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In de voetstappen van

'l'er nagedachtenis aan

Milarepa

Khandro Tsering Chódrón,
'Queen of the Dakinis'

Mingyur Rinpoche vertrekt naar
'Looks líke Me' afbeelding van Aoeroe Rinpoche. Goeroe Rinpoche staat
ook bekend als Padmasambhava of Padmakaft, de Lotusgeborene. Hii

onbekende bestemming

bracht het Vaiftyana boeddhisme in de achtste eeuw naar Tibet en omringende landen.

:l Trulshik Rinpoche
Colofon
De Rigpa Nieuwsbrief verschiint twee keer per jaar en is
een uitgave van Rigpa Nederland. Deze publicatie wordt
geheel op vriiwillige basis geschreven, samengesteld en
geproduceerd door studenten van SoSyal Rinpoche. De
Rigpa Nieuwsbrief wil informeren over het werk van
Sogyal Rinpoche, over retraites, lezingen en gebeurtenissen die voor de Rigpa-sangha van belang zijn. Ook vinden
we het belangrijk om eruaringen uit te wisselen en elkaar
te inspireren op het pad.
Houders van alle vormen van het Rigpa-abonnement
onwangen de Rigpa Nieuwsbdef gratis. Ook zonder
Rigpa-abonnement is het mogeliik een abonnement op
de Nieuwsbrief te nemen. De kosten hieNan bedragen 15

euro per iaar Het abonnement kan telefonisch worden
aangevraagd bii het secretaÍiaat of via rigpa(ri8pa.nl. Het
abonnement beëindigen, kan via abonnementc'rigpa.nl.
Er ziin gebeden en heilige afbeeldingen in de Nieuwsbrief
opgenomen, behandel deze publicatie daarom met respect en als Dharma-materiaal. Als je de Nieuwsbrieven
niet wilt bewaren, gooi ze dan niet weg maar verbrandt
ze liever.

Redactie:
Hans Biesboer, Rob Chrispijn, Ulli Fischer, Annet Kossen,
Siger Smit (grafische vormgeving)

Met bildragen van:
Inez Bodewitz, Jesse van Delft, Gerard Gerrits, Marjorieke
Glaudemans en Mika, Hanneke de Graaf, Aty Jansen, Frits
Jonker, Leen Kaldenberg, Wiene Locher, Wim Marseille,
Marlies Musch, Annemiek Schrijver, Hans Sleeboom,
Jeroen Slieker, Elke Steinhilber, Edc Soyeux, Nynke Valk,
Bram de wit, het Rigpa Vertaalteam, Mirese van der Vliet,
Jen van der Waals, Marlijn Wesseling.

Foto's:
Menno Bijleveld, Theo van Delft, UUi Fischer, Hanneke de
Graaf, Ruud de Gunst, Agnes Kuiper, Gerard Nikken, Bart
de Natris, Wim Marseille, Barry Beckett, Graham Price en
Jurek Schreiner.
lnzendingen aan de redactie: ufischer@'chello.nl, telefonisch via 06-10814757, per post: Rigpa Nieuwsbdef, Van
Ostadestraat 300, 1073 Tw Amsterdam

Richtliinen voor auteurs
Heb ie een idee voor de Nieuwsbrief laat het ons weten!
Bel of mail ons. Stuur ie tekst liefst zo min mogeliik opgemaakt op. Gebruik geen kleuren, verschíllende lettertypes
of grote koppen. Vermeld geciteerde bronnen zo volledig
mogelijk. Foto's en illustraties of suggesties daartoe ziin
van harte welkom. Let daarbii op mogeliike auteuÍsrechten. De redactie behoudt zich het recht voor biidragen in
te korten.
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Werken voor Rigpa...

Beste NieuwsbrieÍlezer,

Als ik naar buiten kijk kan ik nauwelijks de overkant van de straat zien. Al dagen
is Nederland gehuld in een dichte mist. Dat wat vertrouwd is, gaat verborgen,
waardoor het alledaagse iets mysterieus krijgt. Volgens het weerbericht zou de
zon er vandaag doorheen komen. Maar niets is veranderlijker dan het weer en
de mist houdt nog stand.
Ook binnen Rigpa werden we de afgelopen zomer met veranderlijkheid
geconfronteerd. Begin september werd met een grootse ceremonie afscheid
genomen van Khandro Tsering Chódrón, één van de meest gerespecteerde en
invloedrijke Tibetaans boeddhistische leraren van de aÍgelopen eeuw. ln deze
Nieuwsbrief vind je een uitgebreid verslag over deze ceremonie, die in Lerab
Ling werd gehouden. Ook delen een aantal sanghaleden hun persoonlijke
herinneringen aan Khandro-la. Op de dag van het afscheid van Khandro
overleed een andere grote meester,Trulshik Rinpoche. Hij was hoofd van de
lijn van overdracht van de Nyingma traditie en leraar van Sogyal Rinpoche.
Hij heeft de Rigpa sangha vele belangrijke initiaties gegeven. Ook deze gerenommeerde leraar herdenken we in dit nummer.
Een andere grote leraar, Mingyur Rinpoche, koos zelf voor een grote verandering in zijn leven. Deze zomer verdween hij van de een op de andere dag zonder ook maar iets
aan bezittingen mee te nemen. ln deze Nieuwsbrief lees je zijn aÍscheidsbrief en onderricht dat hij ontving over de introductie in
de natuur van de geest.
Ook op nationaal niveau blijft niet alles hetzelfde. Jeroen Slieker vertrekt als Studie- en Beoefeningscoórdinator en lid van het
Managementteam. Jeroen heeft met zijn inzet, creativiteit en gevoel voor humor een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling die Rigpa de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Wij bedanken Jeroen hartelijk voor zijn werk en zijn blij Saskia Bloemen te
kunnen verwelkomen, díe zijn taak zal overnemen. Wij wensen haar veel inspiratie, plezier en succes!
Terwijl buiten toch de zon begint te schijnen en de mist langzaam optrekt, wordt het onderricht van Mingyur Rinpoche ineens heel
inzichtelijk. Alles wat ik niet kon zien: de bomen in de tuin, het tuinbankje bij de buren, de lantaarnpalen in de straat, blijken er
natuurlijk gewoon nog te zijn. Net als de onbegrensde ruimte die altijd aanwezig is, ook als we die even niet zien.
We wensen je veel helderheid in het nieuwe jaar!

lfi*u.o' Nu'.,L^
Namens het Managementteam
Marlies Musch

Rigpa-centrum Groningen

Rigpa Nederlmd
Van Ostadestraat 300, 1073 TW Amsterdam
Secretadaat (telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10 tot 13 uur en
op woensdag en vriidag van 10 tot 12 uur)
Telefoon:020-4705100
E-mail: rigpa(?rigpa.nl
Website: wwrigpa.nl voor actuele informatie over het cursusaanbod en
evenementen.

Gironummer: 3533736 t.a.v. Stichting RiSpa te Amsterdam
Rigpa is een erkende goede doelen organisatie met de ANBIstatus. Donaties en schenkingen kunnen onder voorwaarden

ANBI

in aanmerking komen voor belastingaftrek. Voor vragen neem
contact op met donaties(qJri8pa.nl. We danken alle donateun
vooÍ hun vritgevigheid die het mogelijk maakt om het werk
van Rigpa voort te zetten en daardoor eeuwenoude wijsheid
beschikbaar te maken voor deze tiid.

Oud Dharma-materiaal
Als je Dharma-matedaal (tekst of foto) niet meer nodig hebt, kun ie dat het beste
verbranden. Op het kantoor van Rigpa stapelt dat materíaal zich op. Wie is in de
gelegenheid dit mee te nemen en in de tuin of kachel te verbranden? Graag even
bellen met het secretaÍiaat.

Aweg 18, 971.8 CV Groningen
E-mail: infogroningen@rigpa.nl
Telefoon:050-3138765

Rigpa Niimegen
Cursusadrcs'De Vuurvlieg'
2e Oude Heselaan L79a,6542 VE Nijmegen
Aanmelden via rigpa@rigpa.nl of telefonisch: 020-4705100
Rigpa Rotterdam
Cursusadres'Centrum Dioi'
Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA RotteÍdam
Aanmelden via rigpa@)rigpa.nl of telefonisch: 020-4705100

Foto omslag: De lama's bii de stoepa voor Khandro Tsering Chódrón.
Foto: Barry Beckett
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1000
Ecodrukkers, Nieuwkoop
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Locaties
Rigpa-centrum AmsteÍdam
Bezoekadres: Kuipersstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV Amsterdam
Postadres: Van Ostadestraat 300, 1073 TW Amsterdam
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Trulshik Rinpoche

(le24

201 1)

Kyabje Trulshik Rinpoche stierf op 2 september
ZOIL in zijn klooster in Kathmandu, in Nepal.
Toevallig viel zijn sterfdag samen met de dag van
de herdenkingsceremonie ter ere van Khandro
Tsering Chódrón in Lerab Ling. Trulshik Rinpoche
behoorde tot de eminente generatie leraren die hun
opleiding en training in het oude Tibet hebben genoten. Vanaf 2010 was hij hoofd van de Nyingma
lineage. Trulshik Rinpoche is 87 jaar oud geworden.

De Rigpa-sangha heeft een speciale band met Trulshik Rinpoche,
die een belangrijke leraar was van Sogyal Rinpoche. En hij was de
hartzoon en belangrijkste discipel van zowel Dudjom Rinpoche als
Dilgo Khyentse Rinpoche. Sogyal Rinpoche hield Trulshik Rinpoche
in zeer hoge achting, omdat hij zo'n zuivere relatie had met zijn

leraren. En hij was ook een discipel van Jamyang Khyentse Chókyi

Kyabie

Tru lshi

k

Ri n poche.

Lodró (Sogyal Rinpoche's roof lama). Trulshik Rinpoche heeft vele

Trulshik Rinpoche was de houder van vele belangrijke lijnen van

malen vajrayana onderricht en bekrachtigingen gegeven aan de

overdracht die hij van vele leraren uit verschillende scholen ontvan-

Rigpa-sangha. Hij bezocht Lerab Ling en vele andere Rigpa-centra

gen heeft. Hij was bijvoorbeeld niet alleen een discipel van Dilgo

in de wereld.

Khyentse maar ook diens leraar. Het was daarom niet verwonderlijk

dat na het overlijden van Dilgo Khyentse Rinpoche, Trulshik
Er is een gedenkwaardig verhaal over

ïrulshik Rinpoche hoe

h'rj

Rinpoche de taak kreeg om de transmissie van het Dzogchen

Sogyal Rinpoche op een keer tot tranen roerde. Dat was eind jaren

onderricht voort te zetten dat Dilgo Khyentse aan Zijne Heiligheid

tachtig, Sogyal Rinpoche trad op als vertaler. Dudjom Rinpoche,

de Dalai Lama had gegeven. ln 2O1O werd Trulshik Rinpoche hoofd

voor wie Sogyal Rinpoche jarenlang had veftaald, was nog maar

van de Nyingma lineage.

net overleden. Ter ere van een bezoek van de Dalai Lama aan New
York waren belangrijke leraren van de vier scholen van het

Trulshik Rinpoche ontving niet alleen veel onderricht, hij beoefende

ïbetaans boeddhisme alsook van de Bón traditie uitgenodigd om

het ook en had het geactualiseerd. Hij bracht zijn halve leven in

les te geven over de 'Essentie van de Geest'. Trulshik Rinpoche

retraite door.

sprak namens de Nyingma traditie.

Hoogtepunt voor Rigpa waren de transmissies die Trulshik
Sogyal Rinpoche raakte hevig ontroerd door dit onderricht en

Rinpoche in 2003 in Lerab Ling gaf van de Dójó Bumzang, een

barstte in snikken uit. Het maakte diepe indruk op de aanwezigen.

cyclus van initiaties van de Nyingma school. Wat de aanwezigen

Sindsdien refereerde Trulshik Rinpoche bij z'ljn bezoeken aan de

trof, was zijn ongelooflijke vriendelijkheid om op bijna tachtigjarige

Rigpa-sangha steeds weer aan dit incident, met de woorden:

'lk

leeftijd maar lieÍst vijf initiaties per dag te geven. Deze initiaties

ben een oude man zonder kwaliteiten, maar Sogyal Rinpoche heeft

waren erop gericht om het lange leven van Sogyal Rinpoche veilig

een zuivere perceptie van mij'.

te stellen. Sogyal Rinpoche moest hem op het hart drukken dat het

Trulshik Rinpoche werd herkend als de directe incarnatie van Tertón

niet erg was als hij de ryclus niet helemaal compleet gaÍ, en dat hij
best minder initiaties per dag mocht geven-

Dongak Lingpa. Trulshik betekent 'vernietiger van illusie'. Aan deze
illusie refereert hij in een van zijn gedichten:

Na een bezoek aan Holland heeft ïrulshik RÍnpoche meerdere ma-

AIs rve de n'erelcl zien als perfect, valt er niets te

len gezegd dat het een zuiver land van de boeddha's was- Volgens

verlangen.
Als n'e iedereen zien als een boeddha\/ornr, valt er
niemarrd te haten.
I)eze droom die rve het leven noemen is slechts wat
wij ervan gemaakt hebben.
Hernel en hel zijn slechts statc'n van orlze geest.

Sogyal Rinpoche refereerde h'rj daarmee aan het feit dat Nederland

4 I nigpaNieuwsbrief - januari2Ol2

zo plat is. Net zo plat als de boeddha-rijken die in de teksten worden beschreven. Wat niet wegneemt dat Trulshik Rinpoche blijkbaar
een heel positieve indruk van Nederland had gekregen.

Eric Soyeux

&o;.t/i+-h2,v/a'
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Marliin Wesseling: Dit gedicht kwam ik tegen toen ik in het voorjaar in Dzogchen

Beara was. Voor mii was dit het
eerste bezoek aan deze prachtige plek. Ik voelde me zo gelukkig. Er was zo'n krachtige atmosfeer. Het voelde alsof er
energie uit de grond kwam.

We kregen een rondleiding in het Spiritual Care Centre, Dechen Shying. Er komen hier mensen die erg ziek zijn. Je voelt
ook het verdriet dat er hangt. Mijn hart stond helemaal open. Er is een prachtige meditatieruimte waar je niet alleen een
boeddhabeeld hebt maar ook christelijke iconen. Er lag een opengeslagen map op tafel en daar zat dit gedicht in.
Ik las het en de tranen liepen spontaan over mijn wangen. Ik herkende het zo uit mijn eigen leven. Je kan pas zacht worden en compassie voelen als ie ook nare dingen hebt meegemaakt. Ik heb een paar keer mensen totaal onverwachts
verloren. Je maakt een plan voor de volgende dag en opeens houdt het leven vandaag op. De wereld staat stil. Het
gedicht beschrijft heel mooi wat het betekent om iets te verliezen. En hoe je daardoor de kwetsbaarheid en de kostbaarheid van alles inziet.

Kíndness
Before gou kmow what kindness rea(lg is
gou rnust lose thíngs,
feel the future d,issolve in a vnowrent
like salt ím a weakened broth.
What gou held ín gour hand,
what gou counted and carefuilg saved,,
all this vvrust go so gou know
how desolate the landscape can be
betweem the regíons of kíndness.
How gou rid.e and ride
thínkíng the bus will never stop,
the passengers eating vnaize and chicken
will stare out the wíndow forever.
Before gou learn the tender gravitg of
kíndness,
gou vnust travel where the lnd.ían in a whíte
poncho
lies dead bg the síde of the road.
You wr,ust see how thís could be gou,
how he too was soryeo^e
who journeged. through the night wíth plans
and the síunple breath that kept him alíve.

Before gou know kíndness as the deepest thíng
insíde,
gou vnust know sorrow as the other d.eepest
thíng.
You wrust wake up with sorrow.
You wrust speak to it till gour voíce
catches the thread of all sorrows
and. gou see the size of the cloth.

Then ít ís on(g kindness that vnakes se^se
a^gw\ore,
onlg kíndness that tíes gour shoes
and sends gou out ínto the d,ag to t'qail letters
and
purchase bread,
onlg kíndness that raises its head.
frovvr the crowd of the world to sag
It is I gou have been lookíng for,
and then goes wíth gou evergwhere
líke a shadow or a friend.

Naovní Shihab Nge

De redactie is benieuwd naar jouw inspiratie. Welke korte tekst raakt je gevoelige snaar? Welk gedicht draag je al jaren in je hart met je mee? Welke

zin brengt je in moeilijke tijden weer terug naar waar je wilt zijn? Stuur of e-mail de tekst die jou lief is naar ons.
Rigpa Nieuwsbrief, Van Ostadestraat 3O0, 1073 TW Amsterdam of ufischer@chello.nl.
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Mingyur Rin poche in de
voetstappen van Milarepa
Deze zomer werd de Tibetaans boeddhlstische werelc verrast door een moedige stap van Mingyur R.inpoche
(1975). De geliefde leraar vertrok in het holst van de nacht om in navolging van de grote meesters uit het verleden op retraite te gaan. Zonder vaste velblilfplaats zal hii de kornende jaren al bedelend rondzwerven.

N

iemand was erop voorrereid.

kunnen luisteren. Het belangrijkste voor

Sogyal Rinpoche roept de Rigpa-sangha

Zijn

Mingyur Rinpoóe is beoefening, en me-

op om Mingyur Rinpoche in onze ge-

diteren om de geest te temmen. Daarom

dachten en in ons hart te houden. Opdat

weggegaan, oÍn zich ongestoord aan

zijn retraite soepel zal verlopen en zonder

persoonlijke assistent,
een monnik van gevcrderde
leeftijd, viel bijna flaurv toen

is hij

hij Mingyur Rinpoche niet aantrof in zijn

beoefening te kunnen wijden.'

hindernissen, zodat wij hem straks gezond

kamer. Er lag alleen een khata (rituele sjaal

ln deze Nieuwsbrief hebben we (dank-

en wel terugzien en al zijn mooie aspira-

van zijde is-red.) en een brief waarin hij

zij de inzet van het Rigpa Vertaalteam!)
een Nederlandse vertaling van de brief

ties in vervulling mogen gaan.

zijn vertrek toelichtte. Zijn moeder Cie het
bericht hoorde, heett een weeklarg ge-

van Mingyur Rinpo:he kunnen opnemen.

Sogyal

Rinpoche prijst hem als een zeer biizon'
dere lama op wie we trots kunnen zijn.

huild. 'Ze houdt van hem, ook als leraar',

Evenals onderricht over meditatie, waarin

Hij is vertrokken, zonder geld, tandenbor-

vertelt zijn broer Tsoknyí Rinpoche-

Mingyur Rinpoche'rertelt hoe hij door zijn

stel of telefoon. Zijn inspiratie ontleent hij

'Het was geen midlife crisis die l/ringyur

vader Tulku Urgyen werd ingewijd in de

ondermeer aan de beroemde Tibetaanse

tot dit besluit bracht', legt zijn
broer uit. 'Hij heeft alles in het geheim
voorbereid en zelfs voor vier oÍ vijí jaar
onderricht voor ziin studenten oPgenomen, waar ze in z'rjn afwezigheiC naar

geheimen van de 'Crote Perfectie'. We

meester Milarepa.

Rinpoche

6 I Rigpa NieuwsbrieÍ -
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danken de sangna van Mingyur Rinpoche
die toestemming verleende om dit on-

derricht, dat eerder in de Shambhala Sun

Voor meer informatie over Mingyur

verscheen, hier weer te geven.

Ri

npoche zie wwwtergar.org

Onderricht van Mingyur Rinpoche
oo

Voorb U meditatie
Wanneer we een basis hebben in onze formele beoefening van meditatie,
kunnen we ontspannen in het weidse, open gewaarzijn dat onze ware
natuur is. Yongey Mingyur Rinpoche vertelt het verhaal van zijn eigen
introductie tot de Grote Perfectie.

Hoewel ik niet veel begreep van wat hij
vedelde, had ik een diep verlangen naar

de kalme sereniteit die hij uitstraalde. ln
het begin was ik zo verlegen dat ik de
moed niet bij elkaar kon rapen om hem te

Mijn introductie tot de wereld van
de Crote Perfectie (Dzogchen in het

beuren stond. Deze moeilijke periode gaf
me een sterke motivatie om mijn geest en

na een tijdje werden mijn angstaanval-

ïibetaans) vond plaats toen ik nog heel

gevoelens te onderzoeken. Hoewel ik op

len zo hevig dat mijn angst het won van

klein was. De eerste jaren van mijn leven

dat moment niet veel van meditatie wist,

mijn verlegenheid. Nog steeds durfde ik

bracht ik door in het dorpje van mijn moe-

had ik een vaag idee dat het me zou kun-

het mijn vader niet rechtstreeks te vragen,

der, niet ver van de grens tussen Tibet en

nen helpen met mijn angst om te leren

dus smeekte ik mijn moeder of zij dat voor

Nepal. Sindsdien ben ik er niet meer terug

gaan. Een tijd lang probeerde ik op eigen

me wilde doen. lk was heel blij toen ze me

geweest, maar

ik herinner me

vragen mij les te geven in meditatie, maar

levendig

kracht te mediteren, maar behalve enkele

vertelde dat hij had toegestemd om mij les

de reusachtige besneeuwde bergtoppen

vluchtige momenten van innerlijke vrede

te geven.

die aan alle kanten hoog boven ons uit-

bleef het gevoel van angst me volgen als

ln dezelfde tijd dat ik begon met medite-

torenden en de weiden vol bloemen die

een schaduw.

ren leerde ik lezen en schrijven. 's Middags

zich uitstrekten over de vallei rondom

's Winters reisden mijn moeder en

ik

zat ik met mijn vader in zijn kloosterkamer

ons dorp. Oppervlakkig bekeken zou je

meestal van ons dorp in de bergen naar

waar een enorm raam uitkeek over de

denken dat ik

Kathmandu, waar

een zondagskind was. lk

woonde op een van de prachtigste

we zes

maanden

hele vallei. Als onderdeel van zijn dagelijk-

en

meest serene plekken op aarde, omgeven

"

door mensen die zielsveel van me hielden.

Van beide kanten van mijn familie stam
ik af van befaamde spirituele leraren, dus

zo lang ik me kan herinneren was ik vertrouwd met de beoefening van meditatie
en haar vermogen om de geest te transformeren.

Angs taanjagende gedachten

spookten door mijn hoofd die me het
verlammende gevoel gaven dat er iets
vreselijks te gebeuren stond."

Ondanks deze idyllische omgeving en de

nauwe banden met mijn familie, werd

doorbrachten

bij mijn vader, de grote

se beoefening reciteerde hij een tekst over

mijn beschermde leventje op een gegeven

meditatiemeester Tulku Urgyen Rinpoche.

de Crote Perfectie, genaamd 'De kostbare

moment ruw verstoord. Toen ik ongeveer

Yap Rinpoche, zoals

liefkozend

schatkamer van de fundamentele ruimte

zeven was, begon een diep, alles verte-

noemde, leefde in een afgelegen klooster

van verschijnselen' [Ihe Preci ous Treasu ry

rend gevoel van angst bezit van mij te

aan de rand van de vallei van Kathmandu.

of the Basic

nemen. lk snapte maar niet wat er aan de

Hier onderwees hij aan studenten vanuit

wordt beschouwd als een van de meest

hand was, of waarom mij dit overkwam.

de hele wereld zijn unieke stijl van moei-

verfijnde werken over de Crote Perfectie,

lk wist alleen dat zelfs de simpelste dingen

teloze meditatie. 's Ochtends kwamen de

het meest diepzinnige en gekoesterde on-

-

monniken en nonnen uit zijn klooster om

derricht van de overdrachtslijn van mijn

mij volledig van mijn stuk

onderricht te ontvangen over meditatie of

vader. Mijn vader gebruikte deze tekst

konden brengen. Dan voelde ik vanuit on-

de rituelen van het Tibetaans boeddhls-

om mij te leren lezen. Terwijl we daar zo
samen zaten

zoals een onweersbui of de komst van

een vreemde

'

-

ik hem

Space

of Phenomenal,

die

in zijn kleine meditatieka-

derin mijn buik de angst omhoog kruipen.

me en 's avonds gaf hij les aan zijn niet-

Angstaanjagende gedachten spookten

Tibetaanse studenten. Vaak zat ik stille-

mer, zong hij de woorden van het boek

door mijn hoofd die me het verlammende

tjes aan de zijkant te luisteren terwijl hij

voor op een prachtige melodie en vroeg

gevoel gaven dat er iets vreselijks te ge-

les gaí.

me deze

te

herhalen.
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mijn best om hem na te doen, en wachtte

gretig op zijn goedkeuring. ln die tijd
dacht ik dat hij me alleen hielp met leren
lezen, maar als ik terugkijk kan ik zien dat

hij me eigenlijk een introductie gaf tot
Crond, Pad en Resultaat van de Crote

"We raken zo verstrikt in het drama
van ons leven dat we de stralende
zuiveÍheid van onze geest niet zietr."

Perfectie.

De grond van de grote perfectie

zo te zijn, maar er is niet het geringste ver-

leven was dan alle gedachten en gevoe-

)e zou denken dat al die tijd die ik

schil tussen jouw ware natuur en die van

lens die mijn jonge geest overspoelden.

besteedde aan het leren reciteren van de

de Boeddha. ZelÍs een oude hond heeft

Hij had me een introductie gegeven tot de

woorden van 'De kostbare schatkamer'

in feite deze oorspronkelijke zuiverheid."

grond van de Crote Perfectie, de innerlijke

lThe Precious Treasuryl uiteindelijk zijn

werkelijkheid die we op het spirituele pad

vruchten zou afwerpen. Maar ik had geen

"Wat betekent zuiverheid?", vroeg ik.
"Zuiverheid betekent dat onze ware na-

idee wat die woorden inhielden. Voor mij

tuur altijd al volmaakt is", vervolgde hij.

ontdekken.

Het pad van de grote perfectie
Met herwonnen zelfuertrouwen ging ik in

was het boek niets anders dan een verza-

"Onze verwarring, noch onze angst kan

meling geheimzinnige termen die me niets

deze innerlijke zuiverheid veranderen. Zij

zeiden, maar ik vond het mooi vanwege

de geruststellende melodie waarop mijn

wordt niet slechter als we lijden of beter wanneer we verlicht raken, zoals de

vader het voor mij zong. Op een keer,

Boeddha. We hoeven er niet iets aan toe

ik nog steeds geen directe ervaring had
van wat mijn vader mij probeerde te le-

terwijl we samen in zijn kamer zongen en

te voegen, of iets van af te halen. Ook

ren, kwam ik er al snel achter dat ik door

mediteerden, viel mij een woord op dat

hoeven we niet iets te doen om haar te

mijn geest op iets te richten een glimp van

ik mijn vader al vaak had horen

krijgen. Zijis er elk moment, als een dia-

sereniteit kon ervaren. Ondanks deze ont-

zeggen

mijn eentje door met mediteren. Hoewel

wanneer hij zijn studenten les gaf. "Wat

mant in de palm van je hand.

betekent dit woord?", vroeg ik, en wees

"Als onze ware natuur zo prachtig

op het Tibetaanse woord ka dak.

waarom lijden we dan?" , vroeg ik.

delen van mijzelÍ aÍ te komen die me niet

"Oh, dat is een heel belangrijke term",

"Dat is een goede vraag", antwoordde

aanstonden. lk hoopte echt dat meditatie

wikkeling dacht ik nog steeds dat meditais,

tie iets was wat me kon helpen om van die

hij. "Het probleem is niet dat we iets moe-

mij naar een gelukkige, vredige staat van

ten zien te krijgen wat we niet al hebben.
Het gaat er ook niet om dat we alles wat

geest zou leiden waarin paniek en angst

tuur van de geest?" Eerlijk gezegd had ik
niet veel begrepen van wat hij zei toen

we onprettig vinden moeten zien kwijt te

gon ik te beseffen dat waar mijn vader op

raken. De Boeddha kan niet op magische

aanstuurde veel verder ging.

hij les gaf, dus ik keek naar de grond
en schudde een beetje gegeneerd mijn

wijze verschijnen om ons van al ons lijden

ln de daaropvolgende maanden bleef

en onze verwarring te verlossen. Het pro-

mijn vader iedere dag bezoeken, en leerde

hoofd.

bleem is dat we niet herkennen wat we de

hij me meer over de Crote Perfectie. Het

Toen hij mijn reactie zag, gaf hij mij een

hele tijd al bezitten. We raken zo verstrikt

merendeel van de tijd spraken we hele-

zacht klopje op mijn schouder en zei: "Je

in het drama van ons leven dat we

maal niet als we bij elkaar zaten. Mijn

hoeft je niet te schamen. Toen ik jong

stralende zuiverheid van onze geest niet

vader zat gewoon voor het grote raam

was, moest ik, net als jij, ook de beteke-

zien. Deze natuur is bij ons, zelfs wanneer

met zijn blik in de verte, terwijl ik stil naast

antwoordde hij, blij met mijn belangstelling. "Herinner je je wat ik de studenten
gisteravond heb verteld over de ware na-

de

mij niet konden raken. Maar al gauw be-

ik

we ons bang, eenzaam en boos voelen."

hem zat en probeerde te mediteren. Om-

lk keek op naar het vriendelijke gezicht
van mijn vader toen hij deze woorden

dat ik snakte naar zijn goedkeuring deed

de

sprak en een gevoel van enorme liefde en

imiteren wat een goede meditatiebeoefe-

studenten dat onze ware natuur volledig

respect welde in mij op. lk begreep nog

naar volgens mij behoorde te doen. lk zat

zuiver en goed is. Het woord waar je naar

steeds niet helemaal wat hij me probeerde

kaarsrecht en deed net alsof ik verzonken

te leren, maar ik begon me open te stellen

was in een of andere diepe ervaring, ter-

voor de mogelijkheid dat er meer in het

wijl ik in feite gewoon in mijn hoofd

nis van deze termen

leren." Daarna zei hij

even niets en keek me op zo'n liefdevolle
manier aan dat al mijn angst en schaamte

verdwenen. "Cisteravond leerde

ik

vroeg, ka dak, betekent zuiver vanaf het
eerste begin. Misschien lijkt dít niet altijd
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ik altijd mijn best om zo goed mogelijk te

een

te ontwikkelen, en je beoefening altijd te
verzegelen met het opdragen van de verdienste, opdat alle wezens ook hun eigen
ware natuur mogen herkennen. De reden

dat we toch moeten beoefenen is omdat

we eerst alleen maar een idee

hebben

van de ware natuur van de geest. Maar
door steeds meer aan dit idee te wennen,

wordt het uiteindelijk getransformeerd
tot een directe ervaring. Maar zelfs dan
moeten we nog beoefenen. Een ervaring
is onbestendig, dus als we niet doorgaan

onszelf vertrouwd

te maken met zuiver
we het uit het oog

gewaarztln kunnen

verliezen en weer verstrikt raken in onze
gedachten en emoties. Maar als we ijverig

beoefenen, zal deze ervaring zich transformeren tot een realisatie die nooit meer

verloren kan gaan. Dit is het pad van de
Crote Perfectie." Na deze woorden stopte

hij met praten en verbleven we beiden in
zuiver gewaarzijn, onze blik gericht op de
mantra aan het herhalen was en mij niet

diteren", zei ik met een bibberstemmetje.

diepblauwe hemel boven de vallei van

in gedachten probeerde te verliezen. Van

"Meditatie is een leugen", zei hij. "Als

Kathmandu.

tijd tot tijd deed ik mijn ogen open om

we proberen onze geest onder controle te

naar mijn vader te gluren, in de hoop dat

krijgen, of vasthouden aan een ervaring,

hij had opgemerkt hoe mooi mijn medita-

zien we niet de oorspronkelijke volmaakt-

tiehouding was en hoe goed het mij lukte

heid van het huidige moment. Kijk naar

om zo lang stil te zitten.

de blauwe lucht", sprak hij en wees naar

Op een dag, toen we zo in stilte bij elkaar

buiten. "Zuiver gewaarzijn is als de ruim-

zaten, wierp ik midden in mijn meditatie

te, onbegrensd en open. Het is er altijd. Je

een blik op hem en tot mijn verbazingzag

hoeft het niet te veainnen. Het enige wat

Het resultaat van de grote perfectie
lk bleef nog een paar jaar in training in
mijn vaders klooster. Daarna reisde ik
naar lndia om in Sherab Ling te gaan
wonen, het klooster van Kenting Tai Situ
Rinpoche. lk had het geluk dat ik tijdens

ik dat hij naar me zat te kijken. "Ben je

je hoeft te doen is erin te rusten." Voor

mijn verblijf mee kon doen aan een Driejaarretraite, waarbij ik de kans had om

aan het mediteren, zoon?", vroeg hij.

een ogenblik vielen al mijn hoopvolle ver-

les

te krijgen van een groot meester

die

"Ja, Rinpoche" , zei ik trots, dolblij dat hij

wachtingen over meditatie weg en ervoer

Saljey Rinpoche heette. Hij bouwde voort

het eindelijk had opgemerkt.

ik een glimp van tijdloos gewaarzijn.

op de vroege lessen die ik van mijn vader

H'rj vond mijn antwoord blijkbaar heel

paar minuten later ging hij verder: "Als je

had gekregen en gaf me de kans die on-

grappig. Even bleef het stil. Toen zei hij
vriendelijk: "Mediteer maar niet."

eenmaal gewaarzijn herkend hebt, hoef je
niets te doen. Je hoeft niet te mediteren of

der zijn leiding in praktijk te brengen. Na
een aantal jaren retraite adviseerden mijn

Mijn trots was in één klap verdwenen.

op wat voor manier dan ook te proberen

leraren me om naar een shedra te gaan,

Maandenlang had ik mijn best gedaan om

je geest te veranderen."

een soort kloosterschool, om de klassieke

al die andere meditatiebeoefenaars na te

"Als je niets hoeft te doen", vroeg ik,

filosofie van de boeddhistische traditie te

doen die bij mijn vader op bezoek kwa-

"

men. lk had wat korte gebeden geleerd,

oefenen?"

zat in de juiste houding, en probeerde

"Hoewel je niets hoeft te doen, moet je

heel hard mijn woelige geest tot bedaren

je toch vertrouwd maken met dat herken-

Het onderricht dat ik in de shedra ontving was uiterst behulpzaam, maar toch
had ik er vaak grote moeite mee om de

te brengen. "lk dacht dat ik moest me-

nen. Ook dien je bodhichitta en devotie

ingewikkelde filosofie van het soetra-

Een

betekent dat dan dat je niet hoeft te be-

bestuderen.
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voertuig te rijmen met de directheid van

ver gewaarzijn. De Crote Perfectie is een

achtige metalen buis, dus wat stelt het nu

de Crote Perfectie. lk had het geluk dat ik

moeiteloos pad, waardoor je alles bereikt

voor als je een metertje boven de grond

na de afronding van mijn studie in aanra-

zonder iets te doen. Door de lege essentie

king kwam met een andere grote meester,

van gewaarzijn te herkennen, wordt

zweeÍI? Het kostbare resultaat van de
Crote Perfectie wordt manifest wanneer
we ons zo vertrouwd hebben gemaakt
met zuiver gewaarzijn, dat we nooit van
die staat gescheiden zijn. Meer valt er
niet te wensen."De woorden van Khen
Rinpoche stierven weg aan het slot van

de

"Zodra je de natuur van de geest
realiseert, ontstaat mededogen

zijn betoog, en hij stopte met praten. We

var..zelf ."

zaten samen in stilte en verbleven moeiteloos in de schoonheid en eenvoud van het

huidÍge moment.

Nyoshul Khen Rinpoche, een voortreffe-

verzamelíng van wijsheid voltoold, terwijl

lijke geleerde en een ware yogi van de

door de spontaan aanwezige helderheid

Crote Perfectie. Hij gaÍ me de transmissie

te herkennen de verzameling van verdien-

van een reeks onderricht dat alleen onder

ste wordt voltooid.

geheimhouding aan één leerling tegelijk

De woorden van deze grote meesters
draag ik tot op de dag van vandaag met
me mee. Wanneer mensen me vragen
stellen over de Grote Perfectie, heb ik
niets toe te voegen en hoef ik alleen maar

wordt gegeven. Toch was het niet makkelijk om bij hem te studeren, omdat ik
naar Bhutan moest reizen, wat in die da-

De eenwording van deze leegte en hel-

dit eenvoudige onderricht te herhalen, dat

derheid is de eenwording van de twee

mij als een grote schat door mijn vriende-

verzamelingen. Bovendíen is deze bena-

lijke meesters werd toevertrouwd.

gen niet zo eenvoudig was.

dering ook de eenwording van de stadia

Een van

de belangrijkste vragen die ik
in die tijd had betrof het resultaat van

van ontwikkeling en voltooiing die in de
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de Crote Perfectie. Dus benaderde ik op

godheid-yoga worden beoefend, en van
vaardige middelen en kennis. Todra je de

een dag Khen Rinpoche met die vraag"

natuur van de geest realiseert, ontstaat

"Om boeddhaschap te bereiken", begon
ik, "wordt in de soetra's gezegd dat we

mededogen vanzelÍ. Door het potentieel

verduisteringen dienen

te

-

September 20'10

te zien dat alle wezens bezitten, zul je als

zuiveren, de

vanzelÍ respect voor hen hebben en hun

verzamelingen van verdienste en wijsvoltooien, en gedurende

willen helpen om deze ware natuur zelf
te realiseren. Je zult dan ook waarachtige

bij

devotie voelen voor de leraren die je een

beetje moeten werken aan de verfijning

van onze beoefening van generositeit,

introductie gegeven hebben tot zuiver
gewaarzijn en hun verworvenheden ten

discipline en de andere paramita's. Maar

volle op waarde schatten. Je ziet dus dat

mijn vader en Saljey Rinpoche

hebben

alle kwaliteiten van verlichting al in ons

me geleerd dat boeddhaschap in feite in

aanwezig zijn. We hoeven nergens anders

Yongey Mingyur Rinpoche

het hier en nu is. Zij zeiden dat als we ons

te kijken dan in het huidige moment."

r.ci:ste

afmatten voor een soort verlichting in de
toekomst, we eigenlijk steeds verder af-

"

heid dienen te
een onnoemelijk lange tijd beetje

Het realiseren van deze aangeboren

is

ecn

T ir cle l(arml l(.a,gvLl-sci-ooi v:ln
rrr:i -lllrrtaars cct:cir,lhisme. llij qceít

kwaliteiten", ging hij verder, "is het beste
resultaat waarop we kunnen hopen. Door

wer.eldv,rijcl Ies, v,,,;rarlrij

raken van dit zuivere gewaarzijn. Zijn die

twee benaderingen niet met elkaar in te-

de lucht vliegen, gedachten lezen

bren3t nret cle cuitut.ri-en vretcnscirap

genspraak? "

andere magische krachten stellen niet

v.,in deze tirci. Zrjrr riieuwsi-c boei<

en

l-lcirlhr.L' 'rl

c bcc

irr.1 i

laditionr.,ie

i. n :.,

\

jrr ris:

Rinpo-

zoveel voor. Vandaag de dag stelt de mo-

che. "Eigenlijk zijn al die dingen die we
geleidelijk aan ontdekken op het soetra-

derne technologie ons daar toch wel toe

Jr:vfLtl vViscloni. Erni:racinp., C/r.irtr;e'
ancl Fiitclirtr: Frer.dorn. lVl-eiiiicr',,ollc

in staat. lk ben de hele wereld rond gevlo-

..r iSlt.,. r.

pad in feite inherente kwaliteiten van zui-

gen met honderden mensen in een reus-

herd virrcjenl

"ln het geheel niet", antwoordde
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Brief van Yongey Mingyur Rinpoche
Ik schrijf

olez-s brief aan aíle wijae ino(ivioluen nrs{ z-uivere in{en{ie o(ie op ruij ver*ronwen,
kloostergenreenschappen qls olc lskcnbsosfq,naqrs in heel India, Nepal err -llbe{.
Van jongs af qqn heb ik o(e. wc-,\s gekoestcrol owr ruij {e wijden aqn re{raite en be.oe.fe.ning,
qn z-onoler vas{e verblijfpíaq{s vqn ple,k nqar plsk {e z-werven. Ook heb ik eqn oceqqn qqn
z-owe,í o(e

inslrqc{ies o^+v4^3e^ van o(e glorierijke en vriendelijkg rnsss{crs va,r, uijn or".4.o.[,r{sÍijÀ.
Hoe.wel ik geprobe.q.ro( hq,b in re{rqi{e *e verbíijven en *e beoe.fer\er\, hcb ik ole. res{ van naijn
vr^44r
{ijd i'r lqiheid s^ vsrs+rooiing oloorgebrqch{, waardoor ruijn leven aife,indq,lijk alíeen
^og
uit q0íeioting beslonol.
Op basis van hq,{ qdviss van o(s gro{e rueestc,rs tri{ hei verí€,o(e,n e,n hst verlangqn van vvrijn
eigen har{, ben ik {o{ he.{ vqste beslqi{ gekouen oru ole leu3els i^ ei3q.^ hqnd lq
e^.
Ons leven is z-o fraSiel qls qen zge.pbql qn

^qrr

vqn oli{ leven e-ijn e-o eino(eloos qls
ole goíven vqn o(g ocq44^. Mqar {och ruoe{gn we, i^ allcs wq{ we oloe,n, vgr{roawen hebben in
hc{ gewijo(e en verhc,ven onderrich* van ole Bocotolha. De Dha.rrua, e-al z-owel ons qls ano(ere
vogígn6lg weeg^s aegc, brengen. Owr olcz.c en qno(e,rc redcnen koesler ik geen illrrsies nree,r
ovqt d,l q,rvaringen van o(i{ íevq.n.
ole be,z-iSheolen

Mct waqrach{ig ver{rorlwen in de overo(rach{slijn en de on{vangen ins{ruc}ies, en

de,

niro{iva*ie oru he{ we,lz-ijn v4n 4no(e,ren *e, o(iene,n, ben ik oloor ve.rschille,nde oorz.qkgr en
orustanotigheole,n

{ot he{ bq,slui{

gekoruen orr op ee^ eq^aqrr (, zwe,rf+och+ *e gaan, z-onoler

vaste verlolijfpíaals, in af3eleSen berSslre.kcn. Hocwel ik 'rie.{ ole pre{en{ie heb o(q{ ik i^ dq
schqo(t^w ka,'\ s{qan van ol<. gro}e n'rees{qrs ait het vc,rleden , bzgeel ik ruc op olez-e reis irr
getrouwg navolging van he{ voorbeq,lol ota} z-ij he,bbe,n 3aTqve.^.6golurc'\dlq qqn a4nt4í jaren
2al ruijr {rainirg vooral besiaan uif het genvouólighr€,g ach{e,r rue, ía{en van nrijn connecligs,

alsjqblief* nie* geschok{ aloor uijn beslui{.
Zoals ik ql egróler aq'\bgvole'\ heb is he+ geo(arenole z-o'r psrioalg van beíang je te wijden
44^ s+6o(ie,, c,onie,nrplqtie en ruq,o(ifa{ie. He.t is be,lqngrijk orr,r vanui{ ee^ g{,voel van harruonie
en ruq.{ z-uiv€.rq discipline ole {rqdlitio'\eí?- geschrif+e^ v4^ de boe.ddhistische {rqdi{ie {c.
be,strederen, s4rrre,,r rr,re{ o(e, trqo(i}iqs, beoe,fe'ringq,n, kennis3ebiq.dq.n en qnó(sre, discipli'res o(ie
ir onz-e ovgrolrqch.lsÍijn woralen ondsrwsz-sn. He,t is voorql bslqngrijk je aano(ac,h+ nie+ ql+ijd
naqr bai{gn }c rich{e.n, nrqqr hc{ ono{c.mich* {oe *e p4ssq^ op ja aí3e.^ 3ee.s+. Je. di<.ni je,
eigen gees{ ts tsrurr,rq.n cn {o{ ras{ {q brcngen. Het is belqngrijk ola{ wal jz ÁoeI }en goeole
wee.s dlas

aqn he,{ ondemich+ van de Boeddha err hei welr-ijn van aí je tuso(e.-voq.l<.'rde,-wsz-<,ns.
Over nrij hoerg,r j6líic, je gee^
{e nrake,n. Na e,e,n qqn{ql jqren:-ulle'\ w<, síkqar wqqr
"-orge,
qís voorhqen - als lerqqr en
{cgerrkonren q^ ^e+
o(ggl'\gugn
aan hct fcqs{ vqn ole
staolent S4l^e,n
korr,r{

Dha,rtua. To+ die *ijol e-al ik voorlo(orenot biotdq,n to$
ole

Drie Juwelerr en {en behoevc van jullie aspira{ies
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Het leven van een grote Dakini
Khandro Tsering Chódrón was een van de grootste vrouweliike meesters
van onze tijd.Ze overleed eind mei 2OLL op hoge leeftijd.Op 2 september werd het afscheid van haar gevierd in Lerab Ling. Ze leefde liefst
onopvallend. Toch maakte ze op velen een onuitwisbare indruk en leeft
ze voort dankzij de kracht van haar zegeningen.

Celd van Khandro zelÍ werd geofferd aan
kloosters, ook in Tibet. Al deze offerandes

en gebeden werden gedaan voor het in
vervulling gaan van Khandro's aspiraties.

Bedevaarstoord

De plek van overlijden van een grote

-

,

handro Tsering Chódrón werd

K;;:ï:ï;'l"l';iï::ï;
spirituele partner van Jamyang

Khyentse Chókyi Lodró,

de

ele partner als een beschouwd. Deze
eenheid gaat door ook na de dood. Zo
leefde Jamyang Khyentse voort in Khandro's wijsheidsgeest.

meester wordt als heilig beschouwd.
Volgens Sogyal Rinpoche is het een
grote zegen voor de Rigpa-sangha dat
Khandro in Lerab Ling is gestorven. Dat
ook haar crematieplechtigheid in het Wes-

befaamde

ten plaatsvond, is een bevestiging dat de
rijke wijsheidstraditie van ïbet hier voet

leraar die een hele generatie Tibetaanse

ln 2006, aan het begin van de Drie-jaar-

meesters heeft onderricht en die de root

retraite, verslechterde Khandro's gezond-

lama was van Sogyal Rinpoche.

heid plotseling. Sogyal Rinpoche reisde af

aan de grond heeft gekregen. En dat deze

naar Sikkim. Er werd besloten Khandro
mee naar Frankrijk te nemen, zodalzii de

traditie een positieve bijdrage zal blijven

medische zorg kon krijgen die ze nodig
had en bij haar zus Mayumla (moeder van

moderne Westerse wereld.

Na de dood van )amyang

Khyentse

in

1959 verbleef Khandro meer dan
veertig jaar in Cangtok in de nabijheid
van de stoepa met zijn relikwieën. Ze
was een beeldschone jonge vrouw. Ze
had makkelijk kunnen hertrouwen. Er

Sogyal Rinpoche -red.) kon zijn.

waren, zoals Sogyal Rinpoche zegt, veel

Toewijding

gegadigden die haar het hof maakten.

De Rigpa-sangha heeft het als een zegen

Maar Khandro bleef met niet aflatende
devotie trouw aan het onderricht en aan

ervaren dat Khandro zich uitgerekend
aan het begin van de Drie-jaarretraite in
Lerab Ling vestigde. Khandro werd een
onmisbaar onderdeel van deze retraite

)amyang Khyentse.

Bescheiden

die ze inspireerde met haar aanwezigheid

Vele lama's vereerden Khandro en prezen haar kwaliteiten, zo ook Ringu Tulku.

en devotie. Khandro was de belichaming

"Khandro leefde een sober en onafhanen

geheime yogi die liever onopgemerkt
leefde in volmaakte toewijding aan be-

tevreden met wat er was en dat was niet

oefening en aan het onderricht. Ze wordt

veel.Zij was uiterst bescheiden. Nooit liet

vereerd als een Dakini die de deugd van

kelijk leven. Ze was altijd gelukkig

'niet handelen' heeft geperÍectioneerd.

oog was ze heel gewoon. Maar de meeste

Toen Khandro overleed was dat voor
velen een emotionele schok. Sogyal
Rinpoche deelde zijn verdriet openlijk.

den te zijn met een leven van zulk een
grote eenvoud."

Er zal in Lerab Ling een stoepa worden
gebouwd voor de relikwieën van Khan-

dro. Daarmee zal Lerab Ling een bedevaartsoord worden voor boeddhistische
beoefenaars uit de hele wereld. Het is
nooit te laat om een connectie te maken
met een grote meester. Ook na het overlijden werken de zegeningen door dankzij
de kracht van de

relikwieën.

O

van liefdevolle vriendelijkheid. Ze was een

ze zich ergens op voorstaan. Zo op het
mensen zijn niet in staat volmaakt tevre-

leveren aan het welzijn van mensen in de

Khandro was voor hem als een spirituele
moeder geweest. Zij was degene van wie

Sogyal Rinpoche nodigde Khandro
meerdere malen uit om de Rigpasangha in het Westen te bezoeken.
Hij sprak altijd met respect en devo-

hij het meest hield in deze wereld. Sogyal
Rinpoche heeft kosten nog moeite gespaard om na haar overlijden gebeden

tie over haar en over zijn geliefde leraar

aan te vragen bij alle grote kloosters
tot en met het Photala paleis aan toe.

Jamyang Khyentse. ln de boeddhistische

Mingyur Rinpoche, die op dat moment in

traditie worden de lama en zijn spiritu-

Bodhgaya was, bracht lichtofferandes.

Dzongsar Khyentse tijdens de beoefening.
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De ceremonie

Een wolkenloze blauwe hemel I
een dag als een droom
De herdenkingsceremonie voor Khandro Tsering
Chódrón vond geheel volgens Tibetaanse tradities

Baldakijnen
Ook het weer werkte mee. Het was warm en zomers met een

en gebruiken plaats. Bij deze buitengewone gebeurtenis waren vele belangrijke meesters aanwezig, als
ook familieleden, vrienden, Rigpa-sanghaleden,
notabelen uit de omgeving, en andere genodigden.
De ceremonie werd gestreamd naar Rigpa-centra
wereldwijd. En speciaal naar Sikkim, de voormalige

strakblauwe lucht. Het bezoek was voor een groot deel de
dagen ervoor al gearriveerd. Zitplaatsen met uitzicht op de
stoepa waren gecreëerd. De VIP's zaten onder baldakijnen.

Ceen overbodige luxe want het werd die dag flink heet. Aan
het publiek dat op matjes op het gras zat, werden paraplu's
uitgedeeld als bescherming tegen de zon. ledereen liep in

woonplaats van Khandro.

de mooiste kleren. We zagen zijden jurken, hoge hakken en
mannen in donkere pakken met een roos in het knoopsgat.

e voorbereidingen van de ceremonie ter nagedach-

tenis van Khandro Tsering Chódrón namen vele

De Íotografen en de cameramensen van Rigpa stonden klaar.

weken in beslag. Uiteindelijk raakte iedereen in

Het moment was aangebroken om de kudung naar de stoepa

Lerab Ling erbij betrokken. Er werden grasmatten

te brengen. Rinpoche stond bij de ingang van de tempel en

neergelegd, platÍorms getimmerd voor de ceremonies en me-

gebaarde dat de processie kon beginnen. Het mandalahuis

terslange gordijnen genaaid. Het belangrijkste was de bouw

werd voorafgegaan door nonnen met witte vlaggen en mon-

van een stoepa voor Khandro, waarin haar kudung (Tibetaans,

niken met traditionele trompetten, trommels en hoornschelpen.

respectvolle benaming voor het lichaam van een overleden
meester-red.) geplaatst zou worden. De witgepleisterde buita

tenkant van deze stoepa werd volgens de Tibetaanse traditie
beschilderd met klassieke symbolen.
De laatste week van augustus werd het zulk koud en onstui-

mig weer dat de stellages rond de stoepa in plastic ingepakt
moesten worden, opdat het uiterst precieze en tljdrovende
schilderwerk door kon gaan. De tijd drong.

;

Enkele dagen voor de ceremonie werd het mandalahuis met

de kudung in processie van Rinpoche's tempel de heuvel afge-

/

dragen en in het midden van de tempel neergezet. De kudung
werd omgeven door prachtige bloemen, waaronder een groot
hart van rode rozen, en een overvloed aan rituele offerandes.
Cedurende die dagen kon iedereen die er behoefte aan had
de tempel binnenlopen om even in de nabijheid van Khandro

te zijn. Voor veel beoefenaars was dit een krachtige en emotionele ervaring.
De avond voor de grote dag werd

tot in het donker doorge-

werkt. ln alle vroegte werden op lange tafels rond de stoepa
honderden vazen met bloemen en kleurige torma's (ritueel
object van deeg-red.) en boterlampen neergezet. Zelfs in de
pas aangelegde grasmatten waren bloemen gestoken, alsof ze

daar in één nacht tot bloei waren gekomen.
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Ziine Heiligheid Sakya Trizin, hoofd van de Sakya-school, leidde de ceremonie.
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Zo'n 2000 bezoekers waren in Lerab Ling om Khandro te herdenken.

De processie bestond uit groepen van 16 personen die sym-

stand gebeden en beoeÍend, zoals door Zijne Heiligheid de

bool stonden voor de 16 godinnen. Zij droegen onder meer

Dalai Lama. Het was een glorieuze dag met een wolkenloze

wierook en lichtofferandes. De kinderen droegen bloemen,
en de verzorgers van Khandro droegen voedsel en Íruit. De

blauwe hemel en regenbogen die spontaan verschenen op het
moment dat de kudung uit de tempel werd gehaald. Hiervan

musici onder de sanghaleden liepen met allerlei muziekinstru-

wordt gezegd dat het een teken van voorspoed is dat zich

menten. lemand droeg zelfs een radio waaruit muziek van

voordoet als een hoog gerealiseerde meester is heengegaan.

Mozart klonk.
Nadat de kudung in de stoepa was geplaatst kwamen alle

ln de middag volgde de afsluitende ceremonie, waarbij de

aanwezige lama's, Mayumla (Rinpoche's moeder en Khandro's
zus-red.), de prinses van Sikkim, familieleden en vrienden een

boeddha's en bodhisattvas werden aangeroepen om hun
zegen te laten neerdalen. Daarmee wordt de kracht van de

voor een hun eerbied betuigen door een laatste khata aan te

relikwieën en het vermogen om alle levende wezens welzijn

bieden.

en geluk te brengen versterkt.

Windrichtingen

Lichtornamenten

Op vier plaatsen gerelateerd aan de vier windrichtingen waren

ln de avond was er gelegenheid bij de stoepa te zitten oÍ er

prachtig gedecoreerde tenten geplaatst van waaruit de lama's

een rondgang om te maken. Ook werden er kaarsjes aan-

de plechtigheid met hun specifieke beoefening zouden bege-

gestoken, en de lange invocatie-mantra van Curu Rinpoche

leiden.

werd onophoudelijk afgespeeld. De honderden kleine lampjes

Zijne Heiligheid Sakya Trizin, hooÍd van de Sakya-school

die boven de stoepa twinkelden, samen met de lichtornamen-

leidde de ceremonie. Hij was gepositioneerd in het oosten en

ten aan de tempel, creëerden een droomachtige sÍeer.

deed een beoefening van Vajrayogini. Hier namen ondermeer

Rinpoche vertelde ons later hoezeer de lama's onder de indruk

zijn jongste zoon, Cyana Vajra Rinpoche, en zijn vrouw, Cya-

waren geweest van de zorgen de precisie waarmee Khandro's

lyum Chenmo-la aan deel. Dzongsar Khyentse nam plaats op

herdenkingsceremonie was verlopen. Orgyen Tobgyal deed

het zuiden en deed een beoefening van Tukrup

deze dag denken aan de indrukwekkende plechtigheid ter

Barche Kunsel. Hij werd vergezeld door Jigme Khyentse

ere van Dilgo Khyentse Rinpoche jaren eerder in Bhutan. Een

Rinpoche, Pema Wangyal Rinpoche en Rangdrol Rinpoche.

groot compliment voor Rinpoche en de hele sangha. Andere

Sogyal Rinpoche, Orgyen Tobgyal Rinpoche en Alak Zenkar

lama's zeiden dat het net als in Tibet was geweest.

Rinpoche namen plaats in het westen en beoefenden Minling
Dorsem. Ratna Vajra Rinpoche, oudste zoon van Zijne Heilig-

Tekst: Annet Kossen en

Ulli Fischer

heid Sakya frizin, zat op het noorden en leidde een beoeÍening van Hevajra. De Rigpa-sangha zittend op het grasveld
deed een Dakini beoefening. Alles gebeurde tegelijkertijd.

Wie bij wil dragen aan de nagedachtenis kan een donatie doen aan het
Khandro Memorial Fund. lnformatie is te vinden op:

Voor Khandro werd er door vele grote meesters ook op af-

www. khan d rotse r i n gch od ro n.or g.
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Herinneringen
Onze dochter Mika van zes

Mariorieke Glaudemans

is

twee jaar geleden vrienden

aarl' Khandro
september in Lerab Ling aankwamen en de weg naar beneden liepen zei Mika: 'lk wil nooit meer weg bij Rigpa.'

geworden met Ani Damchó,
een van de nonnen in Lerab

Zelf ervoer ik tijdens de ceremonie, en ook de dagen ervoor,

Ling. ln de nazomer van 2O1O namen we met onze kleine

opnieuw die intense kracht die ik een jaar eerder ook had

Íamilie deel aan de Drupchó. Khandro was daar elke middag

ervaren. Maar nu bijna voortdurend. Het leek alsof Khandro

een tijdje bij. Op de dag van ons vertrek, tijdens het ontvan-

met iedereen die er was een connectie maakte. ln ieder

gen van de zegeningen, stelde Damchó aan Mika voor om

geval voelde ik me de hele tijd gezien en gehouden. lk heb

te vragen of Khandro haar een zegen wilde geven. Maar op

mogen ervaren wat devotie is. Mijn dankbaarheid is voorbij

het moment suprême durfde Mika niet. Wat toen volgde zal

woorden.

ik nooit vergeten. Net toen Khandro de tempel wilde verla-

ten, draaide ze haar hoofd in de richting van Mika en voor
een ondeelbaar moment liet ze haar blik op haar rusten. Met

Sogyal Rinpoche vroeg 's middags na de ceremonie aan

een onmetelijke flitsende kracht.

Khandro te zijn. Met de heldere, gracieuze eenvoud die

Damchó oÍ ze iets wilde vertellen over hoe het was om met
Damchó belichaamt zei ze'.'She didn't show her mind to us,

Die avond vertelde Mika waarom ze het niet had gedurfd.

she showed us our mind.'

Omdat ze dacht dat Khandro een beetje boos keek. Toen we
hoorden dat Khandro overleden was, zei Mika echter: 'Dan

Een

moeten we naar haar begrafenis want wij zijn haar vrienden' . Ze had bij wijze van spreken haar koffers al gepakt.

zei ze:'lk vond het fijn dat Khandro het niet erg vond. lk
vond het zelf wel jammer, maar ik had ook wel trots in mijn

Vanaf dat moment leefden we er naar toe. Toen we begin

hart.'

tijdje later vroeg ik Mika hoe ze de dag ter nagedachtegevonden.Tonder lang na te denken

nis van Khandro had
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Ziine Heiligheid Sakya Trizin biedt een laatste khata aan.

ïijdens de Drie-jaarretraite kwam Khandro

Wiene Locher

vaak naar de tempel.

op een keer dat

ze

bij de Tsok was, vroeg ik Lama Yonten of

lk was me ervan bewust dat ik nog veel moest verwerken
over mijn scheiding. Dat die knoop in mijn hart in die tijd als
vanzelÍ is ontward, komt door mijn gebeden aan Khandro.

Khandro misschien mijn kleine Tara-beeldje
wilde zegenen. lk gaf hem het piepkleine beeldje gewikkeld

Tijdens de plechtigheid ging het werk voor het hospitality

in een khata. Khandro schudde eerst haar hoofd, maar een

team, waar ik deel van uitmaakte, gewoon door. Wij maak-

moment later blies ze erop.

ten de ceremonies dus maar gedeeltelijk mee. lk voel me

Vol ontzag vouwde Lama Yónten de khata er weer overheen

heel dankbaar dat wij met z'n allen hebben kunnen bijdra-

en gaÍ het beeldje aan mij terug.'This is very,very precious',

gen aan de schoonheid van deze dag.

zei hij. ïoen ik weer op mijn plaats zat, trilde ik helemaal.

Net na Khandro's overlijden was ik heel even in Lerab Ling

om iets te regelen. lk had niet veel tijd, maar kon gelukkig
wel meedoen aan de groepsbeoefening in de Tara-tempel.
De atmosfeer in Lerab Ling was zo verstild - ik wilde erg

"Toen ik miin ogen open-

graag blijven, maar dat kon niet, ik moest terug. Khandro's

deed zag ik opeens de ene
regenboog na de andere."

aanwezigheid was overal. Op de terugweg naar Nederland
reden we door de regen over de meer noordelijk gelegen

Col de I'Engayeresque. lk had een beetje zitten dommelen.
Toen ik mijn ogen opendeed zag ik opeens de ene regen-

boog na de andere, ook in het opspattende water.

tijd om even rustig bij Khandro te

ln de weken voor de ceremonie had ik het buitengewone

Pas 's avonds had ik echt

voorrecht om een van de drie chópóns te zijn die verant-

zitten om op een van de stoelen tegenover de stoepa mijn

woordelijk waren voor de beoefening voor Khandro in

beoefening te doen. Het was er zo stil. Sommigen zaten te

Rinpoche's tempel. Sanghaleden konden daar elke morgen

mediteren, anderen deden neerbuigingen of liepen rond de

van 9 tot 10 uur aan deelnemen. De eerste keer dat ik zelf

stoepa. Er werden kaarsjes aangestoken als lichtofferandes

bij Khandro's kudung beoeíening deed, was enorm krachtig

voor Khandro en voor onze eigen aspiraties. De kaarsjes

Alles werd letterliik getransformeerd in licht. De daarop vol-

woeien regelmatig uit, maar uit eerbied voor Khandro wer-

gende weken was ik elke dag in de nabijheid van Khandro.

den ze steeds opnieuw weer aangestoken.
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Khandro heb ik voor eerst ontmoet

Mirese van der Vliet

meer van gekomen om Khandro in Lerab Ling te bezoeken,

in 2001. Een vriendin had me ge-

hoewel

zegd dat ik absoluut met haar mee

vernam dat er een plechtigheicl ter ere van haar nagedachte-

moest gaan naar Sil<kim om een

nis plaats zou vinden, heb ik geen moment geaarzeld en met-

il<

aÍ en toe hoorde hoe het met haar ging. Toen ik

heel bijzondere vrouw te ontmoeten . Zij had Khandro al vaker

een een vlucht geboekt, hoewel ik niet zeker was of ik wel vrij

ontmoei, en lcoesterde veel liefde en respect voor haar. Dat zij

kon krijgen.

dit met mij deelde, was een zegening.
Het was de eerste keer dat ik in Lerab Ling was. De atmosfeer
Sindsdien ben il< nog vjer keer teruggel<eerd naar Sikkim om

tijdens deze bijzondere dagen is moeilijk te beschrijven.

Er

heel even in Khandro's nabijheid te vertoeven en rond de

werd met zoveel toewijding gewerkt, beoefend en gebeden.

tempel van het koninklijk paleis in Cangtok, waar ze woonde,

Allemaal ter ere van Khandro

te lopen. Khandro was ongelooflilk bescheiden. Als je haar
bezocht, leidde ze de aandacht naar de stoepa met relikwieën

Het was heel onwerkelilk om tijderrs de ceremonie deel van de

van Jamyang Khyentse Chókyi Lodró, die in haar kamer

mandala te zijn. Onr daar in het gras te zitten met de andere

stond. Zodatje neerbuigingen voor hem kon doen. Bij het

studenten,

weggaan pakte ze een nretalen doosje en bood je iets zoets

een droom. l(handro heeft me tot in het diepst van mijn

aan. lk bewaar nog steeds de pit van een dadel clie uit haar

wezen geraal<t.

e

n in het gezelschap van zoveel meeste rs, was als

snoepdoosje l<wam. Door omstandigheden is het er nooit

Elke Steinhilber

Cedu rende de Drie-jaarretraite zat

de stilte-retraites in de winter. Heel Lerab Ling lag in een

ik zes weken lang in het team dat

wolk van stilte. De hemel was strakblauw zonder een enkel

voor Khandro moest zorgen. Twee

wolkje.

nachten per week sliep ik naast haar
op een matras. Er waren tijden dat ze veel wakker lag, dan

Na haar overlijden mochten we meedoen aan de dagelijkse

beoefeningen die traditiegetrouw gedurende een periode

gingen we soms videos bekijken over het boeddhisme of de

van 49 dagen worden gehouden voor het welzijn en de ver-

natuur. Of ik pakte haar schildersspullen en dan gingze zit-

vulling van de aspiraties van de overledene.

ten schilderen. Er waren nachten dat ik maar drie uur sliep.

Elgenlijk waren de gebeden gedurende de 49 dagen en ook

ln Khandro's nabijheid kon ik de toestand van mijn eigen
geest directer zien. Wat me verbaasde was dat in haar aan-

wezigheid het geen verschil leek te maken oÍ mijn geest in
een 'goede stemming' of in een 'negatíeve stemming' verkeerde. Dat is mij nog nooit met andere mensen overkomen.
En het was alsof ik zelÍ ieder moment een kans had

te kiezen

tussen een goede of een negatieve stemming.

Het is door voor Khandro te zorgen, dat ik geleerd heb minder bang te zijn voor mijn eigen angsten. En ik ben ook niet
meer zo bezorgd over de toekomst.

"In Khandro's nabiiheid
kon ik de toestand van
miin eigen geest directer
zleÍ-r. ,l

ïjdens de laatste mei-retraite in Amsterdam werden mijn
partner Cerard en ik gevraagd om naar Lerab Ling te komen

tijdens de herdenkingsceremonie niet eens zo zeer voor

om te beoefenen voor Khandro's lange leven. We waren er

Khandro als wel voor ons. Hierdoor kunnen wij de band met

nog maar net een week toen ze overleed. Rinpoche heeft

haar versterken en haar hulp vragen bij het wegnemen van

haar dood nog drie dagen geheim gehouden, de drie dagen

de obstakels op ons pad. Misschien zal later nog duidelij-

die zij in tukdam (in meditatie-red.) was. Maar op de een of

ker worden wat deze hele periode voor mij en voor ons als

andere manier voelden wij het. Misschien door de bijzon-

sangha heeft betekend.

dere stilte die er heerste. Het was nog stiller dan gedurende
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De boeddha's worden aangeroepen hun zegen neer te laten dalen

Jen van der Waals

Het was de stem van Khandro die

orde was. De aanzet tot het slagen van die dag lag in de

direct miin hart raakte. Op een

motivatie van de verschillende teams om alles zo perfect

zomerretraite in Franl<rijk, in Brunis-

mogelijk te laten verlopen, precies zoals het Flinpoche voor

sard,'verleidde' Rinpoche l(handro

ogen stond.

om in de microÍoon te zingen. Eerst zong Rinpoche met haar

De samenwerking tussen al die teams verliep zonder wan-

mee, maar door steeds zachler te zingen, hoorde ze ineens

klank. Het leek of iedereen het grotere gehee I lt'ilde dienen.

haar eigen, versterkte stem. Ze begon te giechelen, maar

Velen van ons voelden ook steeds de aanwezigheid van

zong toch door.

Khandro. Alles stond in het teken van haar heergaan en

wat zij voor ons betel<ende. Volgens mil heef: die devotie de
Rigpa sangha sterl<er gemaakt.

Het was voor mij niet zo makkelijk om devotie te voelen,
maar als ik bij Khandro was gebeurde dat vanzelf . Daarom

was een enorme hoeveelheid werl< voor het naaiteam

heb ik elk bezoek aan lndia aangegrepen om bij Khandro

Er

langs te gaan. De atmosfeer in haar kamer werd bepaald

(waar Jen de leiding over heeÍt-red.), zoals de meterslange

door Jamyang Khyentse's stoepa, haar meditatieplek en een

gordijnen voor de verschillende platforms en vo,)r de stoepa.

enorme wand met de boeken achter groene gordijnen. Om-

Toen die eenmaal hingen, ging het stormen en moesten de

dat we van Rinpoche wisten dat Khandro zeer belezen was,
wees ik op de boeken en zei: 'Rinpoche heeft verteld dat u

vervaarlijk bollende gordijnen vastgebonden worden omdat

veel leest.' Haar typisch Tibetaanse antwoord was: 'lk kan

De periode voor de plechtigheid ging het we.k 'raa< tot in
de nacht door, en ool< op de dag zelf werd er nog hard ge-

helemaal niet lezen.''Nu ben ik helemaal in de war', zei

il<,

ze anders misschien kapot zouden waaien of wegvliegen.

'wie moet ik nu geloven?' Ze giechelde alleen maar.
Een andere l<eer wees il< op een Íoto van een geit met een

werkt. Het cadeau voor Sakya Trizin was nog steeds niet aÍ

kat op zijn l<op. lk vroeg l(handro oÍ zij die foto had ge-

Rinpochc. door de megaÍoon: 'Jen in the garcenl' Rinpoche

Net toen we het allerlaatste draadje hadden afgehecht, riep'

rnaakt. Ze knikte bli1. Zehad die geit met die kat in de tuin

wist gewoon dat het klaar was.

gezien, rende naar binnen om haar Íototoestel te pal<ken en

De nacht voor de plechtigheid kon ik niet slapen. lk ben

was net op tijd! Ze was er erg trots op!

gaan wandelen en bijna ongemerkt in de tempel terechtge-

De dag van de ceremonie in Lerab Ling was een glorieuze

komen. Bij de kudung kwam

il<

helemaal

tot

'ust.

dag. Het was prachtig om te zien hoe ongelooflijl< alles in

Fotografie: Barry Beckett, Bart de Natris, Cerard Nikken, Jurek Schreiner en Graham Price.
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re[rel
huddha
on the road to
f reedom

Boekbespreki ng
Voor iedere boeddhistische beoefenaal die zich wel
eens afrrraagt waarom sommige rituelen zo inger,r'ikkeld rnoeten zijn of zo lang rnoeten duren, komt dit
boek waarschiinliik als geroepen. Ponlop Rinpoche
belveert dat indien we te veel aspecten overnemen
van eL'n cultuur van waaruit het onderricht tot ons
komt, de neiging bestaat om de essentie uit het oog
te verliezen. De essentie is dat we ons bevrijden uit
de slavernij van negatieve emoties ell een clwangmatig grijpen naar alles wat ons l-rouvast kan geven.

-

De leer van de Boeddha kan alleen maar vaste voet in het Wes-

ten krijgen als studenten er een persoonlijke connectie mee

"i.? 1

\.

t

.tsr

dzogchen ponlop

maken, gebaseerd op eigen ervaringen en inzichten. We heb-

ben het hier niet, zegt Ponlop Rinpoche, over het vervangen
van Westerse rationaliteit door meer Oosters getinte concep-

verzamelen of mantra's zo vaak te herhalen dat we amper mer-

ten. Dat is geen echte transformatie, maar meer een bedrijfs-

ken wanneer het doel ervan langzaam naar de achtergrond

overname, alsof Visa door Mastercard wordt overgenomen.

verschoven. Dan wordt het tijd om onze Boeddha rebel in actie

We hebben het evenmín over het negeren van bepaalde

is

as-

te laten komen. Met zijn hulp kunnen we zonder waardeoor-

pecten van de Oosterse cultuur in de hoop dat zich vanzelf iets

delen zien wat we in onze beoeÍening kunnen veranderen om

aandient dat je een Westerse variant van het boeddhisme kan

terug te keren naar onze oorspronkelijke motivatie.

noemen.

komt de titelheld van Ponlop Rinpoche's

boek van pas: de Boeddha rebel, die volgens Rinpoche in ieder

Dit laatste is natuurlijk iets waar een leraar ons erg bij kan helpen. Ponlop Rinpoche zegt over de rol van de leraar dat het

van ons leeft en die geen genoegen neemt met een veilige

niet de bedoeling is dat we ons met huid en haar aan hem of

status quo of praatjes voor de vaak.

haar uitleveren, maar dat we onze verwarde geest overgeven

Bij dilemma's als deze

aan ons ware zelÍ. Bij dlt proces komt een leraar goed van pas,

We moeten leren onze eigen gids te worden. Er

is

tenslotte nie-

omdat hij als geen ander alle trucs van een ego-verslaafde kent.

mand anders die ons door het landschap van ons eigen leven
kan loodsen. We gebruiken de wijsheid uit het verleden om ons

Dzogchen Ponlop heeft een aantal boeken geschreven. Zijn

te helpen navigeren langs valkuilen en andere obstakels.

'Mind Beyond Death' is nu al een klassieker door de

Misschien is het eerst nodig om bij nul te beginnen: alle hulp-

heid waarmee hij schrijft over de menselijke geest tijdens het

middelen de deur uit te doen en gewoon gaan zitten in een

leven, de dood en erna. Vergeleken met dlt magistrale werk

lege kamer met witte muren. Dit mag extreem lijken, maar het

'Rebel Buddha' op het oog een dun, eenvoudig boekje. Maar

helder-

is

kan ons helpen om los te komen van te veel grijpen naar tra-

niet minder waardevol. Zoals een Amerikaanse auteur schrijft

ditionele vormen waar we inmiddels aan gewend zíjn geraakt.

op de flaptekst van dit boek: Ponlop Rinpoche's stem brult met

Door tijdelijk het uiterste van het spectrum op te zoeken, kun-

het ontspannen vertrouwen van een authentieke leraar. ln dit

nen we misschien weer in het midden uitkomen, waar een na-

boek spreekt niet de zoveelste Tibetaanse lama, maar is iemand

tuurlijk evenwicht heerst en gelljkmoedigheid vanzelÍ spreekt.

aan het woord waar we in deze tijd grote behoefte aan heb-

Vandaar dat de Boeddha zijn leer 'de weg van het midden'

ben, namelijk een Westerse meester!

heeft genoemd.
Voor wie het bovenstaande als muziek in de oren klinkt, moet

Rob Chrispijn

misschien bedenken dat dit geschreven is door een lama met
een jarenlange, traditionele opleiding en een getrainde geest.
Niet iemand die uit luiheid kiest voor de makkelijkste weg.
Soms zijn we zo

druk bezig met schriften vol aantekeningen te
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Rebel Buddha

-

Dzogchen Ponlop, 2010

cations, Boston (www.shambhala.com)

-

Shambhala Publi-

"Het beste moment om je voor te
bereiden op de dood is hier en nll."
Sogyal Rinoche, Glasgow 2004

Are You Ready?
a

'Are You Ready' is een nieuwe Rigpa-website

waar

De impact van de geleide meditatie is groot" Wat er ook

studenten van Sogyal Rinpoche informatie kunnen vinden

in je opkomt dat je nog zou willen doen voordat je sterft,
wacht er niet mee, luidt het advies. Maar doe het nu. Want

rond de dood en rouwverwerking. Op 30 oktober 201
was een dag in het Amsterdamse centrum georganiseerd.

'1

Annie Birken en Marijke Holt, beiden eryaren als instructeur in de Spirituele Zorg, gaven een toelichting over wat

als je vrede hebt gesloten met jezelf en je leven dan kun
je je overgeven op het moment van de dood. Dan kun je

de website zoal te bieden heeft.

De dood

-

soms willen we liever niet stilstaan bij onze

vergankelijkheid. Maar vanuit spiritueel standpunt is het
verstandig om bevriend te raken met de dood. Want wie

werkelijk leeft vanuit het bewustzijn dat de dood ieder
moment kan komen, wordt wakker en zal andere prioritei-

"Het gaat erom dat je dit
ook echt in je hart laat
binnenkomen."

ten stellen in het leven. Wie werkelijk leeft met de dood zal
ook werkelijk leven. En de dood is ook het moment waarop we de ware natuur van onze geest kunnen realiseren
ontspannen en

je bewust zijn van wat er gebeurt. Voor

Het onderricht van Sogyal Rinpoche gaat hier voortdurend over. Niet voor niets gaf hij zijn boek de titel: Het

dharmabeoefenaars geldt het advies: laat gehechtheid en

Tibetaanse Boek van Leven en Sterven. Rinpoche heeft in

met met de wijsheidsgeest van de lama.

aÍkeer los, houd je hart en geest puur en verenig je geest

de loop der jaren een schat aan onderricht gegeven over

dit belangrijke onderwerp en hoe we ons kunnen voorbereiden. Nu is het mooiste onderricht en het meest diep-

U.F

gaande hartadvies gebundeld op de Are You Ready website. Daarbij wordt niet alleen advies gegeven over hoe om
te gaan met de eigen dood, maar ook de dood van mensen
in onze omgeving.

De Are Your Ready website is te raadplegen via het

studentendeel van de

Rigpa-website:

of

via

Voor belangstellenden die geen Rigpa-student zijn en be-

Annie Birken en Marijke Holt weten op aansprekende
wijze duidelijk te maken hoe belangrijk het ls om niet

hoefte hebben aan inÍormatie over heI Spiritual Care and
Education Programme

rs

er de website:

alleen op verstandelijk niveau je te verhouden tot de dood.

Marijke: "Het gaat erom dat je dit ook echt in je hart laat

Spiritual Care

binnenkomen."

tig van de vorige eeuw. Omdat er in toenemende mate

Annie neemt de deelnemers van de dag mee in een ge-

behoefte was onder professionele zorgverleners om de

leide meditatie. We beginnen op een paradijselijke plek om

uiteindelijk uit te komen bij onze eigen sterfdag. Wat voel

is

ontwikl<eld in de vroege jaren negen-

compassie en wijsheid, zoals gepresenteerd in het boeddhistische onderricht en in Het ïibetaanse Boel< van Leven

je op dat moment en in welke situatie wil je je bevinden? Je

en Sterven, toe te passen in de pral<tijl< van alledag. Het

kunt er beter nu over nadenken. Als je eenmaal ziek bent
oÍ stervende is het wellicht te laat en kun je je misschien

Spiritual Care and Education Programme is voor iedereen

niet meer verstaanbaar maken.

overtuiging.

toeganl<elijl< ongeacht

spirituel: oriëntatie of religieuze
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Stralen
Sangl'ralid Annemiek Schriiver is
ior,rrnalist, schrijver en tv presentator. Voor de IKON maakt zii Het
Verrnoeden, een prograrnrna waarin een gast elke zondagochtend
iets vertelt over wat hem of haar
ten diepste beweegt. Afgeiopen
zorrer bezocht zii in Lerab Ling
de Ngóndro-retraite. Annerniek is
streng gereformeerd opgegroeid.
Voor het christeiiike blad Volzin
schreef zii een verslag over deze
retraite.

doodvermoeiend, en het tegendeel van
kinderlijke onbevangenheid en wijze een-

voud. Terwijl alles in mij schreeuwt om
overgave. Maak mij een werktuig van uw
vrede, bidt het al decennialang ook in mij.

Maar hoe dan toch in vredesnaam?
Al jong wilde ik leren bidden. Maar veel
verder dan het indienen van verlanglijstjes

en offertes met: 'Wilt u, zorg voor, geef

mij, maak dat...' ben ik nooit gekomen.
Van die vorm van bidden werd ik inhaliger en grijpender dan van Sinterklaas,
want door de goedheiligman werd ons in

die tijd juist soberheid en dankbaarheid
Vlak voor ik afreis naar Lerab Ling , spreek
ik met mijn vader af in de stad waar ik het

grootste gedeelte van mijn gereformeerd
vrijgemaakte jeugd heb doorgebracht.

geleerd.

Ook wilde ik niets liever dan dat iedereen
gered zou worden, tot en met de knuffeltjes op m'n kussensloop toe. Niks uitver-

en lieÍdevolle leraar. De ontroering die
mij overvalt op het moment dat ik aan
hem denk, zou volgens de boeddristen
een bewijs zi)n van de goedheid van mijn

eigen natuur, die slechts door de leraar
weerspiegeld wordt. Op papier komt zo'n

Op het terras van café de Karsenboom in
Amersfoort, waar menig leeftijdgenoot

kiezing en laatste oordeel graag.
Het dagelijkse tafelgebed van mijn vader,

uitspraak me voor als een dwaas dogma,

van mij vele jeugdige uren heeft vertoefd,

waarin hij smeekte of

Cod onze zonden

in het echt blijkt het natuurlijk als adem-

vraagt hij of ik hier vroeger ook wel eens

over Zijn schouder in de zee van de eeu-

halen. En terwijl een spirituele leider hier

kwam.

wige vergetelheid zou willen werpen, bad

in het westen vaak op achterdocht mag

Hij weet het antwoord wel. Nooit. lk zat

ik hartstochtelijk mee. Dat zwarte water

rekenen, was mij de vergelijking met een

op mijn zestiende iedere zomerse

zater-

zonder geheugen, waarin al onze vergis-

dagavond in mijn eentje in de Joriskerk te

singen genadig en barmhartig meege-

viooldocent of tenniscoach al gauw vertrouwd. Waarom wel je muzikale handen

luisteren naar orgelconcerten. En als piep-

voerd zullen worden naar nooit meer, hoe

klein meisje maande ik zondags mijn toch

heerlijk zou datzijn.

al vrome familie ook ten tweede male ter

ders om zoveel devotie. 'Ons tutje,' was

Meestal is een crisis de uitgelezen gelegenheid om wakker te worden en je le-

hun heimelijke koosnaampje voor mij.

ven een andere wending te geven. ln mijn

'Mijn dochter heeft nooit gepuberd. Dat

geval was dat bij de dood van een dier-

doet ze nu pas', vertelt mijn vader graag
aan dezen en genen. Daar zit iets in.

bare. Zo kan tegenslag vaak meer reden

kerke. Achter mijn rug gniffelden mijn ou-

zijn om dankbaarheid te ontwikkelen dan

of je sporttechniek trainen, maar je geest
en hart niet? Daar zat en zit mijn puberweerstand niet. Nee, zodra mijn leraar
roept ben ik al onderweg. Nu ook weer.

Op naar mijn jaarlijkse zomerretraite aan
zijn voeten in Lerab Ling, Zuid Frankrijk.

Gek
'Ze heeft haar hele leven naar Jezus ge-

voorspoed, omdat in het laatste geval het

zocht, maar ze kwam mij tegen', hoorde

Overgave

leven vaak slaperig doorkabbelt.

ik Rinpoche een keer beweren. 'Zonder

Verzet en weerstand zijn mij pas na m'n

ln 2OO2, toen door een dodelijk verkeersongeluk geen enkel dogma, geen enkele

humor zou je hier in het moderne westen

gek worden', zei hij er lachend achter-

geloofszekerheid of waarheid meer bleek

aan. Van de voorpret rijd ik te hard in mijn

mijn biografie te duwen.

te werken, kwam ik vanuit het

huurauto.

Maar een ding is mij altijd wel duidelijk
gebleven: Jezus wil dat we weer als kin-

schijnlijke niets op de gedachte om een

lk heb een piepklein tentje mee, m'n zit-

cursus te gaan volgen bij de schrijver van

kussentje en heel veel boeken met onbe-

deren worden. Dat is iets heel anders dan
de overjarige puber blijven uithangen. Dat

'Het ïbetaanse boek van leven en ster-

grijpelijke mantra's. )a, daar mor k wel
om. Waarom zou ik op m'n ouwe dag die

twintigste vertrouwd geworden en misschien juist daarom nog zo moeilijk uit

ik dat zo zeker weet, komt door mijn ervaring dat voortdurend verzet pijnlijk is,
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ogen-

ven', Sogyal Rinpoche.
Gaandeweg heb ik deze lachende lama
leren kennen als een wijze, uiterst gulle

exotische nonsens moeten leren, terwijl

mijn ransel al uitpuilt van de christelijke

kennis? Piepjong was ik toen de 150 psal-

geen verschil meer ziet tussen dood en le-

rier in warrior veranderen', grinnikt deze

men met al hun coupletten uit het hoofd

leraar.

steeds van aan het bijkomen. 'Heer ai,

ven. Hij is zichtbaar geraakt en zeg! haar
dat christelijke mystici dezelfde toevlucht
zochten als zij nu beiden doen. Stralend

maak mij uwe wegen.'

gaat zij naar huis.

'Hoe vrees'lijk groeit, o Cod, het saamge-

Dan legt Rinpoche onvermoeibaar aan

lens zullen gaandeweg spontaan ontstaan. Dan blijkt dankbaarheid de meest

zworen rot'. Wie bedenkt zoiets??

zijn studenten uit dat de zogenaamd exo-

natuurlijke staat van zijn. Zoiets vermoed-

Nou ja, aan de andere kant ben ik stie-

de ik als kind, maar ik ben dat natuurlijke

kem wel vreselijk gehecht geraakt aan die

tische beoefeningen dle we worden geacht te doen niets anders zijn dan leren

onbegrijpelijke woorden en mooie melo-

bidden:

En

geleerd moesten worden. Daar ben ik nog

Een mens heeft eerst redenen nodig voor

devotie en vertrouwen, maar dle gevoe-

beseÍ onderweg verloren.

dieën.

Eerst nemen we toevlucht om vertrouwen

wie eenmaal ziet dat alles onderling afhankelijk is (zonder zonlicht geen boom,

Afijn, zo tolt ook mijn geest terwijl ik over

te ontwikkelen. lk mag dat tot

Christus

zonder stam geen takken, zonder vrucht

doen. Dan beloven we mededogen voor
alle wezens te ontwikkelen, om zo ons

geen voedsel) heeft geen andere optie

mij wel duidelijk.

hart te openen. Vervolgens maken we ons

zowel op persoonlijk als op wereldwijd ni-

lk zal waarschijnlijk pas kunnen bidden
als mijn hoofd niet voortdurend over-

leeg zodat we onszelf vergeven kunnen.

veau.

lk denk aan de zee van de eeuwige verge-

Het klinkt zo vertrouwd, zo eenvoudig lo-

spoeld wordt door tegenstrijdigheden: de

telheid van mijn vader.

gisch. Hoe meer Rinpoche Jezus aanhaalt,

dood zo wankelmoedig houden: genot en

Kussentje

Cods kinderen zijn, moet er dus iets god-

pijn, verlies en winst, roem en schaamte,
loftuitingen en verwijt. Kortom: we wor-

We leren offeren, opdat we zelÍverzeker-

delijks in ons zitten.

der en guller worden. En zodoende onze

)ezuszegf: Celoof kan bergen verzetten'.

den heen en weer geslingerd tussen gehechtheid en afkeer. Tenzij we onze geest

gehechtheden kunnen loslaten. En uiteindelijk dragen we ons leven op tot heil

geef me eindelijk over.

temmen. De nadruk die ligt op het tem-

van allen. Het feit dat we ieder moment

Franse
En

tolwegen naar het zuiden scheur.

dat die geest getemd moet worden

is

vier paar tegenstellingen die ons tot onze

meer dan het ontwikkelen van compassie,

hoe meer mijn weerstand smelt:'Als we

lk laat mijn

westerse cynisme varen en

men van de geest is typisch boeddhistisch.

Knuffels
lk weet dat hoe meer verwachtingen

Eenmaal aangekomen in de tempel van

gehechtheden ik los zal laten, hoe liefde-

Rinpoche, hoor

ik hoe hij

zachtjes een

stervende vrouw toespreekt. Zij is geen

leerlinge van hem, maar een buurtbewoonster. Ceen boeddhiste maar een
christin. Aan haar gezicht is te zien dat le-

ven inderdaad lijden is. Er is geen ingang
in het Koninkrijk dan langs Colgotha, zei

"We leren
offeren, opdat we
zelfverzekerder en
guller worden."

de 19e-eeuwse Deense theoloog en filosooÍ Soren Kierkegaard.

en

voller ik worden kan. En het is te doen.
Mijn ransel hoeft niet nog voller, maar
mag zelfs leger worden. lk kom hier niet
alleen iets halen, namelijk de techniek om

te mediteren, maar ik laat hier ook iets
achter. Namelijk mijn puberweerstand.
'Cun jezelf ruimte en humor', zegt Rinpoche. 'En herken het geluk. Celuk is eenvoud en tevredenheid.'
Voor mijn geestesoog verschijnt een klein

Ziel
Terwijl Rinpoche de doodzieke vrouw uit-

meisje dat tegen haar knuffels brabbelt.
Opdat ook zij gered zullen worden. Laat

nodigt haar geest te verenigen met die

kunnen sterven, schudt ons uit onze lethargie. We leren deze beoefeningen niet

van Christus, smelt mijn puberweerstand

alleen op ons kussentje te doen, maar ook

graag zelÍs. 'Moge ik de mens zrln zoals ik

al als een rots in tranen.

tijdens ons werk, onder het autorijden en

bedoeld ben', bid ik op de terugweg.

Wat een gulheid nu toch weer. Hij spreekt

waar dan ook.

lk kom stralend thuis.

met haar over haar ziel, wetend dat dat in

Als we voortdurend toevlucht kunnen ne-

haar tradltie een begrijpelijk woord is.

men, zullen we steeds krachtiger worden,

Zij lacht naar hem en vertelt dat ze bijna

en ons hart warmer. 'We zullen van wor-

de kinderen tot Hem komen. Craag. Heel

Annemiek Schrijver
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COLUMN

PARADIJS
lk ben in het paradijs geweest! Niet tijdens een

stralend geel van deze paddenstoel. Het beeld

bijna-dood ervaring, maar gewoon, op een

was dus als volgt: het najaarsgroen van de berken

donderdag. Een paar maanden terug. Ergens in
Drenthe. lk was er paddenstoelen aan het inven-

met hun zilveren stammen, het paars van de hei,

tariseren en stond voor een

-

op het oog

-

heel

het bijna lichtgevende groen van het mos, versierd met heldergele paddenstoelen. En dit alles

saai berkenbosje. Om er in te komen, moest ik

als omlijsting van het diepe zwart van het water,

me eerst door een dikke begroeiing van bramen

dat alles in harmonie bracht en extra liet flonkeren, vooral toen een half versluierde zon voor-

worstelen. Dat vond ik achteraí ook wel passend:
zonder kleerscheuren komt niemand in het paradijsl

zichtig even de feestverlichting aandeed.
lk stond daar en keek. Meer was niet nodig. Al-

Na de bramen werd de bodem vochtiger en al

leen maar kijken.

gauw liep ik op een tapijt van veenmos. Wel een
tapijt waar ik tot mijn enkels in wegzakte. Na
twintig meter keek ik wat bezorgd achterom. Het
was er inmiddels zo maagdelijk gaan uitzien dat
ik me bezwaard voelde om er met mijn lompe
laarzen dwars doorheen te lopen. Maar dit veenmos was zo veerkrachtig dat al mijn sporen bin-

nen de kortste tijd alweer waren uitgewist.
En toen kwam ik opeens bij het mooiste ven dat
ik ooit heb gezien. Drenthe heeft veel vennen,
maar zo fraai van vorm en aankleding als deze,

daar kan je alleen maar van dromen. De oever

tot

was grillig, met kleine landtongen die een stukje

Helaas, de slang uit het paradijsverhaal kwam

het water instaken. Bovenop groeide hei waar het

mij in de vorm van een verlangen om dit tafereel
vast te leggen. Sinds kort heb ik alti.id zo'n piep-

paars van de voorbije zomer nog in nagloeide.
Hier en daar groeide een berk, kromgetrokken

van een moeilijk leven. Maar met een waardigheid die je ook ziet bii oude mensen in verre

klein digitaal cameraatje in mijn jaszak. lk kon het
niet laten om foto's te maken. Op zich leuk werk
en mooie foto's. Toch vielen ze thuis een beetje

landen. De steile oeverkanten waren bedekt met

tegen. Het wonder ontbrak.

allerlei mossen in tinten van helder smaragd tot
diep bronsgroen. En om het geheel, voor een

lk had moeten weten, het paradijs laat zich niet
fotograferen!

liefhebber als ik, te vervolmaken, groeiden er heel
veel paddenstoelen. Vooral de Cele berkenrussula, één van mijn lievelingssoorten. Zo op een

afstand was het mos overal bespikkeld met het

Rob Chtispiin

100 1 creatieve ideeën
het 100 1 euro proi ect

voor

Dc I (X)l crrro clr,rb, u aal icrlcrrrrr liri varr iiart

Berlijn kon ik geloven dat we Sint Petersburg ook echt

tlr iaal hcl
gclcl binrrcnslronrcn. Ilct clocl van tlt' ledcn is
onr l)rr l)crsoon ntirriina:ri l(Xll turo tc vcrrlic-

zouden bereiken."

lrcr-l VOof clc aan[.oo1) \ an c('lr nierirV Ii.igltacentl'unl in .\rnstcrcl.rnr. I)us laat fc insit!r'r'r'trt

in Twente. "Vanaf begin 1720 tot 1920 werkten en

woonden veel Hollanders in Sint Petersburg, waaronder

cn cloc' rnccl

boeren uit Vriezenveen. Ze ztjn bekend onder de naam

rr,<lrclcn, rnarrlil crcaticvc cnt'rgic los

Het idee voor deze sponsortocht ontstond dankzij een
stukje geschiedenis uit Aty's geboortedorp Vriezenveen,

'Rusluie'. Cedreven door armoede en handelszucht
probeerden ze een bestaan op te bouwen. Ze handelFietsen van Diemen naar Sint Petersburg, zo'n34OO

den in wol en vooral in linnen. Aanvankelijk gingen ze

kilometer door Nederland, Duitsland, Polen, Kaliningrad,

per schip. Later kozen ze een weg over land. Ze legden

Litouwen, Letland, Estland en Rusland. Aty Jansen vatte
dit '1001 euro plan' op samen met haar partner Pieter

zo'n 2350 kilometer aí per huiíkar, of kleedwagen zoals

dat in Twente werd genoemd. Deze route diende als

Lammers. Op 4 juni 20í 1 stapten ze in hun woonplaats

uitgangspunt voor onze fietstocht. We hebben hem wel

Amsterdam op de fiets om 35 dagen later op de plek

iets aangepast en langer gemaakt."

van bestemming aan te komen.
En

dat

is

goed bevallen. Aty: "Het was een geweldige

Voor de zekerheid had Aty in haar stuurtas foto's mee-

fietstocht met veel variatie in landschappen, en interes-

genomen van Sogyal Rinpoche en Nyoshul Khen

sante ontmoetingen met mensen. De landen waar we

Rinpoche. "Een belangrijke bron van inspiratie en

doorheen fietsten, hebben veel geleden in de Tweede

vedrouwen ", vertelt ze en dat was nodig.

Wereldoorlog en onder het communistische regiem.

" Pas

vanaf

Veel steden zijn gebombardeerd. Er wordt nog volop

gerestaureerd. En hoewel Polen en de Baltische staten
in de greep van het kapitalisme zijn, zagen we ook veel
armoede. "
De fietstocht verliep voorspoedig. Ze is er een beetje
verbaasd over dat alles zo prettig en gemakkelijk ging.

Aty kon dankzij haar sponsors in één keer haar doel

l- rr
::

:i

bereiken en het zelfs voorbijschieten. "lk wil graag alle
mensen bedanken die mij gesponsord

januari2Ol2
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lnitiatiefnemers Cerard en Leen keuren het eten.

Niet alleen in en om Amsterdam wordt er van alles
gedaan om het nieuwe Rigpa-centrum werkelijkheid te

"Een paar vuren, lekker
eten en aardige mensen,
dan heb je het al gauw

laten worden. Ook in Groningen is men begaan met de

gezellig. "

Amsterdammers die uit hun centrum puilen.
Leen Kaldenberg en Cerard Cerrits organiseerden een

overheerlijke 'veldschuurmaaltijd'. Leen is van beroep

gens uit heel het land. Sommige mensen hadden elkaar

kok en kunstschilder. Zijn atelier huist in een veldschuur

nooit eerder ontmoet. Het was dus ook een goede ma-

te midden van de Croningse weilanden. Het voorste

nier om elkaar te leren kennen en het zomerseizoen met

deel van deze schuur heeft hij geschikt gemaakt om

elkaar af te sluiten. "

grote groepen mensen te ontvangen. "Het is aan alle
kanten open. Je hebt eigenlijk alleen een dak boven je

Risotto met rode bietjes en Croninger geitenkaas, arti-

hoofd en daardoor een prachtig uitzicht."

sjok, "die lijkt op een lotusbloem" met aardappels, pud-

De locatie vormt een perfect decor.

\beg

daarbij: "Een

paar vuren, lekker eten en aardige m-^nsen en dan heb

dinkjes en taartjes toe... en het mooie is dat het goede
doel in één avond werd gehaald!

je het al gauw gezellig", aldus Leen.
Ze hadden hun handen vol aan de voorbereidingen. De

U.F.

uitnodigingen waren voornamelijk per brief verstuurd

Foto's: Agnes Kuiper

om het een persoonlijketouch te geven. Er is rekening
gehouden met allerlei diëten en persoonlijke wensen.
Leen: "De maaltijd was vegetarisch. Er zijn veel Croninger producten in verwerkt, wat niet wil zeggen dat je er

Avond van de Afleiding!

niet internationaal mee kan koken. We hebben er met
veel plezier aan gewerkt."

Zo'n 45 gasten schoven aan tafel" "Ze kwamen overi-

Hans van Zijp, componist en sanghalid, organiseert

een benefietvoorstelling voor de 1001 euro club op

23 maart 2012. Verschillende

kunstenaars, al-

len lid van de Rigpa-sangha, zullen een voorstelling
geven in de Vondelkerk te Amsterdam. Voorlopige

titel van de voorstelling is: Avond van de Afleiding.
Het belooft een onvergetelijke avond te worden
met muziek, dans, film, theater en performance. Na

afloop

is er een

feestelijke borrel.

Voor inlichtingen en aanmelden: hvanzijp@xs4all.nl
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Rigpé Yeshé

Rt6pÉ

yEsHÉ spELENDERWIJS ONTWTKKELEN

meer
Rigpé Yeshé is volop in beweging' Er komen steeds
leren
activiteiten voor ouders en kinderen' De kinderen
steeds
sluit
nu ook zelf mediteren. Het kinderProgramma

familienauweÍ aan bij het volwassenenProgramma' De
verdiepingsbijde
sanghadagen ziin een succes, evenals
eenkomsten voor ouders.
Leren mediteren

-

een paar iaar geleden vroegen we aan

wilde
Sogyal Rinpoche of hij de kinderen hierover onderricht
de nadruk
geven. Hij ging in op ons verzoek en legde daarbij
komen
op het leren zitten in de meditatiehouding' tot rust
instructies
en aandachtig zijn. De video-opnames van zijn
met de
samen
hebben we sindsdien vaak teruggekeken'
te zitkinderen. Zoleren ze steeds beter om 'met Rinpoche

wil zitten
ten'. Op retraites vragen we Rinpoche nu of hij
krachtig'
met de kinderen. De kinderen ervaren dat als heel

Het is de wens van Sogyal Rinpoche om de kinderactiviteite brenten dichter bij het programma van de volwassenen
in
gen. Dat lukt steeds beter. Je merkt het op de retraites

plaatsvinden. Ook waren kinderen aanwezig bij de herdenKhandro
kingsceremonie van de grote vrouwelijke meester
mee
Tsering Chódrón. Zij hadden de eervolle taak bloemen
te dragen in de Processie.
proOok in Nederland krijgen familie-activiteiten een steeds
voor
minentere plek. Zo zijn we gestart met sanghadagen
sanghafamilies, die een groot succes zijn' En waarbij alle
gezamenmet
leden welkom zijn. We starten daarbij altijd
en
lijk naar onderricht te kijken. Vervolgens splitsen ouders
Om
volgen'
te
kinderen op om ieder hun eigen programma

tenslotte de dag gezamenlijk af te sluiten'
ouders en
Daarnaast zijn er geregeld bijeenkomsten voor
gezinsleopvoeders om uit te wisselen over Dharma in het

ven en boeddhistische opvoeding We bekijken onderricht
op
van Sogyal Rinpoche en andere meesters en reflecteren
zijn hierbij
onze eigen situatie. CeÏnteresseerde sanghaleden
van harte welkom.

Wim Marseille,
coórdinator RigPé Yeshé

in de tempel
Lerab Ling, waar de kindersessies steeds vaker

.\À\.,rrrn
Rigpé Yeshé is het programma van Rigpa
speciaar ontwikkerd voor ouders en
kinderen.

Activiteiten:
- ap 22 februari 2012 gaan we Losar (Tibetaans
nieuw jaar) vieren met de kinderen.
- Er is een kinderprogramma tijdens

de meiretraite in Amsterdam met sogyar
Rinpoche.

- Elke tweede zaterdag van de maand
is er sanghadag voor families in Amsterdam.
- Data van de verdiepingsbijeenkomsten
voor ouders/opvoeders zullen te zijner tijd
bekend
worden gemaakt.

- De familiretraite van 2o12 in Lage
Vuursche valt in het weekend van 12-l4oktober
2012.
Voor meer informatie of vragen, mail naar:

T

Foto's: Menno Biitevetd, Theo van Delft, Hanneke de GraaÍ, Ruud de cunst, wim Marseille.
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De vijfde Nederlandse Rigpé Yeshé familieretraite

,.,1.

heeft plaatsgevonden van 14 tot 16 oktober. Tijdens

'

.t--

*.:a

deze retraite hebben 30 kinderen, 40 volwassenen ge-

.rirt:

noten van elkaars gezelschap, van inspirerend onder-

richt, leuke spelletjes en de prachtige bossen bij Lage
Vuursche. De kinderen doen verslag.

lk ben nu 12 jaar, en zit daarom voor de eerste keer bij de tieners. Daar voelde lk me

al

snel thuis. Sommige kinderen denken dat je alleen maar mediteert bij een familieretraite'

maar dat is niet zo! Nou, je mediteert natuurlijk wel, maar buiten dat hebben we ook
en wormen
een speurtocht gedaan, pannenkoeken en pizza's gebakken, een disco gehouden
vrijgelaten. De wormen hebben we vrijgelaten omdat iedereen recht heeft op leven. Als ze die
niet hadden vrijgelaten hadden ze aan een vishengel gezeten, en nu kruipen ze met vrlj-

wormen

heid in de natuur. En we hebben ook gewoon gespeeld'
voor
We waren met z'n vijven. AÍ en toe kwamen er even tieners van vroeger bij De mediteerplek
in
een
hem om
ons groepje was een soort gymzaal. Daar hebben we iets aan gedaan We toverden
-red )' kleperfecte meditatieruimte. Met een Íoto van de 'lijkt op mij' (Coeroe Padmasambhava
tl-lichten
den, doeken, allemaal takjes en bloemetjes en blaadjes uit de natuur. Toen deden we de
uit en gingen mediteren.

op zaterdagavond

nf,

i!
I
4

geholpen de
Zaterdagochtend hebben we in een groepje van drie personen elkaar om de beurt
de andere
omgeving te ontdekken met onze handen. Er was dan één persoon geblinddoekt en
twee moesten die persoon allemaal takjes, blaadjes of eikeltjes laten voelen.
hebben we een speurtocht gedaan die wij mochten uitzetten. De tilgers, draken

de
en ouders hebben hem gedaan. Het was een pad van waxinelichtjes geworden' Halverwege
speurtocht hebben we met z'n allen een vuurballon opgelaten met onze wensen eraan'
Het was een
Na de speurtocht hebben we gedanst omdat er disco was. Ruud regelde de muziek.
jaar wil ik weer mee!
heel leuk weekend! Dit was de vierde keer voor mij en volgend

tl
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16 jaar
Stichtse Vrije School Zeist, 5 VWO
2006

cursus'l iefdevolle vriendelij kheid'
Het lang leven gebed voor Sogyal Rinpoche. Als
ik dat hoor is het net alsof ik weer in Lerab Ling ben. Dan voel ik de
kracht die het onderricht me geeft en de liefde van Rinpoche.
fgelopen zomer is Jesse van Delft samen met haar vriendin Yara
naar Lerab Ling gegaan om de retraite: 'What Meditation Really

ls' te volgen. Dat was voor het eerst dat Jesse zonder ouders op retraite was.

"Mijn ouders zijn sinds 2006 bij Rigpa.

Ze waren meteen heel enthou-

siast en hebben mij en mijn broer Jan steeds betrokken bij het boed-

dhistische pad. We gingen samen naar familiedagen, de mei-retraite
in Amsterdam en enkele keren in de zomer naar Lerab Ling in ZuidFrankrijk. Mijn ouders hebben mij nooit verplicht om mee te gaan",
vertelt Jesse. "lk vond hei altijd leuk, omdat ik vrienden had gemaakt
bij Rigpa die ik dan weer zou zien. Maar de laatste twee jaar is het voor
mij wat serieuzer geworden, en ben ik het ook inhoudelijk echt gaan

5l
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waarderen. Na elke retraite merkte ik dat ik weer
opnieuw werd geïnspireerd." Toen Jesse hoorde

YARA

dat haar ouders in de zomer van 201'1 niet naar
Lerab Ling gingen, besloot ze om zelÍ te gaan,
samen met haar vriendin Yara.

Jesse

en Yara hadden erg uitgekeken naar

maakt om hem te bedanken.
Jesse en yara mochten hierbij
een soro zingen. "Dat was wel
heer spannend. Maar ars je
dan daar in de tempel voor
Rinpoche staat en hij kijkt en
lacht naar je, dan vergeet je
helemaal dat het eng is. Het
was bijzonder en mooi om
te doen. Dat was een van de
hoogtepunten van de week,,,
vertelt Jesse enthousiast.

de

meditatieretraite. Jesse: "We hadden hoge verwachtingen. Maar de eerste dag was eigenlijk
best raar. Daar zit je dan. En wat nu? We moesten
erg wennen."

ln de loop van de week werd het steeds vertrouwder.
Jesse

voelde dat Lerab Ling een fijne en inspirerende

plek is om te verblijven. "ln vergelijking met enkele jaren geleden is de sfeer veranderd. Je kunt voelen dat

er veel is beoeÍend. Als je binnenkomt in de tempel
ervaar je een soort rust en kalmte. ln het begin, toen

de tempel net klaar was, was alles nog zo nieuw, en
voelde ik dat niet zo."

\.1

Een ander speciaal moment
was voor jesse dat ze vijf mi_
nuten alleen bij de kudungl) van
Khandro mocht verblrj_
ven om een aspiratiegebed te
doen. ,,Met

Khandro voel ik
een verbinding, dat komt waarschijnlijk
omdat ze ook een
vrouw is. lk heb gewenst dat ik
verder mag gaan op het
boeddhistische pad en daarmee
iedereen in mijn omgeving
mag helpen ook hun pad te vinden,,.

ln de

.'!.+i fr

rru
,

. :.

r .riË'-

ze hadden met anderen, voornamelijk met jongeren
van Rigpa Youth. "We hebben beneden in het dal met
elkaar gevoetbald, en we hebben een keer een feestje

gehad. Dat was heel gezellig. Dat alles in het Engels
was in het begin wel even wennen, maar na een tijdje
begon ik zelfs in het Engels te denken."

. ir.*.rlÍ

meditatiere_

'

traite heb ik voor het eerst echt
een glimpse van de natuur
van mijn geest gekregen en
echt geleerd te mediteren. Dit

Really ls' was nogal hip en trendy vormgegeven. Voor

sommige van de jongeren die minder bekend zijn met
Rigpa was het onwennig dat het toch erg boeddhistisch bleek te zijn. "Bijvoorbeeld als het ging over de-

votíe of als mensen prostraties gingen doen. lk vond
het moeilijk als ik dan zag dat anderen zich niet happy
voelden tijdens de retraite. lk wilde zo graag dat iedereen het goed had. Op dat soort momenten is het fijn

Haar ouders zijn heel blij met
de schreden van Jesse op
het pad. "Mijn vader en ik stimuleren
elkaar in de beoefe_
ning en dagen elkaar zelfs uit. Laatst
stuurde ik hem vanuit
school een smsje: er is Tsok vanavond,
ik daag je uiil ;).
Mijn ouders vinden dat ik gegroeid
ben in mijn aanwezig_
heid. Ze vinden me rustiger en
,,
relaxter.

Wat ze heeft overgehouden aan
de retraite? ,,lk beoefen

richt en doe ik de Unifying practice
en beoefen ik liefde_
volle vriendelijkheid. Ook luister
ik naar onderricht op mijn
l-pod als ik naar school fiets. Dat

inspireert en heeft invloed
op de rest van de dag.
Jesse is gedreven en wil verder.
Na vijf jaar bij Rigpé yeshé
te hebben gezeten, is ze toe aan
onderricht zoal dat ook
aan volwassenen gegeven wordt.
Sinds november volgt
ze samen met yara de cursus ,liefdevolle
vriendelijkheid,
in Amsterdam.

dat je met z'n tweeën bent en dat ik mijn gevoel kon
delen met Yara. "

ïjdens een Rigpa Youth samenkomst is een lied

"Ca vooral doorl BlijÍ mediteren
al is het niet elke dag.

ge-

maakt op muziek van Ray Charles voor Rinpoche ge-

1)

De kudung is het lichaam van een overleden meester. Volgens traditie

Luister naar het onderricht. Er
zijn veel teachings die ook
voor jongeren erg toegankelijk
zijn.,, En verder: ,,Bezoek
dag op, daar is heel veel te vinden

ik bijna elke
'''
.'?uu'

Hanneke de Graaf

wordt het gebalsemd, in doeken gewikkeld en prachtig aangekleed. Daarna wordt de kudung in een rijk versierd bouwsel gezet: het mandalahuis.
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nu elke ochtend een half uur.
Dan luister ik naar het onder_

De aankondiging van de retraite 'What Meditation

\

.;'ffi
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neem ik mijn hele leven mee.,,

Een leuk onderdeel van de retraite was het contact dat

r s'4t.l
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Gebeden aaÍtvragen
Wanneer

jij of iemand die je kent door

een moeilijke periode heen gaat, ziek of
stervende is of al is gestorven, dan kun je

beoefening voor deze persoon doen.
kan ook gebeden aanvragen

of

Je

beoeÍe-

beoefenen kan op zo'n
moment rust en troost brengen. Over
beoefening die je zelf kunt doen, kan je

Bidden

en

,b-*da

lezen in het ïibetaanse boek van leven en

sterven in hoofdstukken 12,13 en 19.

ning sponsoren.
Cebeden kun je aanvragen in Lerab Ling,

"De

van leven en sterven is allesomvat-

Dzogchen Beara en lndia door contact
op te nemen met de Rigpa-coórdinato-

tend en laat ons duidelijk zien dat er

ren gebedenaanvraag: Lidy van Helden,

in elk denkbare situatie mogelijkhe-

Mirjam Landsman en Gerard

Tibetaans-boeddhistische visie

Kyabje Dodrupchen Rinpoche, in zijn klooster in

Nepal wordt beoefend voor de Rigpa-sangha.

Cerrits.

den zijn om mensen te helpen, omdat

Stuur een e-mail naar gebeden@rigpa.nl

er geen enkele barrière bestaat tusnoemen. De kracht en warmte die het

of bel met het secretariaat in Amsterdam,
O2O-47O51OO. Dan neemt een van ons
contact met je op. Meer informatie over

mededogende hart uitstraalt, kunnen
tot in alle staten en rijken doordringen

het aanvragen van gebeden is te vinden

De offerande helpt om een band te

op onze website: www.rigpa.nl.

scheppen tussen de beoefenaars, jíjzelf en

om daar te helpen."

Het is gebruikelijk je verzoek vergezeld te

degene die je wil helpen. De offerandes

laten gaan van een offerande (donatie).

steunen kloosters, onder andere de ge-

een van de voor-

meenschap van nonnen en monniken in

naamste manieren om vrijgevigheid te be-

Lerab Ling en vele projecten van andere

sen wat

wij 'leven' en wat wij 'dood'

Sogyal Rinpoche,

'Het

Tibetaanse

boek van leven en sterven'

Een

tastbare offerande

is

kloosters. Offerandes worden nooit ten

onderricht wordt gesproken. Een over-

eigen bate door beoefenaars gebruikt.

Om Ah Hung Yaira Guru
Padma Siddhi Hung

I

Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we

is sanghalid

Ria Lentjes vredig overleden. Kort

stand voor degene die haar doet en voor
degene waaryoor zij wordt gedaan.

oeÍenen, waarover in het boeddhistische

Ri a Lenties
Op 21 oktober jongstleden

vloedige offerande, opgedragen zonder
gehechtheid, brengt grote verdienste tot

voor

ons behalve aan studie ook aan beoefening
wijden. Zo wordt het onderricht levend in je

'J

haar overlijden was bij haar een agres-

I

sieve vorm van kanker in een vergevor-

ervaring en kan het daadwerkelijk je leven

)

derd stadium geconstateerd. Ria had er

transformeren. Een vaardig middel om je

samen met haar partner Anne Visser,

hierbij te helpen is het verzamelen of accu-

ook sanghalid, voor gekozen om geen

muleren van mantra's, gebeden of meditatie-

behandeling te ondergaan en thuis te

sessies.

sterven.

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per

Ria was sinds 2006 student

van

transÍormatie waarneembaar

was

land bijgehouden en de totalen worden iede-

Sogyal Rinpoche en volgde de trans-

voorafgaand aan haar overlijden. Stra-

re maand aan Sogyal Rinpoche doorgegeven.

missies van het parallelprogramma
en de intensieve optie. Ook heeft ze

lend, open en vol liefde ondersteunde
ze anderen die aan haar bed stonden.

Geef de mantra's die je gedaan hebt dus
(liefst maandelijks) door aan de nationale

zich tot een jaar geleden ingezet voor

Dit heeft op velen een grote indruk ge-

accum ulatie-coórdinator:

Rigpa als coórdinator van de winkel.
Van mensen uit Ria's omgeving vernamen we dat er bij haar een enorme

de komende tijd.

maakt. We wensen Anne veel sterkte
Josine Mak
Per e-mail accumulaties@rigpa.nl
n
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of telefo-

isch bij het Rigpa-secretariaat 020- 47 D51 OO.

Rigpa Programma
Algemeen
Open middag
Twee keer per jaar wordt in het Rigpa-centrum in Amsterdam
een open middag gehouden. Deze middagen zijn bedoeld voor

methode (unifying practice) als onderwerp, waarbij meditatie op
een beeld, met behulp van een mantra en meditatie op de adem-

iedereen die meer wil weten over Rigpa en Sogyal Rinpoche, of
kennis wil maken met meditatie. Ïjdens de middag wordt een

haling worden gecombineerd in één oefening. Ook zal er vanaÍ

proeÍles meditatie gegeven en zijn ervaren instructeurs aanwezig
om vragen te beantwoorden. ledereen is hierbij van harte uitgenodigd. De open dag is ook een goede gelegenheid om Íamilieleden of vrienden kennis te laten maken met Rigpa.

het voorjaar Module 6 beschikbaar zijn.
Januari / Februari
Amsterdam (module 3 en 4):
vanaí vrijdagavond 1 3 januari van 19.30 - 2'1.45 uur (1O avonden)
Amsterdam (module 5):
vanaf woensdagavond 11 januari van 19.30 - 2'1.45 uur (5 avonden)

Datum: zondag 8 januari van 14:00 tot 16:30 uur. lnloop vanaf 13:30
uur. De proefles meditatie begint om 14:00 uur
Locatie: Rigpa-centrum Amsterdam

Groningen (module 5):
vanaf donderdagavond 26 januari van 20.00 '22.Oo uur (5 avonden)

Kosten: gratis

April

Wat meditatie echt is
f

ntroductiecursus: Wat meditatie echt is (module 1 en 2)

ledereen wil gelukkig ziin. Maar vaak hebben we het druk in ons

leven en hebben we geen idee waar we dat geluk moeten zoeken. Door meditatie kunnen we wijsheid en voldoening eryaren

en vrede vinden. ln deze cursus maak je kennis met meditatie
waardoor je zelfueftrouwen, mededogen en creativiteit ontwikkelt. Je ervaart wat meditatie écht is en hoe je dit direct toepast in

je eigen leven. De introductiecursus omvat Wat meditatie echt is
module 1 en 2. Het eerste deel geeft een introductie in meditatie.
Het tweede deel gaat dieper in op de verschillende vormen van
shamatha met ondersteuning. Zo worden meditatietechnieken

met zintuiglijke waarneming, gedachten en emoties als object
van aandacht geïntroduceerd.
Januari / Februari
Rotterdamr vanaf woensdag 18 januari van 19.45 - 22.OO uur
(10 avonden)
Nijmegen: vanaf woensdag 1 8 januari van 19.30 - 21 .45 uur
(1 0 avonden)
Groningen: vanaf maandag 23 januari van 20.00 - 22'00 uur
('10 avonden)
Amsterdam: vanaf zaterdag 1 8 Íebruari van 10.00 - 1 5.30 uur
(5 dagen)

Kosten:

Groningen (module 6):
vanaf donderdagavond 7 juni van 20'00 - 22'oo uur (5 avonden)

Het is de bedoeling om vanaf april ook in Rotterdam en Nijmegen veruolgcursussen te geven (module 3 en 4). Data worden
bekend gemaakt op rigpa.nl.
Kosten:
Enkele module: € 62,50 (studenten: €.37,5O')
Dubbele module: € 125,- (studenten: € 75,-*)
Gratis voor Rigpa-mandalastudenten met een totaalabonnement

* Voor studenten geldt een korting van 40% oP het cursusgeld. Om
voor deze korting in aanmerking te komen dien je een kopie van je
studenten(OV)pas op te sturen naar Stichting Rigpa, t.a.v. het secretariaat.

Programma voor iongeren

ln Amsterdam en Croningen zijn cursussen speciaal voor jongeren tot 35 jaar. ln Amsterdam wordt verschillende modules van
de cursus Wat meditatie echt is gegeven. ln Croningen wordt
elke maand een Buddhist Youth avond georganiseerd.

€ 125,- (studenten: € 75,-*)

Wat meditatie echt is, module 3,4

/Mei /luni

Amsterdam (module 5):
vanaf vrijdagavond 6 april van 19.30 - 21.45 uur (5 avonden)
Groningen (module 3 en 4):
vanaf maandagavond 14 mei van 20.00 - 22.00 uur (10 avonden)
Amsterdam (module 6):
vanaf woensdagavond 30 mei van 19.30 - 21 '45 uur (5 avonden)
Amsterdam (module 3):
vanaf zaterdag 2 juni van 1 0.00 - 1 5.30 uur (2 dagen)

,5

en 6.

ln de eerste helft van 2012 worden, aansluitend op de lopende
cursussen, vervolgmodules aangeboden van de cursus Wat meditatie echt is. Om aan een van deze modules deel te nemen,
dien je eerst alle voorafgaande modules van Wat meditatie echt

Wat meditatie echt is
Januari
Amsterdam (module 2):
vanaf donderda g 12 januari van 1 9.30

-

21

.45 uur (5 avonden)

Maart

te hebben gevolgd. De vervolgmodules bestaan uit 5 avonden
per module en worden in blokken van 2 modules (10 avonden)

Amsterdam (module 3):
vanaf donderdag 29 maart van 19.30

aangeboden.

Juni
Amsterdam lntroductiecursus Wat meditatie echt is (module 1):
vanaf vrijdag 1 juni van 19.30 - 21 .45 uur (5 avonden)
Kosten: per module: €37,50

is

Wat meditatie echt is module 3 heeft shamatha zonder ondersteuning als onderwerp. ln module 4 wordt meditatie op liefdevolle vriendelijkheid behandeld. Module 5 heeft de verenigende

-

21 .45 uur (5 avonden)
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Buddhist Youth
Tijdens de Buddhist Youth avonden in Croningen kun je kennismaken met meditatie en boeddhisme, en met andere jonge
mensen die hierin geïnteresseerd zijn. De bijeenkomsten worden

begeleid en zijn ontwikkeld door jongeren. De avonden hebben
verschillende thema's die we samen kiezen, zoals hoe om te gaan

met emoties, met relaties en zelÍvertrouwen kunnen aan bod
komen. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te

Je hoeft geen voorgaande meditatie-ervaring te
hebben en het is mogelijk vrienden mee te nemen. Na afloop
is iedereen uitgenodigd om in de kroeg nog even na te pratenl
wisselen.

Maart
Amsterdam:
vanaf woensda gavond 7 maart van 1 9.30
Groningen:
vanaÍ donderdagavond í 5 maart van

-

2O.OO

21

-

.45 uut

(1

0 avonden)

22.OO uur (1 0 avonden)

Om aan deze cursus deel te nemen dien je alle Wat meditatie echt ismodules of minimaal een jaar aan cursussen bij Rigpa hebben gevolgd.
ïjdens deze cursus maken we gebruik van het Mengak Studie pakket
(verkrijgbaar in de Rigpa-winkel).

Acht Verzen voor het Trainen van de Geest

Groningen:
elke eerste maandagavond van de maand van 20.00 - 21.30 uur

Kosten: gratis

Programma voor Rigpa-mandala-

studenten

De Acht Verzen voor het Trainen van de Ceest maken deel uit
van het zogenaamde lojong- onderricht, oftewel: ,Het trainen

of transformeren van de geest'. De Acht Verzen zijn in ïbet geintroduceerd door de lndiase leraar Atisha. Het reflecteren en
mediteren op de Acht Verzen helpt om de belangrijkste obstakels voor onze spirituele ontwikkeling (het overmatíg koesteren

van ons zelí en het grijpen naar een inherent bestaand zelf) te
overwinnen.

Onderstaand programma is uitsluitend toegankelijk voor Rigpamandalastudenten met een totaalabonnement (deelname aan
cursussen is

bij de abonnementsprijs inbegrepen).

Aangezien

het niet meer mogelijk is in te stromen in de thuisretraite, staan

de programma's van het parallelprogramma en de intensieve
optie hier niet vermeld" Rigpa-studenten kunnen het volledige

Maart
Amsterdam:
vanaf maandagavond 26 maartvan

19.30-21.45

uur (10 avonden)

Om aan deze cursus deel te nemen dien je alle Wat meditatie echt ismodules oÍ minimaal een jaar aan cursussen bij Rigpa hebben gevolgd.

programma lezen op het studentendeel van www.rigpa.nl.

Lijden en Geluk Omzetten in Verlichting

Compassion and the City:

Het onderricht over Lijden en Celuk Omzetten in Verlichting, dat
door de derde Dodrupchen Tenpé Nyima is samengesteld, bevat

boeddhisme in het dagelijks leven

het hartadvies van vele grote meesters om moeilijkheden, lijden
en obstakels te overwinnen. Dit bijzondere onderricht leert ons

Een weekend met Maureen Cooper

hoe we elke situatie, zowel lijden als geluk, kunnen gebruiken
als een gelegenheid om te ontwaken, om zo meer wijsheid en
mededogen te ontwikkelen.

Het moderne stadsleven is vaak druk en gehaast, vol stress en
verleiding. Als een bezetene proberen we werk, vrienden, familie
en relaties te balanceren. We vragen ons wellicht af: heb ik nog
wel de tijd om gewoon gelukkig te zijn?

Januari
Amsterdam:
vanaÍ maandagavond 9 januari van 't 9.30

-

21

.45 uur

(1

0 avonden)

Om aan deze cursus deel te nemen dien je alle Wat meditatie echt ismodules oÍ minimaal een jaar aan cursussen bij Rigpa hebben gevolgd

Deze tweedaagse cursus heeft als doel de deelnemers daar te
ontmoeten waar ze zich in hun leven bevinden. We onderzoe-

ken alle aspecten van het stadsleven en hoe door te werken
met onze attitudes en gewoonten we talloze manieren kunnen
vinden om wat we ook maar tegenkomen te transÍormeren in

Grond en Pad
Het doel van de Dharma is het ontdekken van de intrinsieke,
ware natuur van de werkelijkheid. ln het onderricht wordt de
Dharma uitgelegd aan de hand van Crond, Pad en Resultaat.
ln deze cursus wordt diep in gegaan op de Grond (onze ware
natuur) en het Pad dat we nemen om deze ware natuur te

weekend bij te wonen hoef je geen boeddhist te zijn, of over
meditatie-ervaring te beschikken - iedereen is welkom.

herkennen.

De voertaal is Engels, er is vertaling aanwezig.
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een gelegenheid om meer vrijheid, compassie en geluk te ervaren. Dit weekend zal zowel in Amsterdam als Croningen worden
gegeven en worden geleid door Maureen Cooper. Maureen is
reeds vierendertig jaar student van Sogyal Rinpoche. Om het

Groningen:
zaterdag 14 enzondag15 januari2Oll,van 10:00 tot 17:00 uur
Kosten:
€ 50,- voor niet-leden, € 40,- voor studenten/minima/Rigpa-mandalastudenten (inclusief lunch)
Amsterdam:
zaterdag 29 en zondag 30januari 2011,van 10:00 tot 17:00 uur
Kosten:
€ 50,- voor niet-leden, € 30,- voor studenten/minima/Rigpa-mandalastudenten (exclusieÍ lunch)

Retraites met Sogyal Rinpoche
Met zijn bijzondere gave

om de

hartessentie van

het Tibetaans boeddhisme
over te brengen, is Sogyal
Rinpoche een van de meest vooraanstaande leraren
van onze tijd. Hii doet dit
op authentieke wijze, met

grote relevantie voor de
huidige tiid.

Sanghadagen
Alle Rigpa-mandalastudenten worden van harte uitgenodigd elk
tweede weekend van de maand bijeen te komen op de wereld-

De atmosfeer die Rinpoche creëert, is er een van warmte, liefde

wijde sanghadag. Tijdens sanghadagen wordt het meest recente

en diepgaand inzicht, waarbij hij direct tot de harten van alle

onderricht van Sogyal Rinpoche vertoond en wordt je op de

aanwezigen spreekt. Rinpoche staat bekend om zijn uitzonder-

hoogte gebracht van alle recente ontwikkelingen binnen Rigpa.

lijk communicatievermogen. Over de hele wereld hebben men-

Sanghadagen zijn een uitstekende manier om in contact te blij-

sen ervaren hoe de kracht van zijn onderricht een glimp laat zien

ven met het onderricht van Sogyal Rinpoche en met je mede

van de diepste natuur van onze geest. Op deze manier wordt

studenten

een blijvende transformatie tot stand gebracht díe het vertrou-

!

wen en de moed geeft om de uitdagingen van het dagelijks
Groningen:
Elke tweede zaterdag van de maand

leven aan te gaan.

leder jaar zijn er diverse mogelijkheden om deel te nemen aan

Amsterdam:
Elke tweede zondag van de maand

retraites met Sogyal Rinpoche. Veel retraites zijn voor ieder-

een toegankelijk. Cedetailleerde InÍormatie, zoals de exacte
Tsoks en beoefeningsdagen

data, informatie, prijs en inschrijfformulieren kun je vinden op,

Twee keer per maand is er een speciale beoefeningsdag (op

www. rigpa. n I of www.rigpa.org of www lerabl i ng.org.

Goeroe Rinpochedag en op Dakinidag). Ook wordt vier keer per
jaar een dharmawieldag gevierd. Op deze dagen worden belang-

rijke gebeurtenissen uit het leven van de Boeddha gevierd. Alle
Rigpa-leden zijn van harte uitgenodigd om op deze dagen deel

te nemen aan de beoefening in de centra. Voor exacte data zie
de Activiteiten Agenda verderop in deze Nieuwsbrief

Tendrel Nyesel intensive
Van 22 íebruari (losar

-

ïbetaans nieuwjaar) tot en met 26

februari zal in het Rigpa-centrum in Amsterdam voor het eerst

een Tendrel Nyesel intensive worden gehouden. Alle Rigpaleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Meer informatie over
de Tendrel Nyesel intensive volgt via de mandalamail.

Heb je vragen oÍ wil je opnieuw instromen bij Rigpa?
Neem contact op met

je instructeur of met

Saskia Bloemen,

Studie-en Beoefeningscoórdinator via ts@rigpa.nl. Ook wanneer
je opnieuw bij Rigpa wil instromen, kun je contact opnemen met

Jeroen Slieker neemt afscheid als Studie-en Beoefenings-

Saskia.

coórdinator van Rigpa Nederland. Saskia Bloemen neemt zijn

functie perjanuari 2012 over.
De meest actuele informatie oveÍ het Rigpa programma-aanbod

vind je op: www.rigpa.nl

Van harte welkom Saskial
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Activiteiten Rigpa Amsterdam en Groningen

Activiteiten Rigpa Amsterdam januari- augustus 2012

Januafl

di3

Goeroe Rinpochedag
19:30

zo8

-

dil

Goeroe Rinpochedag

lvm voorbereiding retraite worden tild en plaats

22:OOfendrel Nyesel Tsok

van de tsok nog bekend gemaakt

zo 15

13:30 -'16:30 Open middag
1O:00 - 17:00 Sanghadag

do 3-zo 6

Retraite met Sogyal Rinpoche, onder vaorbehoud

wo 18

Dakinidag

zo 13

10:00 - 17:00 Sanghadag

di 15

Dakinidag

do 31

Goeroe Rinpochedag

19:30

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

19:30

februari

do2

19:30

Goeroe Rinpochedag
19:30

-

1O:00 - 17:00 Compassion and the City

za 11

10:00 - '17:00 Sanghadag voor families

zo 12

10:00 - 17:00 Sanghadag

vr 17

Dakinidag

wo22

Losar

22-26

Tendrel Nyesel intensive

-

ma4

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Goeroe Rinpochedag

do8

Dharmawieldag: Chotrul Diichen
19:30

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

10:00 - 17:00 Sanghadag

za 17

Dakinidag

-

zo 10

10:00 - 17:00 Sanghadag

do 14

Dakinidag

vr 29

Goeroe Rinpochedag

'19:30

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok
22:00 ïendrel Nyesel Tsok

vr

13

Dakinidag
19:30

ma

23

za28

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Dharmawieldag: Chókhor Diichen
19:30

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Geboortedag Goeroe Rinpoche

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Goeroe Rinpochedag
19:30

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

augustus

za 14

10:00 - 1 7:00 Sanghadag voor families

Ceen Sanghadag

zo 15

10:00 - 17:00 Sanghadag

Zo

ma16

Dakinidag
19:30

-

12

Dakinidag
19:30

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

zo26
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22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Goeroe Rinpochedag
19:30
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Ceen Sanghadag

19:30

ma2

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

zo 11

19:30

-

10:00 - 17:00 Sanghadag voor Íamilies

19:30

za3

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Dharmawieldag: Saga Dawa Dtichen
19:30

za9

maart
19:30

-

22:00 Tendrel Nyesel ïsok

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

za4-zo 5

19:30

-

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Activiteteiten Rigpa Groningen januari

-

augustus 20í2

Januan

di3

Goeroe Rinpochedag
20:00

-

ma9

20:00 - 21:30 Buddhist Youth

za 14-zo 15

10:OO

wo 18

Dakinidag
20:00

za21

- 17:00 Compassion and the City

-

di'r

Goeroe Rinpochedag

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

20:00

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

do3-zo6

Retraite met Sogyal Rinpoche, onder voorbehoud

ma7

20:00 - 21:30 Buddhist Youth

za 12

10:00 - 17:00 Sanghadag

di 15

Dakinidag

do 31

Goeroe Rinpochedag

ma4

Dharmawieldag: Saga Dawa Diichen

10:00 - 17:00 Sanghadag

17:OO

-

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

februari

do2

Goeroe Rinpochedag

ma6

20:00 - 21:30 Buddhist Youth

za 11

10:00 - 17:00 Sanghadag

vr'17

Dakinidag

17:OO

20:00

wo22

-

-

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

17:OO

20:00 - 21:30 Buddhist Youth
10:00 - 17:00 Sanghadag

do 14

Dakinidag
17:OO

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

vr 29

20:00
Goeroe Rinpochedag

ma5

20:00 - 21:30 Buddhist Youth

16:00

do8

-

18:00 Tendrel Nyesel Tsok

Dharmawieldag: Chotrul Diichen
20:00

-

za 1Q
za 17

Dakinidag
20:00

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

ma2
vr'|'3

Goeroe Rinpochedag
17:QO

-

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

20:00 - 21:30 Buddhist Youth
za 14

10:00 - 17:00 Sanghadag

ma 16

Dakinidag
17:OO

-

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

20:00 - 21:30 Buddhist Youth
Dakinidag
20:00

ma

23

17:OO

za28

-

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

Dharmawieldag: Chókhor Diichen

-

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

Geboortedag Goeroe Rinpoche
16:00

ma2

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

Ceen Sanghadag

22:00 Tendrel Nyesel Tsok

10:00 - 17:00 Sanghadag

-

Goeroe Rinpochedag

maart

za3

18:30 Tendrel Nyesel Tsok

za9

Losar

20:00

-

-

18:00 Tendrel Nyesel Tsok

augustus
Geen Sanghadag, geen Buddhist Youth

Zo

12

Dakinidag
16:00

zo26

-

18:00 Tendrel Nyesel Tsok

Goeroe Rinpochedag
16:00

-

18:00 Tendrel Nyesel Tsok
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Werken voor Rigpa als
senior-instructeur

ooo

aa

ttf

Iet rleeste werk bi j lligpa wordt dool vri jwilligers verricl'tt. Werken voor
lLigpa biedt gelegenheid het onderricht in praktiik te brengen en bii te
dragen aan het verwerkelijken van de visie van Sogval Rinpoche. In deze
rtrbriek vertellen vlilwilligers waatont ze zich inzetten en wat ze er zelf
I

aan hebber-r.

flP,

I

Y Yoe ontmoette je SogYal
l-l
Rinooche voor het eerst?
I -f "ou, was in 1981 in Croningen, waar ik toen woonde.

door het onderricht. De laatste tijd vind
ik het instructeurschap overigens veel
lichter. lk ben heel blij met 'Wat medita-

tie echt is', de cursus waarbtl ik lesgeeÍ.

Rigpa bestond nog niet. ln Nederland

werd Rinpoche voor het eerst uitgenodigd door de Kosmos in Amsterdam

om les te geven. Midden jaren tachtig

"Het geheim van
instructeur zijn is
dat het je aanzet
tot studie en dat
vind ik leuk!"

hebben we voor het eerst zelí Rinpoche's bezoek georganiseerd aan de Vrije

Aan het woord

Universiteit in Amsterdam. Daar kwamen

Nynke Valk ('1957)

toen 150 mensen op

af

."

Werkt bij Rigpa als
Beroep

Je bent senior-instructeur en dat niet
alleen. Je doet nog een boel andere

Coaching en training in 'Hoe kan ik mijn

dingen?

leven vereenvoudigen'

"Klopt, ik zit in het studie- en beoefe-

Student sinds

ningsteam. lk ben dharma-vriend

Dertig jaar

(begeleider en coach, red.) voor een

ltlandala

aantal mensen, zoals studenten die de

Dzogchen

Drie-jaarretraite hebben gevolgd. lk help

Senior-instructeu r

het managementteam van Rigpa met

time management en prioriteiten stellen.
Verder ben ik betrokken bij de training
van instructeurs. "

Wat ik aan instructeur zijn belangrijk
vind, is het studeren. Om het te kunnen
verwoorden, moet je het je eerst eigen
maken. Het geheim van instructeur zijn
is dat het je aanzet tot studie en dat vind
ik leuk!"

ls het leuk om instructeur te zijn?
"lnstructeur zijn maakt me vaak
nerveus. lk vind het best wel pittig om
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Hoeveel tijd ben je kwijt aan het
i

n

structeu rschap?

voor een groep te zitten. Aan het eind

"Voor'Wat meditatie echt is' heb ik

van de avond is de nervositeit altijd over

wekelijks ongeveer anderhalf à twee uur

en voel ik me getransÍormeerd. Dat komt

nodig om zo'n cursusavond voor te

bereiden en dan de avond zelf. De cursus
zit erg goed in elkaar. lk vind het gewel-

dig. Het helpt me mijn kijk op meditatie
te vernieuwen en ook hoe je meditatie
het beste kunt presenteren.
lk vind het mooi om te zien wat het met
mensen doet. lk kan de cursus iedereen

Integratie
Misschien ben je geïnspireerd geraakt door dit interview? En valt het je
niet altijd mee het
onderricht in je dagelijks leven en werk te integreren. werken binnen
Rigpa biedt een uitgelezen kans om hiermee te oefenen. Het is oefenen om alles
wat je doet te doen vanuit de
motivatie van bodhichitta.

aanraden, ook als je al heel lang bij Rigpa

zit."

Rinpoche zegt in zin integratie-onderricht:

jij je in voor Rigpa?
"Omdat ik Sogyal Rinpoche dankbaar
ben, daarom wil ik bijdragen en dingen
doen voor Rigpa. En ik houd ook

"Zo wordt alles wat je doet, of het nu luisteren naar onderrícht
is, het doen van beoefening of een ogenschiinliik
onbenullige of
onbelangrijke taak de meest diepe spirituele beoefening.,,

Waarom zet

gewoon van Rinpoche, omdat hij me
kennis heeft laten maken met de natuur
van de geest. Dat is het grootste geschenk dat iemand je kan geven.
En Rinpoche wil ook graag dat wij actief
worden. ln 1993 hadden we de eerste

wij zoeken mensen die willen helpen in het schoonmaak- en onderhoudsteam
voor het
centrum in Amsterdam. Daarnaast is er altijd behoefte aan mensen
die korte klussen willen doen. Een overzicht van vrijwilligersvacatures is te vinden
op www.rigpa.nl. Alle hulp is
welkom!

Driemaandenretraite. Rinpoche vroeg of
iedereen die zich in wilde zetten op wilde

Heb je vragen mail lnez Bodewitz: om@rigpa.nl

staan. Dat was een appè|, er was hulp
nodig. "

Je bent opgestaan en niet meer gaan

zitten?
Lacht. "Door vrijwilliger te zijn kom je
dichter bij Rinpoche. Dat wil niet zeggen dat je hem persoonlijk spreekt, maar
je wordt wel deel van zljn visie. Door

te werken voor Rigpa komt de Dharma
dichterbij.
Dharma is het belangrijkste in mijn leven. Als ik geen geld hoefde te verdienen
zou ik meer voor Rigpa doen. Voor mij is
het zo vanzelÍsprekend. De sangha - dat
zijn gewoon vrienden. De sfeer in de
Nederlandse sangha is prettig en harmonieus. "
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Blijf je altijd student?
"Ja - het is niet zo dat er een punt komt

waarop je niet meer bijleert.', Lachend:
"Tenzij je verlicht raakt natuurlijkl"

Ulli Fischer
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