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Rrcrr:rrrJNrr.r vooR AUTEURS
Lever je tekst aan per e-mail of op een diskette in het formaat
van een gangbaar tekstverwerkingsprogÍamma naar de redac-
tie. Maak de tekst zo rnin mogelijk op. Dus geen tabs aanbren-
gen, niet inspringen of grote koppen gebruiken. Alleen alinea's
en het gebruik van vet of cursief kan worden aangegeven.
Vermeld geciteerde schriftelijke bronnen zo volledig mogelijk
aan het einde van de tekst. Foto's en illustraties ofsuggesties
daartoe zijn van harte welkom. Let daarbij op mogelijke auteurs-
rechten. Als je niet over een coïnputer kunt beschiklcen en de
tekst niet te lang is, kun je deze ook getypt of duidelijk lees-
baar met de hand geschreven inleveren.

OprNrtcsrrlorN Rrcpe-sTcRETARTAAT
Op maandag, woensdag en donderdag van ro.oo tot r3.oo uur

Aoms
Rigpa-centrum
Van Ostadestraat 3oo
ro73TW Amsterdam
tel. ozo-47o5roo
fax ozo-47o4936
e-mail rigpa@rigpa.nl
website: www.rigpa.nl

Foto omslag: Dzogchen Beara
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CoroprroN
De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en is een
uitgave van Rigpa Nederiand met het doel informatie te ver-
schaffen aan iedereen die geïnteresseerd is in en te maken
heeft met het werk van Sogyal Rinpoche en Rigpa. Van
informatie over het onderricht en de bezoeken van Sogyal
Rinpoche tot de ervaringen van zijn studenten wordt de
Nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis geschreven, samen-
gesteld en geproduceerd door studenten van Sogyal Rinpoche.
Houders van alie voÍmen van het Rigpa Abonnement ontvan-
gen de Rigpa Nieuwsbrief gratis. Wie geen student is van
Sogyal Rinpoche kan de Rigpa Nieuwsbrief los kopen voor
€7,5o per nummeÍ of een abonnement nemen voor € 2o,- per
kalenderjaar.
U kunt u aanmelden bij het secretariaat en krijgt dan een
acceptgiro thuisgestuurd. Het opzeggen van een abonnement
dient schriftelijk te geschieden voor r januari van het nieuwe
jaar. Vanwege het onderricht, de gebeden en aÍbeeldingen die
in de nieuwsbrief zijn opgenomen vragen we u deze als
Dharma-materiaal te beschouwen en met de vereiste zorgvil'
digheid te behandelen. Als u de nieuwsbrieven niet wilt bewa'
ren, gooi ze dan niet weg, maar verbrand ze liever.

Rroactrr: Hans Biesboer, Rob Chrispiin, Ulii Fischer,
Henk Heerink (hoofcl/eindredactie), Karin Jonkers (grafische
vormgeving)

Mrr nr;onecEN vAN: Tenpa, foop Agterberg, Marijke Moers,
Ferial Abdoel, Rietje Wesenbeek, Anke Herder, Fia Huizinga,
Rinus Laban, Marjolein Santen, Luc Fransen.
Foro's: Hans Biesboer, Karin fonkers

Oplage: rr5o . Druk: Janssen Heesch bv
Rroactrr-lonrs: Henk Heerink
e-mail: henkheerink@planet.nl

Ouo DrrlnlrA- MATE RrAAL
Als je Dharma-materiaal (tekst of foto's) niet meer nodig hebt,
is het het beste om het te verbranden. Op het kantoor van
Rigpa stapelt het te verbranden materiaal zich op. Wie is in de
gelêgenhèid dit mee te nemen en in tuin of kachel te verbran-
denl Graag even bellen met het secretariaat o2o-47o5roo.
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B ESTE NI EUwSBRI EFtE zERS
Als d.eze Nieuwsbrief op de deurmat ploft, zitten we al weer in het
níewne jaar zoo8. Dat was níet volgens de planning, maar d.oor
zíekte van één van ons liepen de werkzaamheden vertragíng op.
We denken dat er weer een mooíe Níeuwsbrtef Hg!. Het zeer per-
so onlijke v erslag v an Rietj e ov er haar p eno d,e v an ziekte heef. diep e
índruk op me gemaakt. Het zet aan tot denken: inhoeverreheb ík
de Dharma geïntegreerd in mijn d.enken, doen enlaten?
Daamaast natuurlijk de verslagen van verschíIlende retraítes in
Lerab Ling en Dzogchen Beara. Mooi om te lezen hoe íed.er deze
op haar/zijn eígen wijze beleefi (en verwoordt!) en er ínspíratie,
bernoed.ígíng en kracht uit put. Ook een bief van Tenpa, d.ie d.eel

uitmaakt van de rnonastieke sangha in Lerab Líng. We zijn ook
blij dat er a.an onze oproep orn gedíchten of tekstfragmentenwa.ar-
aan jullíe inspíratíe ontlenen, d,oor meerderen gehoor is gegeven.

Tot slot willen we Kain van Pijpen nogbedanken voor haar werk
ín de redac'tíe. Wegens drukke werkzaamheden moest zij helaas
besluíten d.e redaclie te verlaten.

Wíj wensen jullie een voorspoedíg zooS toe. May you be happy,
rnary you be well, rnay you be safe.

j

Namens de redacl.íe, Henk Heertnk



DT wEG NAAR INNERTIJKE VREDE
EN TEVREDENHEID
Hrr HooFDDoEr vAN oNS rEVEN rs oM GEruKKrc rE zrJN

Om te begínnen, ongeacht wie we zijn, het hoofddoel vo.n ons l,even is om gelukkig te zijn; je zou het de kern
van het mens-zijn kunnen n oernen.
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Dit is een uitspraak van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Als
we goed kijken, kunnen we zien dat er twee soorten geluk
zijn. De ene berust meeÍ op lichamelifk welbevinden, je kunt
zeggen, het geluk dat berust op plezier, of het zintuiglijke
geluk. Terwijl het andere soort geluk berust op een diepere,
geestelijke tevredenheid.

'Wanneer je tevreden bent, maakt het niet uit waar je bent, dan
ben je gelukkig. Dat is tevredenheid. En dat is de bron van
geluk. Als je niet tewedenheid bent, maald het niet uit hoeveel
je bezit. Zoals Socrates zei: "Tevredenheid is natuurlijke rijk-
dom. Luxe is kunstmatige armoede." En de profeet
Mohammed zei: "Rijkdom bestaat niet uit een overvloed aan
wereldse goederen, maar uit een tevreden geest."

Shakespeare zei: "Mijn kroon is in mijn hart, niet op mijn
hoofcl. Hij is niet met diamanten of Indische edelstenen
bezet, en niet zichtbaar. Mijn kroon heet tevredenheid. Een
kroon die een koning zelden bezít."

In de zeer beroemde boeddhistische geschriften die de
Dharmapada worden genoemd, zeí de Boeddha: "Tewedenheid
is de meest voortreÍíelijke rijkdom."

Verder zei de grote Indiase meesteÍ, Nagarjuna, die door nie-
mand dan de Boeddha overLroffen wordt: "Er is geen grotere
schat dan tewedenheid." In feite zei hij: "Er is geen mooier
sieraad dan deugd, er is geen gÍotere schat dan tevredenheid,
er is geen beter pantser dan geduld, er is geen grotere ellende
dan onrust, er is geen betere wiend dan edelmoedigheid."

Daarom, als we deze innerlijke wede en tewedenheid bezit-
ten, kan onze geest gelul*ig z1jn, zelfs wanneer we fysiek lij-
den ondergaan.

Grrux EN LTJDEN zrJN AFHANKETTJK vAN DE GEEsr

Dit verklaart waarom er mensen zljn die materieel niets tekort
komen, maar toch onvoldaan en onteweden blijven. Terwijl er
andere mensen zljn die altijd voldaan en teweden z1jn, zelfs
in de moeilijkste omstandigheden.

Aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama wordt vaak gewaagd:
"Wat is nu eigenlijk de kunst van het gelukl", "Hoe kunnen
we gelukkig zijnl" Ik heb hem vaak horen zeggela'.
"Toegegeven, uiterlijke omstandigheden kunnen bijdragen
aan ons geluk en welzijn, maar uiteindelijk zijn geluk en lij-
den afhankelijk van de geest." Dat wil zeggen, hoe de geest
waarneemt met behulp van de vijf zintuigen.

Daarom zeiden de grote meesteÍs uit het verleden vaak:
'Alleen dwazen gaarr op zoek naar geluk buiten zichzelí."
Want zodra je op zoek gaat naar geluk buiten jezelf ben je de
controle kwijt. TeÍrÀriil wijzen en geleerden rveten, dat alle
geluk en de oorzaak van geluk hier aanwezig zijn, binnenin

ons zelf. In je geest en je hart. In 1'e wezen.
Zoals de Dalai Lama vaak zei: "Het mooiste is dat we allemaal
een geest hebben. fe hoeft hem niet te kopen. Die geest van
ons kan onze beste vriend zijn wanneer we hem echt goed
gebruiken. Hij kan het mooiste zilnwat er bestaat."

Maar als je er misbruik van maakt, is hij je ergste vijand. In
het onderricht wordt vaak gezegd dat de geest de bron is van
alles. Hij is de schepper van geluk en de schepper van lijden.

En daarom zeiden veel grote meesters altijd dat het hele
onderricht van de Boeddha in één regel kan worden samenge-
vat. Ik herinner me dat mijn meester, toen hij me een van de
hoogste lessen gaf, zei dat het hele onderricht van de Boeddha
wordt samengevat in:

rang gí sem ni yong su dul
Onze geest temmen

De Dalai Lama zegt ook vaak: "Boeddhisme gaat niet over ritu-
elen, niet over ceremonies, niet over mantra's, niet over yoga.
Ze maken er weliswaar deel van uit, maar waar het echt om
gaat is het transformeren van de geest." Als de geest er niet
door getransformeerd wordt, is het geen boeddhisme.

Sarvrsane EN NTRVANA

Daarom is de geest de bron van alles: fe kunt hem in feite de
schepper van geluk noemen en de scheppeÍ van lijden, de
schepper ook van wat wij sanlsara noemen, en de schepper
van wat wij níwana noemen. Samsara is de cyclus van
bestaan, geboorte en dood, gekenmerkt door lil'den en bepaald
door schadelijke emoties, ons handelen, ons karma. Door
onwetendheid, negatieve emoties, negatief karma, zijn we vol-
komen verwrongen geraakt, wat ze in het Frans tord,unoemen.

Hoewel mensen ernaaï verlangen gelukkig te zíjn,
vernietigen ze inhwn onwetendheid hun eigen
welzijn alsof het hun ergste vijand was. Hoewel ze
hopen aan het lijden te ontsnappen, rennen ze het
lijden halsoverkop tegemoet.

Dit is de inspiratie voor mededogen. Hoewel nirvana letterlijk
betekent de staat voorbij lijden, en verdriet, kan het de staat
van verlichting zelf worden genoemd, van boeddhaschap.
Maar hoe is het dan mogelijk, zou je kunnen zeggen, dat de
geest zowel de schepper van geluk als de schepper van lijden
is? Dat komt omdat wanneeÍ we de geest niet begrijpen en de
geest misbruiken, hij de oorzaak van lijden is. Terwijl als we
de geest begrijpen en weten hoe we de geest werkelijk op een
goede manieÍ moeten gebruiken, hlj de oorzaak van geluk is.

Ik probeer altijd op een aantal manieren het hoogste onder-
richt van mijn traditie met jullie te delen. Dit onderricht is wat
we de 'geest aanwíjzende' instructie noemen f'Poínting Out



Mínd' ínstruction, de instructie waarin direct naar de geest
gewezen wordt, red.], die ons ook de natuur van de geest laat
zien, die ons echt laat zien wat onze ultieme natuuï is, waar-
bij onze wijsheid, onze intrinsieke natuur onthuld wordt. Dit
is ook het antwoord op de vraag die mij gesteld werd: "'Wat is
onze werkelijke natuurl".

Dr crrst Nlan BUTTEN cEKEERD, vERDvAATD rN zrJN pRoJrcrrEs...

In dit onderricht zeiden de grote meesters uit het verleden
vaak: "Samsara is de geest naar buiten gekeerd, verdwaald in
zljn eigen projecties". Hoe is samsaÍa ontstaan? Doordat de
geest 'naar buiten is gekeerd, verdwaald in zljn projecties', in
zijn verhalen, raken we steeds verder vernrijderd van onszelf.
Maar 'nirvana is de geest naar binnen gekeerd, zijn ware
natuur herkennend'. In deze tijd begrijpen mensen in het
algemeen niet wat de geest werkelijk is. Wanneer je het over
de geest hebt, denken mensen dat de geest bestaat uit gedach-
ten en emoties.
Dat is niet de geest zelf, want de geest heeft twee aspecten. Er
is een zichtbaar aspect en de essentie en naftrur van de geest,
dat wil zeggen, net zoals je een zon hebt en zonnestralen. De
zonnestralen zljn als het zichtbare aspect van de geest, de
gedachten en emoties, en dan is er de geest zelf, die, in de
boeddhistische terminologie 'natuur van de geest' wordt
genoemd, de essentie van de geest, de fundamentele geest,
hoe de geest is in zljn ware natuuï. Als je werkelijk de geest
zelf begrijpt, begrijp je ook al zijn manifestaties.

Pnosrrn wrrt DE woRrEr vAN vERscHrJNsElEN TE DooRsNTJDEN

Iemand vïoeg me eens: "Rinpoche kunt u mij alstublieft uit-
leggen wat dit betekent, 'Probeer niet de wortel van verschijn-

selen te doorsnijden; doorsnijd de wortel van de geest"'. Het
was de grote meester Goeroe Rinpoche, Padmasambhava, die
door de Tibetanen lieÍkozend de Kostbare Meester genoemd
wordt, die het onderricht van de Boeddha naar Tibet bracht.
En aan hem dankt het Tibetaanse boeddhisme zijn vitaliteit,
zijn buitengewone kracht, en z11n wijsheid. Dat komt vooral
door Padmasambhava, en hij zei, in een van zijn heel directe
lessen:

Probeer niet de wortel van verschijnselen te doorsnijden:
Doorsnijd de wortel van de geest.
Als je de wortel van de geest doorsnijdt,
Weet je één ding dat alles oplost.
Maar als je de wortel van de geest niet doorsnijdt,
Zul je alles weten, maar voor altijd vastzitten aan éên ding.

Een andere vertaling is misschien duidelijker: 'Onderzoek
niet de wortel van de dingen, maar onderzoek de wortel van
de geest', wat betekent: onderzoek niet de wortel van je
gedachten en emoties; ga terug en zoek de wortel van de geest.
Dit wordt door de gïote meesters gezegd: "'Wanneer je een
steen naaÍ een hond gooit, wat gebeurt er danl De hond gaat
altijd achter de steen aan. Erworden dus veel stenen naar een
hond gegooid. Maar als je een steen naar een leeuw gooit, ver-
roert hij zich niet. Hij kijkt alleen wie de steen gooit en gaat
dan achter degene die de steen gooit aan."

Dus 'doorsnijd niet de wortel van verschijnselen betekent ga
niet achter de steen aan. 'Doorsnijd de wortel van de geest'
betekent: ga achter de stenengooier aan.

Onderzoek niet de wortel van de dingen,
onderzoek de wortel van de geest!
Zodraje de wortel van de geest hebt gevonden,
weet je één ding waardoor alles wordt bewijd.
Maar als je de wortel van de geest niet vindt,
zul je alles weten, maar niets begrijpen.

Er is een vergelijkbare uitspraak van fezus die zei: 'A1 wie zich
zelve niet kent, weet niets, maar al wie zich zelve kent, heeft
zich de kennis van de uitgestrektheid van het heelal eigen
gemaakt".

'Wat er jammer genoeg met ons is gebeurd, is dat we onze
geest naar buiten gekeerd hebben en verdwaald zljn in zijn
projecties, gedachten en verhalen. We zijn verdwaald, steeds
verder verwijderd van onszelf. Er is een beroemde uitspraak:
'We laten onze olifant thuis maar zoeken zijn voetsporen in
het bos.' Dus de olifant is hier, je bent op zoek naar de olifant,
maar in plaats van de olifant te zien waar hij is, zoeken we
naar zljn voetsporen.

Als je de voetspoÍen de goede kant op zou volgen, zou je de
olifant misschien kunnen vinden. Maar het probleem is dat
we hier beginnen en steeds verder bij onszelf \Meg gaan.
Steeds verder weg van het punt waar het om gaat. En daarom 5



is samsara 'de geest naar buiten gekeerd, verdwaald in zljn
projecties'. En daarom doen we ook zo veel, spreken we zo
veel, en denken we zo veel. Maar we hebben geen idee wie
degene is die doet, spreekt, ofdenkt. Daarvoor ontbreekt ons
werkelijk het gewaarzijn of de aandacht.

Hoe dan ook, om een lang verhaal kort te maken, wat is het
belangrijkste puntl fe geest thuisbrengen. Want nirvana is de
geest naar binnen gekeerd, zTjn ware natuuÍ herkennend.
Naar binnen gekeerd betekent niet: introvert worden. Dat
bedoel ik niet. Maar in plaats van naar buiten te projecteren,
laat je de projectie los en raak je niet verdwaald in verhalen.
Bijvoorbeeld door in de meditatie gev/oon je adem te gebrui-
ken als object van je meditatiebeoefening. Het belangrijkste
punt is aandachtig te verblijven in de adem. fe gewaar te zijn
van je adem.

Dus zodra je afgeleid raakt, zouje jezelf de vraag kunnen stel-
len: Hoe is het toch mogelijk dat ik afgeleid ben geraaktl Als
je jezelfdit soort vragen gaat stellen, is dat op zichzelf a\ een
afleiding. Want het enige waar het om gaat is gewoon terug te
komen bij de adem.

In het boeddhistische onderricht heeft meditatie twee aspec-
ten. Een ervan is de geest thuisbrengen. De geest tot rust
brengen die versnipperd is en verdwaald. Ik zeg vaak tegen
mensen dat we overal zíjn en dat er niemand thuis is. En daar-
door kunnen we onszelf mislopen. Wanneer je het hebt over
tevredenheid ofgeluk, is dat een van de redenen \Maarom rve
niet gelukkig en niet teweden zíjn. Zoals de Franse filosoof
Pascal ooit zei: 'Alle problemen van de mens worden veroor-
zaak door zijn onvermogen om rustig alleen in een kamer te
zitten."

Want we weten niet hoe we gewoon moeten 'zljrl. IHoe we van
ons eigen gezelschap kunnen genieten. We hebben geen
flauw benul wie we zijn. Dus houden we onszelf bezig - we
hebben altijd iets nodig: geluid, muziek, wienden, of w - alle-
maal omdat we ge\ /oon bijna bang zrjn om onszelf tegen te
komen.

En wanneer je de geest thuisbrengt, wanneeÍ je jezelf vindt,
dan vind je tewedenheid, dan vind je wede, dan vind je geluk,
dan vind je lieftle. Meditatie kan op heel veel manieren onder-
wezen worden. Als je werkelijk onderricht geeft over medita-

tie, op een heel diepzinnige manier, is het een manier van
z1jn, van je ware natuuÍ vinden.
Zoals ik al eerder zei, de ware meditatie op het pad van ver-
lichting heeft twee aspecten. We kunnen ze wijsheid en
methode noemen; maar het is niet alléén een methode of
techniek, maar ook een vaardig middel, een manier, een gelei-
delijke benadering, om geleidelijk je geest te transformeren,
een vaardig middel dat in feite bestaat uit mededogen. Het is
dus wijsheid en mededogen, of wijsheid en vaardige midde-
len. In het Sanskriet heet het prajna enupaya, díe als de twee
vleugels van een vogel zljn. Het vaardige middel is de geest
weer bijeenbrengen, thuisbrengen, hem tot rust laten komen
in de staat van kalm verwijlen, in de staat van wede.

En dan kom je in contact met jezelf, alle hindernissen tussen
1'ou en jezelf verdwijnen, niet alleen de hindernissen tussen
jou en anderen. fe begint je échter te voelen. En er is geen
angst of verlegenheid meer, je motivatie is werkelijk zuiver.
De hindernis valt weg en je gaat anderen als gelijk aan jezelf
beschouwen. En het wonderlijke is dat, wanneer negativiteit
en negatieve emoties in jou oplossen, je ook een ongelooflijk
gevoel van welzijn gaat ervaren in je lichaam, in je geest.

Daarvan hebben wetenschappers gezegd dat het uitermate
goed voor je gezondheid is. Want wat ziekte of ongemak wordt
genoemd, is aÍkomstig van een toestand van on-gemak. ['On-
gemak' (dís-ease) is de letterlijke vertaling van het Tibetaanse
woord voor 'ziekte', red.] Want in de Tibetaanse geneeskunde,
is de primaire oorzaak van al onze ziektes en ongemakken
niet weten wie je.bent; daardoor ontstaat dat ongemak. En
wanneer 1'e dan ook dat 'gemak', die wijheid vindt, dan wordt
die het grootste medicijn, het grootste geneesmiddel.

Ik denk eigenlijk dat het in deze tijd geen luxe is. Soms is op
deze manier beoefenen een noodzaak om te overleven. Stress
heeft er geen vat op. En ook al is de wereldmisschien complex,
als je dan toch deze innerlijke vrijheid of deze innerlijke
vreugde, of geluk, of innerlijke toevlucht kunt vinden, kun je
het een onbezorgde waardigheid noemen, een soort onbe-
vreesde eenvoud. Hierdoor ben je de complexiteiten van de
wereld de baas, met humor en met mededogen.

Vrnraano EN BEwERr<T DooR DE RrcpaVrnrear,cRorp op BAsrs vAN f,EN
TRANscRTPT @ 2007
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De keuze van Mariolein Santen

Als íemand míj nou maar
had. opgeroapt

en in zijn zak gestopt
en daar gelaten had,

dat af m toe een hand. míj vond,
voelde hoe zacht ik was

en ila.n weer losliet.
Of op de vensterbonk gelegd,

op 't nachtkastje,
ín een romrneldoos.

Dekeukenla!
Ik heb nog nooít eeru reis ge,maak4
ik moest zo nodígwortelsrhieten.

ALs íemand mij nou maor had opgera.o,pt,
er was niets aan dehand. geweest,

ik was kastanjebruin geweest,
ik had geglansd, geglansd,

watlater was ik wat gaan irnpelen,
en dan, nou ja, rnasl nu,

nu rnoet ik onvrijwíllíg transformerm
en níet zdn beetje ook.

En steeds als ik zo orlgweer
gewend.ben aan míjn nieuwe vorm,

steeds als ík zo min of meer
geaccepteerd heb

d.at ik ben zoals ik ben,
d.an ben ik al weer anders.

En als het nu zo til&s d,at ik gekozm had
orn. zo te zijn, dat ík het wílde:

steeds een rtng erbíj,
zoveel soortgenoten ea,n mijn takken

in hun veilíg stekelhuis,
zo anders d.an ík zelf

m.aar wot weet ík hA nog goed.
Ikhebhet opgegeven
te zíjn zoals ik ben.
Ik groei rnaor rnee

met wíe ik worden zol.
{f en toehoor ík
d.at iemand zeg!
hoe mooi ik bm.
In rníjn schaduw
gebeuren díngen

díe de moeíte waard. zíjn.

Tprsxr f.llvsrN, urr: Hrr MoEsr MÀtR ExNs GAAN sNEEuwEN,
Poorulr Avsrrnplrvr, 2003

Marjolein: Heb nog wel even getwijfeld aan mijn eerste inge-
ving, maar vandaagzag ík in de boekhandel bij mij in de straat
de níeuwe bundel van Tsjitske Jansen met voorin een citaat
van Ringu Tulku Rinpoche. Tsjitske past uitstekend in de
Rigpa Nieuwsbrief, dacht ik toen. Het gedicht dat ik gekozen
heb spreekt me op veel manieren aan. Ik lees er niet elke keer

hetzelfde in. Maar voor nu: Ik heb al een aantal jaren een erg
moeilifke tijd, met veel problemen. Toch hebben die proble-
men (ondanks mijn verzet) me ook goede dingen gebracht. En
veel inzichten gegeven. In die zin voel ik me de kastanje die
zijns ondanks is gaan groeien. En zich maar oveÍgeeft aan wat
er gebeurt. Iets anders werkt toch niet!



IN TI
MIJN

JDEN VAN ZIEI(TE: DE TOEVTUCHT,
STEUN EN TOEVERIAu{T

In ditverhoalblikt RietjeWesenbeekterugophaar ofgelopen ziekteperiode. "Veeltnensenvroegenhoereageer-

de je nch op de diognose konker, ile behanilelíng en ile onzekerheíd? Ik vertel dsn hoe h* is gegaan en hoe

ík het heb aangepakt. Als reoctie hoor ík dan vask, schrtjf dot eens op, h* is inspirerend. en het kan mogeltjk
andcren helpen díe in soortelíjke, moeilijke omstandigheilen verkeren."

8

"Ik ben niet uit op waardering, wil niet koketteren met mijn
manier, noch wil ik anderen adviseren hoe zlj met tegensla-
gen moeten omgaan. Hoe je reageert op moeilijke situaties
hangt immers afvan diverse omstandigheden en factoren. De
twee belangrijkste factoren voor mij waren: mijn eerste
bewuste spirituele ervaring als vierjarige in de zandbak en het
boeddhistische onderricht wat ik de afgelopen 13 jaar heb
gekregen.

Zar.rosAK
Als jong kind speelde ik met mijn vriendje in de zandbak en
overzag plotseling dit tafereel. Het schouwen en overzien van
de situatie maalde mijn bewustzijn ruim. Ik voelde me stil,
blij en intens gelukkig, alles klopte. Vanaf dat moment wist ik
dat ik in moeilijke situaties me dit altijd moest herinneren.
Wat het boeddhistische onderricht betreft, ben ik erg prak-
tisch van aard. Ik test wat ik leer uit in de praktijk. Als het toe-
pasbaar is en werkt dan verdwijnt alle twijfel en vertrouw ik
wat ik heb geleerd. Ik ben geen ijverige gedisciplineerde beoe-
fenaar, toch heb ik met de beoefening die ik wel deed en het
gevolgde onderricht een basis gelegd om te werken met mijn
geest. In deze terugblik geef ik enig inzicht in hoe ik het
geleerde heb toepast gedurende mijn ziekteperiode.

Brncrop
In mei zoo5 werd ik gediagnosticeerd met kanker. Na een
operatie en de nodige chemokuren was ik hersteld, maar bleef
ik onder controle. Op 5 december zoo6 kreeg ik bij de regu-
liere controle wederom te horen dat mijn bloed niet goed was.
De kanker was terug. Ik was net twee weken terug van een
trektocht door Bhutan. Ik voelde me goed. Na een klim naar
een bergtop van 4ooo meter was ik ervan overtuigd dat de
kanker geheel overwonnen vr'as.

Ik had veel tempels bezocht, waaronder de tempel van Dilgo
Khyentse Rinpoche in Paro. Deze tempel was voor mij de
meest speciale. Toen ik jaren geleden voor het eerst een foto
zag van Dilgo Khyentse voelde ik me spontaan geïnspireerd
door zijn kracht, zachtheid en liefde. Ik hoorde en las meer

over wie hij was en er ontstond een diep gevoel van geborgen-
heid. \àndaar dat ik bij mijn tempelbezoek naast dankgebe-
den voor mijn herwonnen gezondheid, ook vïoeg om meeÍ
levenslessen op het pad enzljn steun erbij. Maar kanker terug
krijgen was niét mijn verzoek geweest!

DrrvroNtN
Mijn eerste reactie op het slechte nieuws was ongeloof ont-
kenning en afkeer. Ër was vast iets mis gegaan op het labora-
torium. Mijn oncoloog verwees me door en besliste dat er op
korte termijn meerdere onderzoeken moesten plaatsvinden.
Omdat de eerste onderzoeken geen eenduidig uitsluitsel
gaven, bleef mijn aversie voor de kanker dominant. Dit verzet
gaf onrust en ongenoegen. Ik woeg me af hoe het onderricht
mij kon helpen en herinnerde mij het verhaal van Milarepa.
Hij had in eerste instantie ook een aversie tegen de demonen,
die hem in zljn grot opzochten. Hij probeerde ze te verjagen,
echter zonder succes. Toen hij ze uiteindeliik inviteerde, ver-
lieten ze hern. Zo probeerde ik de demonen aversie en angst
voor kanker ook te benaderen. Als ik ruim en accepterend
was, vond ik meer geestelijke rust en acceptatie in mijn geest.
Ik probeerde zoveel mogeliik te beoefenen.

AnNvnanorN
Omdat mijn lichaam toenemend signalen van de zielte gaf en
de tweede bloedcontrole opnieuw positief rvas, zat er niets
anders op dan aanvaarden. Hiermee namen ook hoop en
wees bezit van mijn geest. De onzekerheid over mijn toe-
komst gafveel lijden. De arts vertelde mij dat deze kanker uit'
eindelijk mijn dood zou kunnen worden, zeker als de behan-
deling niet zou aanslaan. Ik voelde me als een klein meisje dat
een veel te gÍote klus te klaren had gekregen. Als meisje zou
ik op de schoot van mijn vader zi1'n geklommen om troost te
zoeken. Hoe doe je dat als volwassenel

Als ik mediteerde en mijn gedachtenzag spoken, vroeg ik om
troost, geborgenheid, steun en kracht. Spontaan kwam Dilgo
Khyentse in mi;'n geest en ik nestelde mij op zijn schoot.
Sogyal Rinpoche zat vooÍ me en adviseerde mij hoe ik met dit



lijden kon omgaan. Deze visualisatie bracht mijn geest op
momenten compleet tot rust. Hoewel hoop en vrees bleven
opduiken, omdat ik met mijn gedachten steeds inhoud gaf
aan hun scenarios. Toch lukte het keer op keer toevlucht te
nemen bij Dilgo Khyentse. Ik kreeg zelfs plezier in dit'spelle-
tie' met mijn geest.

PrJn
Ik besefte dat mijn lichaam ziek was en niet mijn geest. Ik
luisterde en keek naar het onderricht en probeerde zo goed
mogelijk mijn beoefeningen te doen. Als ik mezelf blokkeer-
de woeg ik me af; wat zou Rinpoche me adviserenl De ant-
woorden kwamen spontaan op in mijn geest. Altijd gerela-
teerd aan het onderricht, ik kon mezelf niet voor de gek
houden. Bij pijn ging mrjn aandacht naar de pijnplek, ik
observeerde en analyseerde het gevoel, gaf het ruimte en
geleidelijk aan nam het ongemak af. Ik identificeerde me niet
met de pijn, voelde geen aversie en beschouwde mijn reactie
van acceptatie. Ik relativeerde mijn ongemak door te denken
aan degenen met chronische pijn. Mijn pijn ging weer voor-
bii.

Op 9 januari van dit jaar (red. zooT\, de dag van de definitie-
ve uitslag, luisterde ik in de wachtkamer van het ziekenhuis
naar Rinpoche's stem. Op het onderricht kon ik me niet con-
centreren. Toch gaf dit'lijntie' me een grote innerlijke rust. Er
zaÍenuitzaalingen in mijn hele buik, ik was ernstig ziek, een
chronische kankerpatiënt en snelle chemotherapie was gebo-
den. Als die therapie niet hielp, zou ik snel sterven. Als ik
maar geen kanker in mijn hersenen krijg, ik wil bewust ster-
ven, was mijn eerste reactie.

Zrrvrnwrrrr NEcTAR
Meerdere malen per dag nam ik toevlucht en visualiseerde ik
me weer op schoot bij Dilgo Khyentse. Iedere keer gaf me dat
opnieuw rust, aanvaarding en vrede. In het ziekenhuis besef,
te ik dat ik niet de enige was met (recidiverende) kanker. Ik
zag enkele bekende lotgenoten en we spraken elkaar moed in.
Tijdens de chemotherapie, waarbij kankerceldodend medicijn
via een infuus wordt toegediend, visualiseerde ik het chemo-
gif als helende zilverwitte nectar die door mijn bloed stroom-
de. Ik viel in slaap met de roo syllable mantra en vond er
vrede en rust in.

Ik wilde de dood bewust onder ogen zien, vroeg me af of ik er
klaar voor was. Ik had al meegemaakt dat mijn ouders en oud-
ste zus en vele anderen wedig waren gestorven. Dan lukt het
mij ook, dacht ik. Ik fantaseerde aan wie ik mijn sieraden en
leren jasl'es zou geven. Met miin man, familie en vrienden
besprak ik mijn ideeën en \Mensen over het definitieve
afscheid.
Door er zo over te pïaten had ik nog wat te regisseren, hier-
door voelde ik me geen slachtoffer.

Ecrrt coNracr
Het mooie van het pÍaten over de dood was, dat ik met ieder-
een echt contact voelde. Ook met degenen die er liever niet
over wilden praten. Ik grapte met Rinpoche's uitspraak dat
doodgaan niets bijzonders is: we gaan allemaal en altijd suc-
cesvol dood. Ik gelooftle steeds meer in het gewone van dood-
gaan. Ik herinnerde me dat Rinpoche met lan Maxwell telefo-
neerde toen Ian stervende rvas en hoe Kyabjé Trulhik
Rinpoche teachings gafover het sterven. Ik luisterde opnieuw

naar deze teachings en vond er troost en steun in.

Mijn verdriet om de dreigende dood was vooral dat ik mijn
man alleen achter moest laten. We huilden samen, vooral
omdat we zoveel van elkaar houden en elkaar zo node wens-
ten te missen. Toch voelde ik dat dankbaarheid voor onze
lange, gelukkige relatie op de voorgrond moest staan in plaats
van de angst voor het verlies. De openheid over doodgaan
zorgde voor macabere grapjes, de humor verluchtigde deze
moeilijke periode.

Banpo's
Contempleren op de vergankelijkheid en de dood verdiepten
mijn inzicht. Ik las opnieuw de hooftlstukken oveÍ sterven en
de bardo's in het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. Dat
gaíme enig idee van rvat me te wachten stond. Ik werd er zelfs
nieuwsgierig naar.

In december zoo6 had ik gebeden aangevraagd en ik hoorde
dat er veel beoefend werd vooÍ me. Ik voelde me enorm gedra-
gen door de Shanga en besefte dat een zieke het beste in de
mens naar boven haalt. Zoveel liefcle, meeleven en steun gaf
een enorme kracht, daarvoor ben ik erg dankbaar.

De ziekte maakte dat ik de intensieve thuisretraite optie kon
gaan doen. Na herstel van de kanker begin zoo6 had ik voor
de parallelle thuisretraite optie gekozen. Het excuus geen tijd
te hebben, gold nu niet meer. Ik leer nu dagelijks hoe hard-
nekkig gewoontepatÍonen zijn. 'Gelukkigi beperken de gevol-
gen van de behandeling mij. Bij het vervallen in bepaalde
gewoontepatronen protesteert mijn lichaam.

Lr;orw TRANsFoRMEREN
Ik ben ervan overhrigd dat ziekte zinvol is en gemaakt kan
worden. Bijvoorbeeld door te wensen dat de ziekte het lijden
van anderen mag verlichten of karma mag zuiveren. De beoe-
fening van shamatha, het kalm verwijlen, heeft mijn geest
getraind in aandachtig z11n en gervaar ziin. Als ik vanuit die
alertheid en innerlijke rust naar mijn gedachten, emoties en
reacties kijk, zie ik wat er gebeurt in mijn geest. Als ik niet bij
machte ben mijn geest tot rust te brengen dan vraag ik steun.
Ik haal inspiratie uit de aÍbeeldingen van de Boeddha en mijn
leraren. Regelmatig zie ik oordelen van goed en slecht in rnn
geest opduiken. De liefcle, wijsheid en compassie van de toe-
vlucht helpen mij mild en vriendelijk om te gaan met alles wat
opkomt. Ook neem ik mijn gedachten en gevoelens niet té
serieus. Ik oefen om mijn lijden te transformeren.

UNrrx LEERPRocES
Alles komt en gaat en heeft geen blijvend bestaan. Of de kan-
ker weg blijft, weet ik niet. Ik probeer te berusten in datgene
wat komt. Door de toevlucht is miin ziekteperiode een geluk-
kige en leerzame tijd geworden. Wat er ook gebeurt, ik weet
dat ik er niet alleen voor sta. De toevlucht is mijn gids op het
pad. Ik blijfop het pad en ben ervan overtuigd daiziektè een
uniek leerproces kan zijn."

Rrrr;r WrsrNrrrx
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BnIEF VAN TENPA
Lnnee Lrmc, 22 NovEMBER zoo7

Beste Sangha,

Onlangs werd ik gewaagd of ik een stukje wilde schrijven voor
de Nieuwsbrief. Met alle plezier wil ik graag een beetje met
jullie delen hoe het mij alhier veÍgaat.

Ten eerste is het leven als monnik een zeer grote zegen voor
mij. Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik als monnik ben
ingewijd door Kyabje Trulshik Rinpoche, en sindsdien is het
al een heel proces voor mij geweest op dit gezegend pad.
Iedere ochtend als ik weer wakker word en de robes aantrek,
bedenk ik hoe forruinliik ik ben de robes te kunnen dragen. Ik
sta dan even stil bij de vier nobele waarheden, en reflecteer de
motivatie waarom ik monnik ben geworden. Dit is een hele
hulp en steun vooÍ mij. De robes en de geloften die ik als
monnik genomen heb, zijn een grote bescherming voor mil'
op mijn pad. De hardnekkige gewoonten, de projecties, sam-
sara die zich heel liefelijk aanbiedt, dit gaat gewoon door,
maar het feit dat ik de robes aan heb, op de een of andere
manier snijdt dat door vele patronen en obscuraties. Het geeft
vaak een hele rust en een gevoel van wijheid te beseffen dat ik
niet meer de habits hoef te leven die ik gewend ben.

We zijn nu met 4 monniken en 9 nonnen in Lerab Ling. Wat
een hele grote weugde voor velen van ons is, dat vele Sangha
leden nu ook hun aspiratie voor monnik of non delen. Vóor
mij is dit een hele grote inspiratie. Ik denk ook tevens voor
Rinpoche en de vervulling van zijn Visie. Hij heeft wel eens
gezegd dat hij heel graag ro8 monniken en nonnen in Lerab
Lingzou willen hebben.

Vaak denk ik aan de tijd toen Guru Rinpoche het Boeddhisme
in Tibet heeft gevestigd, en aan de eerste monastics die door
Khenpo Shantarakshita werden ingewijd. In de loop der tijd
groeide en bloeide de monastic gemeenschap in Tibet.
Duizenden en duizenden werden ingewijd, en studeerden de
geschriften van de Boeddha en de commentaren van Indiase

en Tibetaanse leraren. Ik vergelijk vaak datgene wat Sogyal
Rinpoche hier in het Westen onderneemt met wat Guru
Rinpoche toentertijd in Tibet heeft gedaan. Ook Rinpoche
heeft een monastic community opgericht, en de meeste
van ons zijn ook ingewijd in de traditie van Khenpo
Shantarakshita door Kyabje Trulshik Rinpoche. Regelmatig
voel ik me als Tom Hanks'in de film Forest Gump..]. troe ií
het in godsnaam mogelijk dat ik hier in Lerab Ling beland ben
(geboren ergens in een gehucht in Zuid-Limburg), en hoe is
het tiberhaupt te bedenken dat het mogelijk is dat ik, in robes,
aan Rinpoche's grootse Visie kan bijdragen...

Nu ik mij dan in deze positie (als monnik) bevind, is het een
van mijn diepste wensen daadwerkelijk, hetzij op een beschei-
den manier, te willen bijdragen aan de groei en bloei van de
monastic community in Lerab Ling. Die, ik hoop, tot aeons in
de toekomst zal blijven voortbestaan. Dat we daarbij ook de
mondelinge en schriftelijk overlevering van de Boeddha kun-
nen ontvangen, aclualiseren en verder kunnen overdragen
aan de toekomstige generaties.

Met betrekking tot de 3 jaar retraite heb ik weinig mee te
delen. De activiteiten tijdens de teaching periode is denk ik
voor de meeste Sanghaleden wel bekend. Ik heb de tijd en
ruimte nodig om al dit wonderbaarlijk onderricht een plek te
geven in mijn leven. Ik hoop dat de komende practise periode
daartoe kan bijdragen. Ik koester een diepe dankbaarheid
jegens Rinpoche en al diegenen die deze retraite mogelijk
maken.

Ik hoop voor iedereen die nu de retraite in Nederland doet, dat
jullie in de nabije toekomst een strikte 3 jaar retraite in Lerab
Ling kunnen doen! Ik wens jullie veel succes toe op jullie pad
en dat jullie reÍ;aitel de Dharma een gÍoot succes zal zljn op
elk terrein in jullie leven.

Heel veel liefs, TenpaIO



We willen proberen om in elke Rigpa nieuws een klein stuk-
je te plaatsen van Tenpa, om daarmee de band tLrssen ons en
de monastieke Sangha, en Tenpa in het bijzonder, levend te
houden.

We zijn daarom op zoek naar mensen die Tenpa en de
monastieke Sangha in Lerab Ling willen sponsoren. Liefst
met een regelmatige terugkerende vaste gift (bv per maand of
er kwartaal), maar eenmalige donaties zijn natuurlijk ook
zeer welkom. Dus, ben je geïnspireerd, laat het ons weten
(met een mailtie aan mark-mathijssen@planet.nl) of maak
direct jouw financiële steun oveÍ aan Rigpa Amsterdam, giro-
rek.353 37 36 o.v.v. Tenpa.

Met onze giften maken wij het mogelijk dat Tenpa en de
monastieke Sangha zich geheel kunnen wijden aarr de zorg
voor Rinpoche, voor Lerab Ling, voor de Sangha, en zo voor
de wereld. Alvast zeer bedankt voor jullie steun.

Menx M.lrrrryssEN, spoNsoRcoónorxaron Rrcpe Nrornrawl

PS: Heb je nog vragen over de ond,ersteuníng van de rnonastíeke
Sangha, dan bun je míj natuurlijk altijd. maílen (mark-mathijs-
sen @ planet.nl ) of b ellen o z4- j z z 7 j 7 o )

De monniken en nonnen op Lerab Ling wijden hun leven aan
de Dharma en aan het werk van Rinpoche. Hun aantal groeit
gestaag, hetgeen een bijzonder goede ontwikkeling is voor
Lerab Ling, het gehele werk van Rinpoche en de wereldwijde
Rigpa Sangha. Maar met de groei van de geordineerde Sangha
groeien vanzelfsprekend ook de kosten voor hun levenson-
derhoud. Om deze groeiende kosten te kunnen dekken zijn
wij als Nederlandse Sangha gevraagd om jaarlijks c 6ooo bij
elkaar te brengen ter ondersteuning van de gehele geordi-
neerde Sangha in Lerab Ling, en van Tenpa in het bijionder.
Dit bedrag is ongeveer de helft van de jaarlijkse kosten van
een non of monnik in Lerab Ling. Het zou mooi ziin als we
dit bedrag samen kunnen dragen, en zo vanuit Nederland
deze aloude boeddhistische traditie voort kunnen zetten.

NYf /I%'-. -.
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Steeds meer auto s hebben tegen\Moordig een tomtom aan
boord, een -apparaat dat de kortste weg uitstippelt om op de
plaats van bestemming te komen. Dè nieuwite versie ver-
werkt nu ook doorlopend de filegegevens en biedt waar nodig
alternatieve routes. Dit is nog maar het begin. Omdat de voorl
uitgang niet stilstaat, zal de tomtom van de toekomst ook op
de hoogte zljnvan persoonlijke voorkeuren en verandering in
rljgedrag na een paar biertjes. Het apparaat zal er ook acÈter
z_ijn gekomen dat de bestuurder het leuk vindt om op zondag
allerlei kleine B-weggetjes te nemen om meer van 

^het 
landl

schap te kunnen genieten. Het is dan nog maar een kleine
stap naaÍ het overnemen van allerlei andeie taken via cruise
control, afstandsbewaking van voor- en achterligger en andere
veiligheid verhogende functies. Op die manieráálde besruur-
der steeds minder te besturen he6ben.
De parallel die valt te trekken met ons eigen leven zaluwaar-
schijnlijk niet zijn ontgaan. Ook in ons hoofcl zit een bestu-
ringsmechanisme dat onze contacten met de buitenwereld.
regelt. Het levert de tekst waarmee we bij de bakker een
bestelling doen en zorgl er voor dat als we met een brood en
vier croissants naar buiten stappen snel opzij springen als een
fietser ons op de stoep bijna ómver rijdt. Als áa", ove, nage-
dacht moest worden, vr'aren we als soort allang uitgestorvàn.
Ons besturingssysteem waakt over onze veiligheid á kiest de
kortste Íoute om aan wilde dieren ofonvoorzichtige fietsers te
ontsnappen. Tot zover is er weinig aan de hand. Maar er
bestaat ook zoiets als psychologische veiligheid, die groten-

deels wordt bepaald door wat anderen van ons vinden. Door
psychologische veiligheid gelijk te stellen aan fysieke veilig-
heid heeft ons besturingssyteem in de loop van de evolutíe
zich ontwikkeld tot wat we nu het ego noemèn. En door basa-
le reactiepatronen die ons vlucht- en vechtgedrag regelen over
te hevelen naar het sociale vlak heeft dit egó ztclfveráekert van
een eindeloze hoeveelheid taken. Want binnen het sociale ver-
keer zijn zoveel onzekere factoren dat onze interne tomtom
alles konstant in de gaten moet houden. En hoe sterker de
acht wereldse dharma's in ons leven een ro1 spelen, des te
meer overuren ons ego maakt.
Een tomtom in een auto die nooit rijdt heeft geen mfi. Zcin
apparaat kan alleen functioneren als de toekomst in het
geding- is in de vorm van een reisbestemming. Ook ons ego
kan niks beginnen met het huidige momeni. Het ontleàt
zijn bestaansrecht aan het maken van plannen en het oplos-
sen-van prólemen. Als het creëren van nieuwe, veelal inge-
beeldeproblemen even stagneert, wat bijvoorbeeld kan gebàu-
ren tijdens meditatie, wordt het ego in zijn bestaanszekérheid
bedreigd. Dus logisch dat de befaàmde gang naar ons medita-
tiekussen soms veel obstakels en omwegen kent. fe zou kun-
nen zeggen dat deze drie jaren van retraite - ofdat nou thuis
is of.in Lerab Ling - er onder meer toe dienen om onze peï-
soonlijke tomtom zo te programmeren dat het ons feillooi de
kortste weg naaÍ ons meditatiekussentje wijst!

Ror CxnrsnrJN II



CHoKYI NvrMA RINPocHE:.,.WIISHEID KOMT VAN KALMTE
EN VRIENDETIIKHEID,'
Hij is kleín en tenger. Wat opvah, ís zíjn hoge, helilere lach en ur&ríne uítstroling. Cholcyí Nyima Rínpoche,

een grotelama, die zíjn thuisbosís in Nepolheefi, wos in juní 2oo7 wen op bezoek in Atnsterilam.

In het Rigpa Centrum begint zijn lezing met de klassieke
waag: "hoé kunnen wij gelukkig zijnl" De zaal is propvol- Het
enthóusiaste publiek is niet verlegen: "compassie, bodhichit-
ta, en lieftlevóle vriendelijlfteid', wordt er geroepen. Chokyi
Nyima Rinpoche, een lama die voorbij de_mooie worden reikt,
komt met een eenvoudiger antwoord: "geluk is verbonden aan
vriendelijkheid. Als je gelukkig wil zijn, moet 1'e weten wat
wiendelijkheid is."

Volgende vraag: "Waar is geluk te vindenl" "Binnen in je!"
Aldás het publiek. Cholryi Nyima: "lrlJlie zíin goede Dharma
studenten, maar kijk uit met Dzogchen praat. Geluk heeft te
maken met tevreáenheid. Onteweden maakt ongelukkig'
Wanneer we waardering hebben en tevreden zr1n, zlin vni
gelukkig."

Drrp vex BTNNEN rs ER PrJN
De boodschap die Chokyi Nyima overbrengt door het waag en
antwoord spel is: houd het simpel. Zoek het bij iezelf.
Uiteraard is het geluk binnen in je te vinden. De uiterlijke
omstandigheden doen er minder toe dan hoe we lvaarnemen.
Maar vergeet niet dat geluk samenhangt met samenleven en
in harmónie zljn mer anderen. "Als we goed met elkaar
omgaan, zijn we gelukkig. Als we niet goed met elkaar
omgaan, kan het zijn dat we doen alsof we geluldcig ziin, maat
diep van binnen voelen we pijn. Er is een wond en we ervaren
stress."

"Boeddhisme berust op gezond verstand', zegt Rinpoche. "Als
je wrijvingen met anderen hebt, biedt je excuses aan en veÍ-
geef! Wáa?om zouie dat niet doen? "Omdat je ego in de weg
2it, omdat je bang bent", oppert het publiek. "Mooi gespro-
ken', complimenteert Cholryi Nyima. "fullie weten veel, maar
hoeveel breng je in praktijkl Wanneer biedt je je excuses aanl
Tijd is heel bèlangriik. Het beste doe je het meteen. Het zal de
wonden helen. fè zult dichter bij elkaar komen dan voor-
heen."

Lrrr veN MoMENT Tor MoMENT
Chokyi Nyima zet uiteen hoe negatieve emoties, zoals onte-
vredenheid, woede en ialoezie ons in de greep hebben. Op
subtiele wijze weerhouden deze emoties ons ervan werkeliik
wiendelijk te zijn. Ze verstoren bovendien de kalmte en
maken het onmogelijk om shamatha meditatie te leren of
welke andere beoefening dan ook. "Word je dus bewust hier-
van! Leef van moment tot moment: kalm, vriendelijk en met
een heldere geest", Tuidï zlin advies' "Wijsheid komt van hel-
derheid. Wair komt helderheid vandaanl Van wiendelijkheid."

Ieder moment gewaarzlinvan wat er in je omgaat' daar komt
het op aan. Het gewaarzijn neemt toe naar mete er meer
optecht. interesse is in de oorzaak van lijden en het beëindi-
gèn ervan. "Ruim dus die negatieve emoties op. Een ware stu-
áent op het spirituele pad herken ie aan zlin geest die trans-
formeert, zachter en wiendelijker wordt."

Vnr; veN coNcrPTEN
Chokyi Nyima laat het hier niet bii. Hii vertelt over de vier
gedachten die de geest van samsara afwenden. "Een superieu-
ie beoefenaar denkt voortdurend aan de dood. Een gewoon
mens denkt nooit aan de dood. Een gewoon mens denkl tijd
is geld. Een goede beoefenaar denkt tijd is om te beoefenen'"
Err uiteraard komt verlichting niet vanzelf maar moeten we
hard werken om onze verduisteringen te zuiveren, zodat we
de ware natuur van onze geest kunnen leren kennen- Op het
hoogste niveau vallen alle referenties weg. Iser niets om vast
te hóuden. "We zijn vrij van concepten en klampen ons ook
niet vast aan de leegte."
'Wow wat valt er nog veel te leren! Het gevoel waarmee deze
avond met Chokyi Nyima Rinpoche mij verwilt is: hoe fijn is
het dat zoiets abstracts als verlichting verweven is met iets \ /at
ieder moment ook voor een beginner op het pad tastbaar en
toetsbaar is : vriendelijldreid.

Í2 Ur,r,r Frscnsn



VERsIAG Arr MINDAIA RrrnEAT
rN LURAB LtNc
Netterugvon ile Daloi Lomaín Hamburgofikmocht olweernaar de Alt-Mandola'Retreet (AMR) ín Lerab

Líng. Een shrd.ige twintíg joor no hetlezm van de Dhammapoilo en no vele jaren zen'trainingword't ilon

nu het diepe onderrícht von h* Vojroyano oan mij geschonken'

's-Ochtends vertrek ik met mijn voiture goedgemutst uit het
'Sodom en Gomorra a/d Amstel' en een ldeine rz uur later
kom ik aan op Lerab Ling (LL) alwaar ik verwelkomd wordt
door versóillende Nederlandse 3-jaar-retraiters die er alle-
maal gezonden nog normaal uit zien. Als ik hun vertel dat we
hier dé rust komen veÍstoren, reageren ze enthousiast op deze
mogelijlheid om hun Bodhicitta-onderricht in de praktijk te
kunnen verdiepen.

Dat er naast de 3YR-OnSite ook veel aandacht geschonken
wordt aan de HomeRetreat bleek wel uit het feit dat er op LL
zelfs mensen zijn die daarvoor hun eigen spirituele groei
opofferen. Speciaal voor de HomeRetreat werd er tijdens deze
eÏR ook ttóg ".tt compleet nieuw vervolg-p1arr gtlanceerd'
De boodschap"van Rinpóche is dan ook duidelijk "Verspil het
niet!" en "Geef NOOIT oP!".

Losu.rrN
Op de één na laatste dag deden we e-en "Tenshyrk' (lang leven
ceremonie) voor Rinpoche en later die dag was eï een nog pre-
sentatie van Olivief en Elisabeth waarbij Rinpoche onver-
wachts buiten de Tempel ging checken wie er niet bij waren'
Niet veel later vlogen de eerstè mensen al de Tempel naar bin-
nen, waarbii eeri'bevallige amsterdamse' Rinpoche -dl"tbf
zelfs te woord durfte té staan! Even daarna knikkerde
Rinpoche overigens nog spontaan een verdwaalde non naar
binàen o. Mijn gedachtin gingen toen naar een eerdere uit-
spraak; "los Éteà is het enige ántw-oord op vergankeliikheid,
want anders probeer je het natuurlijke pro-ces te-foppen"' Nou,
de AMR was"dus voor mij rveer een geweldige fijne en leerza-
me ervaring.
Vol bepakt áet onmetelijke rijkdommen tufte ik dan ook, met
een wolijk fluitende turbo, blii en -gemoedeliik weer terug
naar het Samsarische Rijk der Nederlanden' Gegroet,
RINUS IÁBAN

Vaprn EN MoTDERvAN SAMSARA
Na het inschriiven rii ik naar Lodeve alwaar ik vertoef in
'Hotel du Norá. Lodeve telt ongeveeÍ Tooo zielen en staat
bekent om de, in paleobotanische kringen, wereldberoemde
groeve "Les Tuilières", alwaar men zich kan verlustigen aan
É"r". p"*-flora, je zult zo iets maar moeten missen'
Any*ay, terug naar áe Bodhicitta, daat ginghet onderricht de
eerste week óver. Rinpoche geeft aan dat negatieve emoties
domzíjnmaar dat wij-nog dommer zijn omdat wij ze verwel-
komen'als biizondere gasten. Als dank doen ze ons pijn, maar
dat schijnen'we telkeás weer te vergeten, waaÍop Rilngche
dan ook ons het advies geeft om juist onze uitzonderlijke
talenten vooÍ vergeetachtigheid in te zetten tegen deze nega-
tieve emoties ondir het mótto: afkeer & begeerte ziin de vader
en moeder van samsara. Rinpoche's onuitputtelijke bron van
originele voorbeelden en uitipraken zouden ons de verdere
retiaite nog prettig gezelschap houden.

Na de Bodhicitta ging het onderricht over Refuge' Guru Yoga,
Mandala offeringi6 Íaramita's etc., u merkt het al, hier werd
de Ngóndro behándeld. Voor de meditatie-mandala-studenten
*", é, een ander pÍogramma (door Christi en Andrew) welke
overigens ook diep iri ging over zaken dre o'a' in de NgÓndro
van b"elang zlin of aan dJorde komen. Daamaast had Rigpa
Yeshe 4 táteá tot hun beschikking om de-kinderen tussen de
, "r, ri iaar bezis te houden. Vanuit Nederland hield Pascal
('g"autÉád. 3 weÈenl) een workshop Pencak Silat waar hij-een
àËmbinatie ían maakte tussen sport en spiritualiteit' We had-
den dan ook niets te klagen over de faciliteiten, de kinderen
onder dak, goed weer, elke dag een geweldige goede macro-
biologische ïnaattijd, en er liepen ruim voldoende care-perso-
nen op het terrein.

IecrrsprtntN
Maar er moest ook gewerkt worden, Rota is naast weÏk een
beoefening en een ierdienste, maar het is tevens ook een
manier oá ipu. 'passieve gasf als 'actief familielid mee te
doen. De AMit. heèft ook een sociale functie en deze is belang-
rijk voor de ontwikkeling van de Sangha, zo rvas het voor mij
ook leuk om de Groningse en Duitse Sangha weer 'ns te zien'
Ook bij het korte Tsok-gebed in verschillende talen was het
weer senieten, waarbii ái. itt het Chinees bij iedereen (de

Taiwaiese meisies zelf induus) goed op de lachspieren werlÍe'

Op deze AMRwaren ongeveeÍ rSoo mensen, waaronder circa
rzo Nl-ers. Zoals we weten, zlinbli Rigpa veel landen-aange-
sloten (>4o) en dat bleek deze AMR ook weer, het is daarom
echt heel tiirot d"t dat Rinpoche elk iaar naar ons land komt! Kíndersangha
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VTRSTAG An MINDATA RETREAT: "OoK
LERAB LrNc MOET IK VZEER tOStATEr./'
Deze zomer ben ik voor het eerst noor Lerab Ling geweest. Ik hod. er al ueel over gehooril en foto,s gezien. Ik
wilde er graagheen. Toch heb ik nogbehoortiik getwijfeld.. Kon ík mijn man enkinderen wel n ilagen olleen
laten? Zou h* niet te ver ziin, te ingewíkkelil en te d.uur? Uiteind.etijk zette ik alle bedenkíngen overbooril.
Ik beslaot met ile eígen auta te gaan en kon drte mensen tneenetnen d.ie op ile Rign-website een lift zochten.
Eentje kon helpen rtjden, d.aarmee werd het een haalbaar plan.

De rit van Amsterdam naar Lerab Ling was al heel gezellig. Er
heerste een opgetogen sfeer en we haáden leuke gËsprel&en.
Carmen die op de achterbank haar aantekeningánËoek aan
het bestuderen was, zei tijdens een tussenstop: ;alles \ryat we
hebben, hebben \Me aan anderen te danken.', En dat was zo!
Zonder elkaar hadden we deze reis niet kunnen maken en ook
niet zonder al die andere mensen die ons bewust of onbewust
op weg hadden geholpen. Na een lange dag in de auto bereik_
ten \Me vlak voor zonsondergang Leráb fiág. fk kon wel jui_
chen. Een padmetprayerflags teidae naar de"tempel. We lever_
991 *tt n"rsagiers aí, maar waÍen te moe om verder nog te
kijken. We moesten door naar een camping in de buurt. Inïetdonker de tentopzetten, een wijntie om de"goede aankomst te
vieren en dan het bed in rollen om de vol{ende ochtend om
7 ll]x op te staan.

IÁr.rosouwpr.asrrc
De eerste teachings in Lerab Ling beginnen om 9 uur. We
reden langs een-prachtig slingererid laàdweggetje. óe essentíal
qolp .of \? yel de beginnende studenten krefen onderricht in
de Lak.e Side Tent.-Eengrote witte tent van hnïbouwplastic die
,nogal in de wind kan wapperen als het hard waait. En dat deed
het de eerste dagen. Het waaide, regende en was koud.. Warme
kleren en regenldeding zijn dus geàn overbodige hxe in LerabIing. De gevorderde groep zat in de tempel. Oók daar kon het
behoorlijk tochten. Voor de life teachíngs van Rinpoche werd
iedereen in de tempel uitgenódigd. Heï was vaak'krap, maar
dat alleen al was een teachíngin gelijkmoedigheid. De áriejaar_
retreatants zaten meestal op de bovenverdieping van de iem_
pel. Het was niet de bedoeling om onnodig sóciá contact met
ze te maken. Zljbrengen bijna de hele dag in stilte door.

De overgang van het gewone leven naar de retraite was
behoorlijk abrupt. Op eens gaat het alleen nog maar over wat
werkelijk belangrijk is in hel leven. Van 's ocËtends vroeg tot's avonds laat ben je daar mee bezig. De eerste dag ïasolwelnlg, maar de rweede dag, voelde- al helemaal goéa. ttging driftig aantekeningen màken om zo goed mo[ehjk te
onthouden wat er allemaal werd gezegd.

Aar.roacrrtssrr
Nu ik djt stuk schrijf, kijk ik bewust niet in mijn aantekenin_
genboekje. .Wat is me bijgeblevenl Want dat moet wel het
belangrijkste zijn. Bijgebleven is mij de sfeer die heel fi;" *"r.
Rinpoche herinnerde ons er telkens aan om op zinvoilá wijze
met elkaar om te gaan. Het verzoek was om toi het lunch_uur
stil te zijn. Dat was níet zo moeilijk. Moeilijker was het om
compassie te hebben voor degenen die echt geen seconde hunmond kunnen houden. Leuk waren ook b-adges die je kon
opspelden: I'm in silence. Als we gingen pr"ï"r, tijdéns de
lunch, was het verzoek: houd de g"r"pr""kA"" positief. Heb het
over het onderricht. Ik heb mijn 6esf gedaan,-maar weet zeker
dat me dit niet altijd geluh is.
Wat ook goed werkte was de aandachtsbel die eens in de
zoveel tijd klonk. De bedoeling was om even stil te zijn en na

te gaan in welke staat je geest verkeert. Was je goed bezig of
was dit een moment om bij te stellenl

DrNcrr;rs vERANDEREN
Ik ben in_het najaar van 2oo j bij Rigpa beland en doe mee aan
het parallelprogramma van de thuiJretraite. Ik merk dat het
me goed doet iedere ochtend shamatha meditatie te d.oen.
Boed9lisme draag ik al vele jaren een warÍn hart toe. Alleen
heb ik lang gedacht dal- ik hei me op intellectuele wijze eigen
kon maken. Dat boeddhisme een lévende, mondehíge tridi_
tie is, wist ik niet. Misschien is het wel ooit tegen me geroe_
pen, maar drong het niet door. Ik wist niet dat àr lama,s"zoals
logyal Rinpoche rondlopen die zich echt bekommeÍen om
het welzijn van wezens. Wat de Dalai Lama dagelilks áeeà,
vroeg ik me nooit af. Nu ik zelf mag ervaÍen wat"het'betekeni
een leraarte hebben, gaalet een weield voor me open. Na eenwat voorzichtige beginperiode met behoorlijk wat argwaan
heb ik een sterke band met Rinpoche opgebouwd. Dooï deze
band en de retraite beginnen ldeine dinÀeties te veranderen.
Soms lukt het iets minder driftig en ongáuldig te zijn en ook
wat aardiger.
Lerab Ting rvas een nieuwe ervaring voor me. Het was de eer_
sle \Mat langere retraite \Maaran ik deilnam. Eerder dit jaar benik voor een weekendretraite naar Haileybury bij London
geweest en uiteraard was ik ook in Doorn voor de pinksterret_
raite met-Rinpoche. De waag die me bezig hield vóór vertrek
naar Lerab ling-was: kan ik me aan geloof en d.evotie overge_
ven. Want daar heb ik best moeite mie. Rinpoche zegt dat"je
een heel eind kan komen met je rationele geest, maar uitein-
delijk heb je devotie en gebed nodig om voórbij je eigen gren_
zen te gaan.

BurcrH vooR DE BoEDDHA
Ik ben niet opgevoed met riflrelen en houd ook niet van uiter_
Jrlt< y9_rt9on wat geloof betreft. De vaardige middelen van het
boeddhistische pad komen best exotisch óp m" ou".. .Waarom
mantra's, buigen voor de boeddha, mala-,s en armbandjesl
Moet ik daaraan meedoenl

Maar wat is.er eigenlijk echt erg aanl Een paar maanden gele-
den kwam ik tot een vreemde óntdekking. Misschien vin]d ikhet gewoon onprettig om publiekelijk ie tonen waar ik ing:l.oo! Ik geloof namelijk best in iets. Mijn geloof is niet klas_
siek christelijk.georiënteerd, maar ontstaan" rond miin twin_
tigste toen ik filosofie studeerde en me bezig hield met: zijn,
bewustzijn en kennisleer. Toen groeide het"ontzag voor hoewondeóaarlijk leven en bewustzijn in elkaar zitten]Ook werd.me duidelijk-dat_de rationele, wetenschappeliike geest zijn
beperkingen heeft. 'Ik weer dat ik niets *à.fi uoia ik een
geweldige uitspraak. Ik vond dat ik de wijheid had te geloven
wat ik wilde. Er moest een positieve kracLt in het universum
z1jn, die boven de mens staat en ons kan leiden en bescher_
men als we eÍvoor openstaan. Dat werd mijn geloof. Ik sprak
eÍ met niemand over. Het is dus nieuw voorlnil om in een
groep met dit soort zakenbezigte z1jn.
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Daarnaast ben ik nogal voorzichtig met geloof en devotie
omdat ik bang ben meegezogen te worden in iets wat ik niet
volledig begrijp. Ik wil niet vervallen in blind geloof en aanbid-
ding. Dat risico is er, ook al kent het boeddhisme het onder-
scheid tussen geloof gebaseerd op ervaring en blind geloof.
De scheidslijn is dun. Daarom probeer ik steeds na te gaan
wat er in me omgaat. Ik moet kunnen voelen dat mijn geest
transformeert, dat mijn ego een opdonder krijgt, dat mijn per-
ceptie verandert en dat ik vriendelijker word. Als ik dat niet
ervaar en anderen het niet bevestigen, is er geen reden om te
geloven.

Irr,rprn:vraNxNcr
In Lerab Ling heb ik me dus bewust aan de sfeer over gegeven
en alle dingen gedaan waar ik normaal niet zo gauw aan mee-
doe, zoals kloksgewijs om de tempel of de stoepa heenlopen.
Want dat brengt verdienste wordt gezegd. Ook heb ik mijn
emoties de vrije loop gelaten en me er zo rnin mogelijk voor
geschaamd. Bij een werkelijk fantastisch geleide meditatie
van Christine Longaker over impermanence biggelden de tra-
nen over mi1'n wangen. Gelukkig had ik zakdoeken bij me. De
dood dwingt je onder ogen te zien wat er werkelijk in je
omgaat. Wat je verlangens en wensen zi1'n. Waar je jezelf voor
de gek houdt en waar het goed zit. De dood wijst je er ook op
dat je je kostbare menselijke leven maar beter kan omarmen.
En steeds merk ik dat ik daar moeite mee heb. Ik snoof in
mijn zakdoek. Het was fijn dat iemand een aÍm om me heen
sloeg. Verder heb ik de laatste dagen van de retraite in de
pauze bewust tijd in de tempel doorgebracht. Het was prettig
om op de kussens liggend naar de grote gouden boeddha té
kijken.

Wat lreel bijzonder was, was de blessíng van Rinpoche op de
voorlaatste dag van ons verblijf. Rinpoche had al zo veel bles-
sings uitgedeeld - om het leuk te houden, wilde hij eens wat
anders doen. We mochten kiezen ofwe een blessíngof eenhug

Als motivatie voor het bi;'wonen van de retraite had ik welis-
waar onder meer ingevuld dat ik de connectie met mijn leraar
wilde verdiepen, maar wat houdt dat eigenlijk echt ini In hoe-
verre voel ik ware devotie, wat toch ook overgave inhoudtl Met
toewijding kon ik mij tot nu toe overgeven aàn het bestuderen
van de teksten en het luisteren naaÍ teachings. Ingewikkelder
is echter devotie voor de leraar. Niet zozeer rationeèI, omdat ik
kan beredeneren waarom het belangrijk is, maar wel om ook
echt mi;'n hart en ziel daar in te leggen.

RrNpocrrr rN DE HuTSKAMER
Ik merk dat vooral wanneer ik familie en vrienden wil vertel-
len over waar ik me mee bezig houd bij Rigpa. Soms sla ik het
feit dat Rigpa de organisatie is van de Tibetaanse meester
Sogyal Rinpoche voor het gemak zelfs rnaar even over. Want
hoe leg ik uit wie Rinpoche is (voor mij) en dat ik echt niet

wilden. Het werd beide. De blessing konden we zelf in de tem-
pel doen. Daarna kregen we de hug in de tuin van Rinpoche.
Het werd donker terwijl we in de rij stonden te wachten. De
bijna volle maan loram reusachtig en roze op van achter de
heuvels. Er was een vuur aangestoken. De kruidige rook kroop
in een boog over onze hoofden, daalde de heuvel afen trok de
tempel in. Rinpoche stond er als een tovenaar uit het sprook-
je in zljn zen-tuin iedereen even wiendelijk te begroeten en te
omhelzen. Het was heel fijn. Ik werd er rustig van.

TTSTTAAI.IS VOLKSFTEST
Onze laatste retraitedag was z8 augustus. Op deze dag was
een Tenshluk (lang leven ceremonie) voor Rinpoche gepland.
Het werd een spectaculaire dag met, muziek, mantra's mon-
niken en nonnen met groene kappen op, toespraken, zarrgen
Íilm. We kregen kopjes thee en rijst. Rinpoches moeder en
Khandro gaven het geheel een extra feestelijk tintje en ver-
sterkten het gevoel dat er één grote familie bij elkaar was. Ik
veÍgat me af te vragen of het wel gepast was dat ik deelnam
aan dit Tibetaanse volksfeest en heb eÍ gervoon van genoten.
Het was een perfecte, uitbundige afsluiting van de retraite. Ik
was blij dat er op deze manier gelegenheid was iets terug te
doen voor de leraar.

De volgende dag was het inpakken en terugrijden naar
Amsterdam. De terugreis vond ik zwaarder dan de heenreis.
Na zo veel intensieve dagen viel het niet mee een hele dag ach-
ter het stuur te zitten. En ook het thuiskomen was een hele
overgang. Het menselijke leven is kostbaar. Het is een kunstdit inzicht iedere d"g en ieder moment te leven.
Veranderingen hebben tijd nodig. Lerab Ling heeft me veel
gegeverr, waar ik dankbaar voor ben. Maar ook Lerab Ling
moet ik weer loslaten en wede hebben met alle kleine stapjes
op het pad.

Urrr Frscrrrr

DEvorrE & THUTsKoMEN
Erw vrnsrac vAN DE ZoMERRETRATIT rN Dzoccrrrx Brau veN ANxt Hrnorn

"Real dwotion tnakes your ordinary mind. rnelf , zeg! Rinpoche. Het is danderilog z8 juni, de vijfde d.agvan
ile zomerretraíte ín Dzogchen Be&ro en de tweede dog dat Rinpoche zich bíj onsheeft gevoegd. In de dogen
voor ziin komst hebben u)e vi& h* beeldscherrn onder a.ndere onilenícht ontvongen over d.evotie. Een boeiend
themo, wonthoe zit dot eigenh.jkbij míj?

blind achter een ofandere exotische goeroe aanloopl En is het
bijvoorbeeld niet weemd dat wij foto's van Rinpbche in de
huiskamer hebben staan? Deugt dat well Want *ie kent niet
de voorbeelden van zogenaamde meesters die achteraf niet
zozeeÍ in het geluk van de hele mensheid als wel in hun eigen
wagenpark bleken te investerenl

Lastig. En omdat ik het anderen niet goed kan uitleggen, weet
ik dat ik voor mezelf niet goed weet hoe het zit met mijn devo-
tie, met mijn eigen gevoel mijn leraar onvooÍlvaardelijk te wil-
len verlrouwen en te volgen. Een belangrijk thema dus, waar
het gaat om de voortzetting van mijn wandelgang op het spi
rituele pad. Het lijkt me zinvol daar in elk geval obk weer wat
meer over te lezen als ik straks weer thuis ben. Wel waag ik
me nog af of het voor mij persoonlijk nu wel het meest zinvol-
le onderwerp is, gezien een ingewikkeld en emotioneel web r5



waaÍin ik bij vertrek naar Ierland met een dierbare man ver-
wikkeld ben en ten aanzien \Maarvan ik hoop dat de retraite me
daarin een stap verder brengt. Maar ik kom er al gauw achter
dat deze twijfel natuurlijk ongegrond blijkt.

Kanrvra
In die eerste dagen begin ik meer te begrijpen wat echte devo-
tie voor de leraar inhoudt. Gestaag wordt er iets wakker van
een dergelijk gevoel in mij en ik zie in waarom het belangrijk
is dat ook mijn hart zich ten volle verbindt aan Rinpoche. En
dan is er die bewuste donderdag. Rinpoche herinnert ons
eraan dat we niet voor niets op deze plek zijn: "You are at
Dzogchen Beara because of your karma". Verdiensten en
gebeden vanuit vorige levens maken dat je hier nt zil.

Terwijl ik luister, lossen de woorden op in hun betekenis. Ik
hoor niet alleen deze waarheid, maar ik ondervind haar bete-
kenis met mijn hele aanwezigheid. De ewaring is onbeschrijf-
lijk mooi en diepgaand. Alles klopt. Als een meeuw die boven
de oceaan zweeft, zie ik wie 'ik' ben en waar 'ik' ben. Voor
even zit ik niet als Anke Herder' op een kussentie in Ierland,
maaÍ puur als wie ik in essentie ben: een intens gelulkig
wezen dat is thuisgekomen en de diepe overhriging voelt dat
dit de goede weg is. In de stralende aanwezigheid van de
meester, in de liefde van de Boeddha's en omringd door
wezens die ook hun meester hebben herkend in dit bestaan
en dus vanuit alle windstreken samenkomen. Er is alleen een
diep weten en een intens geluk, wat ongelooflijk veel is en
tegelijkertijd zo eenvoudig.

Doorcaarrrnr BEwrcrNG
In hetzelfde moment overzie ik plots hoe alle belangrijke erva-
ringen en gebeurtenissen in mijn leven mij allemaal in één
doorgaande beweging naar dit moment en deze plek sturen.
Zoals het ziek zljn en het stewen van miin voormalige gelieí
de en de tijd daarna waarin ik vanwege haar dood in aanraking
kwam met het Tibetaanse boeddhisme. En ook herinner ik me
weer hoe ik enkele jaren geleden alleen in Noord-Frankrijk
was en daar met de auto verdwaalde. Hoe ik besloot de kaart
uiteindelijk terzljde te leggen en gewoon maar op mijn gevoel
te rijden en daarop onverwacht bij een Boeddhistische tempel
terecht loriam en er nieuwsgierig binnenliep.

Alle gebeurtenissen vallen geruisloos op hun plek. En dan zie
ik ook in dat mijn lijí mijn heie wezen, Rinpoche altiid al her-
kend heeft. Nu begrijp ik mijn tranen die automatisch kwa-
men en (op dat moment tot mijn schaamte!) bleven stromen
toen ik voor het eerst het Lang Leven-gebed voor Sogyal
Rinpoche hoorde. Hoe ik diezelfde ervaring had bij mijn twee-
de ontmoeting met hem in Amsterdam en ook daarna weer.
Ik begrijp waarom ik vanaf de eerste samenkomst in
Dzogchen Beara van top tot teen een extreme vorm van kip-
penvel heb, elke keer als we het Lang Leven-gebed zingen.

Lrrrpr EN DANKBAARHTTD
Ik zie nu hoe het steeds is geweest: mijn hele lijí mijn hele
wezen, reageerde al, alleen mijn'gewone geest'hield werkelij-
ke overgave tegen. Ik doorvoel wat Rinpoche bedoelt wanneer

hij zegt: "devotion is not for the teacher, it's for yor.í'. Ik besef
dat er niets te bestuderen valt, maar dat dit alles is wat ik
weten moet over devotie. Het is er, Rinpoche heeft het in mij
wakker gemaakt en aan mij de taak om het niet meer in slaap
te sussen. In lieftle en dankbaarheid zie ik nu ook in dat alles
wat ik een probleem of obstakel noemde toen ik van huis ver-
trok, slechts een andere voÍn van dezelfcle lieftle is.

Op zondag, de laatste dag, als ik een plastic ton inspecteer om
te zien of ik de voorraad dennennaalden nog moet aanlrrllen
om in de kleine haard bii de ingang te verbranden (mijn taak-
je voor de laatste dagen), word ik aangesproken door een
vrouw die ik niet eerder heb gezien. Ze steekt het vuurtje aan
tegenover de vitrine met boterlampjes. We wisselen een paar
zinnen uit over de voorraad dennennaalden.

Dnoou
Het gesprekje geeft me een vreemd gevoel, maar ik kan het
niet plaatsen. Nog niet. Want vele uren later gebeurt het als-
nog. Met een schok realiseer ik me dat iuist dat moment me
terugbrengt bij een droom, die ik enkele jaren geleden ver-
scheidene malen heb gehad. Opeens weet ik weer hoe ik
steeds weer precies dezelftle, hele korte maar intense droom
had over een soort binnenplaatsje met witte muren, deels
rond, kleine trappetjes, een houten deur en een soort oventie
waarin een vuurlje brandt en waaÍvan de geur tot in mijn
droom doordrong. Ik had die droom in een bepaalde rlid zo
regelmatig dat ik wel eens wrevelig wakker werd, omdat ik
maar niet begreep waar het was, laat staan wat ik er mee
moest. Maar nu weet ik het. Ik herken de plek, ik weet dat dit
bekend terrein is, ook al is het de eerste keer dat ik in Ierland ben.
Deze beleving voegt zich naadloos in de aaneengesloten keten
van gebeurtenissen en ervaringen die de devotie voor
Rinpoche en dus de volle overtuiging voor dit Pad hebben
wakker gemaakt.

Hrtn rN Nu
Eenmaal thuis land ik tot aan mijn enkels in de Groningse
klei van Leegkerk, bij de prachtige woongemeenschap die De
Volle Leegte heet en die ik mijn thuis mag noemen. Een hart-
verwarménd welkom door mijn wiendin en mijn zoon Melle
van bijna twee iaar, die onder een slinger boven de tafel luid-
keels 'hiep hiep hoewaaaaa'roepen. De eerste dag van de ret-
raite was mijn zesendertigste geboortedag, dus die felicitaties
Iagen nog op mij te wachten.

En wat voor de retraite nog een ingewikkeld vraagstuk leek, is
er niet meer. Ik ontmoet de man een week later en in het hier
en nu zljn we simpelweg gelukkig en daarmee blijkt alles
gezegd. Zo biedtherzelftle onderricht iedereen altijd weer pre-
cies de antwoorden die voor hem of haar op dat moment
essentieel zljn. Zo is er geen herhaling, want alles voelt als
nieuw en tegelijk ook zo vertrouwd. En zo zljn de rotsen bij
Dzogchen Beara niet anders dan de kleihompen bij Leegkerk.
En zo zljn de dolfijnen die we ver beneden ons in de Ierse oce-
aan zagen duiken, niet anders dan de zwaluwen die in sierlii-
ke duikvluchten door de Nederlandse lucht zweven. En zo is
een sterfdag niet anders dan een geboortedag.
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BOTKBESPREKING'WHnr MAr(ES You
Binnen de gemeenschap van het Tibetaanse Boeddhisme
wordt de schrijver van dit boek beschouwd als de reïncarnatie
van famyang Khyentse Chókyi Lódro. Een wat breder publiek
zalvooral de twee films kennen die hij maakte als schrijver en
regisseur, namelijk'The Cup en 'T?avellers & Magicians'. Dit
zegt niet alleen iets over zil'n veelziidigheid maar toont ook
zijn gedrevenheid om het boeddhistisch gedachtengoed onder
de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen.
Dit boek begint met de vraag wat nou eigenlijk typisch boed-
dhistisch is.Zljn dat de mantra's, thangka's, de kleurige gewa-
den, de nadruk op gelijkmoedigheid en compassie? Hoewel
het Boeddhisme geen God kent, wordt het gewoonlijk gezien
als een van de wereldreligies. Maar wat onderscheidt het
onderricht van de Boeddha van andere filosofische stromin-
gen of religieuze overtuigingen? Dat zljn de Vier Zegels, die
ook wel de Vier Wetten van Dharma worden genoemd. De
Boeddha zelf formuleerde deze vier onontkoombare waarhe-
den. In 'What makes you not a Buddhist' staan deze waarhe-
den centraal en is elk hooftlstuk gewijd aan een van deze vier,
die in dit boek als volgt benoemd worden:

r. Alle samengestelde dingen zijn vergankelijk
z. Alle emoties zijn pijnlijk
3. Alle verschijnselen hebben geen werkelijk bestaan
4. Nirvana gaat voorbij aan concepten

Aan de hand van deze waarheden - niet te veÍwaren met de
Vier Edele Waarheden, die over de aard en beëindiging van
het lijden gaan - onderzoekt de schrijver wat ze betekenen in
het huidige tijdsgewricht en hoe deze waarheden door alle
eeu\Men heen gewoonlijk worden ontkend, genegeerd of met
voeten worden getreden.

Ir crrN 2500 yaar
Toch heeft in de z5oo 1'aar sinds de Boeddha deze waarheden
formuleerde geen filosofie of wetenschappelijke discipline het
ongelijk er van kunnen aantonen. Er is nog steeds niemand
onsterfelijk geworden. Vergankelijkheid is nog steeds elke dag
voor iedereen zichtbaar in alles wat zich vooÍ onze ogen
afspeelt. fe hoeft rnaat naar het 1'ournaal te kijken om de cata-
strofes te zien die mensen overal ter wereld kunnen overko-
men. Bij rampen zoals de tsunami die op een Tweede
Kerstdag kustgebieden in Azié trof, is er naast mededogen
met de slachtoÍfers vooral ongeloof alsofwe allemaal een con-
tract hebben waarin staat dat Íampen van deze omvang niet
zo.maar kunnen plaatsvinden. Ondanks al ons zogenaamde
gezonde verstand wil de doorsnee mens de waarheid dat alles
vergankelijk is niet onder ogen zien. We zijn als prins
Siddharta die zich aanvankelijk in slaap liet sussen door de
ogenschijnlijke paradijselijke vrede aan het hofvan zljnvader.
Aan de hand van het verhaal van Siddharta's zoeltocht naar de
waarheid trekt de schrijver parallellen met onze geestesge-
steldheid en ons gedrag in de wereld van nu. Siddharta, zegt
hij, was geen revolutionair, geen filosoofop zoek naar de zin
van het leven. Hij was alleen maar vastbesloten om erachter te
komen vr'aaÍom wezens lijden en hoe daar een eind aan kan
worden gemaakt. Het antwoord op deze vraag vond hij na
jarenlange contemplatie: werkeiijke bevrijding komt door het
omarmen van de hele kringloop van het leven, in plaats van
alleen maar te grijpen naar de dingen die we aangenaam vin-
den en al het andere te negeren of te ontkennen. Dzongsar
Khyentse Rinpoche merkt op dat er in het vermijden van pijn
en het najagen van geluk zoveel tijd gaat zitten dat we nergens

NOT A BUDDHIST
DooR Dzorvcsan farvrvaxc Krrvrrvrsr

anders meer aan toekomen, omringd als we zijn door mobiel-
ties, laptops, dvd recorders, vaatwasmachines, viagra, bree-
zers.... De lezer kan deze lijst ongetwijfeld verder aanvullen!

Alrr rrvrotrrs zrJN PTJNLTJK
Kan de waarheid van vergankelijkheid nog met een licht
schouderophalen afgedaan worden als een open deur, veel
mensen gaan steigeren als ze horen dat álle emoties pijn ver-
oorzaken. Er is toch ook blijdschap, genegenheid of liefdel
Terwijl er landen in Azië zTjn waar ze niet eens een woord
hebben voor romantische liefcle, heeft dit begrip in het
Westen door alle films, liedjes en Íomans bijna mythÍsche
proporlies aangenomen. Maar hoewel het bijna altiid gaat om
de problematische kanten van de liefde, kun je toch niet stel-
len dat lieftle lijden isl

Dzongsar Khyentse Rinpoche zegt echter dat elk gevoel dat
vermengd is met onzekerheid en onvoorspelbaarheid lijden
met zich mee brengt. Alle emoties, dus ook de zo vaak bezon-
gen liefde, komen voort uit het zelf, ofwel het ego, dat als
belangrijkste doel heeft zichzelf in stand te houden. Bijna
alles wat we zeggen, doen of denken - inclusief ons spirituele
pad - is een middel om het bestaan van onze persoonlijkheid
te bevestigen. En iedereen kan voor zichzelf uitmaken hoe
belangrijk de rol van emoties is in dit proces van voortduren-
de zelfbevestiging. 'Ik ben boos, dus ik besta' En voor boos-
heid kan natuurlijk onverschillig welke andere emotie inge-
lrrld worden.
Maar emoties zíjn een gegeven. Ze gaan niet opeens weg als
het inzicht daagt dat ze schadelijk kunnen zíjn. De oplossing
die de Boeddha vond was gewaaÍ zijn. Door je bewust te wor-
den van opkomende emoties verliezen ze geleidelijk hun
macht over ons. En voor wie bang is dat het leven dan alle
kleur verliest, merkt de schrijver op: bewustzil'n verhindert je
niet om te leven, integendeel het maakt het leven alleen maar
rijker!

Lrrcrr
Zoals een man in de woestijn die een fata morgana ziet en
daardoor nieuwe hoop krijgt, zo blijven we doorlopend op
zoek naar ware liefde en echt geluk. Ook al is er een vaag besef
dat niets blijft en alles verandert, emotioneel zitten we vast
aan ons kortetermijndenken en worden we beperkt door onze
puur praktische instelling. Wat heb je aan het besef van leeg-
tel V/at levert het ons opl Dzongsar Khyentse Rinpoche stelt
dat onze fixatie op de verschijningsvorÍnen van de relatieve
wereld voor veel pil'n en ongemakt zorgt. Inzicht dat alles leeg
is, dus zonder inherent bestaan, kan voorkomen dat we wor-
den meegesleept in religieuze- en politieke waardeoordelen r7
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die kunnen leiden tot alleriei vormen van fanatisme. In het
leven van alledag voorkomt het dat we voordringen in winkeis
of vechten om cd-spelers of handtasjes tijdens de dolle dwaze
dagen in de Bijenkorf. Het zorgt er ook voor dat we minder
bereid zijn om buitensporige prljzen te betalen voor merkkle-
ding en dure parfums. Zobezien is het besef van leegte dus
heel praktisch en spaart het ons ook nog geld uit!
Dat parfum, democratie of handtasjes Teeg zljn, wil niet zeg-
gen dat ze niet bestaan, maar alleen dat ze een tijdelijk feno-
meen z1jn, die voor hun verschijning aÍhankelijk zijn van een
haast onvoorstelbaar aantal oorzaken en gevolgen.

In de Boeddhistische filosofie wordt gesteld dat alles wat door
de geest wordt waargenomen, niet bestond voordat de geest
het waarnam. Dat wii niet zeggen dat er daarvoor niets
bestond. Maar ieder verschijnsel krijgt pas zijn vorm a1s het
door de geest wordt waargenomen. Daarvoor bestond het een
beetje, zegt de schrijver, als een mogelijkheid, op een manier
waarover geen uitspraak is te doen.
Dzongsar Khyentse Rinpoche maakt ons duidelijk dat het spi-
rituele pad een tijdelijke oplossing is, een placebo die je
gebruikt totdat de leegte begrepen is. Het voordeel van de
leegte begrijpen is dat je waardering houdt voor alles dat
schijnt te bestaan zonder dat je je vastklampt aan de illusie dat
die verschiinselen echt ziin.

Nrnverrre
Nirvana is niet een specifieke plek, een gelukzalige hemel,
maar een staat van de geest, vrij van verduisteringen. De
bedoeling van Siddharta was niet om het geluk te vinden,
rnaat om vrij te worden. Als verlichting alleen maar geluk
betekent, kan het ingewisseld worden voor iets beters, iets dat
nog meer geluk zou kunnen brengen. Werkelijk vrlj zl1n
houdt in vrij van verwarring en vrij van gehechtheid. In de
Westerse samenleving is het woord vrijheid vrijwel synoniem
aan het verlangen om alles te kunnen doen wat in ons
opkomt. Problemen die ons daarbij in de weg staan, moeten
zo snel mogelijk worden opgelost. Maar, zegt Dzongsar
Khyentse, juist de constante behoefte om problemen op te los-
sen is als een verslaving. Inzien dat je nooit een moment zult
bereiken waarop alle problemen zijn opgelost, is het begin van
de zoektocht naar innerlijke waarheid. En die zoektocht kan
heel goed via een boeddhistisch pad verlopen. Boeddhistische
rituelen kunnen veranderd of aangepast worden aan de psy-
che van de Westerse mens, maar niet de waarheid zoals die tot
uitdrukking komt in de Vier Wetten van Dharma. En de beste
manier om de Boeddha te vereren of zijn onderricht te volgen
is om deze vier waarheden altijd in gedachten te houden tot-
dat ze een onlosmakelijk deel van je leven gaan worden!

Ror CrrnrsnrlN

GTDICHT
Door kelken v&n onwezenlijkkrt$al

schijnt de ondergrond van trogísch-poors fl.uweel.
Onzíchtbaar is de lamp; langs ied're steel
hong!, srnol en stíl, een zonn'ge wotervol.

Melkwegen welven; nwels, overol;
en sterrebeelden flikk'ren, puntíg geel:

boven 't diep-werklíjk poars tilt, ineëel,
íeilere kelk, een spiegjlend niets, 't heelal.

Zo zíe ik, fi.jngeslepen, diafoan,
boven 't verdrtd dat daorschijnt, zwevend staan

't krtstalwerk ven rnijn verzen, rein en koel:

tot wereldnevel ven stemrning vervloeíd,
tot fl.ikk' r en de gedachte ineen gegla eid,

zíe k overal eenzew Godsgevoel.

urr f.A. DÈR MOIJW (ADWATTA), VOLLEDTG DTCHTWERK.
G.A. vaN Oonscrror, Arrsrrnoervr. Ernstr onux NovrilÍsrn 1986.

Gnaac wrl rK BrJ DEzÉ REAGERTN or, rrET Moorr GEDTCHT vAN Lours or CalroËs rN DE AFGELoIEN NrEltwsBnur. Or.rorn rrrr
GEDICHT STOND ONDER ANDER-E DAT ONZI \VESTTRSE CUf,TUUR GEEN ECIITE WIJSHEIDSTRADITIE KENT; NOG AFGEZIEN VAN WAT
'rcrrtr' rN DEZE coNTExr BETEKENT, vrNDT rK Drr ErN NoGAL AANMATTcTNDE urrspRAAK. Br; rrrr TwEEDE DEEL vAN or ztN "
MAAR NATUURIIJK ZIJN ERALTIJD SCHRIryERS EN DICHTERS GEWEEST DIE EEN DIEPERE WIJSHEID ONDERWOORDEN KONDEN BRIN-
crw" rvrorsr rK DrREcr AAN DE NEDERTÁ,NDsE syMBoLrsrEN DENKËN, EEN LrrERArRr srRoMrNG vAN RoND 1880 rN BEGrN ï'wrN-
Trcsrr rrrrw. Dr cRoorsrn vrRTEGENwooRDrcERs rN NEDERIÁ.ND wAREN Lroporo, Bourrns ri.i DÈn Morrw. h.r rruN polzrr
vERD vEEr-At op rNDrREcrE wrJzr vrRwEzEN NAAR 'grt uocrnt' . Arrr DRrE DEZE DTCHTERS wAREN clAssrcus, DÈn Morrw was
DAARNAAsT ooK GETNspTR.EERD DooR rrET BRAHMANTsME EN scHRrEF oNDER rrET r,sluDoNrrlr Aowerre. VaN rrrrvr rs BovEN-
STAAND GrDrcHT. MrrvnrrNorrrJKE GRoETEN, foon Acrrnrrncr8



RIGPA CENTRUM BERTIIN
IS HIP EN INSPIREREND
Fertol Abdael werd g*rtgeril toen ze op de Songhadag ile beeWen zag van het níeuwe Ríga C-entrum ín
Berlijn. "Aangezíen ik met enige regelmaot ín Berlíjn te vinden ben m ol een tíjd met h* plan ronilliep om
weer eens te gaan, voegde ík da daad. bij h* wooril." Eind oknber 2oo7 combineerde Fertql een bezoek oon
Berlijn met eenbezoek aanhet nieuwe '7Êntnmí.

"Ik logeerde in de wijk Wilmersdorf, grenzend aan
Charlottenburg waaÍ het centrum is gelegen. Na bestudering
van de kaart besloot ik, dat het best de moeite waard was om
van mijn logeeradres naar het centnrm in de Soorstrasse te
wandelen, zeker met het mooie weer deze dag. Al met al een
stevige wandeling van ongeveer anderhalfuur die ik tevens
heb benut om loopmeditatie te doen.

De Soorstrasse blijkt niet ver van het slot Charlottenburg te
liggen. Het is een rustige straat met zowel kantoren als appar-
tementencomplexen. Het centrum is een vrijstaand pand dat
prachtig is opgeknapt . Zoals op de website te lezen valt, is het
gebouwd in 1895 en rvas het bedoeld als casino voor de garde
van officieren in dienst van koningin Sophie-Charlotte.

De Dharma-shop en het cafe-restaurant zijn van maandagllrn
zaterdag geopend van rr tot 18 uur. Tevens is het mogelijk om
van maandag tlmwijdag tussen 16 en r8 uur het boeddha-
beeld te bezichtigen.

Hoewel ik iets aan de vroege kant was, kon ik toch al terecht.
Na even rondsnuffelen in de winkel was het tijd voor een kop
koffie in de Lotus Lounge. Er is een strak wit ingericht gedeel-
te met een moderne bar. Achterin is een zitgedeelte met lage
tafels en kussens in prachtig 'lama-bordeauxrood. De Lotus
Lounge doet niet onder voor veel andere hippe etablissements
in Berlijn.

De dame in de winkel sprak mij in het Nederlands aan: een
Nederlandse die inmiddels zo jaar woonachtig is in Berlijn!
Na de koÍïie begaf ik mij een etage hoger. Winkel en horeca

bevinden zich op de begane grond, kantoren, vergademrimtes
en shrine rooms zijn op de eerste etage.

Ik was erg nieuwsgierig naar het prachtige boeddhabeeld, dat
net als dat in Lerab Ling is gemaakt met het beeld in Bodh
Gaya in gedachten. De shrine Íoom, vïoeger eetzaal van oÍfi-
cieren, is een lust voor het oog voor iedereen die aan medita-
tie doet. Een hoog plafond, ruimte voor 2oo mensen en stil.
Het altaar is geplaatst vooÍ een rode achterwand. Het is erg
mooi. Het boeddhabeeld kan met recht een eye-catcher wor-
den genoemd. De ruimte nodigt sterk uit tot beoefening. Ik
heb dan ook een aantal uurtjes op mijn kussen gezeten, af en
toe in stille verwondering naar het beeld blikkend.

Toen ik op het punt stond te vertrekken, werd ik aangesproken
door managing director, Jana Biedka. Zij vertelde mij over de
z8 appartementen op de tweede etage van het centrum, waar
Sanghaleden voor langere tijd kunnen verblijven, maximaal
twee jaar, om zich aan de Dharma te wijden.
Ook is eÍ een appartement speciaal voor Rinpoche ingericht.
Naast Rinpoche bezoeken ook andere meesters dit centrum.
Zo vernam ik dat Orgyen Tobgyal Rinpoche onlangs een
bezoek heeft gebracht.
Erg inspirerend! Ik ben zeker van plan om er weer eens terug
te gaan en ik raad jullie aan om zeker een kijkje te gaan
nemen vr'anneeï je in de buurt bent."

Kijk in ieder geval alvast eens op
htrp : / /www.rigpa-zentrum-berlin.de/en/index.html

Frnrar Asoorr
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HoE srAAT HET MET HET I(ursAB PROJECT?
Hor srcox rrrt?
Drie ;'aar geleden, in het najaar van 2oo4, is het Kutsab-pro-
ject van start gegaan. Onder de bezielende leiding van Karel
Lefevre, die nu op 3-jaar retraite is, werden in ongeveer een
half jaar tijd meer dan ro8.ooo Kutsabs gemaakt. Dit zijn alle-
maal spirituele afgevaardigden van de zegeningen van Guru
Rinpoche gemaakt naaÍ een Kutsab van de shrine van Sogyal
Rinpoche. Ze werden in het jaar van Guru Rinpoche gemaakt.

Hor crr.rc rIET vERDER?
De afgelopen jaren hebben heel wat mensen meegewerkt aan
het bijwerken en thuis beschilderen van de Kutsabs en nog
steeds staan er heel wat dozen op de kast in het Rigpa-
Centrum Amsterdam die gedaan moeten worden. Elk beeldje
komt anders uit de (zelfgemaakte) malletjes. Dit betekent dat
elke Kutsab bekeken moet worden: ZiIIen er pulkelties of
oneffenheden op die weggehaald moeten worden? Moeten er
gaatjes worden opgevuldl Staat hij stabiel? Enz. Af en toe
organiseren we ochtenden of middagen waarop aan nieuwe
mensen het schilderen wordt geleerd. Thuis kan er dan met
schilderen worden doorgegaan. Ook zijn er vorig jaar honder-
den Kutsabs naar Lerab Ling gegaan die de afgelopen winter
door een groepje Nederlandse retreatants in Cheille zijn
beschilderd. Tijdens de retraite met Sogyal Rinpoche in het
najaar van zoo5 in de Geert Groote School zijn alle dozen met
Kutsabs daarheen gebracht en op lange tafels uitgestald en
door Sogyal Rinpoche gezegend.

Wan crnrunr ER MET or Kursass?
Er is een Kutsab-tafel op iedere retraite met Sogyal Rinpoche
in Nederland en tijdens de All mandala retreat in Lerab Ling
waar ze bovendien bij de receptie staan en in een mooie kast
in de winkel voor de toeristen. Verder staat er een Kutsab-tafel
in het Rigpa-Centrum van Amsterdam en werden ze tot nu
toe ook aangeboden ti1'dens de retraites in Kircheim. Met het
geld wat we van de donaties binnenkrijgen wordt een 3 meteÍ
hoog Guru Rinpoche beeld gesponsord wat in de vijver vóór
de tempel in Lerab Ling komt. Inmiddels is de benodigde
2;ooo euro hiervoor bij elkaar! De werkzaamheden om het
beeld te plaatsen zljnin oktober gestart. Karel Lefevre bericht-
te vanuit Lerab Ling dat de vijver plotseling leegstond en er
een diep gat van wel 5 meter is gegraven voor de fundering
van dit zware beeld. Het beeld wordt nu gemld met o.a.
mantrarolletjes samen met 12 andere Boeddhabeelden die
naar de verschillende Rigpa-Centra gaan, een enorme ldus!
Het Guru-Rinpochebeeld zal nu ín de vijver staan staan vóór
de Dalai Lama in de zomer komt en he| zal verguld worden
door de Nederlandse wijwilligster Natascha Geuzenbroek die
het vergulden het afgelopen jaar in Lerab Ling heeft geleerd.
Het zal echt "ons" beeld worden want er zullen maarweinig
studenten van Sogyal Rinpoche zijn die niet een Kutsab op
hun shrine hebben staan ofer eentje voor een ander hebben
aangeschaÍt!

Wer zryN DE rÁATsrE oNïwrKKrLrNGEN?
Voor het volgende doel, een Vajrakilayabeeld, is inmiddels via
een andere weg voldoende geld bijeengebracht. In overleg met
de financiële aftleling van Lerab Ling is daarom besloten om
de doelstelling te wijzigen in het Vajrasattva beeld voor in de
tempel. Het is een prachtig beeld van deze Boeddha van
Zuiveringen het is z meter hoog. De kosten zijn zo.ooo euro.
We hopen dat we ook dit beeld over een paar jaar 'ons' beeld
kunnen noemen.

Het Kutsab project breidt zich nog steeds uit. Inmiddels heeft
Natascha Geuzenbroek tijdens haar verlof van één maand in
Nederland, v66r zij weer terugkeerde naar Lerab Ling, een
unieke serie van ruim ro8 Kutsabs verguld. Het resultaat is
schitterend geworden! In ruil voor een donatie van 25 euro
zttlTen ze kunnen worden aangeschaft.

Ook is het de bedoeling dat er een vitrinekast vol Kutsabs in
de ruimte van de shrine in Amsterdam komt.

Verder heeft het nieuwe Rigpa Centrum in Berlijn plannen
om een speciale Kutsab-plek in te richten.

Voor meer informatie: mariikemoers @hotmail.com

Beschíldarde l{utnbs Uníeke serte yan ruin rc8 vergu4e Kutsabs
foto: N atscha Geuzenbroek
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DE Mar.uDArASCHoor,
DE EERSTE BOEDDHISTISCHE BASISSCHOOL!
Sogyal Rinpoche vertelt ons elke keer weer hoe belangrijk het
is om een lange termijn visie te hebben: the View. En waar zou
dat meer op van toepassing kunnen zijn dan op opvoedingl
Opvoeding kan niet zonder View. Ik denk dat iedereen die
zich geraakt voelt door het Boeddhisme en heeft ervaren hoe
het je kan helpen en transformeren, wel eens de behoefte
gevoeld heeft om dat uit te dragen, door te geven. En waar zolr
dat beter kunnen dan aan de basis, in de basisschooll In
april ben ik betrokken geraakt bij een groep van Rigpa-studen-
ten en één deelnemer van Nyingma, die bezig waren met de
oprichting van een boeddhistische school. Vanaf september
zljn al die plannen en ideeën in een stroomversnelling geko-
men door de hulp van een eÍvaren projectleider.
Ik zal de leden van de groep even voorstellen: Richard
Sussenbach, advocaat; Helen Roeten, ervaren organisator van
vele Rigpé Yeshe activiteiten; Douwe HoÍtsma (Nyingma),
leerkracht en (sport)psycholoog; fean-Karel Hylkema, aànwe-
zig als adviseur rotzljnverrrek naar Lerab Ling; paul de Vries,
geen boeddhist, wel projectleider en ikzelí Fia Huizinga,
onderwil'skundige en voormalig groepsleerkracht. Samen ziln
we concÍeet aan het werk gegaan om deze droom waaÍ te
maken.,Vanwege het grote aantal Boeddhisten in de regio
Amsterdam starten we onze school daar.

Trru Vrrw: Dr scrroor zET zrcu rN oM
NeruunrrJxr Gororrrro rE REAr.rsrRrN

MrprterroN

In onze school willen we werken vanuit een boeddhistische
visie, zonder niet-boeddhisten uit te sluiten. Voor de rigpa-stu-
denten is Sogyal Rinpoche hierin ons grote voorbeeld.óok hij
probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen te laten delen
in zijn visie, overal ter wereld. Om een voorproeÍje te geven
van de visie van waaruit we willen werken, volgt hierondér een
korte beschrijving van een deel varr onze visiè. Mandala bete-
kent: datgene wat een centrum omringt. Het centrum waar
wi1' naar toe willen werken is de boeddhanatuur. De boeddha-
natuur, ook wel vertaald als Natuurliike Goedheid, is de kern
van ieder mens en daarom ook het centrum varr onze manda-
la. Ieder mens heeft deze Natuurlijke Goedheid in zich. Om
deze kern te bereiken hebben we vaardige middelen nodig.

Vrsrr Mauoerá,scHoor,

lei eisen stelt aan volwassenen en kinderen. Ook wij willen
alle kinderen die aan ons worden toevertrouwd de beste kan-
sen geven in de wereld waarin we leven. Het gaat echter om
de inbedding van dit gegeven in de totale context van een
school. C'est le ton, qui fait la musique. Het gaat om de visie
en de uitstraling van die visie op alle gebieden waar een school
zich mee bezighoudt.

AcrroN

De Hindoestanen, qua omvang vergelijkbaar met het aantal
Boeddhisten in Nederland, hebben inmiddels al vier basis-
scholen opgericht, dan moet het ons toch lukken om één
school op te richtenl! Om te zorgen dat de Mandalaschool er
komt, moeten niet alleen wij, maar ook jullie actief worden.
Voor het oprichten van een bijzondere school moeten we via
een onafhankelijk onderzoeksbureau aantonen dat we binnen
5 jaar 3zz leerlingen hebben en dat we dat aantal de komende
zo jaar ook houden. Het vergt wel enige moed om voor deze
Vigw te gaan, :maar we hebben inmiddels binnen Rigpa
geleerd dat veel dingen die eerst onmogelijk leken, toch wèr-
kelijLheid zijn geworden. Dus daar gaanwe gewoon voor!

Daarnaast is het zo dat we het alleen kunnen redden door
onze krachten als Boeddhisten van alle richtingen te bunde-
len. Niet alleen van alle Tibetaans boeddhistische scholen,
maar van alle boeddhisten in Amsterdam. Het is goed om
daarbij in gedachten te houden dat Sogyal Rinpoche is opge-
groeid bij famyang Khyentse Chó1qo Lodró, de leider vanàe
Rimé-beweging. Rinpoche zegt hierover: 'ik vraag mij vaak af
hoe alles zich ontwikkeld zou hebben als famyang Khyentse
geleef<l had om de groei van het Tibetaans boeddhiime in bal-
lingschap en in het 'Westen te inspireren meI zljn gezag en
oneindig respect voor alle tradities en lijnen van overdracht
die hem in Tibet zo geliefcl hadden gemaakt.' Laten wij inzljn
geest handelen en onze blik vem.rimen.

Als we willen dat deze boeddhistische school er ooit komt dan
moeten we nu aan de slag, en dat betekent concreet:. als je als (toekomstig) ouder belangstelling hebt voor een

boeddhistische school kun je je aanmelden op onze web-
site: wwwmandalaschool.nl door het invullen van een for-
mulier, dat verplicht je tot niets.. als je enthousiast bent vertel het dan door aan zoveel moge-
lijk anderen waarvan je het vermoeden hebt dat die obk
belangstelling hebben.
Heb je contacten in andere boeddhistische organisaties,
verwijs dan naar onze website. We moeten nu de hele
boeddhistische achterban mobiliseren, zodat we in het
achterban-onderzoek naar de belangstelling voor deze
school ook goed uit de bus komen.. vooÍ de oprichting van deze school hebben we ook veel geld
nodig, voor het onderzoek, mailings, folders, etc. (wijtelf
werken uiteraard zonder vergoeding). Word donateur van
de Stichting Vrienden van de Mandalaschool, en stort een
bedrag om deze visie werkelijkheid te laten worden.

Eén van die vaardige middelen is meditatie. Het leert ons om
innerlijke rust en ruimte te vinden. Door meditatie ontstaat er
ook meer ruimte en medegevoel voor anderen. Meditatie zal
dan ook een belangrijk onderdeel zljn in ons lesprogramma.
Om ons te helpen onze Natuurlijke Goedheid ook in ons han-
delen tot uitdrukking te brengen, zljn de zes paramitra's ont-
wikkeld. Die zijn: vrijgevigheid, geduld, discipline, ijver, con-
centratie en wijsheid. Ook dat willen we verweven in alle
activiteiten die we doen met de kinderen, zodal ze er ver-
trouwd mee kunnen raken. Als je denh dat we ons op de
Mandalaschool alleen maar met de Dharma bezighouden, dan
is dat niet zol We leven in een Westerse maatschíppij die aller- Fre Hurzrrqca

2T











VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

Er zijn ook studenten die het parallelprogramma volgen als
cursus. Deze studenten hebben geen commitment om een
bepaald aantal uren per dag te beoefenen en studeren, maar
blijven op deze manier wel in contact met het onderricht en
de sangha. Voor alle mandalastudenten is er elke maand een
wereldwiide sanghadag.

Htr pananr,rLpRocRAMMA vrNDT rN Arvrsrrnplrvr PrÁATs:
. op dinsdagavond of
. r x per maand op zondagen

DrNsoecavoNorN (1 9: 30-27:451:
rr december

15, 22 en 29 JanllArl
12, Í9 en z6 februai
rr en 18 maart
zz en z9 april.

Wrrrrr.ro (zoNoecrx 10:00-1 6:30)
16 december
z7 janwai
z4 febntari
Jo rJl.aart
z7 aprll

Dare rN TTJDEN vAN TRANSMTSSTEDAGÍN rN zowEl
Ausrrnoau ers GnoNrNcEN woRDEN BEKEND GEMAAKT vrA
DE MANDAIÁ WEBSITES.

Adres: Alle cursussen in Amsterdam worden aangeboden in
het Rigpa Centrum, Van Ostadestraal3oo, Amsterdam

Hrr Plnarru,pRocRAMMA \nNDT rN GnoNtNerN PrÁArs oP:
. dinsdagavond

DrNsoacavoNo (20:00-22:1 5)

4 december
8,4, zz en z9 lanuari
5, rz, 19 en z6 februari
4, rr en r8 maart
i, 8, 15, zz enzg aprl'T

Adres: Alle cursussen in Groningen worden aangeboden in
het Rigpa Centrum, A-weg 18, Groningen

INlnooucrrrcuRsussrN rr.r Arvrsrrnoa.u
In december en januari starten de volgende introductiecur-
sussen in Amsterdam: in december vindt de tweedaagse cur-
sus Oude Wijsheid voor de moderne wereld plaats. In januari
start op vrijdagavonden de cursus Vrede Vinden.

Cunsus Ouor wrJsrrnrD vooR DE MoDERNE wER-Er,D - EEN
INTRODUCTII TOT HET BOEDDHISME

leven kunnen omzetten in een levend
kan dienen om de uitdagingen van de
onder ogen te zien.

begrip,
wereld

dat als leiddraad
waarin wij leven

8,
5,
4,
8,

Deze cursus geeft een eenvoudige introductie tot het boed-
dhisme, :met zljn weidsheid zijn diepgang en zljn relevantie
voor het moderne leven. Het is onderricht daï z5oo iaar gele-
den gegeven is door de Boeddha en dat werd doorgegerren,via
een óvèrdrachtslijn van meesters die zlin woorden hebben
bestudeerd, diep gereflecteerd hebben op de betekenis ervan,
en de waarheid ervan persoonlijk hebben ervaren. Deze prin-
cipes zijn vandaag nog net zo bruikbaar als toen zij voor de
eerste keer werden uitgesproken in de tuinen en parken van
India. Hun tijdloze toepasbaarheid komt voort uit het feit dat
ze het basisverlangen van de mens om gelul*ig te zljn aan-
spreken.

Door onderricht van Sogyal Rinpoche op video, gezamenliike
studie en reflectie en onderlinge dialoog worden we bekend
met dit onderricht in een inspirerende omgeving.
We onderzoeken hoe we deze informatie in ons dagelijkse

De cursus Ouor wr;srrrrD vooR Dr MoDERNE wrnno vindt
plaats op z zaïerdagen in december zoo7. De cursus wordt
door Senior Student Teacher Maureen Cooper gegeven.
Tiid: ro:oo-r7:oo
Data: 8 en zz december zooT
Kosten: c 55,: indusief materiaal
Let op: De voertaal van deze cursus is Engels!
Plaati: Rigpa Centrum, Van Ostadestraal 3oo, Amsterdam

Cunsus Vnror VrNorN
'Vrede Vinden begint met een introductie in de beoefening en
achtergrond van meditatie, zoals onderwezen door Sogyal
Rinpoihe. Er worden meditatie methodes uitgelegd die een-
vouàig, krachtig en diep z1jn. Deze kunnen door iedereen
beoefend worden en ze zlin buitengewoon effectief om inner-
lijke kracht, wede, mededogen en begrip in je leven te bren-
gen.
Verder komen eÍ een aantal belangrijke thema's van het boed-
dhisme aan bod zoals reflectie over vergankelijldreid, de basis-
principes van het boeddhistisch onderricht, compassie en lieí
áevolé wiendelijkheid, en het principe van een leraar. Ook
wordt aandacht besteed aan integratie in het dagelijks leven.
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil maken met
de bovengenoemde thema's.
Door middel van recent onderricht van Sogyal Rinpoche op
video en gezamenlijke beoefening, ervaÍen we de betekenis
van deze thema's. Zo onderzoeken we hoe we deze ervaring in
ons dagelijks leven kunnen toepassen. Naast beoefening van
o.a. meditatie is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlij-
ke ervaringen en het stellen van vragen.

De cursus Vnror Vrr.rorr.r begint in januari zoo8 op wijdag-
avonden.
Tiid: r9:3o-zr:45
Data: rr, 18 en z5 januari zooS
8, ry, zz en z9 februari zoo8
7, 14 en zr :rrraart zooS
Kosten: c 95,: inclusief materiaal
Plaats: Rigpa Centrum, Van Ostadestraal 3oo, Amsterdam

Als je ten minste de cursus 'Oude wiisheid voor de moderne
wereld of 'Vrede Vinden hebt gevolgd en door wilt gaan met
het verkennen van het spirituele pad door meer Rigpa-cursus-
sen te volgen, word je automatisch lid van de Meditatie-man-
dala. fe mag lid blijven zolangie wilt. Toetreding tot een man-
dala is verbonden aan het abonnementensysteem'

Mandala is een woord uit het Sanskriet (met als Tibetaanse
equivalent kyil khor) dat letterlijk kan worden vertaald als 'cen-
trum en cirkelomtrek'. Op het meest eenvoudige niveau kun-
nen we onszelf als een mandala zien: de studenten of beoefe-
naars, en de wereld van verschijnselen om ons heen. Het
woord 'mandala' beschrijft ook een geïntegreerde structuuÍ
die rond een centraal verenigend principe is geordend. We
kunnen zeggen dat de gemeenschap van studenten die de
benadering van een bepaalde leraar volgt een mandala is.
Rigpa kan dus gezien worden als een wereldwijde mandala
die onder leiding staat van Sogyal Rinpoche.

AaNurrorxc
Aanmelden voor de introductiecursussen kan bij het secreta'
riaat van Rigpa in Amsterdam. Het secretariaat is op maan-
dag, woensdag en donderdag van ro:oo-r3:oo telefonisch te
bereiken (ozo-47o5roo) of per mail op rigpa@rigpa.nl

zG
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CTBEDEN vooR zTEKEN EN ovERIEDENEN
Als iemand ziek is, stewende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals beschreven
staat in de hoofdstukken :r2, 13 en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Stewen.

Sogyal Rínpoche:
'Een waard.evolle krachtíge beoefeníng uít d,e Tíbetaanse
tradítíe d.íe zeer geschíkt ís voor het onxgaa.n rnet sterven-
den, ís de phowa (d.at als 'po-wa' uitgesproken wordt), wat
het overbrengen van bewustzíjn betekent'. (Trrrrmr.rsr rorx
vnN LrvrN rN Srrnvrr.r, Hoorosrux 1.3,r.r:z.2L7l

'AIs íemand genezen kan worden zal phowa het genezíngs-
proces bevorderen; als íemand gaat sterven, zal phowa hem
d.aarbíj tot hulp zíjn en zijn geest in de d.ood zuiveren; en
als iemand al gestorven is zal zij hem blijven zuíveren.'
fftrrr,uNsr rorxvar.r Lrvrx rN SrrnvrN, Hoorosrux 13, rlz. 220)

Daarnaast is het mogelijk om gebeden te laten doen voor zie-
ken, stewenden of voor iemand die al is overleden. De bedoe-
ling van gebeden sponsoren, is een goede verbinding te leg-
gen voor de zieke of gestorvene. Het legt een karmische
verbinding met de lama die de donatie ontvangt en gebeden
doet. We hebben een aantal mogelijkheden voor jullie op een
rijtie gezet.

Voon ztrxrr.r EN oVERTEDENEN
. M a an delíjk s e geb e denlij st
De namen van zieken en overledenen worden op een lijst
geplaatst die aan het eind van elke maand naar Lerab Ling ver-
zonden wordt waar de namen in het gebedenboek lzie verder-
op) worden gezet. Verder worden de namen doorgestuurd
naar Chorten Gonpa van Dodrupchen Rinpoche en eens per
jaar naar Zijne Heiligheid Sakya Trizin en Zijne Heiligheid
Trulshik Rinpoche. Donatie is ca. zo euro.

. Als íemand. een operatie moet ondergaan
Beoefening wordt gedaan door de sangha van beoefenaars in
Lerab Ling (4o euro). Graag minstens 3 dagen van te voren
aanvïagen bij Lidy ofhet secretariaat.

. Phowabeoefeníng voor overledenen
Voor overledenen kunnen specifieke Phowabeoefeningen
worden aangevraagd die worden gedaan door Dodrupchen
Rinpoche (6o euro).

. Deathitual
Voor zuivering en voor gunstige omstandigheden en positivi-
teit. Deze beoefening is vooral geschilt vooÍ mensen die een
gewelddadige dood gestorvenzljn, zoaTs bij zelftloding. De beoe-
fening wordt uitgevoerd door Dodrupchen Rinpoche (156 euro).

. Tendrel Nyesel Tsok in Lerab Ling sponsoren
In essentie betekent Tendrel Nyesel Tsok het verwijderen van
ongunstige omstandigheden en het creëren van gunstige
omstandigheden. Een tsok sponsoren kan om heel uiteenlo-
pende redenen. Naast ziekte en overlijden kun je bijvoorbeeld
ook een tsok sponsoren als 1'e gaat trouwen. De donatie is op
gewone dagen 5o euro, op Goeroe Rinpoche dag en Dakinidag
r5o euro en op Dharmawieldagen r5o - 25o euro.

Lrnnn LrNc Grstorxsorx
Van alle zieken en overledenen voor wie gebeden zljnaange-
vraagd komen de namen in het Lerab Ling Gebedenboek. De
namen van overledenen worden tot en met de 49e dag op
iedere 7e dag van overlijden aangeroepen. Ook wordt bij de
twee-wekelijkse Tsok in Amsterdam en Groningen beoefend
voor de zieken en overledenen.

Dodrupchen Rinpoche

SpoNsorunocRAMMA
Tot slot bestaat eÍ een uitgebreid en compleet sponsorpro-
gramma waaÍÍnee je intensieve beoefening kunt aanwagen
waaÍmee die gedaan wordt door Kyabjé Dodrupchen
Rinpoche en de monniken van zijn klooster en door zijne
Heiligheid Trulshik Rinpoche en Zljne Heiligheid Sakya
Trizin Rinpoche. Dit kun je bijvoorbeeld laten doen voor:
. Het moment van je eigen dood,
. Een dierbare die ziek ofgestorven is
. Of ter nagedachtenis aan een overleden familielid of dierbare.

'Beoefeníng en gebed zíjn níet d'e enige maníerwa.a,rop we
de doden kunnen helpen. We kunnen uít hun naam geld
geven a,an liefdadige instellíngen, hun bezittingen aan de
armen schenken, of namens hen financíeel bíjdragen aan
humanítaire en spiituele projecten, zoals de bouw van
ziekenhuízen, sterJhuizen of kloosters'.

'We zoud.en retraítes van goede spíituele beoefenaars of
gebeds bíjeenkon'Lsten onder leiding van grote meesters in
heilíge plaatsen zoals Bodhgaya kunnen steunen.'
ffimmawsr rorrvar.r LrvrN rr.r Srrnwr, Hoorosrux 19, nrz. 300)

Voor deelname aan dit sponsorprogÍamma wordt een mini-
mumbedrag gevraagd van €r5oo,-. Het is mogelijk om dit
bedrag in termijnen te betalen. Een deel van dit geld wordt
gebruikt voor de sponsoring van beoefening voor de overlede-
ne, zoals gebeden voor zuivering en voor gunstige omstandig-
heden en positiviteit. De rest van het bedrag wordt besteed aan
ondersteuning van eerder genoemde meesters en hun ldoosters.

GrstorN AarwnacrN
Als je beoefenings aanvragen wilt doen, of meer wilt weten
over het sponsoÍpÍogramma stuur dan een e-mail naar Lidy,
gebeden@rigpa.nl, of bel naar het secretariaat ozo-47o5roo.
Zonodig word 1'e dan door Lidy teruggebeld.

Voor alle aanvragen is het van belang om de volgende gege-
vens volledig te vermelden: naam voor wie je de gebeden aan-
vraagt, ziekte of problematische omstandigheden, de datum
en oorzaak van overlijden en je eigen naam. De financiële bij-
drage kun je overmaken op giro )5T7J6 van Rigpa, o.v.v. gebe-
den en de naam voor wie je gebeden aanvraagt. 2,7
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MANTRA AcCUMUTATIES
Orvr Arr Hurvr VaJna Gunu PaoMA SroDHr HuM
Het is de vr'ens 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-
fllur van beoefening en soms is het moeilijk om jezelf tot
beoefening aan te zetten en een gewoonte te ontwikkelen van
regelmatige (dagelijkse) beoefening. Een vaardig middel om
je hierbij te helpen kan het verzamelen of accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies zijn.
Accumuleren van beoefeningen of mantra's is ook een krach-
tig middel om obstakels uit de weg te ruimen en gunstige
omstandigheden te creëren voor jezelf, de sangha, voor Rigpa
en het wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor
wereldwede en het verwezenlijken van het liefdes- en wijs-
heidspotentieel van alle levende rvezens. Het aantal mantra's
dat gedaan is, wordt per land bijgehouden en de totalen wor-
den iedere maand aan Sogyal Rinpoche doorgegeven.

fe kunt de mantra's die je gedaan hebt doorgeven (het liefst
maandelijks) aan de nieuwe nationale accumulatie-coórdina-
tor Stefan Mulder, per e-mail: accumulaties@rigpa.nl of tele-
fonisch via het secretariaat o2o-47o5Íoo. Vergeet je regelma-

SANGHA-BIIEENKoMSTEN
Wr nnowrJDr SANGHA-DAGE N

In het tweede weekend van elke maand wordt een wereldwij-
de sanghadag georganiseerd waarop essentieel onderricht uit
de Drie-jaarretraite wordt gedeeld. De sangha-dagen zijn niet
alleen een gelegenheid om in contact ie blijven met het onder-
richt,maar ook met elkaar. fe kunt de sangha-dagen bijwonen
in Amsterdam of Groningen. Voor de tweede helft van zooT
staan de sanghadagen gepland op de volgende dagen (onder
voorbehoud):

Ii.i Aivrsrrnolrvr:
Zondag 13 ianuari zoo8
Zondag ro februari zoo8
Zondag 9 maart 2oo8
Zondag 13 april zoo8
Zondag rr mei zoo8
Zondag 15 juni zoo8
Zondag 13 juli zoo8

h.r Gnoi.rrxcrx:
Zaterdagtz januai zooS
Zater dag. 9 februari zoo8
Zaterdag 8 maart zoo8
Zaterdag rz april zoo8
Zaterdag ro mei zoo8
Zaterdag 14 juni zoo8
Zalerdag rz juli zoo8

tig je accumulaties door te gevenl En stel je er prijs op daar-
aan herinnerd te wordenl Geef dan nu je naam en e-mailadres
door aan Stefan. Eens per maand ontvang je dan een herinne-
ring per mail om je accumulaties door te geven.

Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
zljn daï. er ro8. Van een hele mala geef je er steeds roo door.
De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van fou-
ten en momenten waaÍop je afgeleid was.

P nocnau ivra Arvr srr noarvr
8.45 u - g.3o uzitmeditatie (optioneel)
ro.oo u - +r7.r5 u pÍogÍamma

Pnocnaivrua Gnon rr.rcr N
IO.Oo u - tÍ7.r5 u progÍamma

Via de mandalamail worden de definitieve data en tijdstippen
bekend gemaakt.
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RETRAITE S M ET S oGYAt RT N PoCH E

'WaNNrrn 
EN vAAR?

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 Engeland ; in juni
gewoonlijk in Dzogchen Beara in Ierland en in de zomer
periode in het retraite-centn-rm Lerab Ling in Frankrijk.

Veel retraites zljn voor iedereen toegankelijk.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zljn meï het Tibetaans boeddhisme, het onderricht
van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. Tijdens een retraite
kun je de beslommeringen van het dagelijks leven achter je
laten en proeven aan rvat het boeddhisme voor je zou kunnen
betekenen. Als je al langer met de Dharma bezig bent, is het
een goede gelegenheid;'e beoefening en inzicht te verdiepen.

GrouruNor EEN RETRATTE vTNDEN ER EIKE DAG vERscHTLLEN-
DE SESSIES PIÁATS:. Sessies van beoefening (bijvoorbeeld meditatie). Onderricht door oudere studenten van Sogyal Rinpoche,

vaak met video's. Studiegroepen waarin ook gelegenheid is ervaringen uit te
wisselen. Onderricht van Sogyal Rinpoche

Pnarrrscrrr TNFoRMATTE
Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken. In Lerab
Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in de tempel. De deelne-
mers verblijven in houten chalets oftenten, of op campings in
de buurt van Lerab Ling. In Kirchheim is er een hotel en zijn
er stenen vakantiehuisjes. In Lerab Ling wordt er voor de deel-
nemers 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.

Sprcrrrrrr TNToRMATTE
Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomodatie,
de prijs, alsmede inschrijfformulieren, krijgt Rigpa Nederland
enige tijd voordat een retraite begint uit het buitenland.
Als je interesse hebt of erover denkt om naar een bepaalde
retraite te gaan, bel dan naar het secretariaat of kijk op
www.rigpa.org of www.lerabling.org.
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AusrrnDAM
In Amsterdam vindt op woensdagochtend een Riwo Sangchó
en een Tendrel Nyesel Tsok beoefening plaats. Tendrel Nyesel
is een beoefening waarbij gunstige omstandigheden worden
gecreëerd en obstakels verwijderd. Toegankelijk voor alle sad-
hana sfirdenten.

Op wijdagochtend wordt Rigdzin Diipa beoefend. Voor stu-
denten die de Ngóndro af (ofbijna af) hebben en die tevens
een Goeroe Rinpoche inwijding hebben ontvangen. Ook stu-
denten die een stevige basis in de Ngóndro hebben, en goed
bekend zljnmer de Rigdzin Diipa kunnen meedoen.

Het programma op woensdagochtend is:
og.jo - ro.oo: Riwo Sangchó
ro.oo - rr.oo: Tendrel Nyesel Tsok
Op vrijdagochtend:
ro.oo - u.3o: Rigdzin Diipa

Tsox op Gosnor RrNpocrrr rr.r DexrNr DecrN
Tijdens Íecente retraites heeft Rinpoche steeds weer het
belang van het gezamenlijk beoefenen benadrukt en met
name het beoefenen van de Tendrel Nyesel Tsok. Naast de
ochtendbeoefening vindt er tweewekelijks een Tsok feest
plaats. De roe dag van de Tibetaanse kalender is altijd een
Goeroe Rinpoche dag en de z5e dag is een Dakini dag (zie
voor data de beoefeningsagenda of de Rigpa Tibetan
Kalender). Dit is een beoefening waarbij gunstige omstandig-
heden worden gecreëerd en obstakels verwifderd. Het is
Rinpoche's wens dat dan de hele sangha samenkomt en geza-
menlijk beoefent. De Tsok beoefening is dan ook voor alle stu-
denten toegankelijk, waarbij Ngóndro en meditatie studenten
hun eigen beoefening (in stilte) kunnen doen.
Studenten die meedoen aan de thuisretraite (zowel aan de
intensieve optie als aan het parallelprogramma) worden van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Tsok beoefening
op Goeroe Rinpoche en Dakini dagen.
Goeroe Rinpoche en Dakini dagen:
t9.r5 - zr.jo Tendrel Nyesel Tsok

ROGRAMMA VAN BEOEFENING:
AvTSTERDAM EN GnONINGEN

Gnor.IrhrcrN
Beoefening in Groningen wordt gehouden in het Rigpa cen-
trum; A-weg 18.

NcóNpno-sroEFENrNG
Al enige tijd is er in het Rigpa-centrum in Groningen gelegen-
heid om Ngóndro te beoefenen. De beoefening wordt geleid
door deelnemers van de groep zelf die geen instructeur zijn,
maar wel enthousiast zljn om samen te beoefenen. Omdat de
beoefening niet uitgebreid wordt begeleid en je bijvoorbeeld
de visualisaties uit je geheugen, of uit meegebrachte tekst
moet doen is deze voÍÍn van beoefening bedoeld voor mensen
die al instructie hebben gehad over Ngóndro binnen het
Rigpa-curriculum.
In Groningen vindt deze Ngóndro-beoefening ieder vriidag-
ochtend plaats.
wiidag:9.oo - ro.rj: Ngóndro
Contactpersoon is: Mathilde te Velde o5o-5or33or

Tsox op Gornor RrNpocrrE rr.r DaxrNr DacrN
Tijdens Íecente retraites heeft Rinpoche steeds weer het
belang van het gezamenlijk beoefenen benadrukt en met
name het beoefenen van de Tendrel Nyesel Tsok, naast de
dagelijkse ochtendbeoefening. De tiende dag van de
Tibetaanse kalender is altijd een Goeroe Rinpoche dag en de
z5e dag is een Dakini dag (zie voor data de beoefeningsagen-
da). Tendrel Nyesel is een beoefening waarbij gunstige
omstandigheden worden gecreëerd en obstakels verwijderd.
Het is Rinpoche's wens dat dan de hele sangha samenkomt
en gezamenlijk beoefent. De Tsok beoefening is dan ook voor
alle studenten toegankelijk.
Goeroe Rinpoche en Dakini dagen: tiiden wisselen,
zie activiteiten-agenda

Drrv Haac, Nr;urcrN,
UrnrcrrT EN Zurprrrx
Tsox op Gornor Rnvpocrrr rrv DaxrNr DecrN
Ook op deze plaatsen komen beoefenaars samen op Goeroe
Rinpoche en Dakini dagen om de Tendrel Nyesel Tsok te beoe-
fenen. Beoefening in Utrecht wordt gehouden op de
G. Borgesiuslaan zr-r.
Neem voor de precieze tijd en plaats contact op met een van
de volgende peÍsonen:
Den Haag: Rinus Fuijkschot o7o - j475729
Nijmegen: foost Willems oz4 - 348666

of mobiel o6 - ry876r4oUtrecht Axel Westra, o6 - 1563746
Zutphen: Els Olthof o575 - 52rror
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VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

AcTIVITE ITE N.AGE NDA

AmsrrnDAM
Alle a.ktívíteitÊ,n vinden plaats in het Rígta_centrunx te Amsterd.am,tenzij and.ers aa,ngegeven.

JANUARI
wo 2 Dakínidag

r9.r5u Tendrel Nyesel Tsokzo 13 Wereldwijde sanghadagdo 17 Goeroe Rínpoche dag -
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

GnourucEN
?::::!:,r:?:"n vínden ptaats ín het Ríg1ta_centrum te Groningen,
rcnzLJ a.nders aangegev en.

faNuanrwo z Dakinídag
Tendrel Nyesel Tsok thuis

zal 12 Wereldwijde sanghadagdo 17 Goeroe Rinpoche dag -
r9.3o Tendrel Nyesel Tsok r9.3o

Ff,BRUARI
w r Dakínidag
, F"drel Nyesel Tsok i9.3odo 7 Losar

programma wordt nader bekend gemaaktzat 9- Wereldwíjde sanghadag
zat rG Goeroe Rinpochè dag-

Jaardag Terti)n Sogual
Terdrel Nyesel Tsbk r7.oo

rvo 20 Dharrnawíeldag Chatrul Dilchen
Programma wordt nader bekend gemaakt

MAART
zo z Dakínidag

^ Tendrel Nyesel Tsok r7.3oza 8- Wereld.wíjàe sanghad.ag 'zo rb Goeroe Rinpoche d.ag
Tendrel Nyesel Tsok r7.3o

vr
FEBRUARI

do7
zo ro
za 16

wo 20

MAART

APRII,

Dakínid.ag ,

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Losar 

^

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Wer eI dw íj d e s an gh a d.ag
Goeroe Rinpoche dag ín
Verj aaldag van Tertón S ogyal
r9.r5 Tèndrel Nyesel TsoI
Dhannawíeldag Ch ótrul Dilchen
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

zoz
zog
zo 16

I

13

di

zo
di

Dakinidag
17.45 Tendrel Nyesel Tisok
Wreldwijde sanghadag
Goeroe Rinpoche dag
17.45 Tendrel Nyesel Tsok

Dakinid.ag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Wreldwíjde sanghadag
Goeroe Rínpoche dag
r9.i5 Tendrel Nyesel Ti;ok
Dakínídag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

W er el dw ij d.e s a n gh a d ag
Goeroe Rínpoche dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Dakinidag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Goeroe Rinpoche dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Wereldwijde sanghadag
Dhannawíeldag Saga Dawa Dijchen
r9,r5 Tendrel Nyesel Tsok
Dakínidag
Tendrel Nyesel Tsok
Tijdstip wordt nader bekend gemaakt

Dakínidag
Tendrel Nyesel Tsok rz.oo
Wereldwíjde sanghadag
Goeroe Rinpoche dag -
Tendrel Nyesel Tso[ rz.oo
Dakínid.ag
Têndrel Nyesel Tsok thuis

r5

wo 30

APRII,
dir
za 12
di 15

wo 30

MEI
ZO II
\MO 14

vï 30

JUNIvr 13

, .,..::.:::-^.í - _
ie' _{, -: - -- " ,-,s- - o*{r.-..à.:ï,-,".,:.:l* 

.-
;;

.-.' :':)tt<

-;.ii ;':i:; r"'!ct* :'-"-

zo 15
wo 18

za z8

;a',-
IUIIza ï2 Goeroe Rinpoche dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsokzo 13 Wreldwíjde sangltadagzo 27 Dakinidag
17.45 Tendrel Nyesel Tsok -




