dag van onze reis gingen we naar
Parping, een van de plekken gewijd door Padmasambhava,
om Kyabje Penor Rinpoche te ontmoeten. We gingen ook op
bezoek bij Chdlyi Nyima Rinpoche in zijn klooster, plaatselijk
bekend als het "Witte Klooster", dat ik een van de meest ele-
gante en mooie gebouwen in Katmandoe vond.
Ik vraag me af of iemand anders dan Dilgo Khyentse
Rinpoche de good-will en eenheid wakker had kunnen maken
die tijdens deze gebeurtenis werd getoond. Zoveel meesters
en studenten, die zo gemakkelijk allemaal bij elkaar leken te
komen, allemaal blij de reincarnatie van hun gelief<le leraar te
eren, en hun verbinding om hem op elke mogelijke manier te
helpen, en op deze manier anderen te helpen, te hernieuwen.
Wat is deze Khyentse lijn van overdracht krachtig, allereerst
omdat ze zo n devotie inspireert, en vervolgens omdat die
devotie niet alleen stabiel blijft maar steeds groter wordt onder
alle studenten in de hele wereld. 2I



INSPIRATIE ? I

De redactie is benieuwd naar jouw inspiratie!
Welke korte tekst raakt je gevoelige snaar?

Welk gedicht draag je al jaren in je hart met je meel
Welke zin brengt je in moeilijke tijden weer terug naar wie je wilt ziinl

Graag willen we 66n of meer van deze teksten publiceren in dit blad.
Wb zoeken vooral teksten die de meeste sanghaleden nog niet kennen.

Vanaf66n 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 j7 , zoTr Rf Santpoor

E-mail H.Heerink@ eudoramail.com

InEnr nr Ounr scHRrEF oNs:

Na het lezen van uw oproep in de Nieuwsbrief dacht
ik meteen aan dit gedicht dat me als leerling-

verpleegkundige onder ogen kwam
en me nooit meer heeft losgelaten.

In zekere zin heeft dit vers me
op het pad van Rigpa gebracht.
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Meisie,

Kan je het verdragen
Meisje?

De aanblik van gekwetste lichamen
Gekromd en verkrampt door het levenl

Kan ie het zien
Meisiel

De pijn in oude ogen
Ogen met tranen,

r /aar de muren nat van ziinl

Kan ie het voelen
Meisiel

De wanhoop en opstandigheid
Van mensen

die geen toekomst meer hebben?

En als ie het voelt, ziet en verdraagt
Meisiel

Wat doe ie danl
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tie onze gee-qt objectief gadeslaan gedurende een langere
periode, dan kunnen we zelf waarnemen hoe het vasthouden
aan het zelfde oorzaak is van al het lijden dat we ervaren. Als
vanzelfsprekend onstaat dan, heel natuurlijk een gevoel van
onthechting dat ons meer op emotionele dan op inleilectuele
wijze inspireert om het zelf los te laten.

Ian: Westerlingen hebben er vooral veel moeite nxee op zichzelf te
vertrouwen, maar het lijkt alsof men er in Azit rnind.er problemen
mee heefi. ls het boed.dhisme in staat hierbij te helpen oj niet?
Rinpoche: Ik geloof dat westerlingen heel intelligent zi1n en
een enorm vermogen hebben om de verschijnselen te analy-
seren met logica en verstand. Maar soms bemerk ik dat jullie
niet vertrouwen op datgene wat je met onderzoek ontdekt
hebt, en dat jullie het moeilijk vinden tevredenre zljnmet iul-
Iie conciusies. Misschien denk je dat als je erop vertrouwt dat
je conclusies en je begrip goed zijn, en je blijft bij dat vertrou-
wen, je naief of onvolwassen bent. Dit heeft tot gevolg dat er
een algemene neiging bestaat om systematisch-en v-oortdu-
rpnd t9 twijfelen en opnieuw vragen te stellen, aangewakkerd
door de angst overmoedig en arrogant te zljn. Diialles leidt
echter tot voortdurend twijfelen aan je eigen kunnen en wijs-
heid, en dit alleen al veroorzaakt problemln.
Je kunt zeggen dat als we vertrouwen in onszelf willen ont-
wikkelen, wij echt moeten geloven dat deze geest van ons in

siek kunnen bestaan. Maar het feit dat alles van nature leeg is,
betekent niet dat de dingen niet bestaan en functioneten, op
het relatieve niveau.
AIs we het Madhyamaka inzicht in de leegte begrijpen en er
door overtuigd zijn, leggen we onszelf toe op de beoefening
van shamatha meditatie. Hiertoe volgen we de instructies van
een authentieke meester. Onze beoefening ontvangt dan de
zegen van de lijn van overdracht van de meesters alsmede de
zegen van onze Teraar. Wat wij moeten bijdragen is de over-
tuiging dat wij datgene wat we bestudeerd hebben ook kun-
nen realiseren. Deze overtuiging ontstaat als we eenma al zien
dat studenten in het verleden realisatie verwierven door
dezelfde methodes toe te passen die wij nu gebruiken, en als
we volledig vertrouwen hebben in de realisatie van onze leraar
en geloven datzljn leiding ons helpt. Het is noodzakelijk in al
deze drie zaken te vertrouwen, anders kunnen we dit proces
niet aan onze ervaring toetsen, noch zullen we onszelfvolle-
dig wijden aan het pad waardoor we uiteindelijk realisatie zul-
len bereiken.
Als we op deze manier beoefenen zal er zich heel natuurlijk
een verandering in ons voltrekken, en bereiken we een zekere
realisatie. Het realiseren van de leegte-zelfs maar een klein
beetje, conceptueel of niet-conceptueel-helpt ons enorm. Niet
alleen verandert het ons leven, maar het geeft ons ook een
gevoel van wijheid, om gewoon te kunnen ontspannen en te

Vairocana

de grond intelligent is. Er vertrouwen in hebben dat je een
intelligent persoon bent en de wijsheid bezit om de toekomst
met een open hart tegemoet te treden, niet gehinderd door
angst of hoop of vooropgezette plannen, is heel belangrijk.
Zo'n vertrouwen ontwikkelen is, denk ik, niets anders dan ver-
trouwen ontwikkelen in onze altijd aanwezige boeddhana-
tuur, onze fundamentele, oorspronkelijke intelligentie. Dit is
in feite waar het in de boeddhistische beoefeningbm gaat. Dit
vertrouwen ontwikkelen is niet alleen behulpzaam in de zin
van vertrouwen op je gezonde verstand, maar het helpt je ook
in alle aspecten van het dagelijks leven.

Ian: Kunt u uitlegen hoe de trad.itionele boeddhistische methodes
ons va.n een staet u)aar we alle vertrouwen en overtuiging missen,
brengen naar een waann we beid.e bezitten?
Rinpoche: In het Tibetaanse boeddhisme beginnen we met het
bestuderen van het inzicht in de leegte van het zelfen de feno-
menen van de Madhyamaka school. Na grondige analyse door
middel van logisch beredeneren, komen we tot de conclusie
dat fenomenen en het zelf van nature leeg zijn en niet intrin-

zijn. Eindelijk zijn aI onze uren van studie en beoefening tot
levende ervaring geworden. Maar bij die ervaring bliyfihet
niet, het opent vele mogelijkheden om in te zien hoe goed of
schadelijk onze gewoontes en daden zijn geweest, en ook hoe-
veel anderen lijden, hoe zlj zelf de oorzaken voor dat lijden
credren en hoe zij hiervan bewijd kunnen raken. Met vaardig-
heid en oprechte-niet conceptuele-liefclevolle wiendelijkheid
voor mensen, laten we ons hart naar hen uitgian en helpen
hen. Ik geloof dat we anderen werkelijk kunnen helpen met
oprechte liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. Als men-
sen worden benaderd door iemand met oprecht mededogen,
voelen ze hoe ze door een soort kracht geraakt worden. Ze
voelen dat je er echt voor hen bent. Soms kun je grootschalig
helpen, maar ik denk dat zelfs een beetje hulp al heel veel kan
doen. Dit is de verbazingwekkende magie die studie en beoe-
fening van de Dharma kan veroorzaken.

Ian: Dus voordat we beginnen met meditatie zouden vre eerst
n'Loeten studeren?
Rinpoche: Dit hangt af van de persoon. Sommige mensen kie- 25



en hun te tonen hoe ze
deze verduisteringen kun-
nen zuiveren en hun ver-
lichte natuur kunnen
realiseren. Het boeddhis-
me is in dit opzicht niet
verschillend van het chris-
tendom. Het enige ver-
schil, natuurlijk, is dat
boeddhisten er niet in
geloven dat iemand jou
kan redden ofdat God de
schepper is van alle wezens.
Uiteindeiijk red je jezelf,
en de wet van afhankelijk
ontstaan is de schepper
van het illusoire lijden van
samsara.

Ian: Er kan sprake zijn van een soort narcisme in de manier
waarop we med.itatie beoefenen. Met het gevolg d,at als we and,eren
zien die meer actief zijn en goed werken, het lijkt alsof d,eze soort
activiteit d.ichter komt bij wat spiitualiteit werkelijk is. Hoe kun-
nevl we deze extremen vermijden?
Rinpoche'. Het hart van mededogen en liefdevolie wiendelijk-

De vraag is niet zozeer of
we wel of niet liefdevolle
vriendelijkheid en mede-
dogen dienen te ontwik-
kelen of dat deze kwalitei-
ten ons dagelijks leven en
ons gedrag zouden moe-
ten doordrenken, nee, we
hebben het over iets dat
daar nog aan voorbij gaat.
En het boeddhisme valt
niets te verwijten als wij er
nog niet in geslaagd zijn
om een systematische
manier te credren waarop
we anderen kunnen hel-
pen. Het is een piepjonge
religie in het Westen en
de mensen zijn nog aan

het leren hoe het te beoefenen en hier een plek te geven.

Dominique: Wat ziet u als werkelijk nodigvoor d,e Dharma om in
een land een plaats te kijgen?
Rinpoche: In het algemeen, als we in staat zljn om de
traditie van Vinaya, de traditie van Soetra, en de traditie van

Ratnasambhava

heid cultiveren, zodat mededogen en liefdevolle wiendelijk-
heid onze dagelijkse activiteiten doordrenken, is heel belang-
rijk. Dat is de moed en de beoefening van het pad van het
Mahayana boeddhisme. Maar dat is niet waar we het nu over
hebben. We hebben het nu over of we een grote gestructu-
reerde organisatie op kunnen bouwen die het op systemati-
sche wijze helpen van anderen in zich draagt. Als de goede
omstandigheden en condities samenkomen, en het mogeliik
is om een organisatie als deze te scheppen, welke zich op de
Iange termijn ontwikkelt en blijft bestaan, misschien voor
tientallen, honderden jaren, dan wordt het, denk ik; interes-
sant. Maar we moeten gelijke nadruk leggen op studie, con-
templatie en meditatiebeoefening. Als we het ene doen en het
andere rralaten, vooral als we wel studeren maar niet medite-
ren, dan onstaat het gevaar dat we het contact met ons pad
naar verlichting verliezen. We zijn dan zo druk bezig met het
oprichten van onze organisatie en van systematische manie-
ren om mensen te helpen, dat we misschien niet meer kun-
nen nadenken en beoefenen. Dan helpen we alleenin sociaal
opzicht; niet als boeddhist.

Abhidharma hier een plaats te geven, dan is de Dharma geves'
tigd. Vinaya helpt om de grond, de basis te scheppen, Soetra
helpt om wijsheid te ontwikkelen en Abhidharma helpt om
kennis te ontwikkelen. De vraag die eenieder zich momenteel
stelt is of we erin zullen slagen om al deze tradities in het
Westen een plaats te geven, op precies dezelfde manier als dat
in Tibet en India het geval was. Ook is het de vraag ofhet ves-
tigen van al deze tradities in het Westen effectief zal zijn. Het
is bijvoorbeeld niet zo dat we in het Westen de kloostertradi-
tie van de V.inaya niet nodig hebben, maar is het ook mogelijk
om deze hier te vestigenl
Zoals ik het zie, is de Dharma nu naar het Westen gekomen,
mensen bestuderen het nu en beoefenen het, met name ook
het Tibetaanse boeddhisme, het Mahayana boeddhisme. Veel
leraren hebben onderricht gegeven, en veel mensen zijn
geinspireerd het boeddhisme te beoefenen. Nu is het nodig
dat mensen hun beoefening tot rijpheid brengen en hun ken-
nis, realisatie, kwaliteiten en inspiratie delen.
We hebben siddha's nodig, gerealiseerde wezens of heiligen.
Ik denk dat als er siddha's zlin die de kwaliteiten manifesteren 2,7



naar een pad dat jou goed
uitkomt. En de Dharma is
geen geriefelijk pad. Voor
zover ik weet, is wat wij
Tibetaans boeddhisme
noemen, afkomstig uit
India, tot in het kleinste
detail. Zelfs de keuze voor
de ldeuren van de vijf
boeddha-families bijvoor-
beeld komt uit India.
Mensen denken dat de
Tibetanen al deze rituelen
en ceremonies gecre€erd
hebben, maar de
Tibetanen zijn helemaal
niel zo slim. Het komt
aliemaal uit India. Dus
waL zou de Tibetanen tot

devoot. Ze stonden open voor het onderricht, ze studeerden
en beoefenden, en 'cultiveerden de Dharma in hun leven.

Ian: Een beroemd.e Westerse histori,cus heefi. gezegd dat over zoo

mo gelijk is, zolang iemand
studeert en beoefent. Ik
geloof dat het voor mij
mogelijk is om de verlich-
ting te bereiken als ik het
er zel{ niet bij laat zitten.
En ik ben ervan overtuigd
dat mijn leraar Dilgo
I(hyentse Rinpoche ver-
Iicht was. Voor mij is
bevrijding niet een mythe
of een vaag doel. het is
een ware levende traditie
waar we mee in verbin-
ding staan. We zijn zo for-
tuinlijk daarmee verbon-
den te zijn. Ik begrijp dat
dit niet voor iedereen dui-
delijk is. Ik vraag me af
waar dit gebrek aan duide-

lijkheid over verlicL-ting vandaan komt. Daar verbaas ik me
dikwijls over.

Ian: Er bestaat een gevoel d.at pad en doel twee verschillend.e din-
gen zijn, waard.oor dr verlichting abstract overkomt. We vormen
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de Dharma gebracht heb- L '-

benl Als volk zijn z1j zeer open, zonder vooroordelen en heei

Amogasiddhi

jaar, als n'Lensen terug zullen kijken op d.e twintigste eeuw, zij zul-
len zegen d.at d,e meest belangwekkende gebeurtenis die heefi
plaats gevonden, d.e introd.uctie van het boeddhisme in het Westen
is geweest. Wat denkt U dat het boeddhisme brengt?
Rinpoche: Bevrijding. Bevrijding is niet zomaar een theore-
tisch concept. Het is een bevrijding van onwetendheid en ver-
warrende valkuilen.

Doncinique: Maar er is een probleem met het idee van bevijding.
Voor de meeste is dat een mythe, en voor diegenen die er wel in gelo-
ven is het vooral iets dat wel in het verleden mogelijk was maar dat
nu niet meer voorkomt. Er zijn Theravada geschnf.en waain
staat dat bevijding vandaag de d.ag niet langer voorkomt, en ZH
d,e Dalai Lama wordt ergens geciteerd met de uitspraak dat de ware
grote nxeesters in het verled,en leefden, en dat er vand,aag d,e d,ag

geen verlichte nxeesters leven. Mensen nemen dit letterlijk, en daar-
om bestaat er in bepaald.e knngen groot ongeloofin de verlichting
als een mogelijkheid voor ons. En dit word.t nog versterkt door het

feit dat we ons er zover van afvoelen staan, dat het niet echt is.
Rinpoche: Persoonlijk geloof ik wel degelijk dat verlichting

ons er allerlei ideeen cver, en geloven dat het pad iets heel anders is.
Ik was heel gerankt door uw woorden over menselijke groei, en
kwaliteiten als vijheid en bekrachtiging welke juist op het pad
onstaan zodra de onwetendheid afurokkelt. Hoe kunnen we dit
misverstand dat verlichting iets anders is d.an het pad, opheld.eren?
Rinpoche: In zowel Mahayana als in Vajrayana bestaat de re€le
mogelijkheid verlichting te bereiken. Onze verlichte natuur is
we1 degelijk krachtig, en waar het om gaat is dit zichtbaar te
maken in onszelf door verduisteringen te zuiveren en te kal-
meren. Het is makkelijker te beoordeien of het pad ook echt
vruchten afwerpt als je het zo bekijkt: als het mogelijk is om
onze verduisteringen op te heffen en tot rust te brengen, dan
is het bereiken van verlichting ook mogelijk. Onze illusies
zijn voorbijgaand en als er een pad krachtig genoeg is om ze

neer te halen, kunnen we ontwaken uit deze illusie en ver-
lichting bereiken. Door waar te nemen kunnen we zien dat dit
echt mogelijk is, en naar mijn mening is de mogelijkheid ver-
lichting te bereiken heel realistisch.

Urr VIEW Nurr,rrrnn 10 29



lama's, tezamen
met duizenden
monniken, nonnen
en leken het onder-
richt en de zegen
konden ontvangen.
Zijne Heiligheid gaf
waardevol advies
voor de toekomst en
spoorde Rinpoche
en de kloosterge-
meenschap aan om
zorg Ie dragen voor
de mensen in
Dhondeling.
Sinds de inaugura-
tie in r99z heeft de
traditie van studie
en beoefening geflo-
reerd en op dit
moment hebben de
monniken in de
shedra de studie van
het Soetra-onder-
richt afgesloten en
zijn begonnen aan
de bestudering van het Vajrayana-onderricht.
Op verzoek van mensen uit de omgeving en vanuit de hele
wereld blijven de dratsang monniken zich inzellen met hun
gebeden en rituelen voor de levenden en gestorvenen. Elk jaar
worden er verscheidene rituelen uitgevoerd waaronder een
vijf dagen durende tsok ceremonie. Monniken met hogere
geloften vieren de traditionele 'Summer Rains Retreat', Yarn6
in het Tlbetaans, en weer anderen voltooien hun persoonlijke
retraites in de drupdra.
Om de wensen van Zljne Heiligheid te honoreren stichtte
Dzogchen Rinpoche in 1995 de Dzogchen Shri Senha Society.

Belangrijke projec-
ten zijn tot nu toe:
de bouw van een
bejaardenhuis, de
renovatie, inrichting
en uitrusting van de
plaatselijke school
en het ziekenhuis,
talrijke subsidies
voor de bouw van
een gemeentehuis,
voor het herstellen
van wegen en
infrastructuur met
het doel onderwijs
en gezondheidszorg
te verbeteren.
In 1996 kwam een
voorspelling uit
door Rinpoche's
huwelijk met
Kelsang-la. Met haar
steun heeft de ont-
wikkeling van het
klooster een belang-
rijke impuls gehad

en zljn Rinpoche' s charitatieve activiteiten sterk toegenomen.
Kelsang-la heeft de Tara Section van de Dzogchen Shri Senha
Charitable Society opgericht met het doel beurzen en spon-
sorgelden voor studenten en oudere mensen in het Tibetaanse
vluchtelingenkamp te fourneren.
In januari ry97 heeft het Dzogchen Klooster met hulp van
Sogyal Rinpoche en Rigpa, het jaarlijkse Nyingma Prayer
Festival te Bodhgaya in India georganiseerd - een bijeenkomst
van duizenden lama's, tulku's, leraren, monniken, nonnen
gedurende een tiendaagse ceremonie van gebeden en rituelen
voor wereldvrede.
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Gutor torma in het vuur werd gegooid. In een grote stoet werd
de torma naar buiten gedragen en verschillende gebeden wer-
den gezegd bij het luur. Het in het lr-rur gooien was ook tame-
lijk spectaculair want er bleek vuurwerk in de torma te zitten!
Het echte werk begon een dag later met een puja, vooral toe-
gewijd aan May'um-la, Rinpoche's moeder die op dat moment
in het ziekenhuis lag. We begonnen om zes uur 's ochtends.
Het was heel inspirerend om zo samen met de monniken te
beoefenen in de prachtige tempel van het Dzogchenklooster.
Die avond krvam Sogyal Rinpoche aan: omdat het veel sneller
was dan verwacht hebben we ons allemaal naar het huis van
Dzogchen Rinpoche beneden gehaast en precies op tijd stond
iedereen klaar met kata's om Rinpoche te verwelkomen. Het
was heel ontroerend dat Rinpoche zelfs na zon lange reis nog
de moeite nam om van iedereen persoonlijk een kata te ont-
vangen.
De dag erna was er dan de Tsedrup puja voor Losar, en wel om
half vijf 's ochtends (een klooster is niet voor langslapers!).
Hoewel iedereen erg slaperig was voor het ontbijt, was dat
meteen over toen Dzogchen Rinpoche en Sogyal Rinpoche
zich na het ontbijt bij ons voegden. De aanwezigheid van
Guru Rinpoche was duidelijk te voelen.
Die dag was er een van veel beoefening: 's middags deden we
nog Tendrel Nyesel met alle Rigpa studenten en halverwege
kwam Sogyal Rinpoche nog eens binnen en gaf een kleine
teaching over het belang van Tendrel Nyesel, maar ook van
shamatha meditatie, waar deze omgeving wel uitermate
geschikt voor is.
Maar dit was slechts het begin van de regen van zegeningen
die op ons neer zou dalen, want de volgende dag gaf Sogyal
Rinpoche een prachtige teaching, met name over shamatha,
en over hoe we rust en stabiliteit daarin kunnen vinden.
Dezelfde dag deden de monniken ook een puja voor Mayrm-
la, waar we ook weer bij mochten zitten: de Yumka sadhana
en tsok (Yumka Dechen Chenmo, een sadhana van Yeshe
Tsogyal). Naast de spirituele zegeningen was het verder bijna
iedere avond feest, met Tibetaanse muziek en soms ook wes-
terse gasten met talent die voor ons zongen.
Op 5 maart kwamen de mensen uit de buurt ons vergezellen
bij het feest, vaak op het terrein van het paleis van de Dalai
Lama waar dan muziek en dans was, en waar we het paleis
van binnen konden bekijken-nou ja, het is geen echt paleis
hoor, maar gewoon een huis waar je bijna de aanwezigheid
van Zljne Heiligheid nog kunt voelen! Ook vandaag gaf
Rinpoche weer een teaching, en deze keer heel compleet

t't

onderricht gebaseerd op zljn recente teachings in Brisbane
over 'ground, path and fruition. De tape was een basis en het
was duidelijk dat Rinpoche de hele tijd bezig was om de tape
aan te mllen zodat het precies paste bij wat wij nodig hadden.
En omdat we met zo n kleine groep waren (ongeveer 50 men-
sen) was het heel intiem, Rinpoche liep gewoon tussen ons
door tijdens het onderricht om met iedereen contact te
maken.
De officiele ceremonie voor het tienjarig bestaan van het
Dzogchenklooster, inclusief het onthullen van een herden-
kingszuil door Sogyal Rinpoche was op 6 maart, en werd ver-
gezeld van een hele reeks toespraken in het Tibetaans maar
ook traditionele Tibetaanse muziek en dans, en natuurlijk het
volkslied. Ook een ceremonie in de tempel maakte er deel van
uit-het was nogal lachen met de rijst die we aangeboden kre-
gen en die zo hoog opgestapeld was in de kommen dat bijna
niemand erin slaagde iets te eten zonder te knoeien!
De dag erna was er een basketbal match tussen westerlingen
en monniken (die natuurlijk veel beter waren), en ook een
teaching van Rinpoche aan de Tibetanen. Ook hier weer ging
Rinpoche zo dicht mogelijk bij de Tibetanen zitten en gaf les
over onder meer shamatha. Deze dag was het begin van nog
veel meer Tibetaanse traditie: dans met prachtige kostuums,
een opera die twee volle dagen duurde. Tibetaanse opera
klinkt af en toe tamelijk indringend op zijn zachtst gezegd,
maar de kostuums met lange mouwen die zwieren bij het
dansen, zljnprachng, en het schijnt af en toe ook heel grappig
te zljn als je Tibetaans verstaat. Na deze traditionele dingen
waren ook de Tibetaanse popmuzikanten aan de beurt en het
was geweldig om te zien hoe de hele familie ook daar deel van
uitmaakte, tot aan oma toe!
Op tien maart was er nog een laatste, prachtige teaching van
Rinpoche die onderricht van de dag ervoor afmaakte. De vol-
gende dag verilok Rinpoche. Maar ons stond nog een verras-
sing te wachten met het trouwfeest van Steve, de secretaris
van Dzogchen Rinpoche, half op Tibetaanse manier en met
zegening van maar liefst twee Rinpoches. Het was heel grap-
pig om bruid en bruidegom bedolven onder de kata's te zien.
Maar aan alles komt een eind en de volgende dag vertrok onze
bus naar Bangalore alweer (die zelfs een zegening van
Dzogchen Rinpoche lreeg, die zo goed voor alles had gezorgd).
Het was een ongelooflijke tijd, niet alleen vanwege de
teachings en blessings, maar ook door de enorme gaswrijheid
die we genoten. Zo zagen we de Dharma niet alleen in theo-
rie maar ook in de praktijk. t)



stort, compleet uitgeput,
het was afgelopen met die
mooie ambitieuze plan-
nen, ik ben zwaar terugge-
floten anderhalf jaar gele-
den. Daar ben ik nog
steeds genezende van.
Maanden kon ik niets
meer. Dat was zo n klap
voor mij! Allemaal ambitie.
Ik ben hard mijn patroon
tegengekomen van laten
zien dat ik powerfull en de
beste ben en 'er voor ga'.
Ik moet presteren om te
bewijzen dat ik iets waard
ben. Compleet uit contact
met wie ik werkelijk ben!
In deze anderhalfjaar heb
ik daardoor geleerd los te
laten. Dat wat ik daarvoor
met een grote mond aan
de buitenkant al gedaan
had-er was al bijna niets
meer wat ik niet had losge-
laten-moest ook nog van
binnen gebeuren.
De beoefening is bij dit
proces van ontdekken hoe
mijn geest werkt, heel
belangrijk. En andersom,
mijn houding tot de beoe-
fening wordt ook gezui
verd en duidelijk. Ik heb
moeten leren vertrouwen
te ontwikkelen, erop te ver-
trouwen dat het goed is als
ik aan Guru Rinpoche
denk en zeg "alstublieft
help me, ik ben zo bang en
ik ben zo ziek. Ik zou heel
graag willen beoefenen
maar ik ben gewoon te slap en te moe". En dan diep vertrou-
wen dat het dan goed is. Daar heb ik zoveel moeite mee om
dat vertrouwen te voelen, te hebben.

GJ: Zo legt de beoefening de basispatronen bloot die je hebt met de

dingen in het leven.

fa, je gaat in wezen met de dharma, en dus ook met de beoe-
fening, en dus ook met de leraar op precies dezelfrle wijze om.
Dat wordt inderdaad blootgelegd en dat vind ik zo fantastisch aan
de Dharma. De inherente explosie, en de kracht van de Dharma.

Wat is volgens jou integratie?
Verlicht zijn is integratie. Maar op het relatieve niveau bete-
kent het voor mij werkelijk een goed mens te worden. Om
niet meer te projecteren. Dat is voor mij toenemend het cen-
trale punt: dat ik in staat ben om niets wat op mijn pad komt,
innerlijk of uiterlijk, uit de weg te willen gaan. Of omgekeerd
vol verlangen me erin te willen gooien en me te verliezen. Om
alles als mijn pad te zien, te ervaren, te gebruiken. Alles naar
mijzelf toe te trekken. 'Waarom word ik nu boosl'. Waarom
maakt het mij nu zo van slag als iemand me gekwetst heeft of
ogenschijnlijk heel naar tegen me doetl Waarom kan ik niet
in gelijkmoedigheid verblijven, door blijven ademen en den-
ken 'dank je wel voor de les'l Het gaat er mij om de kracht te
ontwikkelen om dat bij alles te doen, in negatieve en positieve
situaties. Dit zien! Dat steeds meer zien en daar dan geen oor-
deel over hebben. Er bijna over glimlachen en dan zeggen'het
is allemaal mijn geest'. Niet meer en niet minder.
En ik heb zoveel, zo oneindig veel middelen aangereikt gekre-

gen om er mee te werken.
Dat is voor mij integratie.
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En wat is het belangrijkste
ad.vies wat je daarover hebt
gekregen?
Als Rinpoche zegt "Dont
go there", dan bedoelt hij
in mijn opvatting: blijf
hier, keer je geest naar
binnen en hou op met je
projecties achterna te
lopen en te denken 'd6ir
is het'. Daar is het gevaar
en dat moet ik afweren of
daar is de roem, geluk of
tevredenheid en daar
moet ik achteraan.

Wat blffi er dan over?
Eigenlijk blijft er dan
alleen maar...

[er valt een plotselinge
stilte, en dan na een paar
lange seconden:]
fa, dat is ook wat het
beangsrigend maakt. Er is
niets meer om je aan vast
te houden. Niets meer om
je aan te hechten of mee
te indentificeren. Er is
opeens alleen maar open
ruimte, waarin je steeds
weer opnieuw de moed
moet hebben om te zeg-
gen, 'okee, hier ben ik,
kwetsbaar en open, en ik
ben bereid om alles te
omhelzen en alles te ont-
vangen wat zich ook maar
aandient'.
Ik kom er steeds dieper

achter dat het niet uit maakt waarmee je werkt. Of je dat nou
in een relatie doet, ofzonder relatie, ofdat je dat als non doet
of als moeder of als workaholic, het maakt allemaal niet uit!
Het beslissende is dat je bereid bent om met je geest te wer-
ken. En daarin natuurlijk vaardig te zljn, want als je alleen
maar roept 'ik wil met mijn geest werkerl en verder doe je
niets dan gebeurt er niet zoveel. fe moet dus wel ook een vorm
van discipline ontwikkelen om beoefening te doen omdat dat
de middelen zljn om onderscheidingsvermogen te ontwikke-
len, om iiberhaupt te zien wat er in je geest plaatsvindt.
Voor mij is het belangrijkste middel het onderricht. Ik heb
heel veel tapes geluisterd sinds ik bij Rinpoche ben. Ik had tij-
den waarin ik de walkman als een soort versiering op mijn
hoofd had vastzitten. Er was geen middel sterk genoeg om
mijn geest te kalmeren. Het enige dat hielp was om in plaats
van naar mijn eigen gossip te luisteren, naar Rinpoche te lui-
steren. Ik ga nog regelmatig met een tape naar bed, om met
zijn woorden in te slapen en niet met mijn woorden..
.Want 

Rinpoche laat zien wie je werkelijk bent, dat de enige die
me gelukkig kan maken, mezelf kan bewijden, ik zelf ben. Ik
heb daar wel hulp bif nodig, bijvoorbeeld van hem, maar hij
heeft nooit gezegd 'ik zal het doen, ik zal je gelukkig maken.
Nee, hij heeft gezegd 'kijk goed naar mij en luister naar mii
en dan zal jlj in staat zijn zelf gelukkig te zlin en jezelf te
bewijden en weer samen te vallen met wie ie werkelijk bent.'
Door zijn liefde en zijn oneindige compassie is hij bereid mij
te helpen.
Hij is geincarneerd in een lichaam zodat wij een verbinding
met hem kunnen aangaan en verlichting bereiken!
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VTRSTAG RETRAITE HoMBRoICH
,,TURNING SUFFERING AND EIAPPINEss

INTO ENIIGHTENMENT

poon Prrtrn ZaNrr.r

Mo:rrvr:rrr
Omdat ik tijdelijk een overvloed aan vrije tijd had en altiid
hongerig ben naar nog meer kennis over de Dharma besloot
ik eind maart om naar Hombroich te gaan. Dharma-vrienden
Annie, Saskia en Ren6 gingen ook, dus dat maakte het nog
leuker. De stemming in de auto was opperbest vooral omdat
we vermaakt werden door Seb, de r jarige zoon van Rene.
Zowel vader als zoon genoten van de aandacht.

Vtnwacrr:rrNGtr.t
De naam Raketenstation Museuminsel Hombroich maakte
me nog verwarder dan ik normaal gesproken al ben. Zorden
we les van Rinpoche ontvangen op een plaats waar raketten
staan of ooit gestaan haddenl Zou de organisatie door de
Duitse sangha weer zo voortreffelijk zljn zoals in Kirchheiml
En het allerbelangrijkste: na alle enthousiaste berichten uit
Engeland over de paasretraite, hoe zou Rinpoche ons uitdagen
om lijden en geluk in verlichting om te zettenl En hoe zouden
we zelf onder zijn lessen zijn?

Hrr voonar;r
Zoals in I(rchheim was het de in mijn ogen voortreffelijke
Elisabeth Nowotny die ons informeerde in welk stadium de
teachings van Rinpoche zich bevonden. ZIj wees erop dat hei
onderricht onstaat uit Rinpoche's wijsheidsgeest en geinspi
reerd wordt door de omgeving. Die omgeving was in
Haileybury (Engeland) zeer inspirerend geweest want er wer-
den verschillende fragmenten daarvan op video vertoond.
Rinpoche benadrukte in de video van 17 april dat je je iedere
keer weer af moet wagen met wat voor motivatie je hier bent
en dat je bij iedere beoefening opnieuw naar je motivatie moet
kijken. Uit een andere video bleek dat verwarring vergankelijk
is. Een heie geruststelling voor mij.

Trruc vAN Noorr wEGGEwEEsT
Iedere keer als je Rinpoche ziet, blijfje je verbazen over zijn
charisma, wijsheid en veelzijdigheid want teffiijl hii lesgeeft,
heeft hij oog voor ieder detail. In het begin was ik veront-
waardigd als een ijverig sanghalid publiekelijk terechtgewe-
zen werd maar ik begin nu een beetje te snappen wat
Rinpoche's bedoeling is. Hij wil dat wij leren, leren en nog
eens leren en het moet ons niet uitmaken welke manier hij
daarvoor gebruikt.
Het viel me in Hombroich op hoe liefdevol en ontspannen
Rinpoche was en dat zljn onderricht over geluk en lijden in
verlichting veranderen zeer diepgaand was. De tekst van de
Derde Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima was o.a. gebaseerd op
onderricht van Shantideva 'hoe lijden te accepteren. Wat mij

,,

vooral raakte waren de volgende uitspraken van Rinpoche:
. Onze geest kan getransformeerd worden
. Lijden en geiuk hangen volledig van onze perceptie

en houding af
. fe kunt alles op het pad gebruiken om te veranderen
. Wij weten niet hoe we met geluk om moeten gaan want we

zljn zo gewend aan lijden
. Voel je verantwoordelijk voor het geluk en lijden van anderen

Tijdens de vier dagen nam Rinpoche ons aan de hand mee
door de tekst, waarbij hij zelf lachend vaststelde dat we na drie
dagen nog steeds op pagina 66n waren. Ondertussen had hij
diepgaand les gegeven over de betekenis van de titel en van de
hommage.

De tekst viel uiteen in vier onderdelen:
r. hoe je lijden kunt gebruiken op het pad naar verlichting

gezien vanuit de relatieve waarheid
z. hetzelfde maar gezien vanuit de absolute waarheid
3. hoe je geluk kunt gebruiken op het pad naar verlichting

gezien vanuit de relatieve waarheid

4. hetzelfde rnaar gezien vanuit de absolute waarheid.

Het diepgaandste ervoer ik het onderricht over Milarepa en
het bezoek van een aantal geesten aan zijn grot. Dit bena-
drukte Rinpoche ook tijdens zijn bezoek aan Amsterdam in
de VU op zes mei. " It is the aversion to harm and the attach-
ment to happiness which create suffering".

INrrcnerrr
Op de laatste dag was ik nogal ziek geworden, wat me vaker
op een retraite is gebeurd. Nog net op tijd voor het afsluiten-
de onderricht die dag aangekomen, hoorde ik dat Tom Geist
was overleden. Tom was jarenlang de vaste vertaler van
Rinpoche in Duitsland en was snel en vrij onverwacht gestor-
ven. De Guru Yoga en Phowa beoefening maakten niet alleen
diepe indruk op me maar door het zingen van de Vajra Guru
Mantra leek het wel of alle pijn in me plotsklaps was verdwenen.

Rinpoche sloot afmet een opmerkelijke uitspraak:
lijden dat je al hebt gehad; het heeft je geholpen
vinden. Ik probeer me iedere dag aan het volgende te

Dank al het
je geluk te
herinneren:

May Ibe able to tum sffiringintn the Path
May mylifebe useful

Moy I accomplish what my rnasters taught me.
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Iemand doet nog een poging, tevergeefs. Wij moeten hem het
antwoord schuldig blijven.

Vanuit de inzichten die Rinpoche tot zover met ons gedeeld
heeft, kun je de eerste les van deze teaching begrijpen. Het
gaat er om de houding niet te willen lijden te laten varen. De
tweede les van deze teaching is hoe je 1'e eigen moeilijkheden
kan leren zien als bondgenoten op het pad. Problemen niet
langer als vijanden zien, rnaar als voedsel voor verlichting.

Als voorbeeld vertelt Rinpoche het verhaal van de uitgeputte
Milarepa, die als gevolg van totaie ondervoeding geesten
begint re zien. Eerst ziet hij z|1n leraar Marpa, die hem een
wijze raad geeft. En als hij dan verheugd zijn grot binnengaat,
blijken allerlei vreselijke demonen bezit genomen te hebben
van zijn woning. Milarepa denkt dat dit dan misschien de
plaatselijke godheden zljn, en begint zijn beoefeningen. De
demonen zijn niet erg onder de indruk, en gaan gewoon door
met Milarepa pesten. Milarepa probeert nog het een en ander
om de boze geesten te verjagen, totdat hii zich opeens reali-
seert dat die demonen een product van zljn eigen geest zijn,
en dat het dus niet erg zinvol is om te proberen ze te verjagen.
In plaats daarvan verwelkomt hij nu de kwelgeesten, en
nodigt hen uit voor het eten. Hij verzoekt hen al hun vrienden
te inviteren en gebruik te maken van alles war zij denken
nodig te hebben. Wat er toen precies gebeurde weet ik niet
meer. Maar in ieder geval transformeerden door de houdings-
verandering van Milarepa de omstandigheden dusdanig, dat
dit een keerpunt is geweest in de ontwikkeling van Milarepa's
geest. Er lijken dus meer zegeningen voort te komen uit moei
lijl&eden dan uit voorspoed.

Heb je het ook doorl Kort samengevat zegt Rinpoche in deze
lezing; Hoe kan je lijden op het pad naar de verlichting
gebruikenl Door niet meer te lijden! Hoe wonderlijk is de
Dharma!

Brcolrrwc A vARRIoR, Nor A woRRIER
Hoe kan het onderricht je helpenl Het onderricht leert je je
eigen denkbeelden over geluk en ongeluk onder ogen te zien.
Daarnaast ontsluiert het beetje bij beetf e de ware natuur van
je geest. Als je gaat inzien dat geluk en ongeluk eigenlijk een
soort hersenspinsels zljn, dankan je je gehechtheid eraan los-
laten, en krijgt je Boeddhanatuur steeds meer de ruimte.
Maar daarvoor moet je wel beoefenen. Er staan ons vele
methoden en technieken ter beschikking. Het gaat er om dat

je zelf op vaardige en inventieve wijze ontdekt welke metho-
den voor jou op welk moment zinvol zijn. Door regelmatige
beoefening kun je geleidelijk aan een kracht ontwikkelen, die
je sterkt in je moed, en je in staat stelt om zeifs de grootste
moeilijkheden het hoofd te bieden. Zokun je angst en lijden
op je weg gebruiken om negatief karma te zuiveren, en steeds
meer een heel mens te worden.

Als je in staat bent om met negatieve dingen om te gaan, kun
je ook rustig sterven. Als je sterft moet je met jezelf in het
reine zijn gekomen. Daartoe dient het spirituele pad, en daar-
toe dient uiteindelijk ook deze teaching.

ArsrurrrNc
Nee, het kan niet waar zljnt Net als de vorige keer schijnt
Rinpoche weer een slapende toehoorder in het publiek ont-
dekt te hebben. En w66r bij de gereseweerde plaatsen(t). Zou
hij soms een vaste slaper meenemen naar elke lezing?

Maar alle gekheid op een stokje, hij moet nu toch echt gaan
afronden, want zelfs aan de vrijheden van de Vrije Universiteit
blijken grenzen te zitten. Het is bijna elf uur, en over een paar
minuten moet de zaal ontruimd zljn. |ammer dat hij de

teaching niet heeft kunnen afmaken. Aan het deel "geluk
gebruiken op het spirituele pad" zljn we niet eens toegeko-
men. Daar ben ik nu wel extra nieuwsgierig naar geworden.

Rinpoche drukt ons op het hart de tekst grondig te bestuderen
en ter harte te nemen. Je doet hem daar een groot plezier mee.
Onder warm applaus verlaat hij de zaal.

|ammer dat het al afgelopen is. Weer op de snelweg richting
Wageningen denk ik na over de waag waarmee ik op weg ben
gegaan. De teaching was gericht op het vinden van een per-
soonlijke wede in deze rumoerige wereld. Op dat vlak waren
er vele wijze lessen te leren. Lessen die ik zeker ter harte zal
nemen. Maar hoe moet ik met het vreselijke lot van Amina
omgaanl Ik kan toch niet zeggen'. ik kan het niet oplossen,
dus waarom zou ik me er druk over makenl Hoewel de titei
van de teaching het suggereerde, is de dimensie van de "veel-

bewogen wereld'niet ter sprake gekomen. Ik zie wel in, dat ik,
als ik het geleerde doortrek naar de kwestie Amina, voorlopig
maar een ding kan doen: de gewaagde handtekening naar
Amnesty sturen. Ik hoop vurig dat Amina die wrede en
onrechtvaardige dood bespaard zal blijven. En dat Rinpoche
snel terug kornt om het onderricht af te maken. 39



snel als mijn trappers: "waarom moest ie zonodig weer vast-
houden aan je ona{hankelijkheid, waarom niet gewoon met
een busje gehaald en gebracht worden zoals iedereenl Nu
betaal je de prijs voor je eigenwijsheid, en dacht je soms dat je
nog een jonge vent bentl Straks krijg je nog een hartverlam-
ming van al dat ploeteren."
Volkomen uitgeput en dik bezweet arriveer ik 's morgens op
Dzogchen Beara en het duurt een uur voor ik weer op adem
ben. Ik pieker me suf naar oplossingen, een brommer hureni
Een ander huisje dichterbij zoekenl Maar dan na een tijdje
komen de gedachten weer tot rust. De situatie is nu eenmaal
zoals die is en vanauit een "absoluut gezichtspunt" is het
niet zo'n heel erg belangrijk probleem. Bovendien kan ik nu
's avonds wel naar huis wanneer ik wil en hoef ik niet op een
busje te wachten.
En dan na enkele dagen merk ik dat het beter gaat. Mijn con-
ditie begint te verbeteren, ik ken de route nu beter, ik stap wat
vaker af als ik moe ben, kortom ik begin plezier te krijgen in
het fietsen, het buiten zljn,het buiten adem zijn, het bezweet
raken. Ik voel me erg levend.

Dr vorcrxor DAGEN

Dzigar Kongtrul Rinpoche is gearriveerd. Hlj zal 15 dagen les
gaan geven over de Abhisamayalamkara, een tekst van
Maitreya over het Prajnaparamita onderricht van de Buddha.
Zijn eerste teaching is overweldigend. Aanvankelijk spreekt
hij bedachtzaam, met veel pauze's in zljn zinnen. Maar gelei-
delijk aan komt hij "erin" en het onderricht begint werkelijk
te stromen: zonder onderbreking gaat hij door, twee uur aan
66n stuk. Over de relatieve en absolute waarheid, over
Shunyata, de "lege" natuur van alle verschijnselen, over de
twee accumulaties, wijsheid en verdienste, en over nog twin-
tig andere hieraan gerelateerde onderwerpen, zo helder, zo
inzichtelijk, zo inspirerend! Hierbij aanwezig zijn is werkelijk
pure rnazzel. Blessing noemen Boedhisten dat dus.
Onderlussen heb ik gemerkt dat er een enorrne omweg zit in
de route die ik elke dag fiets. Ik hoef maar driehonderd meter
door een weiland te lopen om drie kilometer heuvelige omweg
af te snijden waar ik twintig minuten over doe. Vanmiddag
heb ik een poging gewaagd en laram met mijn fiets in een
zomprg stuk veengrond terecht. Grote stukken moest de fiets
gedragen worden, ik zakte soms tot de rand van mijn Laarzen

in de prut, en volkomen uitgeput bereikte ik de andere zijde
van het weiland, precies in twintig minuten! Maar ik geefhet nog
niet op om een kortere route te vinden, ik krijg er nu plezier in.

EN oaanN.l,
Dzigar Kongtrul Rinpoche begint zijn onderricht met het stel-
len van vragen aan de oudere studenten. Wat is Shunyatal
'Waarom is het realiseren van Shunyata het einde van de con-
flicterende emotiesl Wat is onwetendheidl Wat is de natuur
van onwetendheidl Allemaal van dit soort hele fundamentele
vragen, die tesamen met de antwoorden erop een heel fris
nieuw inzicht geven. 'The daily quiz" noemt hij het al spoedig
en na enkele dagen mag iedereen die een antwoord wil geven,
zljn of haar hand opsteken. Daarna begint hei eigenlijke
onderricht, waarbij opvalt dat Rinpoche dit jaar meer dan
vroeger veel tijd besteed aan het overzicht van de te bestude-
ren tekst en de structuur efian. Het is waarempel regelmatig
zelfs begrijpelijk. Voor buitenstaanders klinkt dit misschien
sarcastisch, maar oude Boeddhistische commentaren op de
woorden van de Boeddha zijn heel erg ontoegankelijk, en zelfs
met de uitleg van een leraar duurt het meestal een flinke tijd
voordat je er iets van begrijpt. Dat valt dit jaar dus reuze mee!
Gisteren was er de hele dag laaghangende bewolking. In de
shrineroom van Dzogchen Beara is het dan alsofje je in de
wolken bevindt. Tijdens de teaching voelde ik me ineens een
beetje alsof we in een "Celestial realm" waren: buiten trokken
de wolken langs de ramen, binnen zat deleraar te stralen van
lieftle, humor en goedheid en sprak over de Dharma. Een
groep studenten zat geboeid te luisteren. De sfeer was zo pttur.

Onderlussen heb ik mijn weg door het weiland gevonden
zodat ik de moerassige gedeeltes erin kan omzeilen. Naar
Dozgchen Beara toe boek ik nu een tijdwinst van ro minuten
en dat zijn minuten waarin ik anders over de weg juist een
helling omhoog zou moeten trappen. Andersom is het voor-
deel veel kleiner, en de vermoeidheid van het beklimmen van
het weiland veel groter. Dus dat laat ik toch maar liever ach-
terwege. Zo fiets ik nu elke dag heen en weer, en de tijd lijkt
steeds sneller te gaan. Het eerste deel van de shedra is al weer
bijna klaaa nog enkele dagen en dan verffekt Dzigar Kongtrul
Rinpoche en komt er een nieuwe leraar les geven. De shedra
is toch echt pure Dharma-verwennerij. 4r



HEr Rrcpn cuRRrcuruM

Siichting 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
spirituele pad aan bod komen.

INrnooucrrr-cuRsus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse Boek van
Leven en Steruen van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche ziet
Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven ais basishandlei-
ding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen bestuderen
en in de praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek
vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier pijlers: medi
tatie, de geest thuis brengen; mededogen, het wensven"ullen-
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
Ieven, 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 persoonlil'ke
ervaringen en het stellen van vragen. De cursus bestaat uit
tien avonden-

VrnvorccunsussEN
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.

Srnoolt 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 Tibetaanse Boek van Leven en Sterven nader
uitgewerkt.

Nanuunrr;xr Gnorr Vnror
Deze cursus, die dit najaar plaatsvindt in Amsterdam,
Groningen en Utrecht, bevat recent door Sogyal Rinpoche
gegeven onderricht, en is bedoeld voor studenten die stroom
i gevolgd hebben en voor studenten die eerder de stromen
gevolgd hebben en (opnieuw) met het recente onderricht ken-
nis willen maken. De Natuurlijke Grote Vrede cursus bestaat
uit 3 blokken van ieder ro avonden (in totaal t jaar).

Ncolono L

Deze cursus bevat onderricht en beoefening uit het Vajrayana
onderricht. De Ngcindro 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.

Ncdxono vERDTTPT

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

Nc6xono 2 (Lolccrrru Nvrucrrr)
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 Ngondro 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 zijn 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, geworteid in een authentieke spirituele traditie,
relevant voor iedere tijd en cultuur.

Opcavr vooR DE cuRsussrN
Voor aanmelding voor de cursussen in Amsterdam en Utrecht
kunt u bellen naar nummer o2o 47 05 roo.
Voor de cursussen in Groningen kunt u bellen naar Lidy van
Helden o5o 5496659

Pnrys rrv Brl:arrr.rc
I(osten: € 75,- per blok, minima c 6r,- per blok
De prijs van de cursus is inclusief het studiemateriaal.
Betaling door het verschuldigde bedrag over te maken naar
girorekening ySTZ)6 van Stichting Rigpa o.v.v. Cursusnaam-
en bloknummer. Donateurs van het RIGPA Re-membership
(optie z en 3) kunnen z5o/okorting krijgen op de cursusprijs.
De cursusprijs wordt dan e 58,- en c 48,-. De korting geldt
niet voor het cursusmateriaal. 43



PnoGRAMMA VAN BEoEFENING
IN AUSTERDAM
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat in de verschillende
centra een atmosfeer van beoefening ontstaat, van inspiratie
en aandacht. In Amsterdam zljn er verschillende gelegenhe-
den om samen te beoefenen, voor studenten van alle niveaus.

SaNcrra ver.r Bror rr r.ranns
Naast de Meditatie- en mededogenavond en de Ng<indro beoe-
fening (zie arrikelen elders in dit blad), vindt er elke ochtend
een Riwo Sangchci en Tendrel Nyesel Tsok beoefening plaats,
die gedragen wordt door de Sangha van Beoefenaars. Dit is
een groep mensen die dagelijks bijeenkomt in het centrum
om beoefening te doen, overeenkomstig de wens van
Rinpoche. Op dit moment zljn er tevens in Dzogchen Beara
(Ierland) en Lerab Ling (Frankrijk) dergelijke Sangha's van
Beoefenaars.

De beoefeningen staan open voor iedereen. Iedereen kan dus
op zljnlhaar eigen manier een bijdrage leveren aan het opbou-
wen 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, bijvoorbeeld zit-
meditatie of voor jezelf een rnantra reciteren.

Tsor
Naast de dagelijkse ochtendbeoefening vindt er tweewekelijks
een Tsok feest plaats (zie voor data de Lijst van Activiteiten
Rigpa Amsterdam). Dit is een beoefening waarbij gunstige
omstandigheden worden gecre€erd en obstakels verwijderd,
en het is Rinpoche's wens dat dan de hele sangha samenkomt
en gezarnenli j k be oefent.
De Tsok beoefening is dan ook voor alle studenten toeganke-
lijk waarbij de Ngdndro en Sadhana studenten de Tendrel
Nyesel Tsok doen, en nieuwere (meditatie) studenten hun
eigen beoefening doen zoals zitmeditatie of mantrarecitatie.
Twee keer per maand is er een Sojong dag, welke in het teken
van confessie en zuivering staat. Op deze dagen wordt in de
ochtend de Yeshe Ku Chok beoefend (zie Lijst van
Activiteiten).

Zes dagen per week (alle dagen behalve zondag, uitzonderin-
gen daargelaten) wordt er beoefening gedaan

Het programma is elke ochtend als volgt:
ro.oo - ro.3o: Riwo Sangchti
ro.jo - rr.3o: Tendrel Nyesel Tsok

MANTRA ACCUMUTATIES
Onn Arr Hurvr Vana Gunu PauMA SroDHr HuM
Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons behalve aan
studie ook aan beoefening wijden. Zo wordt het onderricht
levend in je ervaring en kan het daadwerkelijk je leven trans-
formeren. Er bestaat hier in het Westen nog niet echt een cul-
tuur van beoefening en soms is het moeilijk om jezelf tot
beoefening aan te zetten en een gewoonte te ontwikkelen van
regelmatige (dagelijkse) beoefening. Een vaardig middel om
je hierbij te helpen kan het verzamelen of accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies zijn.
Accumuleren van beoefeningen of mantra's is ook een krach-
tig middel om obstakels uit de weg te ruimen en gunstige
omstandigheden te credren voor jezelf, de sangha, voor Rigpa
en het wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor
wereldwede en het verwezenlijken van het liefcles- en wijs-
heidspotentieel van alle levende wezens.
Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land bijgehouden
en de totalen worden iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven.
De mantra's die worden doorgegeven ziin de maandelijks
geaccumuleerde Vajra Guru mantra en de Vajrakilaya mantra,
en de beoefeningen die tijdens een practice intensive gewaagd
worden te doen. Vanaf ianuari zoo3 worden andere beoefe-
ningen niet meer aan Lerab Ling doorgegeven. Dit is interna-
tionaal zo besloten. Ook kunnen vanaf nu accumulaties niet
meer persoonlijk aan Lerab Ling worden doorgegeven maar
alleen nog aan het vaste landelijke verzamelpunt (Frans
Steffek). Dit om dubbeltellingen te voorkomen.

Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, vragen we je:
. de aantallen op een briefe te schrijven en dit briefie in de

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

zevende van de maand door te bellen aan Frans Steffek,
te7 o597-4zro3t
of per e-mail te sturen naar frans.steffek@tiscali.nl

Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
zljn dat er ro8. Steeds van een hele mala geef je er roo door.
De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van fou-
ten en momenten van onachtzaamheid.
Indien je bericht ontvangt van een periode van intensieve
beoefening, soms met een specifiek beoefeningsadvies, geef je je
aantallen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van deze
periode door. 45



RTTRAITE S M ET S oGYAt RI N PoCH E

War.rxrrn EN wAAR?

Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.
In de periode na Kerstmis en de eerste week van het nieuwe
jaar in Kirchheim Duitsland (van z7 december tot 6 januari);
rond Pasen in Engeland; in juni gewoonlijk in Dzogchen
Beara in Ierland en in de zomer periode in het retraite-centum
Lerab Ling in Frankrijk.

Voonvrrt
De meeste retraites zi1'n voor iedereen toegankelijk. In de
zomer echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open retraite; een retraite voor ngondro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zljn rnet het Tibetaans boeddhisme, het onderricht
van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite
kun je de beslommeringen van het dagelijks leven achter je
laten en proeven aan wat het boeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. Als je al langer met de Dharma bezig bent, is het
een goede gelegenheid je beoefening en inzicht te verdiepen.

Grounsr.ror EEN RrrRArrE vTNDEN ER rrKE DAG vErscgrrrEN-
DE SESSIES PLAATS:
. Sessies van beoefening (bijvoorbeeld meditatie)
. Onderricht door oudere studenten van Sogyal Rinpoche,

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

wisselen
. Onderrichtvan Sogyal Rinpoche

Pn qKtrscur TNFoRMATTE

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

Sprcrrrrxr TNFoRMATTE

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

Voor informatie over eventueel nog meer retraite-mogeli1'khe-
den kunt u contact opnemen met het Rigpa secretariaat.

Aar.rKoNDrcrNG

NcoNDRoBEoEFENTNG
IN HHT RTCPA.CENTRUM

I N ATTI STE RDAM
Al enige tijd is er in het Rigpa-centrum in Amsterdam gele-
genheid om Ngcindro te beoefenen, buiten de bestaande cur-
sussen en de Ngdndro dagen. De beoefening wordt geleid
door mensen die geen instructeur zljn, maar wdl enthousiast
zijn om samen te beoefenen. Omdat de beoefening niet uit-
gebreid begeleid wordt en je biivoorbeeld de visualisaties uit je
geheugen, of uit meegebrachte tekst moet doen is deze vorm
van beoefening geschilt voor mensen die al instructie gehad
hebben in Ngtindro.

In principe beoefenen we elke dinsdag- en donderdagavond
van r9.3o tot zt.4j en elke zarerdagvan r3.oo tot 16.oo. Als je
dinsdag ofdonderdag te laat bent kom dan via de achterdeur
in de I(uipersstraat, 66n van de rolluiken zal dan open staan.
Dit in verband met de cursus die dan ook al begonnen is in de

De volgende data zijn al gepland:

grote ruimte van het centnrm. Op zaterdag kun je op tlvee
momenten binnenkomen. We beginnen namelijk met drie
kwartier zitmeditatie zonder pauze van r3.oo tot 13.45. Om
r4.oo beginnen we met Ngrindro. Als het centrum helemaal
in gebruik is voor andere activiteiten gaan deze beoefeningen
niet door. Let dus op de agenda in de nieuwsbrieven.

Ooi< is het mogeliik om van 7.oo tot 8.3o in de ochtend,
behalve in het weekend, Ngondro te beoefenen. Hiervoor is
het nodig dat je eerst belt met 66n van de contactpersonen, die
hieronder vermeld staan.

Contactpersonen:
Bas Donker van Heel, tel. ozo-68t zz 7o
Herman Wijnhoven, tel. ozo-67t 3o t9

Dinsdagavond
Donderdagavond

Augustus
rz, t9, z6
7, t4, zt, 28,
t6,4,3o

Okto

2

4

September
z, 9, 16, 23,3o

4, t, 18, z5
6, 17Zaterdagmiddag

ber
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Rrcpe RE-MEMBERSHTP
ZrvrN REDENEN oM IE AAN Rrcpa rE vERBTNDEN

t
fe bijdrage maakt het mogelijk dat het boeddhisme

in het Westen tot bloei komt en zoveel mensen
op zoveel biizondere 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
zodal je bijdrage vele malen wordt vermenigluldigd.

3
Rigpa sponsort de bezoeken van Tibetaans boeddhistische

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

extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

fa, rr wrr DEELNEMEN AAN HET Rrcpe Rr-rrlrltBERsHrp
k rrrs vooR DE VoLGENDE oPTrE:

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

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

Oprrs 3
o Ik betaal c 5o,- of meer per maand (c 6oo,- of meer
per jaar)
Hiervoor ontvang ikhetzelfde als bij optie z en een jaar-
lijkse attentie.

k srrAAL oP DE voLGENDE wrJzE:
0 MeaNorrryKs vrA EEN Auroi\,rATrscnE BETALTNG

0 faer.rr;rs NA oNTvANGsrvAN 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 professionais en wijwilligers

op het gebied van stervensbegeleiding.

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

Geanrvr DEZE ANTwooR-DsrRooK opsruREN naar Rrcpe
OT ATGEVEN AAN HET SECR.f,TARIAAT.

Hrr crnoNuuMER vAN Rrcp.q. rs: 3533736
r.rv.v. Srrcrrrrxc Rrepe, vaN Osrenrsrnaar 300,
1073 TW Arvrsrrrc.lM

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

N,q,c,1vr

Aonrs

Posrcoor
Woor.ipr-eans

Trrrroow

Drrulvr

Mocht je niet van deze mogelijkheden gebruik willen
maken, dan kun je ook voor c r5,- per jaar een abonne-
ment op de Rigpa Nieuwsbriefnemen, waarbij je tevens
op de hoogte gehouden wordt van de belangrijkste
Rigpa activiteiten.

r- **Y zu ,s it
;. ,,,r*, u ffi n€n ?6+, **ffi** ' ,,ffif
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