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LEIBRAAD 

Dit herfstnummer 1982 van het Maitreya Magazine, dat uitkomt vlak 
v66r de reis die Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama van 
Tibet naar Europa maakt, geeft informatie over dat bezoek, maar 
ook over andere onderwerpen van de dharma, die het Maitreya Insti 
tuut probeert te stimuleren in Nederland, 
Be halve het programma van de Europese tournee van de Dalai Lama, 
geeft dit magazine een selektie uit een interview van Mike Hell-
bach, waarin Zijne Heiligheid de Dalai Lama waardevolle, prakti-
sche antwoorden geeft op vragen die opkomen bij vele Westerse be-
oefenaars van het Tibetaans Boeddhlsme. De onderwerpen INITIATIE 
en TANTRA komeh aan de orde In een letter!ijke weergave van de 
inleidlnrg die Lama Yeshe in 1981 in het Maitreya Instituut heeft 
gehouden, waarin bovendien t̂ e .essentie van onthechting, bodhicit-
ta en sunyata kernachtig duidelijk gemaakt worden. 
De lezing "Poorten van de Dood", die Lama Soqyal Rinpochee in 
Santa Cruz hieJd, geeft ons Inzicht In een juiste begeleiding 
van stervenden en ieert ons de voorbereidinq op ons eigen doods-
proces. In die voordracht geeft Lama Sogyal Rinpochee een ver-
helderende verhandellng over onze verlichtingskansen tijdens het 
ste rve n sp roces. 
Verder schrijft de Nederlandse monnik Hermes Brandt een artlkeJ 
over "geld en dharma". Het programma voor kursussen dit najaar 
in het Maitreya Instituut kondigt de komst aan van hooggereali-
seerde lama's naar Bruchem. En de boekenl ijsf, die geregeld in 
het magazine verschijnt, geeft behalve bekende titels de niegw-
ste boeken die in de boekwinkel van het Malt reya Instituut op-
qenomen z1jn. 
De kleine groep mensen, die zich inzet om het Maitreya Instituut 
beschikbaar te houden voor het verspreiden van de boeddhadharma, 
hoopt dat ook dit niagazine bijdraagt tot het inspireren van meer 
belangstel1enden, die zowel financieel als daadwerkel 1 jk willen 
gaan meewerken aan het ideaal waar we als Maitreya-famille naar 
streven, 

De redaktie. 



ALS BE UZEREN VOGEL 
VLIE6T 

Een interview met Z.H, de Dalai Lama 

Vraag: Uwe Heiligheid, hler in Dharamsala en ook tijdens uw be-
zoeken aan het Westen heeft u aanzienlijk veel kontakt gehad met 
Westerse mensen, die op het moment een grote interesse tonen in 
de Tibetaanse spirituele tradities. Wanneer de boeddhadharma qe-
I'ntegreerd werd in een. andere maatschappij, werd ze altijd ge-
wijzigd zodat ze de grootste invloed zou hebben op de geest van 
de mensen. Wat kan wel en wat kan niet veranderd worden met be
trekklng tot de dharma in het Westen ? 
de mensen. Wat kan en wat kan niet veranderd worden, in het bij-
zonder met betrekklng tot de dharma in het Westen? 

Antwoord: De grondbeqinselen van de voornaamste dharmabeoefe-
ningen moeten niet veranderd worden. De basispunten bijvoorbeeld 
van bodhicitta ( de altruistische instelling die streeft naar 
boeddhaschap als middel om alle levende wezens van dienst te 
kunnen zijn) en sunyata ( leegte, de uite 1 nde1ijke natuur van de 
geest en van alle dingen) zullen de beoefenaars altijd nodig heb
ben, Om echter tot de essentie van deze beoefeningen .te komen, 
is het mogelijk dat bijkomstige details zoals de voigorde waar
in ze behandeld worden en de bljzonderheden van de visualisaties 
en dergelijke, wel veranderd worden in overeenstemmlng met de 
men*aliteit van de mensen. Er waren bepaalde verschlllen in de 
beoefeninqen in het oude India en Tibet, maar de essentieele fak-
tor van bodhicitta, de kern van de Mahayana-gedachte, was gelijk. 
De verschlllen lagen alleen in hoe de bodhicitta werd verkregen. 
Zelfs in India "waren er verschillende manieren van benadering, 
zoals "Het veranderen van zelfkoesterlng in het koesteren van an-
deren", beschreven in Shantideva's "A guide to the bodhisattva's 
way of life" (Bodhisattvacaryavatara) en "De methode van zes oor-
zaken en een qevolq", onderwezen in Atisha's "Lamp voor het pad" 
(Bodhipathapradipa), Deze verschillende technieken waren bedocld 
om verschillende omstandiqheden te dienen; beide rich ten zich op 
de ontwikkelinq van dezelfde bodhicitta-gedachte en het beschrij-
ven van de zes perfecties, De details van de diverse oefeningen 
kunnen dus aangepast worden aan de Westerse mentalitelt en niet 
alleen aan de Westerse mentalitelt in het algemeen maar ook aan 
de dispositles van de individuele beoefenaar. 

V: Alle grote meesters hebben benadrukt dat het belangrijk is 
een geestelijk leraar te hebben, zodat er geen misverstanden. ont-
staan ten aanzien van zowel de lessen als de meditatieve ervarinq-
en. Ongelukkigerwijze zijn er op dit moment weinlq leraren ter
wijl er velen zijn die de wens hebben om te leren. Is het' voor 
zo ' n persoon aan te raden qewoon een med1 tatiehandboek te lezen 
e n d a a r v a n u i t t e o e f e n e n ? » 



A; Dat is mogelijk, Sommige gevorderde mrditaties zijn gevaarlljk 
als ze zonder begeleiding van een ervaren leraar worden gedaan, 
maar eenvoudige meditaties, zoals die over vergankelijkheid, 
liefde, kompassie of de ontwikkeling van samadhi, zijn goed. 
Zonder leraar is het het beste zich te beperken tot kleine en 
eenvoudige meditaties. 

V: Veel mensen zouden graag een spirituele beoefening wilJen be-
ginnen maar voelen zich verpllcht het grootste deel van hun tijd 
aan fiun baan, familie enzovoorts te besteden. Is het mogelijk om 
deze situaties om te vormen in bronnen van spiritualiteit ? 

A: De voornaamste houdingen die nodig zijn om dit te kunnen doen, 
zijn vriendel1jkheid en bodhicitta. Het Is moeilijk om bodhicitta 
in het kort uit te leggen en toch korrekt te blijven. We zouden 
misschien kunnen zeggen dat het de motivatie is jezelf te helpen 
en zodoende in staat te zijn anderen te helpen. Deze diepqaande 
vriendelijke houding, bodhicitta, is de qrondslag van alle Maha
yana leringen. Om gewone handelin^en spiritueel te doen zijn, 
mor deze liefhebbende houding geinteqreerd worden i n a l l e akties 
van ons dagelijks leven. Sommige meditat'es kunnen niet beoefend 
wo rden terwijl je bijvoorbeeld in een fatiriek werkt, maar medita-
tles op vriendelijkheid en mededogen kunnen wel beoefend worden. 
Als je het oprecht probeert, kun je de dharma altijd beoefenen. 

V; De boeddhadharma zoals die door de Tlbetanen beoefend werd, 
bestond uit meditatle op een veelomvattende reeks symbolen en 
boeddha-aspekten. Ziet u daar voor de Westerse geest met z'n mo
no the i's tl sche achtergrond geen probleem in ? 

A: Dat Is afhankelijk van het karakter van het individu, Sommi
ge mensen houden erg veel van deze deities (meditatieve godheden) 

(gelach). leder moet er maar over denken wat het beste bij 
hem p ast. 

V: Somm!gen zeggen dat deze symbol en en godheden maar veranderd 
moeten worden zodat ze overeenkomen met die van onze eigen kul-
tuur. 

A: Dat kan niet. Als je de boeddhadharma volgt, moeten de boed-
dha-aspekten waarop gemedlteerd wordt duidelijk refereren aan de 
leringen van Boeddha Vajradhara. Deze kunnen niet zo maar gekre-
eerd worden, ook kunnen ze niet vermengd worden met die van an
dere methodes. Het beste is de weg die het meest bij jezelf past 
met toewijding te volgen. Als je kiest voor de boeddhadharma, be-
oefen het dan zuiver, Als je dan resultaten boekt is dat qoed; 
maar als je de beoefeningen door elkaar gebrulkt en nlets bereikt 
moet je de schuld niet aan de dharma qeven. Van de versoheidene 
boeddhistische meditatieve godheden is Boeddha de beste. AJ.s je 
liever een andere neemt, beoefen deze dan; zo niet, neem dan qe
woon Boeddha, 



V: Dit "liever hebben", is dit afhankelijk van iemands karmische 
dlsposlties ? 

A: Het heeft te maken met karmische dlsposlties. Het boeddh isme 
spreekt van het individuele karakter, latente bewonderinq en on-
derbewuste tendensen die samen met iemands intellekt en omstan-
digheden de karmische dispositles vormen, Dit zijn de voornaam
ste faktoren die bepalen walk pad iemand moet voJgen. 

V: Veel Westerse vertalers van Tibetaanse teksten leggen meer de 
nadruk op de uiterlijke dan op de innerlijke aspekten van spiri
tuele magle. Hoe werd dit probleem in Tibet vermeden toen de tan-
trische teksten vertaald werden van het Sanskriet naar het Tibe
taans ? 
A: Dlt schljnt niet zo'n probleem te zijn geweest in Tibet. Maar 
ongetwijfeld zijn er mensen geweest die de dharma niet verenigden 
met hun mentale houding. In feite is iedereen die tantrische me
thodes beoefent met het doel een vijand te vernietigen niet wer-
kelijk een spiritueel persoon. Of de persoon wel of geen spiri
tueel beoefenaar is, wordt bepaald door de resultaten die zijn 
beoefening op lange termijn geeft, niet door de methodes die hij 
gebruikt. Boeddha Vajradhara onderrichtte tantra om 1 evende we
zens te helpen de verlichting te berelken, niet dm ze een instru-
ment in handen te geven om anderen kwaad te doen. Hij wees er 
altijd op dat tantra een geheime leer is, want in handen van 
iemand die de achtergrond van bodhicitta en andere kwalifikaties 
mist, kan het gevaarlljk zijn en in het geheel niet heilzaam wer
ken. In een kommentaar op "De basis-tekst van Manjushri" (Manju-
shri Mula Tantra) komt een verhaal voor over een bramaan genaamd 
Kanala, die een beoefenaar van de Yamantaka tantra was, Hoewel 
hij een erg goede mediteerder was met een enorme koncentratie en 
macht, kwam hij in een hel terecht. Zijn beoefening die bedoeld 
was om hem naar de verlichting te brengen, bracht hem alleen 
maar schade toe. In een kommentaar op "De basis tekst van Guya-
samaja" (Guyasamaja Mula Tantra) wordt op hetzelfde gewezen. 
Alles wat er op dat gebled In Tibet is gebeurd, is niet goed en 
hetzelfde geldt voor dergelijke interesses elders.De ware tan
trische beoefenaar heeft beloofd dat hij, zo hij al magische 
krachten bezit, deze niet ten toon zal sprelden. Volgens de Vi-
naya regels mag je zelfs als je een Arhant bent niet openlijk je 
realIsaties aan anderen vertonen. In tantra is het hetzelfde: 
als je zonder duidelljke reden je krachten openbaar maakt, zelfs 
al bezit je bepaalde kwallfikaties,- dan zal je beoefening degene-
reren. 

V: Van alle boeddhistische beoefeningen hebben die van de tantra
yana de meeste aantrekkingskracht op Westerlingen en daarvan niet 
de voorbereidende tantrische oefeningen, maar de veel meer gevor
derde oefeningen van de Komp1eterende Fase met meditaties op 
chakra's, nadl's, consorts enzovoort. Wat zijn de voor- en nade-
len van deze interesses en wat zijn de voorbereidingen voor de 
tar^trische oefeningen? 

^ - ^ ^ 



A: Het is erg goed dat Westerlingen deze interesse hebben voor 
d. Kompleterende Fase. Haar het is van weinig waarde deze te be 
oefenen zonder eerst bedreven te raken in de oefeningen van de 
Ontwikkelings Fase (waarin aan samadhi wordt gewerkt en de hou
ding ten opzichte van tantra zich door meditatle op de mystleke 
mandala ontwikkelt). Verder moet deze Interesse gebaseerd zijn 
op de motivatie om te willen werken voor het welzijn van alle 
levende wezens: een moellijke els. Interesse alleen maar gemo-
tiveerd door nutteloze nieuwsglerighe id mist de juiste basis. 
Het mediteren op de Kompleterende Fase van tantra kan heel ge
vaarlljk zijn, het kan vele soorten zlektes en zelfs de dood 
veroorzaken voor de ongekwalificeerde beoefenaar. Medicijnen 
kunnen deze zlektes, die ontstaan zijn door een onjuist gebruik 
van deze oefeningen, niet genezen; het enlge tegengif is een 
juist gebruik van een specifieke meditatle. 

V: Wat is in het kort samengevat het verschil tussen hindoe'i's-
tlsche- en boeddhistische tantra ? 

A: De verschlllen volledlg te begrijpen is buitengewoon moei
lijk. Maar in het kort zijn er verschlllen zowel in de praktijk 
als in de filosofie, Wat betreft de praktijk is de boeddhistische 
tantra gebaseerd op de bodhicltta-motivatie welke In de hindoe
istische tantra ontbreekt. In filosoflsche zin is de boeddhis
tische tantra gebaseerd op de theorie van anatma, of zelfloos-
heid, terwijl de hindoeistische tantra gebaseerd is op de the
orie van een waar-bestaand zelf. Andere yoqa*s, zoals de adem-
halingsoefeningen, chakra- en nadi-oefeningen, hebben veel o-
vereenkomsten, maar ook subtiele verschillen. 

V: Zelfkoesterlng en het vasthouden aan ego zijn krachten die 
aktief zijn slnds beginloze tijd. Is het dan desondanks moge
lijk om aan een spiritueel pad te beginnen zonder er een nega-
tief ego'isme over te ontwlkkelen, dat tot sektarisme zou leiden ? 

A: Om d i t t e vermijden Is het- no dig er voor te zorgen dat je 
dharmabeoefening werkelijk dharmabeoefening is. Op deze manier 
zal de uitwerking van het ego, hoewel de macht der gewoonte 
groot Is, niet allesoverheersend zijn. Als je dharma bestudeert 
maar niet praktiseert, kunnen je zogenaamde spirituele aktivi-
teiten gemakkelljk aangewend worden voor het verkrijgen van 
materieel bezit, roem enzovoort. In dat geval worden alleen ego-
is me en negatieviteiten zoals kwaadheid, gehechtheid, sektarls-
me enzovoort ontwikkeld, Als echter. elk dharmawoord dat je hoort 
gebruikt wordt om je geest te kultiveren dan zal elk woord al
leen welzijn brengen. En hoeveel dharmaleringen je ook verzamelt, 
het zal nooit leiden tot de ontwikkeling van egoisme. Het belang-
rijkste- is in het begin erg voorzichtig te zijn met je motivatie 
voor het ontvangen of het praktizeren van de leringen. Als dit 
goed gedaan wordt is er weinig gevaar. 

V: Boeddha Shakyamuni heeft eens in een soetra gezegd dat sekta
risme zwaardere karmische gevolgen heeft dan het doden van dui-

/» zend boeddha's. Waarom is dit ? 



A: Het essentiele doel van de boeddha's is zowel fout ieve qees-
testoestanden als lijdenservaringen te elimineren, Dlt is ook 
de reden dat ze aan verlichtlnq werkten. De enlge motl-
vatie van de boeddha's is om anderen van dienst te zijn en ze 
vervulden dlt door het geven van lessen; zodoende is dus het ver-
achten van hun leringen erger dan ze zeJf te verachten. Dit is 
de implikatie van het volgen van een dharmatraditie terwijl je 
de andere tradities neerhaalt. Verder is het zo dat de boeddha's 
zelf alle tradities van leringen respekteren, dus als wij niet 
hetzelfde doen staat dit gelijk met het verachten van alle boed
dha' s. tr zijn veel manieren om naar deze aanhaling van de soe-
tra's te kijken. Wat is, hij wijze van spreken, de taak van een 
boeddha ? Alleen maar dharma-onderricht. F.n het is de dharma die 
de Boeddha naar zijn staat van realisatie heeft gebracht. In de 
boeddhadharma aksepteren we de theorie van een schepper niet; 
alles is afhankelijk van onszelf. De boeddha's kunnen niet direct 
al hun wensen om levende wezens te helpen vervullen, dit kunnen 
ze alleen door middel van het qeven van leringen, Daarom zijn de 
lessen die ze geven van meer waarde en belangrljker dan zij zelf 
zijn. Vanweqe de verschillende mogelijkheden en neigingen van 
levende wezens hebben de boeddha's verschillende methodes van 
beoefening en filoso fie aanqeqeven. Als we een van deze vol gen 
en intussen de anderen kleineren, verlaten we de dharma en daar-
mee ook de boeddha's. 

V: Denkt Uwe Heiligheid dat de verschillende wereldreliqies op-
gerlcht werden door emanatles van do boeddha's, die z i c h m a n i -
festeerden in overeenstemmlng met de mentalitelt van de specifie
ke maatschappijen ? 

A: Dlt is erg goed mogelijk. De stichter van iedere religie zou 
een emanatie van een bepaalde boeddha kunnen zijn. Om deze reden 
moeten we groot respekt hebben voor alle reliqles, 

V: Waarom bevechten deze rellgies elkaar dan zo vaak ? 

A: Dat is lets heel anders. Voor een werkelijk religieus per soon 
is er nooit een reden om ruzie te maken of te argumenteren. Toch 
is het een felt dat er zogenaamde religieuze oorlogen zijn ge
weest. Echter, de mensen die daarbij betrokken waren, zijn geen 
religieuze beoefenaars geweest maar gebruikten religie alleen 
maar als een machtsinstrument. De eigen1ijke motivatie was ego-
istisch, niet spiritueel. Religieuze oorlogen qaan helemaal niet 
om de kwestle van teqenstellingen tussen de religles, Het essen
tiele onderscheld tussen de leringen van verschillende reljgies 
buiten beschouwinq gelaten, zijn er oqenschijnlijke tegenstel-
1ingen in de leringen van de Boeddha. Om bepaalde redenen leerde 
hij bijvoorbeeld aan sommige mensen dat er geen waar-bestaand 
zelf is, terwijl hij anderen vertelde dat dlt wel bestaat. Met 
welk doel geeft de Boeddha dan les ? Noch om te bluffen,- noch 
om te laten zien hoeveel hij weet, maar om anderen van dienst 
te zijn, Ook is hij niet alleen bezorgd om het lot van de mensen 
van zijn eigen generatie, maar om dat van vele generaties en ver-
schlllende soorten men sen, Daarom moeten zijn lessen veel ver-



schlllende nlvo's van betekenls hebben, waarvan sommige teqen-
strljdig kunnen lijken. Dit wetende is er nooit een geldiqe re
den voor religieuze ruzie of argumenten. 

V: Lama 3e Tsong Khapa, stichter van de GeJug traditle, studeer-
de onder vijfenveertig goeroes die alle boeddhistische overle-
veringslijnen van Tibet vertegenwoordigden. Betekent dit dat we 
binnen'de Gelug traditle alle oefeningen van alle scholen van 
het Tibetaans boeddhlsme kunnen terugvinden en zo niet, wat was 
dan- zijn kriterium bij het selekteren van deze overleverlngslljn-
en ? 

A: In principe selekteerde hij de duidelijkste overleveringslijn-
en uit degenen die beschikbaar waren. Van de Kagyu nam hij bij
voorbeeld de"Guyasamaja en de Zes leringen van Naropa", van de 
Nyingma nam hij de overleverlngslijnen gehouden door Lama Lhodak 
Namkha Gyaltzen en van de Sakya nam hij de lijnen van Vajrayogi-
ni, Hevajra enzovoort. Een buitengewone karakteristiek van 3e 
Rlnpoche's (Je Tsong Khapa)leringen is dat hij de tjitleg die hij 
geeft in verband brengt met de verschillende tradities, zoals 
zijn "Kommentaar op de Guyasamaja" en de teksten over " Elucida
tion of valid perception" (Pramanavartika), "Vlnaya"(discipline) 
"The middle vlew"(Madhyamaka) enzovoort, Ook geeft hij korte ver-
klarlngen van eenvoudige punten en diept moeilijkere verder uit. 

V: Is dit een algemene karakteristiek van de Gelug traditle ? 

A: Nee ik spreek alleen over 3e Rinpochee. In zekere zin is hij 
de Gelug traditle, omdat de achttien deien van zijn geschreven 
werken. de basis ervan vormen, Veel leringen die door zijn vol -
gelingen gegeven zijn aksepteren we niet, Dezelfde situa tie be
staat tussen de stichters en de volgellngen van alle vier de Ti
betaanse tradities, Er is geen verschil in diepgang tussen de 
lessen van de vier grondleggers, maar er zijn eindeloze konflik-
ten binnen de leringen van de groepen volgelingen. De eerste 
Panchen Lama heeft eens geschreven:"Hoewel Individuele mondelinge 
tradltiesverschillende namen hebben, zoals: "De Grote Volkomen-
heid", "Het Grote Zegel","De Midden Weg" enzovoort, zal een er
varen yogi met diep Inzicht in schriftelijke kennis en logika, 
ze, als hij ze onderzoekt, niet als tegenstrijdig zien. 

V: De traditionele gcschriften spreken van de drie voertuigen, 
Waarom heeft de Boeddha deze drie onderwezen ? 

A: Hoewel de geschriften spreken over de drie voertuigen, worden 
de eerste twee hiervan als een gezlen, het Hinayana. Het voertuig 
van de bodhlsattva, of Mahayana, is onderverdeeld in het Oorza-
kelljk Voertuig van de beoefening van de perfekties en het Resui-
terende Voertuig van de beoefening van tantra. Zodoende spreken 
we in Tibet ovep de twee voertuigen, het Hinayana en het Mahayana, 
Er zijn vele manieren om deze twee te bekijken, Eerst zullen we 
ze bezien vanuit het oogpunt van beoefening. Het is erg belang
rijk om als basis het in acht nemen van de Vinaya te hebben, dat 



il zeqqen het houden van de voorschriften van een van de vier 
wijdingen, van een monnik of non, of een van de twee wijdinqen 
van een leek, Voor een monnik moeten de drie grondslagen van 
beoefeninq gevolgd worden: regenseizoen retralte, maandelijkse 
bekenning en de ceremonie van het beelndlgen van de regenseizoen 
retraite, Dit zijn allemaal Hinayana-oefenlngen. Behalve het 
bovengenoemde moet men de beoefening van kompassie, bodhicitta 
en de houdingen van de zes perfekties aannemen, welke Oorzake-
lljk Mahayana zijn. Een persoon kan al deze vormen van beoefe
ning doen om de verlichting te berelken, ze zijn niet teqen-
strijdig en veroorzaken geen konfllkten in de beoefenaar. 
Daarom kan een persoon ze allemaal beoefenen, ze spreken elkaar 
niet tegen. Met deze benadering is er geen basis voor Hinayana 
om neer te kijken op Mahayana, geen basis voor Mahayana om neer 
te kijken op Hinayana, geen basis voor soetrayana om neer te kij
ken op tantra, enzovoort, Zo liggen de verhoudingen van de voer
tuigen vanuit het oogpunt van de praktijk. Vanuit filosofisch 
oogpunt kan de boeddhadharma onderverdeeld worden in de vier 
scholen (Vaibaslka, Sautantrika, Yogacara en Madhyamaka), die 
alien uit India komen. In zekere zin schijnen deze elkaar weder-
zijds uit te slulten. Het doel van schijnbaar tegenstrijdige 
leringen binnen het raamwerk van de boeddhistische fllosofie is 
echter om een stapsgewijze benadering van de hogere filoso fieen 
te geven, steeds leidend naar een qroter en uiteindelljk abso-
luut begrip. Zodoende moet geen van de vier scholen opgegeven 
worden. In Tibet zijn er voornamelijk vier tradities: Nyingma, 
Sakya, Kagyu en Gelug. Vanuit het oogpunt van de praktijk gezlen 
zijn ze allemaal Mahayanlsten die de hierboven beschreven een-
held van soetrayana en tantrayana met een Hinayana onderqrond 
volgen, Vanuit filosofisch oogpunt zijn ze alien Madhyamika's 
(die zich trainen in overeenstemmlng met de geleidelijke filo
soflsche stadia zoals hierboven is uitqelegd). Ze verschillen 
niet vanuit het standpunt van praktijk of fllosofie. Hun ver
schillen worden veroorzaakt door het tijdstip waarop ze in Tibet 
zijn gekomen, de verschillende overlevering'jlijnen van de lama's 
die ze ge'i'ntroduceerd hebben, verschillen in nadruk op de ver-
scheidene aspekten van beoefening en de terminologieen waarin de 
leringen worden doorgegeven, Alle vier leiden ze naar boeddha-
schap. Daarom is het absoluut verkeerd om te zeggen dat de een 
beter is dan de ander, of enige van hen in diskredlet te brengen, 

V: Zou u alstublieft rie verschlllen tussen de boeddhistische ge-
zangen en bijvoorbeeld het chrlstelijke gebed kunnen uitleggen. 
En ook wat het verschil is tussen het aanbldden van goden en het 
aanbidden van boeddha's en bod hisa 1 1va's ? 

A: De meeste gebeden die we reclteren bevatten betekenissen waar-
over wordt nagedacht. Dit soort van opzeggen wordt niet gedaan 
om te verzoeken om kompassie van de boeddha's of ze uit te no-
dlgen, maar het is een vorm van meditatle, De inhoud van het 
gezang is het med 1 tat ieo b j ec t. Maar er is een vorm van r'ecitatie 
die gedaan wordt om de mededogende aandacht van de boeddha's op 
te roepen. Het verschil tussen deze en de aanbidding van een god 
wordt bepaald door de motivatie en door te begrijpen wat men aan 

A^^het doen is. Als een Mahayana boeddhist een offering maakt of __A. I 



een qebed zinqt tot de boeddha's <̂ n bodh i sa 11 va ' s, vraaqt hij 
om beqelei ding en hulp om verlichtinq te berelken voor het wel-
zijn van alle levende wezens. 

V: Heeft u tot beslult nog een algemeen advles voor de Westerse 
beoefenaars ? 

A: Het Is belangrijk om goed na te denken voor je je bij een be
paalde spirituele traditle aansluit. Als je er eenmaa] mce beqon-
nen bent moet je er bij blijven. Wees niet als de man die het 
voedsel in allerlel verschillende restaurants ultprobeerde maar 
nooit aan h^t eten van een maaltijd toekwam. Denk zorqvuldiq na 
voor je een beoe fen 1ng op je neemt en blijf deze dan helemaal 
volgen. Op deze manier zul je zelfs resultaten boeken als je er 
elke dag slechts weinig tijd aan besteerit, Als je daarentegen 
alle verschillende wegen probeert te volgen zul je nooit ergens 
komen. Ook is geduld in de beoefening een verelste. In deze 
technische tijd lijkt het of alles automatisch gaat. de zou 
kunnen denken dat dit ook met de dharma zo Is, dat je realisa-
ties verkrijgen kunt door alleen maar een knopje om te draaien. 
Wees qeduldig, De ontwikkeling van de qeest neemt tijd in beslag. 
Oe moet proberen een gelijkmatige Inspanninq ten aanzien van je 
beoefening zien te verkrijgen. Het is nutteloos een paar maanden 
hard te werken, dan deze Ijver op te geven en daarna weer 
intenpief bezig te zijn. Het beste is jezelf op een konstante 
en gelijkmatige manier in te spannen, Dit is alterst belangrijk. 
Als je het boeddhlsme aanqenomen hebt, moet je jezelf niet be-
schouwen als "geweldige boeddhist" en alles meteen anders wil
len doen. Een Tibetaans spreekwoord zegt:" verander je geest 
maar laat je uiterlijke verschijning zoals ze was". In het ge-
hele boeddhlsme en vooral in de Mahayana wordt het werken voor 
het welzijn van alle levende wezens sterk benadrukt. In dit ver
band zegt Shantideva In zijn "Guide to the bodhlsattva's way of 
life": Onderzoek eerst wat akseptabel en wat niet akseptabel is 
voor de mensen (van de gemeenschap waarin je leeft); vermijd 
dan wat niet akseptabel is". Natuurlljk moet je je afvraqen of 
hctqeen akseptabel is niet in tegenstelling is met de dharma, 
Als de maatschappelijke norm niet tegenstrijdig is met de dhar
ma, moet je in overeenstemmlng daarmee proberen te leven.Dan 
zullen de mensen je respekteren. Dit wordt niet uit ijdelheid 
gedaan maar om het maximale nut aan alien te brengen. In de 
dharmabeoefening is het nodig om altijd een liefhebbende liouding 
ten opzichte van anderen te hebben, want dit is de grondslag 
voor bodhicitta. Liefde is een eenvoudige beoefeninq, het is erq 
nuttiq voor diegene die het beoefent en ook voor de gemeenschap 
waarin men leeft, voor het land en voor de hele wereld. Liefde 
en vriendelijkheid zijn altijd passend. Of je nu wel of niet in 
reinkarnatie gelooft, liefde heb je nodig in dit leven. Als we 
liefde hebben is er hoop op echte families, echte broedersehap, 
echte qelljkmoedigheid, echte vrede. Als de geest van liefde 
verloren is gegaan, als je anderen blijft zien als je vijanden, 
zal het lijden en de verwarring groter worden, ongeacht de hoe-
veelheid kennls of oplelding die je hebt genoten, ongeacht de 
mate van materiele voorultgang die geboekt is. Levende wezens 

i^^z^ — ^ ^ ^ ^ 



zullen elkaar blijven mlslelden en overweldiqen. In prinoipe is 
voor iedereen het bestaan zeif in de natuur van lijden, het is 
dus onzlnnlg elkaar te mlsbruiken en mishandelen. Liefde is de 
basis van alle spirituele beoefeninq. Mijn eniqe verzoek Is dit 
qoed te beoefenen. Natuurlljk zal het veel tijd verqen om dit 
in aJle situaties qoed te beoefenen, maar je moet de moed niet 
verllezen. Als we geluk wensen voo r de men she id, dan is dit de 
es ' ge manier. 

Door: Mike Hellbach, uit; From Tushita,vertaling: Thon Memelink 

^ ^ ^ ^ 



BEZOEK VAN Z.H. de DALAT LAMA van TIBET aan EUROPA 
van 26 September tot 2 november 1982 

Unlversele verantwoordelijkheid zal een belanqrijk thema zijn van 
de openbare lezingen die Z.H. InEuropa zal qeven. Om met de woor 
den van Gyalwa Rinpochee, de DaJal Lama, te spreken: " Tenzij wij 
een qevoel van universele verantwoordelijkheid hebben, het lijden 
van andere mensen voelen alsof het onszelf betreft, met andere 
woorden een qoed hart hebben, is het moeilijk menselljk qeluk en 
wereldvrede te berelken. Maar als we daarenteqen een qoed liart ont 
wikkelen qaat elke deur voor ons open waardoor wij alle kunstma-
tiqe barrieres zoals ras en kleur te boven komen. Op die manier 
leren we elkaars manier van denken k e n n e n e n kunnen we meer be-
qrip voor elkaar opbrenqen;. een we rkel ijk beqrip dat niet belem-
me rd wo rd t door onmen seI i j ke belanqen", 
Zijne Heiliqheid de Dalai Lama is niet betrokken bij een bepaalde 
politieke ideoloqle, zijn eniqe zorq is h e t qeluk van alle leven
de wezens en daaruit handelt hij, Hij draaqt de Chinezen qeen 
slecht hart toe, maar stelt zich ook ten aanzien van hen metiedo-
gend op en is hen zelfs dankbaar, want hij zegt zelf:" De liefde 
die wij voorstaan is liefde die je zelfs k u n t hebben voor iemand 
d i e j e k w a a d herokkend heeft". 
HoeweJ hij het eenvoudige leven van een monnik leidt, heeft hij 
nog nooit de verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn volk 
verwaarJoosd. De problemen waar hij direkt mee te maken kreeg 
toen hij in India aankwam waren: Het zoeken van een onderkomen 
voor do meer dan 100.000 Tibetaanse vluchtelinqen, het lenigen 
van hun direkte nood, de instandhoudinq van de Tibetaanse kultuur 
en het zoeken van steun voor de vrijheidsstrijd van zijn volk. 
Al deze opdraohten heeft hij qedurcnde 23 jaar baJlinqschap met 
op merkelijk succes volbracht. Behalve zijn ontroerende autobio-
grafie "My land and my people", vond hij ook tijd boeken e n ar-
tikelen te schrijven over hot boeddhlsme en over helanqrljke m e n -
selljke Vraaqstukken. De meeste van zijn publikaties zijn in het 
Engels vertaald. 

Maar Zijne Heiliqheid de Dalai Lama heeft de meeste bekendheid 
qekreqen als voorstander van vrede en als w o o r d v o e r d e r voor een 
belere onderlinge ve r s t a n d ho ud i riq . Hij heeft vele rei/en naar 
hot huit ( M i l a n d gemaakt, waar hij qeesteiijke e n politieke let-
ders ontmoette, wetenschapsmensen, doktoron on sohrijvors, kun-
s to n aa rs, f ilo so fon en qo wono me n sen wa a rmee hij i deeen en kennls 
ultwisselde. Overal waar hij naar toe qinq bleef zijn boodschap 
dezelfde: de eenheid van de mensheld, wat voor qrenzen er ook 
lijken te zijn, Tijdens zijn bezock aan Europa in 1973 morkto hij 
op:"Het ontwikkeien van een zachtmoodig hart geldt niet alleen 
voor reliqieuze mensen; het qeldt voor iedereen, onqeaoht ras, 
roliqie of p o l itieke affiniteit, Het geldt voor iedereen die 
zich als lid v a n de menselljke familie beschouwt". 

Zijne HeiIiqheid de Dalai Lama heeft vele landen hezooht. In 
1979 werd hij uitqenodiqd een toespraak to houden voor de "Asian 
Buddhist Conference for Peace" in Ulan Bator, de hoofdstad van 
Monqolie. In datzelfde jaar hezocht hij Zwitserland op uitnodi-
g i ng v a n d e 130 0 Tlbetanen die zich daar he I) he n qe ves 11 qd . N a 
Zwitserland bracht hij zijn historische eerste bezoek aan de 
Verenigde Staten, waar hij de harten van de Amerikanen verover-
de qedurende zijn zeven weken durende tournee die hem naar New-



York, Washington, Los Angelas en Seattle bracht, Waar l»ij ook 
naar toe ging, wekte zijn bezoek een enorme belangstelling, meer 

bracht. 

dan vljfdulzend mensen kwamen naar de 
Zijne Heillgeheid de Dalai Lama in de 
in New York, In 1980 ontmoette hij de 
nee die hem in Canada, HawaT en Oapan 
te hij voor vrede in de wereld en vrede in de 
divldu:" Wij kunnen geen wereldvrede berelken 
nerlijke vrede binnen onszelf te bereiken. In 
haat, kwaadheid, kompetltie en geweld kan geen 

eucumenische dienst met 
St, Patrick kathedraal 
Paus In Rome op een tour-

Zoals altijd pieit-
geest van elk in-
zonder eerst in-
een almosfeer van 
bl 1 jvende vrede 

worden bereikt, Deze negatieve en destruktieve krachten moeten 
overwonnen worden door mededogen, liefde en onbaatzuohtigheid, 
die de essentiele leringen zijn van de Boeddha", 

PROGRAMMA FUROPLSE TOURNEE van Z.H. de DALAI LAMA 198?. 

SPAN3F: 26 S e p t e m b e r tot 4 o k t o b e r 

Openbare lezingen in: Barcelona ?8 sept- 1 okt. 
Kursus : Granada ?-3-4okt. 

FRANKRI3K: 5 tot 15 oktober 

Openbare lezingen in 
Kursus 

Openbare lezingen 

Kursus 

Parijs 6 en 8 oktober. 
Parijs 7 en 9 okto ber. 
S t r a a t s b u r g 10 oktober. 
Toulouse 11 oktober, 
Vajrayoglni Instituut 12-14 okt. 
Gedachte transformatie en bodhlsattva ge-
lo f ten. 

ITALIE: 16 tot 24 oktober 

Openbare lezingen in 

Kursus 

Milaan op 17 oktober 
Rome op 24 oktober 
Instituut Lama Tsong Khapa 18-21 okt. 
Zijne Heiligheid de Dalai Lama geeft voor 
het eerst initiatie'en commontaar van 
Chenrezig Gyalwa Gyatso 
21 okto her namiddag: Lang leven puja voor 
Z.H. de Dalal Lama 
22 oktober namiddag: Inleldende toespraak 
door Z.H. de Dalai Lama aan: DE EERSTE CON 
•FERENTTE OVER UNIVERSELE OPVOEDING (22-31 
okt) 

WEST DUTTSLAND: 25 oktober tot 2 november' 

Openbare lezing in ; Hamburg op 31 oktober 



GELD EN DHARMA 
De relatle geld-dharma qeeft 
vaak problemen, Ik zal trach-
ten In dlt artlkel een aantal 
van die problemen weg te nemen,". 
Dharmalessen moeten gratis 
zijn. Een Jeraar die dharma-
onderricht qeeft voor geld 
heeft een wereldse instellinq. 
Met een wereidse instelling kun 
je geen spirituele weg volgen, 
laat staan anderen voorgaan, 
Aan de andere kant is het.zo 
dat als niemand wil betalen 
voor de kosten die verbonden 
zijn aan een kursus, kursussen 
eenvoudigweg niet gegeven kun
nen worden, 
Bij Tlbetanen is het gebruike-
lijk dat een of meer personen 
de kosten van lessen en initl- . 
aties voor hun rekenlng nemen, 
terwijl de overigen niets hoe-
ven te betalen. Voor ons is 
dlt veel moellijker omdat onze 
leraren meestal van ver moeten 
komen, hetgeen de organlsatie-
kosten erg hoog maakt. Het lijkt 
daarom in onze maatschappij be
ter om de kosten te verdelen 
over de kurslsten. Het verdlent 
overweging om - indien mogelijk-
geen vast bed rag te heffen van 
iedereen, maar om de deelnemers 
in staat te stellen donaties te 
geven. Het Amerikaanse dharma
centrum Milarepa heeft tot nu 
toe al zijn kursussen op deze 
manier georganiseerd en met veel 
succes. Het heeft als voordeel 
dat zij die het kunnen mlssen, 
veel kunnen geven en anderen 
weinig en dat je niet het gevoel 
hebt dat het geld je uit de zak 
wordt geklopt. Als hadeel be
staat het rlsiko dat het orga-
niserende dharma-centrum fall-
liet gaat. Om deze reden geven 
de meeste dharmacentra de voor-
keur aan vaste kursuskosten, 
hoewel het aantal deelnemers aan 
een kursus meestal moeilijk van 
te voren te schatten is. Soms 
is het mogelijk om de kursus
kosten te reduceren in ruil voor 
hulp bij de organlsatle. 

Afgezien van de kursuskosten die 
moeten worden betaald, is nie
mand verpllcht om geld of andere 
geschenken te geven voor het 
bijwonen van lessen en initla-
tles; als men lets geeft is dat 
ultstekend karma, want de spi
rituele leraar is een machtig 
object voor 1iefdadIghe 1d, 
Maar het wordt niet verlangd, 
men kan volstaan met het aan-
bleden van de mandala, Bij het 
aanbieden van de mandala stelt 
men zich voor dat men al zijn 
bezittingen van nu en later en 
zelfs het gehele unlversum, ont-
daan van alle envoikomenheden, 
aanbiedt. Zelfs als men niets 
bezit kan men op deze wijze toch 
een prachtig geschenk aanbieden. 

In de tijd van Tilopa en Naropa 
was men verpllcht grote offers 
te brengen om. in aanmerking te 
komen voor tantrische inltlatles 
Initiaties werden alleen gegeven 
aan mensen met degelijke reali-
saties op het gebled van de drie 
voornaamste aspecten van de weg: 
onthechting, bodhicitta en wijs-
heid ( inzicht in de leeqte). 
Voorts moest men een qroot ver-
trouwen hebben in de meester aan 
wie men de initiatie verzocht. 
Derqelljke dlscipelen maakten 
snel vorderlngen op de spiritue
le weg, 
Nu de dharma langzaam aan het 
verdwljnen is leggen de meesters 
veel minder strenge normen aan 
voor initiaties. Ze zijn van 
oordeel dat, hoewel velen niet 
echt toe zijn aan het beoefenen 
van tantrische methoden, het 
toch een positieve Indruk op hun 
geest achterlaat om een initia
tie te ontvangen, Dit maakt dat 
velen die een initiatie ontvang
en nauwelijks inzicht hebben in 
de drie voornaamste aspecten van 
de weg en ook nauwelijks ver-
trouwen hebben in de meester die 
de initiatie geeft. Het tempo 
van ontwikkeling is in zulke ge-
vallen dan ook traag en het is 



redelijk dat de offers die men 
brengt voor een initiatie naar 
verhouding geringer zijn. 
In boeddhistische landen bestaat 
het gebruik om in het levens-
onderhoud van monniken te voor-
zien. Men ziet in dat het voort-
bestaan van de leer afhankelijk 
is van hun aanwezigheid, Er be
staat in deze, landen een erg 
vruchtbare relatle tussen leken-
gemeenschap en sangha (monniken 
en nonnen), De 1ekengemeenschap 
stelt de sangha in staat om zich 
volledig^te wljden aan spiritue
le zaken en de sangha voorzlet 
in het geestelijk voedsel van 
de gemeenschap, Dit is erg nut-
tig, want het is vrijwel onmo

gelijk om de monniksgeloften 
zuiver te houden als men In de 
maatschappij moet werken om in 
het 1evensonderhoud te voorzien. 
Het is zelfs al moeilijk als 
men in een dharmacentrum leeft, 
temidden van overwegend leken, 
De sangha is essentieel voor 
het voortbestaan van de dharma 
en dharmacentra als het Maitreya 
Instituut zijn van groot belang 
voor het verspreiden van de dhar 
ma, Ik wil dan ook aanbevelen 
om beiden te steunen, in dezelf
de mate als men baat bij ze 
heeft, 

Mogen alle wezens gelukkig zijn! 

Thubten Lodro (Hermes Brandt) 

a, s Per 1 januari 1983 
tes beschikbaar in 
Instituut, Iedereen die belangsteJling 
hie rover kontakt met ons op te nemen. 

komen er waarschijnlijk meerdere 
ntrum van het 
heeft nodigen wij uit 

ru i m-* 
"Groenhoven", het centrum van het Maitreya * 
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INLEIDING TOT IjHANTRA 
Er staan het komende najaar drie initiaties op.het proqramma van 
het Maitreya Instituut, Omdat er noqal wat misvattinqen rond tan
tra en initiaties bestaan, leek het ons qoed deze introduktie tot 
TANTRA te publlceren, De uitleq is de inlelding op het kommentaar 
dat Lama Yeshe in 1981 gaf in aansluitinq op de Maitreya initia
tie in het Maitreya Instituut door Lama Zopa Rinpochee. Het kom
mentaar is gewoonlljk alleen bestemd voor geinitieerden. De in
lelding op zo'n kommentaar beperkt zich tot het bellchten van 
algemene aspekten van TANTRA en beoogt te verduidelljken wat ini
tiatie en de beoefening vanTANTRA inhouden, Bij een eerste ken-
nlsmaking met initiaties komen veel mensen niet verder dan de 
uiterlijke aspekten, Er is inderdaad veel onbekends te zien en 
te horen. Een leraar in Oosterse gewaden zlt op een troon. Naast 
hem staat een altaar. Er wordt rljst ronrigestrooid. Tijdens de 
ceremonie klingelt de leraar lange tijd met een hel en hij re-
citeert gebeden in een onbekende taal, 
Dlt alles is wellicht heel fasclnerend, maar het is niet waar het 
bij een initiatie om gaat, De essentie is het opnemen van de 
wljsheld van de Initiatie in onze geestesstroom. Het belangrijk
ste is het ons openstellen en het eenworden met de wljsheld van 
een volledlg qekwailficeerde leraar, met het doel die wljsheld 
door beoefeninq later zelf te kunnen verwezenlijken. 

Lama Yeshe zel hierover in 1981 in Bruehem:" In het boeddhlsme 
is tantra afkomstlq van Shakyamuni Boeddha. Toen Shakyamuni Boed-
dha zelf het tiende bodhisattvastadlum bereikte, wekten alle 
boeddha's uit de tien rlchtlnqen hem. op uit zijn meditatle en 
initieerden hem, waarop hij de verlichtlnq bereikte"," IJ hebt 
een grote hooqte bereikt", zelden alle boeddha's. " U hebt qeen 
egocomplex meer, geen problemen met emo ties, geen angst, maar 
om de alwetende wijsheld, de eeuwiqdurende gelukzalige staat te 
be re ikon, hebt U de tantrische Initiatie nodig", 
Vanuit het tantrische gezlchtspunt gaat het erom plezier als de 
weg naar verJlchting te gebrtJ lken en op een posit ieve manier met 
pJezler om te gaan. Op een dag kwam er een koning bij Shakyamuni 
Boeddha, die zel:" Ik heb veel verantwoordel1jkheden, ik draag 
zorg voor een grote bevoIking en ik geniet veel wereldse genoe-
gens, dus Ik heb een soort lessen nodig waardoor ik mijn wereldse 
leven kan transformeren, zodat het tot verlichting leidt", 
Shakyamuni Boeddha zel hlerop:" Okee, dat kan". 
Zo denk ik ook dat voor de tegenwoordiqe Westerse mens de beoefe
ninq van tantra de moelte waard is en dat er in deze twintlqste 
eeuw behoefte aan is, Shakyamuni Boeddha wil dat we zoveel en zo 
volmaakt moqelljk plezier hebben. Hij wil niet dat we ons ellen-
diq, verward en ontevreden voelen. We moeten dus goed begrijpen 



dat meditatlebeoefening betekent dat we werken aan het verkrijgen 
van diepgaand plezier, en dat het niet de bedoeling is onszelf 
geweld aan te doen, of het onszelf moeilijk te maken. Met boed-
dhisme beginnen betekent: meer vertrouwen krijgen. AJs we ons 
er schuldlg door gaan voelen. Is het de moelte niet waard. 

Wat is nu eigenlljk ons probleem, wat is onze menselljke situa-
tie ? De moeilljkheid Is dat we telkens als we plezier ervaren 
meer verward raken. We reageren verward, emotioneel, vanuit haat-
gevoelens, trots, of wat dan ook, Anders gezegd: iedere keer dat 
we plezier ervaren, verliezen we onze kontrole, Onderzoek zelf 
maar, ieder van ons, of onze onwetendheid al dan niet toeneemt, 
wanneer we plezier ervaren. Tel kens wanneer je plezier ervaart, 
ben je dan meer opmerkzaam, meer bewust ? Meer in aanraking met 
de realitelt ? Als dat het geval is, prachtig. Maar als we we-
relds plezier ervaren hebben we geen kontakt met de werkelijk-
heid. We verliezen onszelf in de wereld der illusies; in een we
reld van f a n t a s i e e n, 

Daarom zijn er binnen de Mahayana twee voertuigen: Paramltayana 
of Soetrayana en Tantrayana of Mantrayana. Waarin verschillen de
ze van elkaar ? Paramltayana betekent het beoefenen van de zes 
perfecties, van de Lam-Rim. Hierover hebben we al gehoord en dit 
beoefenen we. Waarom hebben we dan ook nog tantra nodig ? De re
den is dat Paramltayana niet het vermogen heeft werelds plezier, 
zintuigelljke plezierservarlngen te gebruiken als weg naar de 
verlichting zoals tantra dat kan. Dit is het unleke van tantra; 
de transformatle van wereldse genoegens, van zlntuigelijk ple
zier, in de weg naar verlichting, 

voor het onderscheld is niet een diepgaander uitleg van 
of een betere bodhicitta, of onthechting. Die kwalitei-
hetzelfde. Onthechting, bodhicitta en sunyata zijn der-
voorbereidende oefeningen voor tantra, Ze vormen de ba-

kwallflcatie die je nodig hebt om de weg van de Tantra-

De reden 
sunyata, 
ten zijn 
halve de 
sis, de 
y a n a t e kunnen betreden. 
Onthechting betekent niet dat je de kleur van je kleding, of je 
make-up of zoiets moet veranderen. Onthechting is iets wat we 
allemaal nodig hebben, Wat betekent dit, " iedereen heeft ont
hechting nodig?" Betekent het dat we lets moeten opgeven ? 3a, 
£r moet iets opgegeven worden. Door iedereen. 
Laat iedereen eens bij zichzelf nagaan wat er gebeurt als er een 
heviqe emo tie opkomt: dlt is wat we soepeler moeten leren han-
teren. Hler op een rustige manier mee om ku-nnen gaan, dat is 
onthechting. Wat emotioneel verstoord zijn is, hoef ik je niet 
te vertellen. Dat weet je uit eigen ervarlng, Je weet wanneer je 
ernaast zit, wanneer je gelrriteerd raakt. Uit eigen ervaring 
weet je dat er iets in jezelf veranderen moet om werkelijk geluk 
kig te zijn. Dat noem ik: we moeten soepeler met onszelf leren 
omgaan, Daarom hebben we onthechting nodig. Ik ga er nietteveel 
op in wat onthechting allemaal inhoudt, maar ik vertel je wat de 



essentie van onthechting is, Iedereen moet begrijpen dat we het 
probleem van de grove empties, of hoe je het ook wilt noemen, 
moeten oplossen, Dat Is onthechting. 
Lama Tsong Khapa heeft in zijn Lam-Rim veel over de konfllktsltu-
atie van het ego gezegd en waar dit toe leidt; hoe de mens onte
vreden wordt. Daar wordt in detail uitgelegd wat onthechting be
tekent, hler wil ik daar niet op ingaan. Onthechting is niet ge-
makkelijk, Vanuit het boeddhistische standpunt bezien betekent 
het dat je de toestand van je eigen ego leert begrijpen, zowel 
Innerlljk als hoe het zich naar buiten toe in ons leven manifes-
teert. Er Is ook heel wat wljsheld voor nodig, Oe kunt je niet 
onthechten door jezelf onder druk te zetten; "Ik moet onthechten',' 
Maar zo werkt het niet. Onthechting en meditatle behoren volgens 
mij samen te gaan. 

En dan bodhicitta, Bodhicitta is het openen van je gevoel voor 
anderen; zoveel mogelijk. We staan open voor anderen; iedereen 
stelt zich in zekere mate open. Maar de manier waarop we ons moe
ten openstellen is met het hoogste, transcendentale, universele 
doel. Op die manier creeer je ruimte in je hart. Dat is heel be
langrijk. We zien dat onze menselljke relatles, als je gesloten 
bent en gespannen ulterst moeilijk zijn. Maar als we op deze ma
nier open staan voor elkaar, omdat we een veel diepgaander doel 
willen bereiken, dan is het gemakkelljk nietwaar ? Als onze re
latle is gebaseerd op een stuk chocolade, dan sla ik je in elkaar 
als Ik m'n chocolade niet krijg. Omdat dat de enige reden is 
w a a r o m i k m e t j e o m g a . 
Dus van.boeddhlstisch oogpunt uit bezien heeft de mens zo'n diep
gaand potentieel. We kunnen geweldige dingen bereiken, Bodhicit-
ta is zo belangrijk, 
Vooral voor ons In deze twintigste eeuw is het erg belangrijk 
grote mediteerders te worden. Maar dat is bljzonder moeilijk, 
Als we een modern revolutionair Amsterdams, H o H a n d s leven leiden 
is het erg moeilijk een groot meditator te worden, Dat weten we, • 
of niet ? Maar in de praktijk van het dagelijkse leven kan Ik 
mijn hart openen, Dat is mijn dharmabeoefening. Zo zle ik het 
voor jullle. 
Het.is gemakkelljk gezegd, maar bodhicitta beoefenen is niet een-
voudlg. Het moet een voortdurend aktief proces zijn. De heillge 
verwezenlljking van bodhicitta bereiken, betekent dat er in de 
hele wereld geen enkel objekt van haat voor je bestaat, en dat er 
geen objekten van neurotlsch verlangen meer zijn. Dat vergt na
tuurlljk tijd.. Met andere woorden: het ontwlkkelen van gelijk-
moedigheld ten aanzien van alle levende wezens kost tijd. 
In dit licht gezlen is Boeddha's leer erg universeel en erg prak-
tisch. Alle mensen kunnen werkelijk gelukkig zijn, werkelijk vrlj 
van alle ergenls en problemen door de volledige ontwikkeling van 
de universele gedachte van verlichting. 
Ik vraag mijn Westerse vrlenden wel eens:"Heb je een vijand ?" 
Dan zeggen ze:". Lama, ik heb geen vijanden. Ik heb geen haat". 



Dan zeq Ik: "Echt waar?" Ik geloof ze niet, ik ben erq sceptisch. 
En dan vraaq ik:"Heb je niet iets waar je naar verJangt, waar je 
emotioneel aan vast zit ?" "3a, dat wel", zeqqen ze dan, Dan zeq 
ik:"Aha". Want in de boeddhistische psycholoqie heb ik qeleerd 
dat als je erqens emotioneel in betrokken bent, als je je erqens 
aan vast klampt, dat haat dan een instinktief reaktlepatroon is. 
Dus wees voorzichtig! Dlt is wat ik geleerd heb, wat denken jul
lle ervan ? Ik" zou graag wilJen weten hoe de We sterling dit ziet. 
Begrijp Ik 't verkeerd, maak ik het moellijker ? Volgens mij is 
de Westerse geest zo radlkaal dat we niet eens voelen dat we vij
anden hebben, of dat het niet soepel verloopt. Maar we hebben ze 
wel. Het gaat erom dat we ons ervan bewust moeten zijn. Soms mer-
ken we niet wat er aan de hand is, dan vergeten we hoe we ervoor 
staan. 

Als je een gezonde geest wilt hebben dan betekent dat volgens de 
boeddhistische zlenswijze dat er geen enkel objekt is waaraan je 
je ergert, of het nu een bloem Is, iets organisch, wat voor ver-
schijnsel, fllosofie of ideologic dan ook. Al is er maar een 
idee waardoor je je niet op je gemak voelt, dan ben je niet vrij, 
niet gezond. • ' 

Dan de wijsheld van sunyata. Om de basisoorzaak van de menselijke 
11 jdenssymptomen weg te nemen hebben 
nodig. Liefde, mededogen, bodhicitta 
men een tijdelljke oplosslng voor de 
ze doen deze niet geheel verdwljnen. 

we 
en 

begrip van non-duallteit 
een goede instelling v o r - ^ 

ongekontroleerde geest, maar 
Het is niet mogelijk deze 



volledlg te doen ophouden zonder de sunyata ervaring, 
Tantrayana of Mantrayana houdt in dat het bewustzijn een subtie-
ler niveau bereikt en loskomt van het gewone denken, De manier 
waarop dit gebeurt, is door middel van transformatle; door het 
gebrulkelijke konsept te elimineren, door gebrulkmaking van bij-
voorbeeld een deity {meditatieve godheid). In Man trayan a-medita-
tie llgt de nadruk vooral op het verkrijgen van de ervaring van 
gelukzaligheld of plezier. We kunnen als voorbeeld van zo'n dei
ty Maitreya nemen, Maitreya heeft verschiJlende aspekten, Als we 
mediteren op Maitreya's nlrmanakaya-aspekt, een lichaam van stra-
lend licht, een prachtige subtiele en diepzlnnige vorm, dan is 
dit in zekere zin de methode om de diepzlnnige realitelt van 
ons eigen lichaam te verwezenlijken, Als we Maitreya visualiseren 
moet dlt zoveel mogelijk van buitengewone schoonheid en een enor
me zuiverheld zijn, het magnifieke, prachtige, transcendentale 
objekt. Op die manier maken we een elnd aan het zelfmedelljden 
van onze zelfbeklag verbeeldlng. 
We heb ben op het ogenbllk twee llchamen: het fysieke lic^haam en 
een psychisch of bewustzljns-1ichaam, Deze beide bestaan nu, op 
dit moment. Wanneer we zo helemaal anders verschijnen, als een 
godheid of deity, dan wordt er een andere, werkel Ijkheid geopend, 
Zoals met een bloem; als een bloem dicht is, vertoont ze een 
andere vorm dan wanneer ze open is, nietwaar ? 
Vanuit tantrisch oogpunt gezlen wordt onze ontwikkeling geblok-
keerd door het ego, het vastgrijpende, geflxeerde idee dat we 
over onszelf hebben. Dlt is de energle die verdwljnen moet, dit 
konsept van onszelf, en ook onze gebrulkelijke kijk op de dingen. 
We moeten dus inziendat onze innerlijke wereld veel diepgaander, 
veel diepzinniger is, die is als het universum, allesomvattend, 
Die is veel.meer dan deze fysieke verschijning, die zo gelimi-
teerd is; botten, vices en huid, erg beperkt, bijna niets waard. 
Maar het ego denkt dat het heel wat is en vergeet de innerlijke 
realitelt. 
Uit eigen ervaring weet je dat er tientallen verschijningsvormen 
in jezelf besloten liggen. Ge'bent toch wel eens geschokt geweest 
of verrast doordat je diepgaandste zelf te voorschijn kwam? 
Of verbaasd en geschokt als soms je zelfmedelljdende of je lelij-
ke zelf opkomt ? Is dlt ook jullle ervaring ? Goed. Is het duide
lijk wat ik zeg ? Wat ik probeer te zeggen is dat je plotseling 
iets kunt ervaren, waar je geen idee van had, wat je nooit had 
gedacht, wat niemand je ooit verteld had en waar geen woorden 
voor zijn, geen reden voor is. Plotseling ervaar je een ongelove-
lijk inzicht. Je begrijpt bijna niet waar zo'n diepgang opeens 
vandaan komt. En hetzelfde geldt ook in het negatieve. Ga nog 
eens goed na bij jezelf, of je deze ervaring kent. Boeddhlsme is 
zo qewoon, zo menselljk, het gaat over niets anders dan onze men-
selijke ervaring. Deze dlepgaande ervaringen komen uit onszelf 
voort. Het is niet iets dat van god komt. Het is deel van jezelf 
Van jou. . 



e manier waarop het boeddhlsme de mens benadert, is door hem 
toeqanq te versehaffen tot de menselijke ervaring, door hem te 
laten zien wat een mens met zijn leven kan doen. Dat is alles. 
Het gaat niet om iets bovennatuurlijks, iets wat de mens niet is, 
maar probeert te zijn; een biiitennissig streven. Dat zou onzin 
zijn. We zeggen niet:"Dit is het bovennatuurlljke. Zorg dat je 
het krijgt"- zoals In een reclame voor auto*s, waarin ze altijd 
zeggen:"Deze Mercedes is een eenmalige aanbiedinq. Dit kun je 
niet voorbij laten gaan. Als je hem niet hebt be boor je niet tot 
de succesvolle mensen".. 
De boeddh I s 1 1sche zlenswijze houdt in dat iedereen, ieder me n s, 
in staat Is het menselijke probleem, het probleem van het ego, 
op te lessen. Hlertoe is ieder menselljk wezen in staat, Daarom 
heeft elk mens het potentieel van een boeddha. Het menselljk we
zen is boeddha. Vanuit het boeddhistische gezlchtspunt ben je de 
werkelijke boeddha-natuur. Probeer het maar. We kunnen geen on
derscheld maken door onszelf als waardeloos en Boeddha als zelf-
bestaand te beschouwen, Zo eenvoudlg llgt het, 
Vanuit de boeddhistische zlenswijze is er geen verschil in waarde 
Boeddha is meer waard en wij minder. Shakyamuni Boeddha verwierp 
dlt volkomen. We zijn evenvecl waard- Voorbij liet ego verkeren 
we volkomen in eeuwigdurcnde gelukzaligheld. Hij en wij zijn ge-
lijkwaardig als objekt voor respekt, voor neerbuiqingen: Daarom 
zel hij: "Maak neerhuigingen voor diegenen die nog babies zijn, 
in pi aa ts van zoveel waarde tc hecfiten aan de hogere bodhisatt-
va's en boeddha's'.' Het is zo vanzel f sprekend I Als je een prach
tige bloem wilt hebben, moet je de baby-bloem respekteren, want 
daar komt die bloem uit voort. 
Waar het om gaat is de houding. Het menselljk wezen is de boed-
dhanatuur en Is in staat alle problemen van het menselljk denken 
op te 1ossen, 
In tantra llgt de nadruk op medltatie, hoe transformatle te ont
wlkkelen cn de ervaring transcendentaaI te maken. Laat Ik een 
voorbeeld geven. Soms hen je heel holder en heel ovenwichtig. 
Als anderen dan naar je kijken krijgen ze er een soort enorciie 
door, Alleen al door naar jc te kijken als je in zo'n toestand 
bent krijgen ze een soort van gelukzalig qevoel. Het is alsof 
je de Boeddha bent. Van zo'n staat van ()eest krijqen mensen ple
zier. AJs je verstoord bent, als je innerlljk overhoop llqt en 
iemand kijkt dan naar je, dan wordt die ander automatisch ook 
verstoord. 3e kent dit wel, Zo eenvnudig llqt het. Het is een 
qoed voorbeeld in verband met transformatle, hoezeer Innerlijke 
transformatle verschil ultmaakt voor de externe wereld. Het is 
waar, Ts dit duidelijk of niet ? Ik hoop van wel, Het is een 
goed voorbeeld wat betreft de beoefening van tantra-yoqa. 
Wat is nu bijvoorbeeld de betekenls van Maitreya ? Maitreya be-
llchaamt alle verheven wezens die onmetelijke, al 1 e somva t'ten de, 
universele liefde bereikt hebben. Hun liefde manifesteert zich in 
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beoefening laten we de liefhebbende 
het mededogen dat we al hebben, 

de vorm van Maitreya, In onze 
kwaliteiten die we at hebben, 
volkomen een worden in de vorm van Maitreya. Deze methode heeft 
een enorme kracht om de zelfkoesterende gedachte te vernietigen. 
Deze zelfkoesterende gedachte is erg overheersend. Wij mensen 
irriteren elkaar zozeer en we hebben zoveel emotlonele problemen 
met elkaar. We leven binnen de kondities van deze twintigste 
eeuw en daarom, hebben we deze methode zo hard nodig, omdat we 
anders vreseJljk alleen zijn. Ik wil dat je goed begrijpt daf. 
tantra-yoga er niet is voor Intellektuele doeleinden. Dat is 
alles. 

Door: Lama Thubten Yeshe. vertaling: Maitreya Instituut., 



POORTEN VAN DE DOOD 



DOOR SOGYAL RINPOCHEE 

SOGYAL RINPOCHEE Is een nereincar-
neerde lama, geleerde en medltatle-
meester, Hij werd cipqeleld In India 
en heeft verqelIjkende qodsdienst we-
tenschappen qestudeerd in Camebridqe. 
Zijn voornaamste leraar was zijn a-
doptleve vader, de nu overladen JAM-
YANG CHOKYI LODRO, een van de groot
ste Tibetaans boeddhistische mees
ters van deze eeuw. 

Het volgende artlkel, qetlteld 
"POORTEN VAN DE DOOD", komt.uit een 
lezing die SOGYAL RINPOCHEE voor-' 
droeg aan de staf van het Santa Cruz 
Hospltuum in februari 1982, Door ge
bruik te maken van zijn unieke in
zicht en ervaring verschaft hij een 
nleuwe orientatie voor de behandellng 
van stervende patienten. 

Wat ik graag met juLlie wil delen is 
gebaseerd op de Tibetaans boeddhis
tische leer, spcclflek het Tibetaans 
dodenboek, Deze kennls houdt in: hoe 
om te gaan met de dood en het ster
ven, Ik hoop dat het jullle zal hel
pen met de voorbereldlng op jullle 
eigen dood, bij het helpen van ster
venden en ook bij het helpen van men-
sen die al dood, maar nog niet buiten 
het berelk van hulp zijn, Maar tege-
lljkertijd zou ik wtllen zeggen dat, 
om hiertoe volledlg toegerust te 
zijn, een leven van toewijding aan 
en beoefening van de boeddhist1sche 
zlenswijze een verelste is. Men 
moet een zeker eqrlp van de eigen 
geest hebben, Wanneer iemand sterven
de is manifesteert de ware aard van 
de qeest zich het krachtlgst. De bes
te manier waarop men zich voor kan 
berelden op de eigen dood of op het 
helpen van anderen bij hun sterven, is 
de beoefening om inzicht In de geest 
te verkrijgen, GewoonJ ijk heeft ie
mand daar 7 jaar of meer voor nodig, 
Desondanks zal ik hler In het kort 
ulteenzetten wat de fundamentele hou
ding is die noodzakelijk is om de 
stervende te helpen. 

Eerst zou Ik commentaar willen geven 
op het onderzoek en werk dat in dit 
land gedaan is in verband met ster
ven en dood. Vanuit mijn opvattlng 
ontbreekt er lets aan, zelfs In het 
geweldige werk van E L I Z A B E T H K U B L E R -
R O S S en anderen zoals zij, Zij gaan 
alleen af op het verslag van mensen 
die dood zijn gegaan en teruggekomen 
zijn. [k denk dat het erg behulpzaam 
zou zijn als er meer onderzoek werd 
gedaan in de wljsheld van andere cul-
turen, die dleper geworteld en ouder 
zijn, Je moet n.l. begrijpen dat de 
ervarlnqen van deze mensen, die een 
paar minuten clinisch dood zijn qe-
weest, alleen de eerste ervaringen 
zijn die tijdens het doodsproces 
voorkomen, Deze eerste ervaringen 
kunnen de aard van de vele erva
ringen die volgen niet onthullen. 
Daarom kun je er geen conclusle uit 
trek ken en aannemen dat het hele 
doodsproces wordt onthuld In de paar 
minuten die deze mensen hebben door-
gemaakt, Deze onderzoeken hebben lets 
geweldlgs teweeggebracht door de dood 
minder afschuwwekkend te maken en ge-
makkelljker onder ogen, te zien. Ik 
geloof dat deze resultaten zelfs ge
bruikt kunnen worden als een manier 
om aan de werkelljkheid van het hele 
doodsproces te ontsnappen, waardoor 
we falen ons op de juiste manier op 
het sterven voor te berelden. 

Nadat ik dit gezegd heb, heb ik het 
gevoel dat de meest cruciale houding 
t.a.v. de dood er een van a ccaptai le, 
moet zijn. Als je de dood niet accep-
teert Is er angst en paniek. Daarom 
benadrukt de boeddhistische leer de 
ontwikkeling van oplettendheid voor 
en herkenning van verganke11jkheId 
en dood. Alles wat wij zien, alles 
wat voorkomt in dlt leven, Is voort
durend aan tiet veranderen of sterven. 
Als we het aspect van veranderlng 
kunnen begrijpen en erop mee, kunnen 
drijven, dan Is er minder pijn en 
lijden. Aan de andere kant, als we 
dlt proces proberen te bevrlezen door 
de dingen duurzaam en altijd (zoals 
ze nu zijn) te willen hebben en zij 
gaan kapot of wij moeten ervan schel-
den, dan ontstaat er pijn en teleur-
stelling. Het eerste dat je In het 
boeddhlsme wordt onderwezen is daar
om in te zien, dat veranderlljkheid 



de aard van het leven Is, 3e heht 
misschien gehoord van de grote Tibe
taanse yogi MILAREPA. Hij zei dat hij 
uit angst voor dood en verganke11jk-
held zich terugtrok In de bergen. 
Door te leren deze te accepteren was 
hij in staat in de wereld terug te 
keren en te beginnen te leven. 

We kunnen ons dus niet voorberelden 
op onze dood "als een moment, dat op 
een of andere manier gescheiden is 
van de rest van ons leven. Het qaat 
er meer om dat we ons vanaf nu voor-
berelden,om het veranderlijke dat 
constant plaatsvindt te accepteren. 
Als we nu gemakkelijker op de stroom 
der veranderlng kunnen meedrljven, 
dan kunnen we op het grote moment van 
de dood op een natuurlijke wijze los-
laten, Het is heel eenvoudlg omdat de 
Waarheid eenvoudlg is en veranderlng 
is de Waarheid of de ware aard van 
deze wereld. 

Als we daarentegen de veranderlijke 
aard van het leven niet begrijpen, 
doen we alsof alles in orde is en 
hetzelfde zal blijven. Dat soort 
"in de doofpot stoppend" denken, dat 
je steeds weer hebt toegepast, maakt 
dat je ongevoellg wordt voor veran
derlng en zelfs voor de dood. We ge-
loven niet echt dat het dood qaan 
ons kan overkomen. Dit Is een van de 
redenen waarom we proberen ons te ver-
wljderen van de werkelljkheid van de 
dood door de dood te Ins11 tutional1-
zeren in ziekenhulzen. En op de t.v. 
zien we zoveel sterven gebeuren dat 
we er niet langer door geraakt worden. 
Het lijkt alsof de dood iets is dat 
alleen anderen overkomt. In feite 
lijkt dit op de loglca van mensen die 
hopen de loterlj te winnen, 3e denkt 
dat JiJ de gelukkige zult zijn. Maar 
als de dood komt, ben je onvoorbe-
reld. Bovendien is er geen manier om 
zeker te weten hoe we zullen sterven. 
We weten niet of we nog tijd heb
ben of dat we plotseling zullen ster
ven. Dlt is een van de redenen waar
om de heillge plaatsen in Tibet gebe
den bevatten waarin te' lezen is: "Dat 
mijn dood vredlg moge zijn. Dat mijn 
dood niet traumatisch moge zijn. Dat 
mijn dood helder voor mij mag zijn, 
zodat het een gelegenheid voor be-
vrijding wordt," 

Om die helderheid tijdens de riood te 
verkrijgen moeten we begrijpen dat de 
geest twee niveaus heeft. Ten eerste 
is er de Inherente geest, het bewust
zijn als onze geest werkelijk helder 
is, de dlepe geest, die is als de 
zon, schltterend en schljnend. Dat is 
de boeddha-geest. Op dat niveau zijn 
onz-e individuele geest en de boeddha-
geest een. En dan is er aan de opper-
viakte de bewolkte geest, de denkende 
geest, die fladdert, springt en ver
ward is, Omdat deze verwarde geest de 
zon van onze oorspronkelijke boeddha-
geest verbuit, zltten wij vast en 
zijn we niet vrlj, Om de inherente 
wijsheld van de boeddha-geest te her-
kennen moeten we de woIk van verwar
ring en denken verwijderen. Alle le
ringen zijn erop gericht de wolken 
van verwarring te verwijderen die de 
zon van onze inherente boeddha-geest 
bedekken. Als deze wolken eenmaal 
verwljderd zijn door spirituele be
oefening kan onze ware geest zich 
spontaan manifesteren, Het is door 
het losldten van ons grljpen en onze 
verwarring dat we deze wolken kunnen 
laten verdwijnen. 

Ik ben er zeker van dat je op sommige 
momenten in je leven wel eens hebt 
meegemaakt, wanneer je een beetje 
hebt losgelaten, wanneer je wat rus-
tiger bent, dat je een gevoel van 
ruimte of rust hebt ervaren. Tijdens 
die ervaring wordt je geest werkelijk 
helder, sciierp en direkt. Het is als
of er een breuk in de bewolkte hemel 
zit en de zon van onze Inherente 
boeddha-qeest te voorschijn komt. In 
die ervarinq is er een gevoel van n 
eenheid en bekendheid. Er is ook een 
moment van enorm licht. 

Dlt soort mystleke of spirituele er-
va-ring verschijnt zeer direkt en le
ven dig op het moment van de dood. 
Soms wordt het zo sterk, dat dit 
licht of deze zon van ware geest ons 
bijna verbllndt. We kunnen op dat mo-
ment fiauwvallen en bewusteloos ra
ken en het qevolg is dat we ons te
rug trekken. We laten onszelf niet 
los en herkennen de inherente boed
dha-geest van onze eigen geest daar-
door niet. We verkrijgen geen be-
V r 1 j d 1 n g . 



3e laat je grove JIchaam en wereld 
achter je als je sterft, Het belang-
rljkste Is echter dat je alles moet 
achterlaten, wat je over deze wereld 
hebt aanqenomen, alles wat In je 
hoofd zit. Dit loslaten is niet ge
makkelljk. Oe moet iets,van die er
varing van te voren hebben meegemaakt 
om in staat te zijn door je eigen 
dood been te gaan of om een ander op 
het moment van de dood met vertrou
wen te kunnen aanmoediqen om los te 
laten. Als die stervende persoon geen 
ervaring van de Inherente geest heeft 
gehad tijdens zijn leven, geen spiri
tuele beoefening heeft gedaan, dan 
moet jijzelf een zekere ervaring 
hebben om hem op dat moment te beqe-
lelden. Het is een zeer werkelijk mo
ment en als je niet kunt spreken van
uit een groot gevoel voor de Waarheid 
zal de persoon de leegte van je woor
den voelen. 

Laat me hierover een verhaal vertel-
len. Toen ik een klein kind was, 
reisde ik rond met mijn leraar, 3AM-
YANG KHFNTSL. We hezochten al de be-
langrijkste kloosters in Tibet. Er 
was een oude monnik bij ons die een 
fantastlscbe familie-achtergrond had 
vanwege de spectaculalre, wonderbaar-
lljke dood van zijn broer. Op een ze
ker moment voelde de oude monnik dat 
hij snel zou sterven. Hij wllde ech
ter niet verder gaan naar het volgen
de klooster, maar gaf er de voorkeur 
aan in de open lucht te sterven. Dus 
kampeerden we met dertig tenten bij 
een meer. Omdat deze man een groot 
beoefenaar was geweest, was hij ter
wijl hij stierf zeer bewust en alert. 

Opeenmorgen riep hij plotseling mijn 
tante, die hem verzorqde. Tk qlng mee 
met haar naar zijn bed. Op dat ogen-
blik ademde hij uit en keken zijn o-
gen plotsel ing op naar de hemel. Hij 
werd erg rustig en zijn pols stopte. 
Mijn tante rende naar buiten en riep 
mijn leraar. Hij kwam binnen rennen 
en toen hij de stervende monnik zag, 
beqon hij te lachen. Hij zei: "Oh, 
oude man, blijf niet in die medita
tle." Deze speciale medltatie die de 
monnik schijnbaar aan het doen was, 
is er een waarin je je bewustzijn op-
lost in het bewustzijn van het unl
versum. Mijn leraar zel: "Blijf niet 

te 
ik 

in die meditatle, want soms zijn er 
afleidinqen die je kunnen afhouden 
van bevrijdinq en de ervarinq van 
helderheid. Kom er uit, Kom daar 
uit," Tot onze verbazinq kwam hij 
rug. Toen zei mijn leraar: "Kijk, 
zai je helpen. We zullen samengaan 
Toen qlng hij zltten en deed een me
ditatle die powa beet. Met deze be
oefening kan een hoqe lama of leraar 
de stervende persoon helpen voorbij 
de grljpende aard van de verwarde 
geest te komen. Hij helpt het ego te 
verwijderen. 

Op het moment van de dood moeten we 
soms iets doen om ons uit ons lichaam 
te laten schieten. In de Tibetaanse 
traditle leren we dit zeif te doen of 
een leraar helpt de stervende per
soon. Er zijn veel verhalen over der
gelijke strljd in Tibet. Als iemand 
stervende is, spreekt de lama de 
klank "Ah" heel plotseling uit en dat 
geeft dan de zet. Dus op het moment 
in het verhaal van de_oude monnik, 
zel mijn leraar eenmaal "Ah". Toen 
zei hij het met de monnik. Toen ze 
het voor de tweede keer samen zelden 
raakte de oude man llchtelljk bewus
teloos en bij de derde keer werd hij 
volledig st 1l. 



Dit soort qeestes- of bewustzijnso
verdracht in de helderheid is het
zelfde als je elqen geest, die vast 
zit in d<; wolken, terug sturen in de 
zon, Wanneer je dit op een absoluut 
niveau begrijpt, is het niet nodig 
dat de leraar je helpt door middel 
van powa, de uitwerping van bewust
zijn, 

Mijn leraar vatte deze wljsheld sa
men In een regel : "Laat op het mo
ment van de dood zowel je gehecht
heid als je afkeer achter," Het be
langrijk ste is je geest zuiver te 
houden, zonder enlg grljpen en haar 
op haar inherente helderheid te rich-
ten, Deze helderheid of dlt licht is 
onze ervaring van de leegte, Als dit 
licht verschijnt en je kunt dit licht 
in direkt verband brengen met je in
herente wijsheid, dan is er vrijheid. 
Als dat niet gebeurt raak je verloren 
in verwarring. Dan word je wakker na 
je helderheidservaring om de vroegere 
ervaringen die het sterkst waren in 
je leven opnieuw te beleven, Deze te
rug keer naar het verleden veroorzaakt 
wedergeboorte, wat eenvoudigweg een 
voortzetting is van onze qewoonten en 
neigingen. Als je op het moment dat 
je de helderheid ziet de kracht van 
deze gewoonten kunt verwijderen en 
loslaten, ben je vrlj. Maar als je 
niet loslaat en in je verleden blijft 
hangen, word je opnieuw geboren. 

Uit de verklarlngen van vele Tibeta-
nen die gestorven en teruggekomen 
zijn, hebben we geleerd hoe het pro
ces verder gaat. Na de ervaring van 
deze helderheid, als je het niet her-
kent als de ware natuur van je eigen 
qeest, val je flauw of verlies je 
het bewustzijn, Dan, wanneer je wak
ker wordt, heb je het gevoel alsof je 
alle kanten op geblazen wordt. 3e 
kunt niet op een plaats blijven. 3e 
wordt door de wind geblazen naar alle 
plaatsen waar je in je leven geweest 
bent. Er wordt beweerd dat je zelfs 
naar plaatsen gaat ook al heb je er 
maar een keer gespuwd. 

In deze fase is je bewustzijn zo hel
der dat je de gedachten van andere 
men sen kunt lezen, .')e wo rd t hel de r -
ziend. Dit is een stadium waarin fa-

mllieleden en vrlenden van de over-
ledene veel kunnen helpen of schade 
kunnen aanrlchten, omdat de gestor-
vene hun geest Kan zien. Als de fami-
lieleden vechten om de goederen die 
achtergebleven zijn, kan de gestor-
vene daardoor zijn vertrouwen in hen 
verliezen en wraakgierig worden. Dit 
kan als gevolg hebben dat de dode 
verenlqd blijft met de grovere be-
staanswereld als een geest. Als een 
priester of iemand anders die een 
dienst houdt voor de overledene niet. 
oprecht is, is het ook mogelijk dat 
de persoon het vertrouwen verllest 
in de leer. 

Nu zou Jk het willen hebben over de 
hulp die je kunt geven aan mensen die 
sterven of die korttevoren gestorven 
zijn. Het belangrijkste is hen de 
waarheid te vertellen. Oe moet de 
per soon vertellen dat hij of zij aan 
het sterven is. Als je dat niet aan 
hem of haar verteit, kan er veel ver
warring ontstaan. Nadat de persoon 
gestorven is weet hij of zij mis
schien niet dat hij of zij werkelijk 
gestorven is. Ook moet je je ervan 
weerhouden de ander te smeken niet te 
gaan, Dlt zou de persoon meer en meer 
gehecht maken, Als je een vriend bent 
moet je daar op een krachtige en dui-
delijke manier aanwezig zijn. De 
stervende voelt zich erg onzeker, om
dat zijn of haar wereld ulteenvalt. 
Als we niet sterk zijn in het aange-
zicht van de dood van een ander is 
dat gewooniIjk omdat we ons afvragen 
wat er met ons gaat gebeuren. Als ge
volg daarvan smeken we de stervende 
ons niet te verlaten. We denken soms 
helemaal niet aan zijn of haar best-
wll. Daarom moeten familieleden en 
vrlenden een stervend persoon op het 
moment van zijn dood loslaten. Wan
neer mensen die van elkaar houden 
echt diep- met elkaar communiceren, is 
er een gevoel van eenheid - er is 
geenscheldlng. De stervende voelt 
dat hij of zij kan qaan. Een persoon 
kan zich in leven houden en geduren
de vele dagen niet sterven als Je hem 
of haar geen toestemmlng geeft om te 
gaan, Dit kan heel traumatisch zijn. 
Voor de stervende is het belangrijk-
ste de geest helder en zuiver te hou
den en niet te denken aan hen die 
achtergelaten worden. 



Nu zal ik een ander verhaal vertel
len. Dlt speelde zich af in Slkklm in 
het begin van de Jaren zestig. Er was 
een oude non die haar hele leven toe-
gewljd had aan het geestelljke. Zij 
werd zlek en kon zien dat ze snel zou 
sterven. Ze pakte haar boeltje bljel-
kaar en vereenvoudIgde haar leven, 
Toen op een morgen controleerde mijn 
tante, die ook een zeer groot leraar 
is, de pols van de oude non en zag 
tekenen van het beginnende doodspro
ces. Ze riep onmlddellljk een oude 
man van onze familie, die ook een 
groot leraar was. 

Gewooniijk ging hij 's morgens voor 
ons hoodschappen doen. Het was onge-
veer 9 uur toen mijn tante hem riep. 
Hij kwam de kamer binnen en zel tegen 
de non: "Tk denk dat het tijd voor je 
Is om te gaan. Nu moet je zien wat je 
leraren ie hebben geleerd te zlen. Nu 
Is het moment om je vlsuallsatles In 
praktijk te brengen. Verenlg je met 
de vorm van boeddha waarmee je bet 
best bekend bent en denk niet aan ons 
die hler achterblijven. Met ons zal 
het prima gaan. Tk qa nu wlnkelen. 
Wanneer ik teruqkom, zle Ik je mis
schien niet meer, dus vaarwel." 

Hij deed dlt met een qlImlach. De non 
lachte ook. Een dergelljk vertrouwen 
en humor Is e bel ang r 1 j k. Op dat mo
ment kun je de stervende ook geen 

nleuwe lessen geven. Waar'blj of zij 
het meest in gelooft, daar moet je 
haar of hem in steunen. Als de per
soon in een speciale vorm of beelte-
nls van God gelooft, dan is dat de 
vorm die tot hem of haar zal komen 
na het doodgaan. 

Als je met de stervende samen bent, 
kun je alle kracht van de grote 
meesters en boeddha's aanroepen om 
de persoon te helpen. Hij of zij kan 
ook vragen aan de boeddha's hem of 
haar te helppn vrljelljk te gaan en 
goed te sterven. Het Is heel eenvou
dlg: Boeddha's zijn niet bevooroor-
deeld. Zij komen niet gemakkelijker 
naar hoge lama's dan naar gewone 
mensen. Zij komen gelijkelljk, zoals 
de zon gelijkelljk op iedereen 
schljnt. Als Je met vertrouwen hun 
hulp vraagt, zullen hun zegenlngen 
er zijn. 

Als je het Tibetaans dodenboek leest 
zul je vernemen dat er vele vlsloe-
nen verschijnen wanneer iemand 
sterft. Deze visioenen zijn in feite 
geen verschillende vormen van boed
dha's. Het zijn eerder de verschil
lende energieen in de geest die ons 
verlaten. In zekere zin beglnt de 
zon van de ware geest te schijnen. 
Als dit zo gebeurt, ben je nogal met 
ontzag vervuld door de visioenen. 
Sommige van de stralen zijn vredig, 
sommige krachtig, sommige behoorlljk 
toornig. Omdat je niet qewend bent 
aan deze visioenen, kun je erop rea
geren door ervoor terug te delnzen. 
Maar als je je kunt realizeren dat 
deze visioenen het spel zijn van de 
energieen van je eigen geest, dan is 
er bevrijding en vrijheid, 

Ik noemde al eerder dat geestelljke 
beoefening een manier is om de dood 
voor te berelden, Het is erg belang
rijk, wanneer je enlge tijd met je 
beoefening bezig bent te leren het 
wezenlijke te onderschei-
den. Met andere woorden, je moet we
ten waar je beoefening in het kort 
op neer komt, omdat je deze op het 
moment van de dood zeer spontaan 
moet kunnen doen, Je kunt niet zeg
gen: "Even wachten, ik moet mijn be
oefening doen," Zo werkt het niet. 



Het is echt een kwestie van;je hebt 
het of Je hebt het niet. En je moet 
in echte medltatie betrokken zijn, 
dat wil zeggen medltatie die de 
boeddha-geest onthult, 

Veel mensen hebben mij gevraagd wat 
Je moet doen als iemand plotseling 
sterft. Wanneer Iemand is vermoord. 
of tijdens ee.n ongeluk is omgekomen. 
of zelfmoord heeft gepleegd kan de 
geest vast blijven zltten in het 
1ichaam. Er kunnen geen ervaringen 
van visioenen en dergelijke zijn. 

De persoon blijft dan gehecht aan 
het lichaam totdat iemand hem wakker 
maakt. 

Ik zal een verhaal vertellen dat 
hlerop slaat. Er was een Tibetaanse 
familie waarvan de zoon door rovers 
was vermoord. Het kwam de famii ie 
ter ore, maar zij wisten niet waar 
het lichaam was. Daarom vroegen zij 
een grote yogi om te proberen te zien 
waar de geest van hun zoon heenge-
gaan was. Deze lama ging overal 
been, Hij keek in alle hemels en 
hellen, maar hij kon hem niet vin-
den. Toen kwam het bij hem op dat de 
geest misschien nog in het 1ichaam 
was, De lama hield toen de powa ce
remonie die het ego verwijdert. Toen 
hij dit deed werd' de geest bevrijd 
en de lama kon deze begeleiden door 
het bardo. 

Daarom is het, als iemand zelfmoord 
pleegt of vermoord is, erg belang-
rijk een leraar te informeren. Oe 
zou ook de hulp moeten vragen van 
alle boeddha's en alle grote mees
ters. Dan is verder de beste manier 
bij een sterfgeval het doen van spi
rituele oefeningen. Oe moet medite
ren en bidden en proberen de dode 
gerust te stellen. Zeg hem naar de 
aard van de geest te kijken. Zeg te
gen hem dat alle ervaringen die hij 
doormaakt alleen zijn eigen projec-
ties zijn. Hij heeft meer kans dan 
wlj om zijn ware aard te herkennen, 
omdat de g e e s t n a de dood ontvanke-
lijker is. Daarom zul je hem, als je 
hem deze dingen verteit, helpen zich 
los te maken van deze grove wereld. 
Als je echt mediteert wanneer iemand 

gestorven is toon je hem in feite 
direct de ware aard van de geest. Oe 
hoeft niets te zeggen. Als je weet 
wat je medltatie is en je daarin 
kunt blijven met grote eenvoud en 
kracht, haakt de stervende in op die 
helderheid, 

Daarom moet je als je bij iemand 
bent die stervende is, allebel los
laten, Als je dat doet zal het ook 
voor jou een enorm leerproces zijn 
omdat de dood een krachtige situa-
tie is. Het is echt het moment van 
de waarheid. Het kan je manier van 
leven veranderen! Als het mogelijk 
is, is het beste wat je kunt doen na 
een sterfgeval in retraite gaan. Doe 
dan echt zoveel beoefening als je 
kunt, Kom oog in oog met de waarheid 
van vergankelljkheid. Zelfs de 
grootste les van het leven van een 
boeddha is zijn dood, Dlt is een van 
de redenen waarom tegenwoordig veel 
van de grote leraren zlek zijn, Zij 
laten zien hoe lijden een werkelijk-
heid is. In feite is het onder o-
gen zien van de"werkel1jkheid het 
allerbeiangrijkste in het boeddhls
me , 

Het sterven zelf is de beste manier 
om nu te leven. Ik zal een voorbeeld 
geven. Er was een grote leraar die 
voordat hij naar bed ging, elke 
nacht alles weglegde en niets liet 
slingeren. Hij zette zelfs de kopjes 
omgekeerd neer, Dan de volgende dag, 
als hij nog in leven was, was hij 
dankbaar en begon hij weer opnieuw, 
Dat soort voorbereldlng is niet op 
dingen vooru1tlopen; het is volkomen 
in het nu aanwezig zijn, Zo moet 
zo,rgdragen voor het heden ons voorbe
relden op de dood, Anders is er een 
probleem met het in bet hier en nu 
zijn. Oe kunt hler vast komen te 
zltten als je de onvermljdelijkheid 
van de dood vergeet. Het is zelfs 
erger in het heden vast te zltten 
dan in het verleden. Dus Je moet 
hler en nu zijn, maar niet vastzlt-
teo 

Vertaling Carta en Paul Baas. 
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DAGELIOKS PROGRAMMA 
MAITREYA INSTITUUT 

Voor bewoners en bezoekers van 
"Groenhoven", dorpsstraat 6 Bruchem 

7 -8- uur:Ochtendgebeden, 
stille medltatie 

12 -12,45 uur:Chenrezig sadhana, 
Neerhuigingen voor 
de 35 boeddha's 

16,45 -17.30 uur:Lam-Rim, geleide 
med i t at i e 

21.30 en later :Avondmeditatie 
(niet gel eld) 

Elke woensdagavond om 8 uur: 
Studlebijeenkomst. 

Hlernaast doen we op de daarvoor 
vastgestelde dagen TARA & LAMA CHo-
PA puja's, (gezongen med1tatle-oe-
fenlngen) en nemen we driemaal per 
maand de acht Mahayana Voorschrif-
ten voor een dag. Ook hleraan kan 
door bezoekers en gasten van het 
Maitreya Instituut worden deelge-
nomen. Mocht u willen weten wanneer 
puja's of het nemen van voorschrif
ten piaatsvinden, belt u ons dan 
even. 

LAM-RIM WEEKENDS: 
17,18 & 19 September 
15,16 & 17 October 
10,11 & 12 december 
In het kader van ons dagelijks pro-
gramma streven we ernaar met Ingang 
van September elke maand een week
end te houden waarin we werken aan 
een verdere integratie in ons dage
lijks leven van de meditaties op 
het Geleidelijke Pad naar Verlich
ting. 
Analytlsche meditaties en medita
ties op de natuur van onze geest 
worden afgewisseld met korte lezing
en en gelegenheid voor vraag en ant
woord en uitwisseling van ervaring, 
De nadruk llgt op het doen van me
ditaties en de weekends zullen het 
karakter hebben van een retraite. 

retraite 
en vrucht-
lijkt het 

Deze weekends zijn bedoeld als ver 
volg op de Lam-Rim zomerkursussen 
zoals die de afgelopen jaren zijn 
gegeven. Om deze korte 
weekends tot een goede 
bare ervaring te maken 
het meest geschikt wanneer men enl 
ge Introduktie in het Tibetaans 
boeddhlsme als basis heeft. 
De weekends worden in het Neder-
lands geleid door Thubten Chozin 
(Olga). 
Kosten: F 40,-- incl. vegetarische 
maaltljden excl, overnachtlngen, 
Aanvang: vrljdagavond 18 uur. 

KURSUSPROGRAMMA NAOAAR 1982 

vrljdagavond 1, zaterdag 2 en 
zondSg 3 oktober in "Groenhoven" 
te Bruchem: 

GESHE NAMGYAL WANGCHEN: 

GOEROE YOGA LAMA TSONG KHAPA 
{initiatie en commentaar) 

YOGA-TANTRA is een krachtige metho
de voor het loslaten van negatieve 
energle die de ontwikkeling van me
dedogende wijsheid blokkeert. Het 
helpt ons de leringen van het Ge
leidelijke Pad naar Verlichting te 
integ reren. 
De GOEROE YOGA van LAMA TSONG KHAPA 
is een beoefening waarmee we de 
verlichte kwaliteiten van Lama 
Tsong Khapa kunnen verwezenlijken. 
GESHE NAMGYAL WANGCHEN komt uit het 
Drepung klooster en is de vaste le
raar van het Londense Manjushri Cen 
trum. Hij spreekt Engels en is be
kend vanwege zijn heldere dynaml-
sche presentatie van de boeddhis
tische leringen. 
Kosten: F 85,-- incl. vegetarische 
maaltljden, excl. overnachtlngen. 
Aanvang: vrljdagavond 18 uur. 
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zaterdag 6 en zondag 7 november in 
"de Kosmos", Prins Hendrikkade 142 
te Amsterdam: 

? 
GESHE NGAWANG DHARGYE: 

GROENE TARA 
(Initiatie en commentaar) 

TARA is de manlfestatie van de ver-
lichte geest die wijs, bevrijd en 
bevrijdend handelen symbol 1 seert, 
Het is het vrouwelljk aspekt van de 
boeddha's dat ons zeer snelle hulp 
kan bleden ; het is de belichaming 
van llefdevol mededogen in aktieve 
vo rm. 
GESHE NGAWANG DHARGYE werd door 
Z.H. de Dalai Lama benoemd tot de 
belangrljkste leraar aan de Library 
of Tibetan Works and Archives te 
Dharamsala in India. Hij is bekend 
en geliefd bij de vele Westerlingen 
die daar tijdens de laatste tien 
jaren gestudeerd hebben. 
Kosten : F 100,-- incl. lunch. Geen 
0 ve rn acht ing . 
Aanvang: zaterdagochtend 10 uur, 
zaal open om 9,30 uur. 

BEZOEK VAN Z.H. SERKONG RINPOCHEE: 

Zijne Heiligheid SERKONG RINPOCHEE 
brengt voor de tweede maal slnds 
zijn zeer succesvolle verblljf tij
dens de zomer van 1980 een bezoek 
aan ons land, Hij is de enige van 
de zeven TSENSHABS (assistent le
raren) van Zijne Heiligheid de Da
lai Lama die uit Tibet wist te ont-
komen. Zijn open manier van lesge-
ven en de ultstekende'vertallng in 
het Engels van Dr, Alexander Berzin 
maken zijn bezoeken aan ons land 
tot unieke gebeurtenissen. 

Zijn verblljf 
evenementen: 

is verdeeld over vier 



dlnsdaq 16 t/m donderdag 18 novem
ber In "Groenhoven" te Bruchem een 
drledaagse kursus met als onderwerp 

"THE FOUR CLASSES OF TANTRA" 

Deze kursus behandelt de vier klas-
sen van tantra van het Vajrayana 
Pad van het Mahayana boeddhlsme. 
Kosten : F 150,-- Incl. vegetarische 
maaltljden, excl. overnachtlngen. 
Aanvang: dlnsdagochtend om 10 uur. 

vrljdag 19 november In "Groenhoven" 
te Bruchem: 

MAITREYA INITIATIE & COMMENTAAR 

Deze Initiatie, vorig jaar voor het 
eerst hler gegeven door Lama Zopa 
Rinpochee, vormt tesamen met het 
commentaar een basis voor het be
oefenen van meditaties die zich 
rlchten op het ontwikkeien van Gro
te Liefde, de wens in staat te zijn 
alle levende wezens naar geluk en 
bevrijding te leiden. 
Kosten: F 25,-- incl, lunch, excl, 
overnachtlngen, 
Aanvang: vrijdagochtend 10 uur. 

V 

zaterdag 20 en zondag 21 november 
in "de Kosmos" te Amsterdam: 

" THE THREE ESSENTIAL MOMENTS" 

Dit is een verzameling meditaties 
van CHENREZIG (Avalokiteshvara) be-
treffende DOOD, BARDO (Tussenstaat) 
en WEDERGEBOORTE. 
Het gaat hler om de meditatletech-
niek van bewustzijnsoverdracht 
(POWA) die het ons mogelijk maakt 
het proces van dood en wedergeboor-

waar we anders onqekontroleerd 
overgeleverd zijn, door middel 
meditatle en op basis van kor-

rekte voorbereidinq, te kunnen ge
bruiken als weg naar Bevrijding en 
Verlichting. 
Kosten: F 100,-- incl. lunch. 
Geen overnachtlng. 
Aanvang: zaterdagochtend 10 uur. 
Zaal open 9.30 uur. 

te, 
aan 
van 



dinsdaq 23 en woensdag Zk november 
in "Groenhoven te Bruchem; 

MAHAMUDRA 

Mahamudra is een met bode van medi-
tatiebeoefening, die ons in staat 
stelt de hoogste staat van vrede en 
realisatie te verwezenlijken en tot 
direkt inzicfvt in de zulvere natuur 
van onze geest leidt. 
Kosten: V 85,-- incl. vegetarische 
maaltijden, excl. overnachtlngen. 
Aan vang : dinsdagochtend om 10 uur. 

AANHELDING VOOR ALLE BOVENSTAANDE 
PROGRAMMA'S B13 HET MAITREYA INSTI
TUUT. TELEFOON: 04184-755. 

N.B. Met uitzonderlng van de Lam-
Rim weekends, waar Nederlands wordt 
gesproken, zal de voertaal Engels 
zijn. 

Voor de kursussen 

5 

* 

* 
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in "Groenho
ven", het centrum van het Mai
treya Instituut, dorpsstraat 6 
te Bruchem is het mogelijk om 
te overnachten. De kosten zijn 
F 15,-- per persoon per nacht 
voor een bed in een 2- of drie 
persoons kamer en F 7,50 voor 
een slaapplaats op een matras 
in de meditatlerulmte, in welk 
geval men zelf een slaapzak 
dient mee te brengen. 
Voor de weekends in de Kosmos 
te Amsterdam dient men zelf 
zijn overnachtlng te regelen 



VERDERE PROGRAMMA'S IN NEDERLAND: 

GESHE NAMGYAL WANGCHEN geeft op 
maandagavond 4 oktober een lezing 
in het meditatiecentrum "DE TUIN" 
in GRONINGEN. 
Onderwerp: "De Drie Voertuigen". 
A a n v a n g : 1 9 u u r . 
Iniichtingen: Erik en Oildi Hoog-
carspel: telefoon 050-732066 
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GESHE NAMGYAL WANGCHEN geeft op 
woensdag 6 oktober ren lezing in 
"STTLTEPUNT" in DEM HAAG. 
Onderwerp: "Sunyata" 
Inlichtingen : 070- 649377. 

GESHE WANGCHEN zal ook lezingen 
qeven aan de "SCHOOL OF ORIENTAL 
STUDIES", die een weekend orqa-
nlseren in "DE LEEUWENHORST" te ' 
NOORDWiaERHOUT van 8 tot 10 ok-
to be r. 
Tnllchtingen: Telefoon 02159-15977. 

GESHE NGAWANG DARGYE geeft een 
lezing in het mcdit.atiecentrum 
"DE TUIN" in GRONINGEN op maandag 
8 november. 
Onderwerp: De drie kaya's (llcha
men) in verband met het Tibetaans 
doden boe k. 
Aanvang: 19 uur. 
Inlichtingen: Erik en Oildi Hoog-
carspel. Telefoon: 050-732066. 
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GESHE NGAWANG DHARGYE geeft een 
lezing in "STTLTEPUNT" In DEN HAAG 
op woensdag 10 november. 
Onde rwe rp: Bod h ic1 1 1 a, 
Inlichtlngen: 070-649377. 
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