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ncht vøn de Boed.d.hø een plek ín hun leven geven. Zo kun je het

d.us ook ínvullen! Døør leer ik vøn.

Nø de zoruer størten we weer rnet ølle øctivíteiten, tnøør eerst vøn

ons øls reda,ctiø voor d.egenen d,íe op retrøite ga.øn, vøn øøn ont-

spønnende vøkøntie gøøn geníeten of gewoonweg thuísblíþen d'e

wens:

Møy you be høppy, nxøy you be well, rnøy you be søfe!

Henk Heerink

De tweede nieuwsbríef vøn dít jøør ontstøøt øls ín Nederlønd. d'e

zomerstornxen te keer gøøn en d.e regen overvloedig uit de hemel

stroornt. Reíkhølzend zien we uít nøør een mooie, u)alyne zonler
om uít te rusten op d.e cømping, weer kleur te kríjgen op het strønd

of inspírøtie op te doen op één vøn de retrøites.

Velen vøn jullie gøøn op reis en velen zíjn øl op røís geweest. Med'e

døørom heefi d.e redøaie besloten voor deze níeuwsbríef het themø
'Heilige pløøtsen in Ind.iø' te kiezen. Het is eew spirituele reisgíds

geworden, ntet veel foto's, løngs pløøtsen u)øør d'e Dhørmø is ont-

sta,a,n en zíjn vorrn heef. gekregen. Je kunt lezen hoe søngþøled'en

een bezoek øøn d.íe pløøtsen erva,ren hebben. Gelukkig voor ons

rnensen heef. d.e Dbørm.ø zích niet tot die plekken beperkt en kun-
nen we høar overøl øn dírekt erva.ren.

Døt dít døødwerkelijk gebeurt, blíjkt ook wel uít de diverse ínter-
views en versløgen die we ín dit nummer hebben opgenomen. Het
røøkt en inspíreert me steeds weer øls ik lees hoe ønderen het onder-
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BODHGAYA

{
"-:t!.

Gava
Deze kleine plaats ligt aan de Grand Chord Line, een belang-
rijke spoorlijn tussen Delhi en Calcutta. Gaya is een belang-
rijke pelgrimsplaats voor Hindoes. Nabestaanden komen er
om te offeren, een manier om het karma van de overleden
familieleden te zuiveren.
Voor boeddhisten is het slechts de laatste overstapplaats naar
het epicentrum van het boeddhisme, Bodh Gaya, zo n rr kilo-
meter verderop gelegen.

Born Gava
De naam wordt op verschillende manieren gespeld, soms
als Bodh Gaya, soms als Buddha Gaya. Het is de wieg van
het boeddhisme want hier onder de Bodhi-boom (Lat. Ficus
Religosiø) bereilte Prins Gautama Siddhartha verlichting.

Een mooie ochtend- of middagwandeling brengt je bij een
dorpje genaamd Senani, de plaats waar Gautama zijn eerste
beetje melk dronk (eigenlijk was het Kheer rijsþudding, ge-

Bodh Gøyø stoepø

koohe rijst met melk en suiker) nadat hij had ingezien dat het
strenge ascetische leven dat hij gedurende zes jaren had
geleefd, niet tot verlichting zou leiden. In de buurt gaf een
grassnijder hem enige bundels gras waarmee hij de rivier
Niranjana overstak. Aangekomen in Bodh Gaya spreidde hij
het gras uit en verzonk in diepe meditatie. Toen Gautama in
meditatie zat, ontstak er een titanenstrijd in hem. Møra de
geest van sensuele verlangens trachtte hem te verleiden met
allerlei verlokkingen. Men zegt dat hij in het eerste gedeelte
van de nacht alle kennis verwierfover zljnvorige geboortes; in
het tweede gedeelte, over dit leven en in het derde gedeelte
over de keten van oorzaak en gevolg. Gautama overwon alle
verleidingen en tegen het ochtendgloren verwierfhij verlich-
ting. De eerste zonnestralen deden de horizon baden in schit-
terend licht, het licht dat hij herkende als het licht van kennis
van zljn eigen geest, hiermee werd hij Sømntø SømBoedd.hø,
de volledig verlichte. Vanaf dat moment stond hij bekend als
de Boeddha.
De zeven weken die daarop volgden verbleef hij in meditatie,
contemplerend op de zaligheid die hij had verkregen.

I
...È ì,
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Røta.nøgþøra.

Dr vrrnDE wEEK
R¿reNecrren¡
Dit is een klein altaar zonder dak, aan de noordoost kant
van de tempel en wordt ook wel fuwelen huis genoemd. De
Boeddha verbleef hier de vierde week in meditatie, reflecte-
rend op de Wetten van Onderling Afhankelijk Ontstaan. Toen
hij daar in diepe concentratie zat, stroomden er zes stralen
licht, blauw, geel, rood, wit, oranje en een combinatie van deze
kleuren die de zesde ldeur vormde, uif zljn lichaam.

Du vr¡rDu wEEK
In de vijftle week verbleef de Boeddha onder de A¡anaH
Nrcnoorreboom. De plaats bevindt zich aande oostzijde voor
de Mahabodhi tempel vlak bii de laatste treden. H:ier zott
Boeddha tegen een Brahmaan hebben gezegd dat men slechts
door zijn daden een echte Brahmaan kan worden, niet door
geboorte.

DE zEsor wËEK
Mucn¿,r¡¡¡p I"AKE - De zesde week bracht de Boeddha hier in
mediatie door. Dit kunstrnatige meer ligt aan de zuidoostzij-
de van de tempel. Toen de Boeddha hier mediteerde brak er
een tropische onweersbui los. De slang 'Muchalinda', de koning
van het rr.eet, zag dat de Boeddha doorweekt raakte. Hierop
kwam hij uit zijn hol, kronkelde enkele malen om het lichaam
van de Boeddha en hield zíjn kop boven de Boeddha ter
bescherming tegen de wind en de regen.

7 
'ftt'

,i\

9
Mucha,Iínd Løke



Hrr BoEDDHA Brrrn
Het beeld dat in de Mahabodhi tempel staat is bijzonder. Het
is meer dan twee meter hoog en is daarmee het grootste
bewaard gebleven zittende boeddhabeeld, gemaalf van z\Mart
steen, goud geschilderd door pelgrims.
Boeddha zitrnet gekruiste benen en met de rechterhand raakt
hij de grond aan. Deze houding wordt'de aarde aanroepen als

getuige' genoemd. Dit was de houding van de Boeddha toen
hij verlichting bereikte. Het beeld heeft een bijzonder serene
gelaatsuitdrukking.

Pelgrims van over de gehele wereld komen hier om gebeden
en voedsel te offeren aan de voeten van de Boeddha.

Het Boed.dhø beeld

II



SNRNATH

ffiffi:.'.

ft.

TrN TrJDE vAN or BoEDDHA
Sarnath (Sagarnath betekent 'Heer vøn d.e Herten') ligt net
buiten de heilige stad Benares aan de Ganges, tegenwoordig
Varanasi. Hier gaf Boeddha Shakyamuni zijn eerste onder-
richt aan de vijf asceten met wie hij de jaren daarvoor had
doorgebracht. Dit onderricht wordt aangeduid als de 'Eerste
Wenteling van het WieI. In dit onderricht onderwees hij dø

middenweg, gematigdheid in alles. De vier edele waarheden,
het achwoudige pad en het einde van lijden.

C¡scrr r EDENTs
Na zijn verlichting verbleef Boeddha Saþamuni hier het eer-
ste regenseizoen. Sarnath werd echter geen plaats waar de
Boeddha verder regelmatig verbleef, hij is er later slechts één
of twee keer terug geweest. Maar gedurende de vierde eeuw
voor Christus was Sarnath uitgegroeid tot een bloeiend cen-
trum van boeddhisme. De grootste bloei moet tussen de derde
en zevende eeuw A.D. hebben plaatsgevonden te oordelen naar
het grote aantal kunstvoorwerpen dat er is gevonden uit deze
tijd. De plaats raakte in verval in de ro" eeuw. In de rz" eeuw
werden de laatste gebouwen verwoest en werd een schitterend

Stoepø vøn Sømøth

hoofdstuk in de geschiedenis van Sarnath gesloten. Van de rz'
tot de 17" eeuw is men Sarnath helemaal vergeten en zijn er
geen vermeldingen in historische bronnen te vinden.
ln ry94 wordt de plaats weer genoemd: een toren, waar-
schijnlijk de Dharmarjika stoepa, wordt dan afgebroken
omdat men stenen nodig heeft. Bij het afbreken worden twee
vazen van marmer en zandsteen gevonden die parels, goud
en menselijke beenderen bevatten. Deze beenderen, waarvan
men denkt dat ze van de Boeddha waren, werden in de Ganges
geworpen, volgens de gebruikelijke Hindoe gewoonte. De
vermelding trekt de aandacht van archeologen en tijdens de
Engelse heerschappij worden de overblijfselen van gebouwen
en tempels beetje bij beetje opgegraven.

TrcENwooRDrc
In de Nyingmatraditie is Longchenpa's verjaardag een belang-
rijke dag. Deze dag wordt tegenwoordig gevierd in Sarnath,
kort na het einde van de Nyingma Mönlam Chenmo die ieder
jaar wordt gehouden gedurende de eerste tien dagen van de
twaalfde Tibetaanse maand. (Volgens onze kalender valt dat
meestal in januari.) Op de 18" van deze tz' rnaand wordt de
verjaardag van Longchenpa gevierd. r1



Hertenpørk van Benares

Ir< rrar EEN GEvoEt ALSoF DE BoEDDHA ER Noc sTEEDS TESGAF

Bert vøn Bøør bezocht Indíø in ry8g voor zíjn studie øntropolagie. Hoewel hij tnen nog geen student wøs vøn

Rinpoche,løs hij veel over de verschillend.e soorten boeddhisrne en wílde hij de heilíge pløøtsen bezoeken.

Nøøst Bodh Gøyø wa.s Sømøth een pelgrimsoord d'øthij wilde zien:

'Het hertenpark van Benares ligt in Sarnath vlak bij het tegen-
woordige Varanasi. Het is een oase van rust in het drukke
India. Herten heb ik er niet gezien, maar de Boeddha wel.
De stupa, de pilaar van Ashoka en de prachtige bomen schep-
pen tezamen een atmosfeer van tijdloosheid.
De aanwezigheid van de Boeddha hangt er tussen de blade-
ren. Diepe stilte, weidse ruimte, grote vrede en wit stralend
licht. Het is alsof die enorme gebeurtenis dat de Boeddha voor

de eerste keer het Wiel van de Leer draaide een imprint op die
plek heeft achtergelaten, die door de tijd heen resoneert. Als
je goed luistert, kun je zijn stem nog steeds horen, voorbij
ruimte en tiid.
Misschien is dat wat boeddhisten met de Vierde Tijd bedoe-
len, wij van heden, verleden en toekomst.
Voor mij was en is het alsof de Boeddha er nog steeds lesgeeft.
Tþlkens weer opnieuw, de eerste keer.'

r5



liggen nu witte fain tempels. Dat Rajgir zo sterk met de
geschiedenis en de leer van het boeddhisme is verbonden,
vind je niet terug in de werkelijke overblijfselen. De piaats
waar de Boeddha de Hartsoetra onderwees kun je bereiken
met behulp van een kabelbaantje of via de oude weg, aange-
legd ten tijde van de Boeddha door Bimbisara. Na het overste-

Gierenpíek

ken van een bergengte uitgesleten door een bergstroom kom
je aan het einde van het pad en vind je de overblijfselen van
Gridhrakuta aan je rechterhand. Hier vind je twee grotten met
trappen ernaartoe. Helemaal op de top is de plaats waar de
Boeddha de hartsoetra en nog veel ander onderricht heeft
gegeven.

ATS JE DAAR KAN BEOEFENEN wAAR DE BoEDDHA ZELF HEEFT GEZETEN,
DAN KOMT DE GESCHIEDENIS TOT IEVEN.

Menno Bijlweldwøs in r.gg7 in Indiø wøørhij een docunxentaire voor RiWø rnøøkte. Alsferventbeoefenøør

vøn de hørtsoetra. wild.e híj ook grøøg nøar de plek wøør Boeddhø de hørtnetrø heeft onderwezen, De

Gierenpiekb erg ín Røj øgríhø. Hij v erteh :

"Het is een pelgrimsplaats die je bezocht moet hebl¡en,
althans voor mij voelt het zo. Ik beoefen regelmatig de hart-
soetra en dat vorm leegte is en leegte vorm is toch de essentie
van de boeddhanatuur. Omdat ik een sterke connectie met de
hartsoetra voel, vond ik het belangrijk om op de plek waar de
Boeddha dat onderwees zelf te beoefenen. Dat brengt de
geschiedenis een beetje tot leven, het wordt nog reëeler. We
waren daar met een aantal mensen van Rigpa. De Gierenpiek-
berg is een soort Täfelberg met een groot plateau, een soort

middelpunt met daar omheen andere bergen. Het beoefenen
van de hartsoetra met een groep is altijd geweldig. Ik had niet
het idee dat het daar beter ofintenser was dan anders. Het is
er bovendien druk hoewel we alle tijd kregen, stond er wel
een groep Tibetaanse monniken te wachten tot wij ldaar
waren met onze beoefening.
Toch, als je op die plek zit en met hetzelfcle uitzicht als de
Boeddha had z5oo jaar geleden, ja dan spreekt dat erg tot de
verbeelding. 17



een oord dat overliep van talent en activiteit op literair, kunst-
zinnig en wetenschappelijk terrein. In de zevende eeuw A.D.
waren er tien duizend monniken en studenten gehuisvest.
Door een patronage systeem hoeftlen de monniken niet voor
hun voedsel dagelijks de dorpen afte gaan: de koningen en de
dorpen in de omgeving zorgden voor hun levensonderhoud.
Zo konden ze zichvolledig aan de studie wijden.

Huen Tsang, een Chinese reiziger in de zevende eeuw die
geruime tijd in Nalanda verbleef, schrijft:
"De duizenden priesters zijn mannen van groot talent en vaar-
digheid. Er zljn er honderden wier roem tot in verre streken is
doorgedrongen. Hun gedrag is zuiver en onberispelijk.ZevoT-
gen oprecht de morele voorschriften. De kloosterregels zi1'n

Opgravíngen vøn N ølønd.ø

streng en alle priesters moeten zich eraan houden. De men-
sen in'lñdia respecteren hen en volgen hen. De dagen zijn te
kort voor de wagen en antwoorden op diepgaande lo¡¡esties.
Van 's morgens !'roeg tot 's avonds laat wordt er gediscus-
sieerd' .

Nagariuna begon in de tweede eeuw áijn studie in Nalanda en
werd er abt. Sivishnu bouwde er ro8 tempels om te voorko-
men dat het hinayana en mahayana onderricht verloren zou
gaan. Aryadeva, Asanga, enzijn broer Vasubandhu werden er
belangrijke pandits.
Een andere belangrijke geleerde van Nalanda was
Shantarakshita die door koning Tiisong Detsen werd uitgeno-
digd naar Tibet te komen. r9



Dr GnorE SToEPA vAN BoUDNATH
Een von de oudste en krøchtígste stoepø's von Azië ligt in het darp vøn vreile, Boud.hnøth, tegen Katmønilu

øøn. Eromheen lígen veel Tíbetøønse klaosters, onder øndere vøn Dilgo l(hyentse Rinpoche en Dudjom

Rinpoche. Døgelijks komen er tøllnze pelgrims hun rondgøng maken en worden er vele rituelen uitgevoerd.

Per jøør zijn er vijf grote þtívøls met veel ceremoníën.

De stoepa representeert de geest van de Boeddha en niet
alleen het bouwen ervan, maar ook het rondgaan brengt ver-
dienste. Het zuivert je negatieve daden, versterkt de kracht
van positieve daden en leidt tot hoge ouderdom.
Een stoepa is een krachtig instrument voor vrede en heft de
oorzaken op van hongersnoden oorlogen en conflicten. Om
wede te symboliseren werden er bij de bouw van de Grote
Stoepa wapens zoals messen, zwaarden en geweren in het
fundament begraven. In de laag hierbovenop werden vazen
met etensv/aren zoals groente, fruit, honing en bloemen
geplaatstt om terug te geven wat van het land genomen
werd. Binnenin de stoepa van de basis tot de top, staat een
cederhouten pilaaa de ruggegraat van de stoepa. Verder wordt
hij gevuld met heilige teksten, boeddhabeelden van klei en
miniatuurstoepas. Bovenin liggen relikwieën van grote mees-
ters.
Gelrrld met deze materialen van goedheid wordt de stoepa
een zendstation van wede.

Syrnboliek is in overvloed aanwezig; zo vertegenwoordigt de
basis de troon van de Boeddha en de vier treden de vier gewa-
den van de monniken. De eerste tree is de lap stof waarop hi1'

zit, de tweede is het onderkleed, de derde is de omslagdoek en
de vierde is de mantel, gemaakt uit ro8 stukjes stof. De koe-
pel staat voor de bedelnap en de dertien niveaus van de spits
symboliseren onder andere de pelgrimsstaf.

Grscrtro¡Nrs vAN DE sroEPA
Toen er nog niets was in Boudhnath keek Chenrezig, de
Boeddha van mededogen, naar de wereld van het lijden om te
zien wat er gedaan moest worden om alle \¡r'ezens tot verlich-
ting te brengen. Vervuld van mededogen welden er twee tra-
nen op in zljn ogen en toen ze vielen, wenste hij dat alle
wezens verlost zouden worden van hun lijden. Uit deze twee
tranen werden twee godinnen geboren: Purna en Apurna.
Apurna besloot als mens geboren te worden en een grote stoe-
pa te bouwen om de aarde wede te brengen. Toen Apurna
opgroeide, trouwde ze en kreeg vier zonen en werd erg rijk in
de loop der jaren. Ze woeg de koning van Nepal een stuk
grond om een stoepa te bouwen. Hij gafhaar een stuk grond
in Boudnath en met hulp van haar zonen bouwde ze de Grote
Stoepa,waarna er een bloemenregen neerdaalde ten teken dat
Apurna terug moest keren naar de hemel. Ze wenste een goede
toekomst voor haar zonen. Een zou koning van Tibet worden
nl. füsong Detsen, een zou de Lotusguru Padmasambhava
worden en de andere twee werden arts en abl. Zlj zouden het
boeddhisme naar Tibet brengen en het grote Samye klooster
stichten. Guru Rinpoche heeft ook de vernietiging van de
Stoepa voorspeld in het midden van de Kalþga, waarvan de
voortekenen erg aan deze tijd doen denken.

Ha¡¡s Brrs¡orn, Bnor.r: rrrr Lo¡¡c Mencrr,
urrcf,zoNDEN DooR DE Boro¡r¡rsrrscrrr Olrnorpsrrcrrrr¡rc 2I
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Bovendien, 1'e wist het nooit met die dorpsgoden. Dus
ging hij de volgende ochtend vroeg met een kom rijst de
tempel binnen. En zoals altijd

zitten. Toen
zag
hij

hij de boeddha onbeweeg-
zichlijk op zijn troon

plots wat ritselen. Vanuit zijn ooghoeken
iets naar rechts bewoog, vervolgens naar
donkere stem zei: 'je wensen zullen worden verhoord
als je je dochter laat trouwen met de herdersl'ongen
die bij jullie in dienst is'.
Als door de Ì¡liksem getroffen rende de l¡oer naar
huis en riep tegen zi;'n vrouw: 'het is waar.
De boeddha heeft gesproken. We moeten
zijn wil zo snel mogelijk uitvoeren.
Het huwelijksfeest duurde drie dagen I
en nachten en vanafdie tijd t !
k'¡¿amen er veel jonge meisjes j I

naar de tempel om tot deze i I

boeddha te bidden. Ook de \

wouw van de herdersjongen kwam
er vaak om hem te bedanken, maar de
slimme herder heeft aan niemand, ook niet
aan zijn vrouw verteld waarom de boeddha
juist hen had geholpen.
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I(gANDRo, TEvENDE TTEFDE
ErN orrlro¡TrNc MET KrraNono Ts¡nrNc Crröonor

De Lepchø's, de eerste bewoners vøn Sikkim, noern-

den hun lønd 'Nye-mae-el' of 'pørødíjs'. De løtere

bewoners de Tsong noemden het 'Su-khím of 'het

gelukkige huis'. Díe benømingen zijn meer døn

w&ør. Overøl in Sikkim kun je de heilige berg

Kanghenjunga møjestueus zien uittorenen boven de

toch niet rnisselijk hoge heuvels vøn het groene dwerg-

støøtje. Heilig zijn ook de meeste dorpjes en stødjes

orndat er in de loop vøn de eeuwen overal wel een

wijze lømø voorbijgekomen is, d.ie een klooster of
stupø opgericht heefi. Op sommige plekken zijn drie

lamø's elkaør tegengekomen en heeft de hele streek

een mystíeke verhevenheid meegekregen. In de hoofd-

stød Gøng\ok woont de meest voorøanstøønde vrou-

welijke meester vøn het Tibetøans boedd.hísme. Vle

gøan op bezoek.

Vanuit India gingen wij, mijn vrouw l(arin en ik, vervoerd
door Sildcim Tiavel & Tours naar Bagdogra Airport. Daar
huurden we een auto. Ons doel was de hoofdstad van Sikkim
Gangtok. De weg ernaartoe heeft 3 miljoen bochten die je
allemaal om moet. In iedere bocht prachtige spreuken die op
de bergen geschilderd zijn: No Hurry, No Worry; Better Míster
Løte, Than A Løte Míster; Curyes In The Roød, Not In Your Cør;
It Could Be Your Last Døy, Not Your Last Cør;. . . . en dan zon-
der een waarschuwing er plotseling tussendoor: [Jse Your
Condom Only Once!

Gangtok is een mooie, schone stad die je nergens het gevoel
geeft dat je in India bent. Het is ook pas sinds 1975 een, onvrij-
willig, onderdeel van India. Op het terrein van het vroegere
koninldijk paleis staat een mooie oude tempel waar l(handro
woont. Het is het Tsuklakhang klooster. Aan de zijkant van de
tempel heeft zij een paar prachtige vertrekken waar ze na een
lang leven in alle rust kan terugdenken aan al die belangrijke
Tibetaanse wijze mannen en vrouwen die een rol in haar
leven gespeeld hebben. In haar kamer lijken ze allemaal te
leven.

Khandro is de meest fragiele, kleine, vrou\M met de krachtig-
ste ogen die ik ooit ontmoet heb. Ze moet al zeker tachtig jaar
oud zijn. Ze heeft alle wijsheid van de grootste lama's in zich
verzameld. En dat kan je zien. Volkomen zichzelf ziI ze in een
tempelkamer van een onwerkelijke schoonheid. Overal waar
je kijkt is het volmaakt. Honderden boeddha's, prachtige
thankhas, fotos van hoge lama's, fotos van haar geliefcle
Tibet, fotos van haar dierbaren. Natuurliik ontbraken ook de
onvermijdelijke yakboterlampjes niet. Deze kamer was heilig
en heilig was alles wat zich in deze ruimte thuis voelde. Daar
mochten wij een paar minuten deel van uit maken.

Khandro sprak geen Engels. Terwijl er een vertaalmonnik
gezocht werd, was het vooral heel mooi stil. Een prachtig uit-

gesproken "whereyoufrorn' werd op ons antwoord "fromhol-
land" gevolgd door een lachje van herkenning en een holletje
naar de provisiekast waar een doos noten-koeken-dadels
gehaald werd waaruit wij iets lekkers mochten kiezen.
Nederlanders moeten hier hoog in de Himalaya eens een
snoepdozenindruk gemaakt hebben. De monnik vertaalde
zacht en vol eerbied Karins mooie woorden. I(handro gaf met
haar mooie stem antlvoord en bleef maar glimlachen. Ik luis-
terde vol bewondering naar haar Tibetaans en moest later
bekennen dat ik eigenlijk niet naar de vertaling geluisterd
had, zo werd ik in beslag genomen door de uitstraling van
deze indrukwekkende verschijning. Toen de emotie van het
bezoek bij lGrin tranen bracht, troostte zlj op zcin gevoelige
manier dat ik graag ook wat tranen had geproduceerd. Maar
een man mag niet huilen, heb ik geleerd in alie levens die ik
mij kan herinneren.

Wat later stonden wij buiten en daar ervoeren \Me nogmaals de
schoonheid van deze vrouw toen ze ons in de deuropening
nog een filmrolletje, dat we waren vergeten, aan kwam geven.
De late middagzon gaf haar een aureool van liefdevolle vrien-
delijkheid.
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je het niet verwacht
had, maar die je ont-
zettend kunnen ont-
roeren omdat het
zoveel betekent voor
jou op dat moment.
Dat je iets oneindigs
groots gaat ontdek-
ken in iets oneindigs
ldeins. Daarin zit voor
mij ook een heel we-
zenlijk stuk spiritu-
aliteit: dat je het hele
grote, oneindige, ont-
dekt in het hele klei
ne en ook in het hele
concrete. Dat is iets
heel ontroerends, niet
een ewaring waar je
ineens wegzweeft
van de concrete wer-
kelijlJreid rn 'empti-
ness',het grote mede-
dogen, maar dat je
ontzettend geraakt wordt door iets kleins, een klein teken van
wiendschap. Dat je die hele grote begrippen heel concreet
tegenkomt. Een soort invuloefening van al die hele grote
begrippen waarover je in de spirituele literatuur leest, en die
je dan heel concreet ervaart.

Wer rs Jorrw BELANGRTJKsTE lrs GrwÉrsr?
In mijn eigen leven moest ik echt leren gronden, leren aar-
den, leren het in de praktijk van alle dag te doen. Ik was zo
rond de dertig, ik had mijn doctoraal theologie gedaan en ik
had al een leuke baan gehad als artistiek leider van een
theater- en danscentrum, hier in Nijmegen. Toen heb ik beslo-
ten me in te schrijven voor een opleiding ziekenverzorger in
plaats van aan een proefschrift te gaan. Men vond eigenlijk dat
ik door moest gaan met een proefschrift of zo. Dat had ook
heel goed gekund, denk ik. En toch heb ik gekozen voor de
opleiding ziekenverzorging. En dat is eigenlijk mijn øshrøm
geweest. Daar heb ik heel veelhumbugleren loslaten. Ik zat in
de klas met meisjes van de huishoudschool en als ik moeilij-
ke woorden gebruikte, dan zaten ze me heel weemd aan te kij-
ken. Zelfs als ik hoofdzinnen met twee bijzinnen ging gebrui
ken of zo, dan waren ze me al helemaal kwijt geraakt. Ik
moest heel kort, direct en concreet leren praten om de aan-
sluiting niet te verliezen. Dat had een heel sanerend effect op
mijn taal, maar ook op mijn denken. En ook wat je moest
doen. fe was leerling-ziekenverzorger, je moest bedden opma-
ken en mensen wassen en op de wc zetten. Pas heel veel later
mocht je hun wonden gaanverzorgen. Nou dan steeg je wel
heel erg op de ladder van het medisch gebeuren. Injecties
geven. Maar de basisdingen waren voor mij de leermomen-
ten. Om die simpele dingen goed te doen. Dus als ik iemand
op de wc hielp of er weer vanaf, als ik iemand een wasbeurt
gaf, dat dat een vorm van meditatie was. Gewoon aanwezig te
zljnin dit soort simpele gebaren.
Niet om zoveel mogelijk mensen vóór de kofiìe uit hun bed en
in de rolstoel te hebben zitten. En van de andere kant het ook
weer niet zolangzaarn te doen dat je een weemde eend in de
bijt werd. fe moest wel passen inzcinteam, en dan kijken hoe
je je eigen inhoud kon geven aan de simpele handeling van
het ziekenver zor ger zljn.
Dat is voor mij heel leerzaam geweest, om broeder te zijn en
geen doctorandus of directeur. Dat mensen tegen je konden
zaniken of mopperen, onteweden zljn, dat ze je niet al bij
voorbaat met veel respect benaderen.
Eigenlijk ben je niemand. En ik dacht dan 'nou ja, broeder
vind ik niet niks, dat is niet niemand of zo, dal vind ik moqi
er dan theoloog'.

Ngøwøng Rinchen, d.e pas ontd.ekte hølþroer en Williøm Yøng

Wr rnssrN TIKAAR
rN Bonrrç,qy¡. ont-
MOET, DE PIIK WAAR
Boroorre vERLrcH-
T¡NG BERETKTT. Wer
DEED JE DAAR?

Ik ben naar Bodh-
gaya toe gegaan om
een link te vinden
ftlssen de berg Täbor
en de bodhil¡oom in
Bodhgaya. Tabor is
in de Bijbel de plek
van de transfiguratie
van Christus.
Voordat hij rraar
Golgotha ging, trok
hij zich terug op de
berg Täbor en daar
had je het merkwaar-
dige fenomeen dat
zljn lichaam licht
ging uitstralen. Hij

had maar drie aposte-
len meegenomen, drie leerlingen: Petrus, fohannes en
facobus die dit meemaalten. Het was een merkwaardig feno-
meen. In de theologie - ik heb dat goed bestudeerd - bemoei
en ze zich nauwelijks met wat dat eigenlijk is. Ze gaan altijd
wij snel van Bethlehem naar Golgotha en die berg Täbor laten
ze links liggen. Ik heb altijd het gevoel gehad: wat op Tabor
gebeurde heeft te maken met wat Boeddha meemaakte onder
de boom in Bodhgaya, dat is de verlichting.
Wat ik altijd miste in het christendom, wat meer een religie
van de Verlosser is en wat je in het boeddhisme wel vindt dat
je door je eigen míndheen werkt om bij het licht te komen.
Dat vind ik de ontbrekende schakel - die ontbreekt eigenlijk
niet, maar daar doen we weinig mee - dat is de schakel van de
transfiguratie, van het verlichtingsmoment van de Christus op
de berg Täbor. Wat ik vind ontbreken in het christendom is dat
verfijnde zelf:rnzicht, die geraffineerde psychologie waar het
boeddhisme heel rijk mee bedeeld is. fe zou kunnen zeggen
dat een christen dat kan leren van een boeddhist. Ik merk ook
dat al die mensen die geen boodschap hebben aan de kerk,
wel uitermate geinteresseerd zljn, ja in rijen van drie naar
Dharamsala gaan of bij de Dalai Lama in de menigte zitten
om dat zelfonderzoek, die zelfkennis. Ze willen niet blind
geloven in iets wat een spirituele autoriteit zegt. Onbevangen
zelfonderzoek, dat vind ik een ontbrekende schakel in het
christendom, waardoor heel veel mensen, denk ik, aan de
christelijke boodschap geen boodschap meer hebben. fe kunt
de mensen de reflectie op wie z1j zljn in hun diepste wezen
niet ontnemen, dat mag je ze niet ontnemen, omdat je dan
een heel wezenlijk deel van je mens-zijn, van je wezenlijk
menselijk vernogen braak laat liggen. En juist in het westen
is het onbevangen, kritische denken sinds de Verlichting
behoorlijk in gang gezet. Maar de geinstitutionaliseerde reli-
gies zijn sinds de Verlichting heel zenuwachtig geworden van
die fijne geesten die allemaal zelf gaan denken. Ergens zljnze
altijd bang dat dat dan slecht afloopt, diep van binnen denken
ze dat het zondig is, en dat je eigenlijk door iemand anders
gered moet worden. En het boeddhisme zegt dat diep van bin-
nen dè mens goed is, de Boeddhanatuur heeft. Hij moet door
heel veel haat, niid, jaloezie en onwetendheid heen werken,
dat wel. Daar zljn ze ook heel duidelijk in: het is geen roman-
tisch beeld hoe het ego in elkaar steekt, ongelooflijk hoeveel
truc1'es je kan uithalen met jezelf of met elkaar. Maar ze heb-
ben wel de basisovertuiging dat de mens in wezen goed is.
Het is niet alleen een overtuiging, het is ook een ervaring van
heel vçel mensen ! daann zljn lama's vaak inspirerende voor-
beelden; pmdat je aâYÌ hen ervaart dat ze het niet zomaar over
iets hebben, maar dat ze praten over een ervaring in zichzeTf. 27



je weet hoe het contact kan zljn. Die kinderen begonnen mij
opeens als vader te adopteren. Ineens moest ik wel. Toen ben
ik ook maar ¡Meer teruggegaan naar India. Ik vind India ver-
schrikkelijk! Ik heb een haat-liefcle verhouding met India,
maar ik zit er god-betere-het elk jaar. Maar ik krijg er ontzet-
tend veel voor terug. Het zijn voor mij heel leerzame momen-
ten. Ik ben altijd toevallig ergens waar de Dalai Lama ook is,
vorig jaar bij de Kalachakra en dit jaar bij de teachings in
Dharamsala en ook de Karmapa was daar. En daarna reis ik
naar Dehra Dun, want mijn wiend Diederick had daar een
oude, Tibetaanse vrouw geadopteerd en ik logeerde bij een
Tibetaanse familie die me meteen de volgende dag meenam
"Oh, you should come ønd meet him, ø specíøl øudíence" blj
Saþa Trizin. En de dag daarop: "Nu ook mee naar het hoofcl
van de Nyingmapa, Penor Rinpoche".
In één week had ik alle scholen gehad. En een steeds intiemer
contact zowel bij Saþa Trizin - we zaten in een kamer melz'n
vieren ofzo en ik heb het nog met hem over Bodhgaya gehad
en de problemen die we hadden met de schooltjes en hij heeft
nog een wijze raad gegeven. En bij Penor Rinpoche was het op
zijn slaapkamer want hij was ziek. Zljn wouw moest zijn
hand omhoog houden zodat wij onze hoofden eronder kon-
den leggen. Maar als ik een Tibetaan spreek dan geloven ze
niet dat het echt gebeurd is.

]r rrer ooK DRrr scuoolTJrs opGEzET. Wes oan ooK vANurr
IEN sPIRITUEEL IDEAAL? HoT Ts DATToT STAND GEKoMIN?
Ik vertelde je al over de studiereis van de berg Täbor naar
Bodhgaya. Ik had nog \Mat over van het geld dat ik had gekre-
gen. Ik was daar precies op het moment van het Nyingma

Mönlam festival, in het jaar dat Sogyal Rinpoche in Bodhgaya
les gaf. Dus die heb ik daar ook nog ontmoet. Ik kreeg daar
contact met een Indiër. Als er zo'n prayer festival is dan
komen alle bedelaars uit de hele omgeving ernaartoe, dat is
ontzettend vervelend. Ik raakte in gesprek met een Indiër die
zei dat het beter was om de kinderen een toekomst te geven,
in plaats van ze arm te houden door geld te geven.
En hij zei: "We øre tryíng to do somethíng. Are you interested, to
see?" la zei ik, en toen ging ik bij hem achterop de motor naar
een stel dorpen, waar in een lemen hut met het dak helemaal
scheef erop, echt dertig kinderen in en soort koeienstallen
zaten en daar onderwijs kregen. Toen heb ik, ondersteund
door een groep mensen uit Nijmegen, hem een beetje gehol-
pen daar een stichting op te zetten met een bestuur en hier in
Nederland heb ik een stichting opgezet en toen zijn we met
geld van hier eerst één schooltje, toen twee, toen drie school-
tjes gaan bouwen. Eerst met 6o kinderen, en we zitten nu op

3oo kinderen. Het idee was een beetje - ja, het was mijn idee,
maar dat is soms niet verkoopbaar - om rondom de plek van
de Boeddha in plaats van een dikke tempel neer te zetten wat
nu veel gebeurt, dit te doen. Als een soort hommage aan de
plek van verlichting. Vanuit hier, met geld van hier, maar dan
voor mensen die geen boeddhist zijn, voor hindoe kinderen,
kasteloze kinderen. Dat vond ik een heel mooi idee, maar ik
krijg daar absoluut niet de handen voor op elkaar. Maar goed,
ik vind dit wel een mooi idee, een soort interreligieuze dia-
loog, niet in woorden maar praktisch.

Dawx ¡r v/EL vooR Drr cEspREK.

VTRSTAG PaaSRETRAITE ENGETAND
Met goede herinneringen øøn een vorige Pøøsretrøíte ín ryg9 in Milfi.eld college in West -Engelønd en nø

enthousiøste verhølen vøn Grete, Mørijke en Rinus over het schilterende Høileybury College døt noordelijk

van Londen ligt, ging ik op j øpríl per Easy Jet nøør Engela.nd. Wøt een vootrecht om drie møønden na de

Kirchheimretraite weer nøør Rinpoche te kunnen gaan!

Tijdens het wachten op de bagage bij de caroussel bedacht ik
hoe gehecht ik was aan MIfN koffer met MIJN spulletjes en
merkte nog net op tijd dat een andere dame mijn koffer van
de band pakte; gelukkig bleken we elkaars Engels goed te
verstaan en had ze nêt zcin koffer! In een echte, vierkante,
Londense taxi, waar de bagage naast de chauffeur wordt opge-
stapeld werden Rinus, Marijke, Ramo, May en ik via een inge-
wikkelde route naar onze bestemming gebracht. Het college
bleek diep in Herfordshire te liggen, verborgen tussen groene
heuvels en met bloeiende meidoorn omzoomde holle wegen.
Een imposante oprijlaan met kastanjebomen en een obelisk,
de spreekwoordelijke als biljartlakens geschoren cricketvel-
den, de statige neoklassieke gebouwen, 35o-jarige eiken en
perfect onderhouden tuinen: Haileybury College! Een r5o jaar
oude middelbare school waar 7oo bevoorrechte leerlingen, die
in huizen op het terrein \ /onen, traditioneel onderwijs krijgen.

De grote shrinehøll, waar Rinpoche onderricht gaf leek op een
kathedraal; zeven hoge boogramen aan iedere zijde, hoog en
licht met schuin invallend zonlicht. Rinpoche zeí: Remember,
the whole envíronment in the shrine reflects ønd øwøkens our true
nøture! En het was zichtbaar en hoorbaar hoe Rinpoche zelf
van deze inspirerende ruimte genoot. Il1j gaf ons eerst een

overzicht van zljn reizen van de afgelopen maanden in
Australië en India. Vervolgens begon zijn onderricht meI De
Woorden vøn míjn Yolmøøkte Leraørvan Patrul Rinpoche. Thís
book, zei Rinpoche, ís reølly the book of Vøjrøyønø ønd is uníver-
søIly respected øs the most ímportøü tuxI on Budd.hísm.
Denk niet, ik heb het boek al eens gelezen of ik weet het wel,
wanl'. the more ønd n'Lore you listen, the nLore you heør. Thø more
ønd m.ore you heør, the more you undørstønd. It ís ølways nøw,
becøuse you understønd ntore; ølwøysfresh.
En ik voelde hoe de 'bekende'voorbeelden als 'hoe te luisteren
naar het onderricht, de drie gebreken van het vat, de zes smet-
ten en de vijf verkeerde manieren van luisteren weer door
Rinpoche's onderricht tot nieuw leven kwamen en nog dieper
in me doordrongen en blootlegden hoe mijn gedachten in de
weg zitten als ik denk naar het onderricht te luisteren!

Op weg naar de statige, met eikenhouten lambrizedngen
betimmerde eetzaal, waar grote olieverfschilderijen hingen
van vroegere 'masters' van de school, die met een geleerde
blik en een boek in de hand in een arcadische verte staarden,
en waar de meest heerlijke maaltijden compleet met echte
Engelse toetjes (raspberry crum.ble met custard, mmm....)
geserveerd werden, kwam ik de 'vrouw van mijn koffer'tegen, 29



teruglo,aram woeg iemand of ik daar een verhaal over wilde
schrijven maar ik zou net aan een nieuwe baan beginnen en
schreefeven snel iets op. Daarna ging het schrijven eigenlijk
vanzelf. Ik denk dat het verhaal er al zar maar het lo¡¿am niet
in mijn hoofcl op om er ook mee naar buiten te komen. Pas tij-
dens het proces van schrijven kwamen er dingen bij elkaar die
in het verleden gebeurd rvaren, maar ik kwam ook weer aller-
lei nieuwe mensen tegen die in het verhaal pasten. Zoals bij-
voorbeeld een tachtigiarige non, die dezelfcle tocht rond Kailash
maakte maar dan vijftig jaar eerder. fe kan zeggen dat het toe-
valligheden zljn, maar het boek is eigenlijk ook een beetje toe-
vallig ontstaan.

Anneke:'Scrrnr¡r JE ToEN Dr BEETDEN Noc scHER? wARrN,
MAAKTE JE NOTITIES?'
Myrø:'In mil'n gewone leven houd ik geen dagboeken bij maar
op reis wel. Sommige dagboeken heb ik niet eens meer herle-
zennadar ik ze geschreven had totdat ik het boek ging schrij-
ven. Als je een ervaring opschrijft krijgt het een plaats, tenÃ¡iil
als je het alleen maar meemaakt het weer kan vervliegen.
Door te reizen komen de herinneringen weer tot leven. Op
naar het volgende boek waag ik aan Myra en ze lacht met het
gezicht van een moeder die net l¡evallen is.

Myra refereert in haar boek weinig aan tijd, het lijkt alsof de
jaren die ze beschrijft in elkaar ovewloeien als in een droom.
Ze vertelt hoe haar ontmoetingen met de vele nonnen de rode
draad in haar verhaal vormden. Later bleek dat schrijven een
ontwikkelingsproces is waarin ze zelf eigenlijk de rode draad
was en waar de ontmoetingen met de nonnen op een heel
natuurlijke manier inpasten. Zo groeide een reisverhaal al
schrijvend uit tot een levensverhaal.

Citøøt uit het boek:
'Ik loop in een regenbui door een Amsterdamse straat en her-
inner me hoe ik hier liep met Hans. Op de straat vormen zich
plassen waarin grote druppels opspatten. Ze veroorzaken
luchtbellen die secondenlang op het water lijken te drijven,
momenten in de eeuwigheid, tot ze uit elkaar spatten.

Myrø:'lkheb wel wede met vergankelijkheid. Als je veel reist
zie je het om je heen. Een oud gebouw dat is verbrokkeld met
muren van alleen nog gestapelde hoopjes steen, of bergen die
eeuwig lijken maar door erosie zijn aangetast en daardoor
ronder worden met zachtere vormen. Niets is eeuwig en tijd

is ook maar betrekkelijk. Tijd kan heel lang duren terwijl het
in werkelijkheid heel kort is zoals bijvoorbeeld mijn val uit
een ijswand. Ik viel 45o meter naar beneden, dat ging razend-
snel maar toch kon ik er geen tijd aan vast koppelen. Dat
maakt tijd ongrijpbaar en de dood doet je realiseren dat alles
eindig is'.

Na de dood van Hans reist Myra steeds meer alleen en ze \Meet

niet zeker of dat echt bewust is. 'Het is altijd leuker om met
een maatje Te reizen, je hebt een band, kan dingen delen maar
het is ook praktisch. Maar alleen reizen heeft ook iets heel bij-
zonders, namelijk dat je makkelijker contact met de bevolking
zelf krijgt. fe blijft als je met z'n tvveeën reist toch meer een
soort eenheid en alleen wordt 1'e eerder in hun leven opgeno-
men. Met nonnen waarmee je in dezelfcle kamer hebt gesla-
pen, gegeten en aan lange pujø's mee hebt gedaan krijg je een
band. Alleen leg je makkelijker contact'.

Myra noemt in haar boek Machik Labdrön, Yeshe Tsogyal,
Tulku Urgyen, korø's lopen en heeft het over vele puja's die ze
meemaakte en ik neem aan dat ze boeddhist is. Maar Myra
noemt zichzelf lachend een rand-boeddhist; iemand die nog
geen toevlucht heeft genomen maar wel nieuwsgierig is. 'In
Dharamsala tijdens onderricht vanZljne Heiligheid de Dalai
Lama zat ik niet in de buurt van de vertaling en kon ik niets
verstaan. Een Tibetaan zei tegen me dat het helemaal niets uit-
maakte; door het feit dat ik er zat zou ik genoeg meelrijgen.
Dat was ook zo als ik uren bij de nonnen zar a7s ze beoefening
deden en ik alleen maar keek en luisterde. Maar veel belang-
rijker was dat ik voelde, wijsheid in de boeken gaat wel eens
over de boeken heen, recht het hart in.

Het lijden dat trouwen en kinderen krijgen veroorzaakt noemt
Myra een aantal keren als de motivatie van jonge vrouwen om
non te worden. Ik vraag me af of dat deels is ingegeven door
de moeilijke omstandigheden waarin de Tibetaanse gezinnen
moeten leven.
Myrø:'Dar heeft er zeker mee te maken. Het leven van vrou-
wen in Tibet en omstreken is heel erg zwaa\ veel zwaarder
dan hier in het Westen. De kindersterfte is heel hoog in Tibet
en het moet ontzettend veel pijn veroorzaken als je een kind
op de wereld zet en het gaat dood. Veel wouwen die net zo o:..:'.d

zljnals ik zien er alzô oud- en dichtbij de dood- uit. Dat is niet
alleen door het werken maar ook de omstandigheden als het
klimaat, de aanhoudende kou en de hoogte. Het zijn oerster-
ke vrouwen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk en
door alles wat ze hebben meegemaakt hebben ze een ontzet-
tende levenskracht die ik ook wel veerkracht noem. Ze weten
vaak te overleven met humor en lief<le en dat geeft ook kracht'.

'En de Chinezenl' 'Het is weselijk om te zien hoe een cultuur
onderdrukt wordt maar dat mag je niet gebruiken als alles
omvattend voor de Chinezen. Het is niet de Chinees die zich
misdraagt maar het is voornamelijk de top die de bevelen
geeft. Chinezen worden zelf ook al generaties lang onder-
drukt. Wat ik bij de nonnen herkende, met name bij nonnen
die gevangen hebben gezeten en dagelijks gemarteld zljn, die
kunnen de Chinezen vergeven. Nawang Sangdrol, een non,
die de helft van haar leven gevangen had gezeten zei dat ze
wel boos was en dat vond ik ergens wel goed. fe hebt boosheid
en je hebt woede. Woede zou niet goed zijn maar boosheid is
voorstelbaar, rnaaÍ ze was ook in staat om de gevangenisbe-
wakers die haar al het onrecht hebben aangedaan, te vergeven.

Het boeddhisme blijft toch de drijvende kracht achter het
bestaan in Tibet en de Himalaya. De reis van Myra langs jeug-
dig enthousiasme en oude wijsheid, leven en dood is daar een
prachtig bewijs van.

Mvne or Roov, Vrouwen in Boeddhø's bergen
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D z o gch enkl o o st er b ij geb o uw ø n

harde lijnen (tenzij je grafisch werk doet) - hier in het Oosten
wordt in de tekening alleen met harde lijnen gewerkt; de scha-
duw wordt in het schilderwerk aangegeven. Verder liggen de
meeste onderwerpen tamelijk vast. Een bloem schilder 1e zo,
een aap zo en een boom zo. De leraar tekent het voorbeeld en
ik teken het zo goed mogelijk na. En liefst beter: overtreffen
van je leraar wordt een groot goed geacht, zoals in Europa in
de Middeleeuwen. Ik laat mijn werk aan niemand anders dan
aan mijn leraar zien. Het wordt ongunstig geacht onvolmaakt
werk aan derden te tonen en onbescheiden om met je talen-
ten te pronken. Omdat bescheidenheid zo ongeveer het hoog-
ste goed is in de Tibetaanse cultuut is onbescheidenheid de
grootste zonde. Nieuwsgierigheid wordt echter heel ge\Moon
gevonden: dus, als je je werk aan niemand wilt laten zien,
moet je het onder je kleren en dichtgeslagen vervoeren,
anders gaat men je wagen het te tonen en dan is het weer
onbeleefcl dat niet te doen. Daarom klap ik mijn schetsboek
dicht als ik naar mijn leraar ga, en sla er de shawl vanrnlln søl-
wør kamíesj overheen. (De salwar kamiesj is de Indiase com-
binatie van broek en jurk, ideaal voor het klooster waar je toch
geacht wordt gepast gekleed te gaan.) Hoewel het niet gewenst
is dat leken op de kamers van monniken komen (en omge-
keerd), wordt soms in het geval van een lessituatie een uit-
zondering gemaakt. De instructie wordt echter met open deur
gegeven zodat iedereen weet wat we aan het doen zijn. Dit om
misverstanden en dienovereenkomstig geroddel te voorko-
men.

Na de instructie ga ik aan het werk tot de bel voor de lunch om
twaalf uur gaat. De lunch bestaat uit riist rnet døl (linzensaus)
en groenten. In het gastenverblijf wordt meestal vegetarisch
gekookt; wie vlees wil, kan soms in monnikenkeuken terecht.
Soms hebben we geen kok, dan koken we zelf en dan blijk je
heel goed Europees te kunnen koken in deze Indiase omge-
ving. Vooral de Franse stamgasten zijn er goed in (natuurlijk).

Over stamgasten gesproken: op dit moment zljn er enkele
mensen uit Frankrijk en Engeland, een paar uit Australie en
Nieuw Zeeland en ik. Binnenkort zullen er steeds meer men-
sen komen in verband met de naderende Kerstrekaite die
dit jaar voor de derde keer gehouden wordt. Veertien dagen
lang zal Rinpoche les geven in de morgen; 's middags en
's avonds worden er instructies gegeven voor de beoefening
van een Dzogchen-sadhana en wordt er gedebatteerd over
door Rinpoche aangegeven onderwerpen. Meestal wordt er
ook een lung en eer' enxpowervnent gegeven; en onvermijdelijk
zljn de vele parties in deze tijd van het jaar.

Na de lunch is het tijd voor een middagdutje. Het warme kli-
maat en de korte nachtrust maken dar zeer noodzakelijk. Een
halfuur ofeen uur op een dekentje op de vloer omdat het daar
het koelst is en je niet al te diep in slaap valt.

Monniken ín Dzogchenklooster

Daarna begin ik met mijn Tibetaanse leeswerk. Om vlot
Tibetaans te kunnen lezen moet je simpelweg oefenen, oefe-
nen, oefenen volgens de instructie van je leraar zonder je om
de betekenis van het gelezene te bekommeren. Ik lees de
Tarlam Karpo en doe dat in aangewezen tekstgedeelten drie
keer drie maal. Dat wil zeggen, na drie keer hardop lezen
neem ik een verplichte pauze, die ik vui met bijvoorbeeld
mantra's zeggen, of iets over Thangka's lezen of een kop thee
drinken, waarna ik opnieuw drie keer de tekst lees en daarna
nog een keer. AIs je het zo doet, ga 1e Iangzaam maar zeker
vooruit. Als je het te vaak doet, ga ie net zo goed achteruit als
wanneer je het te weinig doet. Het is als met elke fysieke trai
ning. Het punt is dat je ogen en je mond aan Tibetaanse let-
tercombinaties moeten wennen en dat vergt een bepaalde
aanpak. Op deze manier leren ook de jonge monniken gebed-
steksten lezen. Bovendien is het nuttig voor mijn Engelse les-
sen omdat ik nu de problemen van de Tibetanen beter begrijp
en hun methodes kan benutten.

Van 16.oo tot r8.oo uur ben ik in het Engels klaslokaal in het
woonverblijf van de 'Shedra'-monniken, waar ik mijn leraar
Tibetaans Engelse les geef en hij mij Tibetaans. De 'shedra'-
monniken zou je ook studie-monniken kunnen noemen. Zij
volgen het vijfiarig studieprogramma dat dit klooster aan-
biedt. Het curriculum bestaat uit Tibetaans Boeddhistische
filosofie, Tibetaanse poezie, Tibetaanse grammatica en
Engels.

Hoewel mijn leraar nog :maaÍ kort in het klooster is, zijn we
goede vrienden omdat ik hem al eerder leerde kennen in
Namdroling, het klooster van Penor Rinpoche in Bylakuppe,
een plaats die op zes uur reizen met de bus van het Dzogchen
klooster vandaan ligt.
Het Dzogchen klooster heeft 8o monniken; Namdroling heeft
er 35oo en nog eens 5oo nonnen. Ik ga er regelmatig naartoe
om even in anonimiteit te verkeren en om vrienden te bezoe-
ken. In Namdroling maakt Engels geen onderdeel uit van het
lespakket, dus was het niet ongebruikelijk dat monniken uit
dat klooster soms voor korte tijd naar het Dzogchen klooster
lo¡¿amen om Engels te leren. Zo heb ik er wienden gekregen.
Een van die vrienden doet nu een traditionele drie-jaar-retrai-
te in het retraite-centrum op het terrein van Namdroling. Er
zljn drie momenten op de dag dat je door een bel te luiden,
kunt laten weten dat je iemand daar wilt spreken. Die wordt
dan geroepen en vervolgens kun je zcin twintig minuten
nieuwtjes uitwisselen, boodschappenlijsten opstellen en brie-
ven in ontvangst nemen. De deur gaat hooguit op een kier; je
kunt elkaar dus wel spreken maar niet zien. In het Dzogchen
klooster is het iets minder streng; ook daar is een retraite-cen-
rÍu:m maar de monniken die daar verblijven kunnen na de
Iunch bezocht worden.
Verder ga ik meestal even langs bij de nonnen. De nunnery ))



Interview met Pøulø de Loor

MTDITATIE IN ACTIE
PnurA Dr LooR: "IroER I(opJE DAT JE AFwAST, IS EEN BI¡DRAGE"

'Als ik boven op d.e Dom stø, døn kijk ík na.ar benee".

Pa.ula d.e Loor løcht bij het horen vøn dit lied over

Iltrecht. Vø Leiden, Velp en Utrechtbeløndde ze in

Bilthoven, wøør ze woont met høør møn Møfüjn en

høør kinderen Rein en Coosje. Pøulø is coördinøør

Public Progrøms bij Rígø.

Hor erN JE Mrr Rrcpe rN coNTAcr cEKoMEN?
Mijn studiemaat Alex Peters heeft me 'erin geluisd'.
Hij attendeerde me op "Het Tibetaanse Boek van Leven en
Sterven' en op een bezoek van Rinpoche in de VU. Samen
met rnijn moeder ben ik daarheen geweest, ook zij heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de ontmoeting met Rinpoche. De
introductiecursus was voor mij een logisch gevolg. Sindsdien
ben ik met de stroom meegegaan.

W¡,rtxr¡n ¡rN JE cEsrART MET DE coönorranr¡ vAN DE BEzoE-
KEN vAN R¡Npocrrr?
Dat was in mei zoo3. lanny en fessy Geertsema hebben mij
destijds benaderd. Ik was toen beginnend steward coördina-
tor, Tijdens de meditatieretraite in Lerab Ling groeide mijn
gevoel van dankbaarheid voor alles wat ik van Rinpoche had
mogen ontvangen en wat Rigpa voor mij had gedaan zo sterk,
dat ik op mijn beurt iets wezenlijks wilde bieden.
Voorwaarden voor mij waren wel, dat ik het moest kunnen
combineren met mijn gezinsleven en mijn coachingswerk-
zaamheden. In november zoo3 heb ik de coördinatie nog
samen met Janny gedaan en afgelopen mei op het centrum en
in de VU deed ik het grotendeels zelfstandig.

KaN ¡r vERTETLEN wAT Dr coönorr.retrr rNtrouDT?
Zes weken voordat Rinpoche komt, start ik met het benaderen
van de coördinatoren van de volgende onderdelen: stewar-
ding, kassa, audio/video, attendants, catering, verzorging van
de lama kamer, vertaler, podium, logistiek/vervoer, vrijwilli-
gerskassa, informatie tafel VU, secretariaat. Iedere coördina-
tor regelt zljn eigen team. Ik probeer zoveel mogelijk mee te
denken met iedereen, want alles hangt met elkaar samen. Het
is belangrijk dat er geen eilandjes ontstaan. Van alles wat er
gebeurt, houd ik Patricia Strooper (Nøtíonøl Director) op de
hoogte zodat zlj het totaaloverzicht kan houden
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alles op het goede moment
bij elkaar samenkomt en iedereen op elkaar aansluit.

Geet rn wrr EENS rETs Mrs?
Bij elk bezoek duikt er wel iets op wat speciale aandacht
vraagt, ofis er een steeds terugkerend probleem. Er gaanzel-
den dingen echt mis en alles blijkt weer oplosbaar te zijn! Op
het moment zelf kan je denken dat het onoverkomelijk is, en
is het moeilijk om 'spacious' te zljn. fanny heeft me hier veel
in geleerd.
Soms heb je iets zo goed geregeld dat je denkt "dit kan alleen
maar goed gaarl'; je raakt dan gefixeerd en raakt het totaal-
overzicht kwijt. Als er zich dan iets onverwachts voordoet
waardoor je hele bouwwerk in elkaar stort, lijkt het alsof er iets
mis gaat, maar het enige wat de mist in gaat is je eigen con-

cept daarover. Vaak blijkt dan dat ik op basis van hoop en vrees
bezig ben geweest ("doe ik het wel goedl, wat vinden ze

ervanl") en nauwelijks vanuit verrrouwen en ruimte.

'War was JE GEvoEL NA rrET AFGELorEN BEzoEK rN MEr?

Wat voor elk bezoek geldt, gold ook voor het bezoek in Mei:
het is spannend en veel werk. Er rvas een enorme bedrijvig-
heid op het centrum en in de VU.
Op het moment dat iedereen zit en Rinpoche laat blijken dat
hlj graag bij ons is en geïnspireerd wordt om onderricht te
geven, voel ik me enorm dankbaar dat ik daar een bijdrage aan
mag leveren en kriig daar energie van.

Hrn ¡r¡ Trps vooR MENsEN DrE AcrrErwrttrN woRDEN BrN-
rtrn Rrcpal
Als je iets kan waarvan je zelf denkt: daar heeft Rigpa iets aan.
laat dat dan alsjeblieft weten. We hebben een groep mensen
nodig waar we op kunnen rekenen bij het organiseren van
evenementen. Die groep mensen is er nu wel, maar we kun-
nen altijd nieuwe energie gebruiken! Het is ook goed als meer
mensen betrokken zljn en zich verantwoordelijk voelen. In
het kleine en in het grote; ieder kopje dat je afwast is een bij'
drage. Het is belangrijk dat mensen weten waar ze terecht
kunnen omzídn op te geven. Zelf heb ik in de korte tijd dat ik
deze taak heb, al heel veel geleerd en heb angsten dÍe ik had
overwonnen. Ik hield er bijvoorbeeld niet van om onbekende
mensen per telefoon te benaderen en het vraagt nog elke keer
energie. Toch ben ik er nu aan gewend en doe het met plezier.

Wrrx¡ AspEcrEN vAN rrET oNDERRTcHT GTBRUTK tE Als JE

voon Rrcp¡. ¡¡.N HET wrFJ< BENT?

Ik ga steeds terug naar mijn motivatie en probeer hem ruimer
en ruimer te maken. Als ik dat doe, word ik niet echt moe en
geeft het werk me voldoening. Ook probeer ik me steeds te
herinneren om alles wat ik doe op te dragen en het niet voor
mezelf te houden.
Verder word je om de haverklap geconfronteerd met onder-
linge afhankelijLheid en vergankelijkheid; zodra je denkt dat
iets geregeld en rond is, gebeurt er wel iets wat dat gevoel
onderuit haalt.

Na afloop van het gesprek spoedt Paula zich naar Patricia om
samen met haar de nieuwe locatie voor het bezoek van
Rinpoche op :r2, 13 en 14 november te bekijken.

Mocht je nø het lezen vøn dít ørtíkel vrøgen hebbøn over werken
bínnen Rígpø, døn kun je d,ie maílen nøør Jessy Geertsen+ø. Høør
ømøíI ød.res ís jgeert@tiscøli.nl
Prrrrn Z¡.r.¡¡N , 35



jaar geleden. We klimmen, op het dak van de wereld, op het
dak van de Jokhangtempel en kijken uit over Lhasa. Op de

achtergrond besneeuwde bergtoppen. 'We vergeten-de tijd tot-

dat plõts de vermoeidheid toeslaat. We gaan een dutje doen.

Ondanks mijn voornemen moed te ontwikkelen slaat de

onzekerheid soms toe. Ik vind het toch weer vreseliik span-

nend om op 38oo meter te zlin en te voelen wat dat met mijn
lichaam dõét. Ik herinner me de woorden van Sogyal
Rinpoche: Endurønce is our bígest ørrnour. Contentment our
grea.test treøsure.

Na ons dutje gaan we flink ingepakt op pad. Het is koud bui-
ten. Het stormt zelfs. We dwalen door steegies waar de geur
van wierook en yakboter ons overal tegemoet komt. De vol-
gende dag komen we waar onze voeten ons brengen.'We zien
ónvoorstelbaar mooie mensen en 's avonds doen onze kaken
zeer vanhet lachen. We lopen door woeste wijken met verwil-
derd uitziende bewoners. Overal gedroogd yakvlees en bossen
jeneverbes om te stoken. Kinderen dansen om ons heen en
komen handjes schudden. Stoere mannen met enorme bont-
mutsen op hun hooftl staan te biljarten op straat. Muziek
schalt uit de ramen. Het is een kakofonie van geuren, kleuren
en geluiden. Vrouwen komen naast me staan om te kijken wie
het grootst is. Jean moet fotos van ons maken. Mannen
voelen aan Jean zijn behaarde armen. Snappen niet dat hij
nog een jas nodig heeft. 's Avonds knettert het lrrurwerk om
de demonen te verdrijven. Over twee dagen is het Tibetaans
nieuwjaar en dat zullen we weten!

Op oudjaarsnacht gaan we om or.oo uur nog naar de

fokhangtempel (we kunnen toch niet slapen). De sfeer is
prachtig en grimmig tegelijk. Overal is Chinese politie op de
been. Het is toch het feestje van de Tibetanen en dat moet wel
onder controle blijven. Rondom de fokhang staan honderden
pelgrims in rijen om naar binnen te mogen. Ze zien er prach-
tig uit in hun mooiste nieuwjaarskledij. Midden in de nacht
lijkt het vuur van jeneverbes en oude gebedsvlaggen nog gro-
tere hoogten te bereiken. Het geluid van houten blokken en
leren schorten die de grond raken tijdens het doen van pros-
traties klinkt ons onwerkelijk in de oren. We zljn anno zoo4
getuigen van een wereld waarvan je zou zweren dat die niet
meer l¡estaat.

Na een voor ons heel korte nacht is het dan nieuwjaarsdag
geworden. Wanneer we het Barkhorplein oplopen weten \Me

niet waar we kijken moeten: stoere mannen met linten in hun

lange haren, wildwest laarzen, veel te grote iassen van, yak-

huiã, afgezet met luipaardenprints. Vrouwen in prachtige
chuba's èn de mooiste sieraden om hun hals en in hun haar.

Overal bedelaars. Ik vergeet nooit de les van Ian Maxwell waar-
in hij zei dat het niet aan de bedelaar is om dankjewel te zeg-

gen maar aan ons voor de kans die we krijggn om vriigevig-
Éeid te ontwikkelen. De Tibetanen zelf lijken deze les allemaal
te hebben geleerd. Wie wat missen kan, geeft aan wie niets te
missen heeft.

Boven op het Potalapaleis wappert de Chinese vlag. Chinezen
maken virkleed in Tibetaanse kleren gezelligheidskiekjes van
elkaar. Komt niet alle lijden voort uit onwetendheid?

Aan het einde van de dag is de enorme rij voor de fokhang
geslonken. We sluiten achter aan en mogen nog naar binnen.
De sfeer in de tempel is prachtig. Deurtjes die het hele iaar
gesloten z1jn, ztjn vandaag geopend. We zien de prachtigste
boeddhabeelden. Overal wierook en boterlampjes. Het is
lrehoorlijk donker. Dat maakt de sfeer heel intiem. Zíveel
indrukken. 26 vee7. Zô druk. Zó indrukwekkend.

Dan op zz februari naar het Drepung en Nechung klooster.
Het is weer feest. Lange rijen om zegeningen te ontvangen. Al
snel heb ik twee kleine wiendjes die niet meer van mijn zijde
wijken. We praten met ons hart. Ik voel me zo intens blij dat
ik Losar in Tibet mag meemaken. Na vijf dagen lijken de beel-

den bijna vertrouwd, maar het blijft natuurlijk fantastisch exo-

tisch, deze prachtige mensen in hun goudbrokaat en lui-
paardvellen. All phenomenø should be regørded' øs d'reørns. Niet
zo moeilijk hier.

We kopen kJeine wind.horse papierrles en gebedsvlaggen en
klimmen nog eens r5o meter hoger naar een bergtop om de

wíndhorse papiertjes aan de wind mee te geven. De vlaggen
knopen we vast aan duizenden andere gebedsvlaggen die de

afgelopen dagen zljn opgehangen en wapperen in de wind.
Dat de wind mijn smeekbede om vrijheid van lijden voor alle
levende wezens maar rnag verspreiden. Ik voel me volmaakt
gelukkig op deze tweede Tibetaanse nieuwjaarsdag. Gelukkig
met \¡/at is en wat eens \Mas of nog ooit zaI zljn.
Socrates zei het al: Wie het minst wil, staat het dichtst bij de
goden. Dank je wel Lhasa. Dank je wel Tibet. Land van Guru
Rinpoche. Land van Sogyal Rinpoche.

Kanrn foNxrns

3
p

Døvotie voor d.e Jokhøng Tempel
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TrMPEtNIEuws
DrE GoErE ouwE TIJD IS NU...

Meer in z'n sas dan op deze foto heb ik Rinpoche zelden
gezien, hij staat op de plek waar volgend jaar om deze tiid z11n

ãtoel zal staan en waarvandaan het onderricht zal worden
gegeven. Eind mei waren we met de fondsenwervers uit alle
Íanden bij elkaar in Lerab Ling en zagenrner eigen ogen hoe
de bouw van de tempel als een bloem in het voorjaarszonne-
tje de grond uitschiet. Het is bijna niet meer te achterhalen
wat er vroeger op de plaats van het nonnenhuis heeft gestaani

dat moeten de chalets zijn geweest, of waren het de tenten?
Maar wennen aan iets moois is niet echt moeilijk, Lerab Ling
zal nooit meer zlin zoals we het hebben gekend. Straks gelo-

ven we zelf niet meer dat we met zovelen in die kleine onder-
richttent zauen, lnlj lijkt nu zelfs gekrompen door de omvang
van de tempel. Die goeie ouwe tijd is nu, we schriiven geschie-

denis. Ik ziè al voor me dat we het met elkaar hebben over de

periode voor- of na de tempel als een soort scheidslijn in de

volwassenwording van Rigpa.

Rigpa zal ook veranderen, het Instituut van Wijsheid en
Compassie dat in de tempel gevestigd wordt, zal een van de

toonaangevende studiebronnen worden van Tibetaans boed-
dhisme in de wereld. Er komt een bibliotheek met authentie-
ke Tibetaanse boeken maar ook een ultra modern electronisch
centrum van waaruit- met de laatste technische snufies -het onderricht over de hele wereld verspreid kan worden. Een
beetje zoals we nu al experimenteren met audio- en video stre-
aming, maar. dan'live'. Het gebouw wordt gedecoreerd met
beschilderin$en door Tibetaanse kunstenaars en er komt een
museum van heilige beelden en relikwieën. Om het gebouw
worden meditatietuinen aangelegd en als die lrJaar zljnkan de

rust wederkeren in deze krankzinnige bouwput.

Klaar voor de drie jaar van intensieve beoefening beginnenl
Nou, ik denk dat r /e een heel eind komen maar 'klaar' is een

woord dat ik niet in mijn mond durf te nemen. We moeten
nog een eindje en niet alleen met de bouw maar ook met de

fondsen daarvoor. Dus wil ik iedereen die aan de tempel heeft
bijgedragen opnieuw vertellen wat een impact jullie bijdrage
heeft op- de toekomst van het Tibetaanse boeddhisme in de

Westerse wereld. En degenen die nog niet in de gelegenheid
zijn geweest een donatie te doen, zou ik willen uitnodigen om
alsnog aan boord te stappen en mee te komen op deze magi-
sche reis de toekomst in.

Tot slot zou ik iedereen die dit leest willen aanraden van de

zomeÍ naar een van de retraites te gaan want dan kan je met
eigen ogen zien hoe groots, veelomvattend en perfect
Rinpoche's visie is.

Bon voyage!

Arrr.r¡xr H¡xrr¡a¡r

SoguøL Rínpoche "on støge'

Tempel in øønbouw
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VAN IIET MANAGEMENTTEAM

FrNANclËrE RESuTTATEN RIGPA
Om jullie een idee te geven hoe vorig iaar er financieel uit
heeft gezien, geven we jullie hierbij een kijkje in de financië-
le keuken van Rigpa. Het is fijn om te melden, dat we zoo3
met een positief resultaat van € i.ooo.- hebben afgesloten.
Het resultaat was echter wel een stuk minder dan in zooz.

in Amsterdam en Groningen waar cursussen worden gegeven

en beoefening wordt gehouden, en de acLiviteiten van het secre-

tariaat en de administratie. De indirecte kosten daalden met
€ r2.ooo tot € ro4.ooo. Dit werd verooraakt door een daling
in de loon-, commuhicatie-, algemene- en bankkosten. Alleen
de huisvestingskosten gingen iets omhoog ten opzichte vaî 2oo2.

Bovenstaande hebben we nog even kort samengevat.
Rrsurreer urr Acrrvrr¡rrrN EN DoNATTES

Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn cursussen,
donaties, en evenementen.
De inkomsten van cursussen rvaren per saldo e 4z.ooo. Dat
is c 9.ooo minder dan in zooz. DiT werd veroorzaakt door
een vermindering van het aantal cursisten.
De inkomsten uit donaties bedroegen in zoo3 in totaal
c a6.ooo. Dit bedrag bestond grotendeels uit Remembership
bijdragen van € 29.ooo, die in vergelijking met zooz gelijk
bleven. Overige donaties en inkomsten daalden ten opzichte
van 2oo3 met € r9.ooo terug tot € 7.ooo.
Per saldo l¡rachten evenementen (bezoeken van Sogyal
Rinpoche en andere leraren) € 24.ooo op. Dit is e 16.ooo
minder dan in zooz. Dit werd voornameliik veroorzaakt door
de huur van de Duif bij het bezoek van Rinpoche in november
2o03.
De nieuwsbrief werd in een nieuw en mooier jasje gesto-
ken en als gevolg hiervan daalden de inkomsten hiervan tot
€ r.ooo (zooz: e 3.ooo). Ook liep het aantal abonnees wat terug.
In totaal hadden we in zoo3 € 52.ooo minder inkomsten uit
activiteiten en donaties vergeleken rnet 2oo2.

I¡iprnrcrr KosrEN
Indirecte kosten betreflen het in stand houden van de centra

2oo3
(euro)

Inkomsten uit activiteiten r64.ooo
Directe kosten 57.ooo
Resultaat uit activiteiten roT.ooo
Indirecte kosten ro4.ooo
Resultaat Rigpa l.ooo

2002
(euro)
r97
46.

.ooo
ooo

r5r.ooo
rr6.ooo
35.ooo

Hoewel 2oo2 een uitzonderlijk goed jaar was zien we dat de
inkomsten uit activiteiten een dalende trend hebben ingezet.
Met de periode van 3 jaar Intensieve Beoefening in het
vooruitzicht, verwachten we hierin voorlopig geen verande-
ring. Daarom bezint het management team zich momenteel
over de inkomstenstructuur van Rigpa Nederland. Gedacht
wordt onder meer aan een grotere nadruk op inkomsten uit
remembership en donaties middels een al dan niet verplicht
lidmaatschap.

Allebedrøgen in dít ørtíkel zijn øfgerond. op € 1.ooo.

We hopen jullie hiermee geinforrneerd te hebben.

Vrøgen kun je doormøílen nøør: píeter@rigpø.nl

VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

HEr Rrcpn cuRRrcuruM

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
spirituele pad aan bod komen.

INrrooucrrr-cuRsus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tíbetøønse Boek vøn
Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche ziet

Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven als basishandlei-
ding voor degenen die het Tibetaans boeddhisme in het alge-
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen bestuderen
en in de praktijk brengen. Rinpoche onderscheidt in het boek
vier fundamentele thema's, de zogenaamde vier pijlers: medi-
tatie, de geest thuis brengen; mededogen, het wensvervullen-
de juweel in jezelf vrijmaken; devotie en de beoefening van
goeroe-yoga; en reflectie over leven en sterven leidend tot dat
wat daaraan voorbij is, de Natuur van de Geest.

De cursus bestaat uit een kennismaking met de basisprinci-
pes van meditatie, het beoefenen van compassie, reflectie op
leven, dood, karma en de betekenis van boeddhanatuur, de
potentie die ieder levend wezen heeft om volledig zijn verlich-
te essentie te laten ontwaken. Ook zal aandacht besteed worden
aan het volgen van een spiritueel pad in de moderne maat-
schappij, devotie en de unieke relatie tussen leraar en student.

De cursus staat open voor iedereen die kennis wil maken met
bovengenoemde thema's. De bedoeling van de avonden is dat
de cursist door middel van recent onderricht van Sogyal
Rinpoche op audio en video, door instructies en gezamenlijke
beoefening, direct ewaart wat de betekenis van de thema's is
en daarbij ondersteuning vindt om deze ervaring in zljn of
haar leven toe te passen. Naast meditaties en geleide visuali
saties zal er ruimte zljnvoor het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen en het stellen van wagen. De cursus bestaat uit
tien avonden. 4r
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Cunsuss¡N t* AMSTERDAM
Cunsus

Mahayana
Blok 3

Ngöndro
Blok 3

Natuurliike
Grote Vrede
Blok 3

Stroom r
Blok 3

Introductie-
cursus

Stroom r
Blok z

Ngöndro
Blok 3

Introductie-
cursus

DAG

maandag

dinsdag

woensdag

zalerdagen
en zondagen

zaterdagen
en zondagen

DATA

Sept. z7
Oct. 4, rr,
Nov. r, zz,
Dec. 6, 13

18, z5

DATA

Sept. rz
Oct. 9, lr
Nov. z8
Dec. 19

Oct. ro en z4
Nov. 6 en zr
Dec. rz

OcI. 3, 17,3o
Nov. zo
Dec. rr

TIJD

r9.1o - 2r.45

TIJD

ro.3o - 16.oo

2o.oo - 22.15
zondags
ro.3o - 16.oo

PIAATS

Rigpa Centrum

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6r

29

6r

6r

6rdinsdag

55

Sept. z8
Oct. 5. 12, 19, 2(r
Nov. z, 23, 3o
Dec.7, t4

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

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

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

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

ro.3o - r8.oo Rigpa Centrum 6r

Stroom r
Blok 3

donderdag

Introductie- wijdag
cufsus

Boeddhistische zondag
filosofie

Cunsus DAG

Sept. z9
Ocr. 6, ry, zo, z7
Nov.3, z4
Dec. r, 8, r5

Sept. 23, 3o
Oct.7, t4, zt, z8
Nov. 18, z5
Dec. z, 16

Oct. r. 8, r¡,, 22,29
Nov.5, 19, z6
Dec.3, ro, t7

Sept. z6
OcT. z3 en z4
Nov. zr

6¡

6r

55

A-on¡S.' AlIe cursussen in Amsterd.am word,en gegeven ín het Rigçtø Centrum, van Ostødøstrøøt joo, Amsterdøm

CunsussEN rN UTRECHT
PIAATS

Centrum Well

PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6r

Mahayana zaterdagen
Blok 3 en zondagen

ro.3o - 16.oo Centrum Well

ro.3o - i6.oo Centrum Well

ì

6r -' r"/ tSít,,
T rv-

- .- l 
'¿ t- lÙ l?t¿r

6r

75

75

A-on¡ss¡rv'. De cursussen ín IJtrecht word.en gegeven ín Centrum Well, ooøIenstra.a.t 42, IJtrecht

CunsUSSEN IN GRONINGEN
Cunsus DAG DAIA TIJD

2O.OO - 2,2,.15 Centrum

zondag

PLAATS PRrIs (€)

75

MTNTMA (€)

6tWoensdag
en een hele

Sept. 14 en z8
Okt. iz en z6
Nov. z, 9, 16, z3
Dec. 7 en 14

Woensdag (6x) Sept. 8, rS, 22,29
en een hele Okt. 6, 13 en
zondag ry þonåag)

2o.oo - 2,2.15 Centrum 75

27

3,7o,77,24
r,8, r5

9 (zondag)

okt.
Nov
Dec.

lan.

Centrum

Aonts: De cursus ín Groningen wordt gegeven ín het Rigtrtø centrurn Groningen, A-weg ß, Groningen
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De mantra's die worden doorgegeven zljn de maandeliiks
geaccumuleerde Vajra Guru mantra's en de Vajrakilaya
mantra's en eventuele andere mantra's die tijdens een 'practice
intensive', een periode van intensive beoefening, worden
gewaagd te doen.
Dit jaar, het 'Houten Aap jaar-zr3t' dat z¡ feìrruari is begon-
nen, is een Guru Rinpoche jaar, Rinpoche heeft ons daarom
gewaagd om verschillende mantra's en gebeden te accumuleren.
Rinpoche waagt dit te doen, niet voor hem, maar omdat het
ONS kan inspireren en iedereen kan hier aan deelnemen,
meditatiemandala studenten, ngöndro en dzogchenmandala
studenten. Rinpoche heeft benadrukt dat voor de hele Rigpa
sangha de belangrijkste beoefening Lama'i Naljor (Guru Yoga) is.
Het komende jaar zullen we wereldwijd roo miljoen Vajra
Guru mantra's accumuleren. Tevens wijst Rinpoche op het
belang om het zeven-regelige gebed tot Guru Rinpoche te
accumuleren. Dit kun je doen binnen de Unifying Practice, de

Ngöndro ofbinnen sadhana's zoals Tendrel Nyesel ofRigdzin
Düpa, afhankelijk van wat je dagelijkse beoefening is.

Op Guru Rinpoche dagen (zie beoefeningskalender elders in
dit blad) zullen we wereldwijd roo.ooo tsok offerandes accu-
muleren. Deze drie accumulaties: de Vajra Guru mantra, het

zeven-regelige gebed en het tsokgebed, vormen het hart van
de accumulaties gedurende dit jaar.

De accumulatie van de mantra en het dokpa gedeelte van
Senge Dongma wordt ook gewaagd gedurende dit jaar.

De kloosters van Dodrupchen Rinpoche en Penor Rinpoche
zullen echter de gevraagde roo miljoen accumuleren. Wij
hoeven dus slechts een symbolisch aantal te accumuleren om
hierin aan deel te nemen, zodat wij ons kunnen richten op
Lama'i Naljor (Guru Yoga).

Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, vragen we ie:
de aantallen een keer per maand door te bellen aan fohan
Diik, tel ozo 668727r
of per e-mail te sturen naar accumulaties@rigpa.nl.

Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
ztjn 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.

RETRAITES MET SOGYAT RINPOCHE
W¡.r.rNrrn EN v/AAR?

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; rond Pasen in Ëngeland; in juni
gewoonlijk in Dzogchen Beara in Ierland en in de zomer perio-
de in het retraite-centrum Lerab Ling in Frankrijk.

Voonwrrl
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankelijk. In de
zomer echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open retraite; een retraite voor ngöndro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zljn rnelt 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 \Mat 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.

G¡oun¡r.rpr EEN R-ETRarT! vTNDEN rR rrKE DAG vËRscurtrEN-
DE SESSIES PI.AAIS:
. 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

Pnarrrscr¡E rNÌoRMArrr
Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken. In Lerab
Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een grote tent. De
deelnemers verblijven in houten chalets of tenten. In
Kirchheim is er een hotel enzlln er stenen vakantiehuisjes. In
Lerab Ling wordt er voor de deelnemers aan de retraite
gekookt, maar in Kirchheim doet ieder dit zelf (er is wel een
restaurant). Soms zijn er mogelijkheden voor kinderopvang,
met name tijdens de uren dat Rinpoche les geeft.

Sprc¡rr¡xr TNFoRMATTE

Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomoda-
tie, de prijs, alsmede inschrijfformulieren, kriigt 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. Je krijgt dan
de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Dus heb je
interesse voor een specifieke retraite, bel even o2o-47o5roo.

Voor informatie over eventueel nog meer retraite-mogeliikhe-
den kunt u contact opnemen met het Rigpa secretariaat. 45
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Rrcpn RE-MEMBERSHIP
Zrvrn REDENEN oM 1tE AAN Rrcpa rE vERBTNDEN

1
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 bifdrage vele malen wordt vermenigvuldigd.

3
Rigpa sponsort de bezoeken van Tibetaans boeddhistische

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

extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

|n, rr wrr DEELNETvTEN AAN rrET Rrcpe R¡-ivrruBrRsurp
k rr¡s vooR DË vof,GENDE oPTrE:

Oprrr L
o Ik betaal tussen € ro,- en € r9,- per maand (c no,-
en c zz8,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik de Rigpa Nieuwsbrief en word ik
regelmatig op de hooge gehouden van de activiteiten.

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

Oprrr 3
o Ik betaal c 5o,- of meer per maand (c 6oo,- of meer
per jaar)
Hiervoor onwang ik hetzelfde als bij optie z en een iaar-
lijkse attentie.

k srrlAr oP DE voLcFNDE wrJzr:
0 MnaNorrr¡Ks vrA EEN AuroMArrscHE BETAITNc

0 f,lanrr¡rs NA oNTvANGsr vAN EEN AccrPTGrRo

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 iaar
openbare lezingen en weekends met Sogyal Rinpoche.

G¡en¡r¡ DEZE ANlvooRDsrRooK opsrr¡RrN Ne.m Rrcp¡.
OT AFGEVEN AAN ÍIET SECRETARIÄAT.

Hrr çrnoNuuMERvAN Rrcpr ts: 3533736
r.r.r.v. SrrcrrtrNc RrcPn, veN Osr¡o¡stne¡r 300,
1073 TW AIv¡srERnAM

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

Neeu

Aon¡s

Posrcop¡
WooNpr¿rrs

TnrrrooN

Drruu

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

-*"#
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dan de hele sangha samenkomt en gezamenlijk beoefent. De
Tsok beoefening is dan ook voor alle studenten toegankelijk.
Guru Rinpoche en Dakini dagen:
t7.oo - r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

IN UTRECI{T
Beoefening in Utrecht wordt gehouden bij;
Gerard Nikken, G. Borgesiuslaan zt-t

Srr¡,rnrrr¡, Dr Sorrna vAN rrET Henr vmv TneNscrNorNrr
Krx¡rrs, Lr¡rorvorrr Vnnrorrr¡rurrD ÉN l¡ue'r Nar¡on
(Gunu Yoca)
Eens in de twee weken doen we enkele van deze beoefenin-
gen. Al deze avonden beginnen ìMe met Shamatha (zitmedita-
tie). Nadat \Me onze geest naar binnen hebben gekeerd recite-
ren we de Soetra van het Hart van Transcendente Kennis,
vewolgens verdiepen we de beoefening door terug te keren
naar de zitmeditatie. Na een korte pauze beoefenen we de ene
week Liefdevolle Vriendelijkheid en de andere week Lama'i
Naljor (Guru Yoga)

Deze avonden staan open voor alle Rigpa-studenten.
(zie voor data en tijden de agenda achterin de nieuwsbrief)
Contactpersoon is: Gerard Nikken: o3o - z71 2583

Ncörvpno-nroEFENrNc
Eens in de twee weken beoefenen we, buiten de bestaande
cursussen en de Ngöndro dagen, samen de Ngöndro. De
beoefening wordt in Utrecht geleid door een instructeur. De
beoefening en de verschillende stadia van de visualisaties
worden door een instructeur begeleid.
In Utrecht vindt deze Ngöndro beoefening iedere tlvee weken
's avonds plaats (zie voor data en tijden de agenda achterin de
nieuwsbrief).
Contactpersoon is: Gerard Nikken: o3o - 2 7t z5 83

Anornr PrÁATsEN: DUN HAAG,
Nr¡rvrrcuN EN ZurprrrN
Tsox op Gunu RrNpocHE EN Dexrxr D¡,c¡r.r
Ook op deze plaatsen komen beoefenaars samen op Guru
Rinpoche en Dakini dagen om de Têndrel Nyesel Tsok te beoe-
fenen. Neem voor de precieze tijd en plaats contact op met een
van de volgende personen:
Den Haag: Harriet Visser o7o 35 4 4rG
Nijmegen: Joost Willems o243 4 8 666

of mobiel o6 r38 76 4o
Zulphen:. Mieke van Vuren o575 47 6o z8

INPOCHEOGYALAeNKoNDrcrNG BEzo EK

Brzorr Socyar RrNpocnr
Vm¡oac 12 wov¡Drsrn oIËNBIR-E LEzrNc

Op ztrrnpac 13 ¡¡ zowoec 14 opsìlsAAnvE¡KEND

Neo¡nr DETATLS woRDrN TE zrtNËRTrtD BËKIND cEMAAKT op www.RrcpA.Nl

AaNKoNDrcrNG OpEN Dec

OprN DAG

Darurvr zaterdagmiddag 18 september zoo4
Tr¡o Vanaf r3.3o kunt u binnenlopen en rondkijken.

Er is thee gezet en er zljn Rigpa-studenten aanwezig om u wegwil's te maken.
Pnorrrrs van r4.oo tot 16.oo uur met daarin een korte pauze.

Graag op tijd aanwezig zijn.
Daarna zal er tot ongeveer 16.3o uur nog gelegenheid zijn een van de aanwezigen aan te spreken.

Pr¡ars Rigpa Centrum, van Ostadestraat 3oo, Amsterdam
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