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LEIDRAAD 
De zomer is voorbij, een nieuw studiejaar ligt voor ons. We zijn zo fortuinlijk geweest al meer dan een jaar een 

eigen leraar voor onze Tibetaans Boeddhistische studies te hebben. Vorig jaar kwam Geshe Konchog Lhundup, 
onze eigen hooggeleerde begeleider op ons Dharmapad, 66n van de laatste dagen van juli, aan in Maitreya Insti
tuut. Sedertdien hebben vele van ons al talrijke zeer inspirerende lessen van hem mogen ontvangen. Wij hopen dat 
Geshe Konchog Lhundup nog fang les aan ons zai kunnen blijven geven. Wij danken hem voor de grote vriendelijk-
heid die hij ons steeds betoont en wij danken alle donateurs die met hun grootmoedige vrijgevigheid het 'Geshe-
fonds' ondersteunen en het zo mogelijk maken dat wij in Nederland over een eigen leraar beschikken. 

Een nieuw Maitreya Magazine ligt voor U. Vanzelfsprekend vindt U daarin een nabeschouwing op de grote 
Kalachakra-initatie door Zjjne Heiligheid de Dalai Lama in Zwitserland gegeven. Naar verluid hebben meer dan 
tweehonderd Nederlanders aan de initiatie deelgenomen. Voor degenen onder hen die deze uitgaven van het Mai
treya Magazine lezen een summiere terugblik op dit indrukwekkende gebeuren. 

Aansluitend een verslag van de perskonferentie die Zijne Heiligheid de Dalai Lama na de Kalachakra-initiatie 
heeft gehouden en daarin komen de harde feiten naar voren over het gehavende sneeuwiand Tibet, waar de Tibe
tanen een minderheid dreigen te worden, omdat China steeds meer Chinese immigranten naar het bezette gebied 
stuurt. Zijne Heiligheid de Dalai Lama noemt het een morele plicht van ieder mens om anderen te informeren over 
de ware toedracht in Tibet, die China voor de wereldpers nog steeds zo verborgen weet te houden. 

In dit tijdschrift de verlichtende instrukties van de Zevende Dalai Lama, om de tantra-initiatie die velen van ons 
ontvangen hebben dagelijks levend te houden. Die meditatie in versvorm omvat de essentie van soetra en tantra. 
Het is een rijke beoefening, die we als een groot geschenk van de Zevende Dalai Lama kunnen beschouwen. 

Een lezing van Geshe Konchog Lhundup over het onderwerp 'Karma en Re'incarnatie' geeft een praktisch inzicht 
in de werking van Karma en in de werkelijke toedracht tijdens het sterven, tijdens de fase tussen dood en wederge-
boorte en over de manier waarop re'incarnatie tot stand komt. 

Deze zomer was er een ontmoeting van Drs. Marcel Messing met Geshe Konchog Lhundup die licht wierp op 
een vergelijking tussen het innerlijke Christendom en het Tibetaanse boeddhisme. Ook daarvan een verslag in dit 
magazine. 

Tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland gaf dr. Alex Berzin een verhandeling over de Tibetaanse sterrenkunde 
en astrologie, die veel informatie geeft over de vergelijking tussen Tibetaanse, Indiase, Chinese en Griekse syste-
men voor astrologie en astronomie. Een artikel voor astrologen! 

Verder in dit tijdschrift kort nieuws, een eigen reisbureau voor reizen naar Tibet, enzovoort, de aankondiging 
van weer allerlei interessante nieuwe boeken, de boekenlijst en het programme voor kursussen die te volgen zijn in 
het Maitreya Instituut dit najaar. 

Het voorrecht te hebben in kontakt te zijn met de positieve scholing die de boeddhistische Dharma biedt en zo 
het persoonlijke vermogen aan te kweken deze wereld te behoeden voor groot onheil, is de meest essentiele verwe-
zenlijking van een menselijk bestaan. Het Maitreya Magazine probeert die meest kernachtige richting, die Ieidt tot 
wereidvrede, te verwoorden en steeds opnieuw aan te wakkeren. 

De Redaktie 



ZES DUIZEND MENSEN IN ZWITSERLAND 
BIJEEN VOOR DE KALACHAKRA-INITIATIE 

Ui t ve le de len v a n de w e r e l d z i jn zes d u i z e n d m e n s e n naar R i k o n In Z w i t 
se r l and ge re i sd o m t u s s e n 21 ju l i en 2 a u g u s t u s j l . d e e l g e n o o t t e z i jn v a n d e 
' K a l a c h a k r a - i n i t i a t i e v o o r W e r e i d v r e d e ' d ie Z i jne He i l i ghe id d e V e e r t i e n d e 
Dala i Lama v a n T i b e t daar a a n b o o d . Bi jna d e he l f t v a n d e a a n w e z i g e n w a 
ren T i b e t a n e n , d ie du ide l i j k o v e r g e l u k k i g w a r e n e lkaar e inde l i j k w e e r eens t e 
k u n n e n o n t m o e t e n in he t b i jz i jn v a n h u n le ider Z i jne He i l i ghe id d e Dalai La
m a . O p d e laa ts te d a g sp rak d e Dala i Lama hen t o e in h u n e i gen taa l en 
s p o o r d e h e n aan s terk t e b l i j ven o m de t r a g e d i e w a a r i n zi j z i ch als v o l k 
b e v i n d e n t e k u n n e n b l i j ven d r a g e n . T o e n r o l d e n er even t r a n e n ove r de w a n -
g e n v a n o n z e T i b e t a a n s e b r o e d e r s en zus te rs in b a l l i n g s c h a p . 

Ons past in de eerste plaats grote 
dankbaarheid voor de goedheid van Zij
ne Heil igheid Tenzin Gyatso de Veer
t iende Dalai Lama o m het verzoek van 
vele Tibetanen en wester l ingen in te w i l -
l igen en de kostbare Kalachakra-init iatie 
in Zwitser land aan te bieden. Twaal f da
gen hebben de Dalai Lama en zijn as-
sistenten in het r i tueel, de zestien mon -
niken van het Namgyal Klooster in Dha-
ramsala, gewerkt aan de voorbere id ing, 
de inwi jd ing en de afsluit ing van de 
Kalachakra-ceremonie. Dat waren 
steeds lange dagen, die 's morgens 
v roeg, als de meeste van de duizenden 
deelnemers nog lagen te s lapen, al be-
gonnen . 

De eerste dag , 21 ju l i , waren de spon
sors en een aantal ver tegenwoordigers 
van de groep aanwezig bij het ceremo-
niele verzoek aan de Dalai Lama deze 
initiatie te wi l len geven. Al le volgende 
dagen van de voorbereiding en t i jdens 
het maken van de grote mandala van 
gekleurd zand ver icht te de Dalai Lama 
werkzaamheden, die varieerden van 
vier to t dert ien uur per dag, alleen met 
de zestien monniken van zijn klooster. 
Het was de deelnemers echter niet ver-
b o d e n ' s morgens na zeven uur stilletjes 
plaats te nemen in de grote tent waar de 
init iatie gegeven zou worden en de Da
lai Lama en zijn monniken gade te 
slaan. Van die gunst werd naarmate 
meer mensen ervan w is ten , eIke dag 
veelvuldiger gebruik gemaakt . To t de 

zevende dag kon men de monn iken be-
zig zien met het 'zandschi lderen' . Dat 
wi l zeggen, men kon zien hoe ze vooro-
vergebogen met w i t te schorten voor , 
ingespannen en behoedzaam felge-
kleurd zand uit metalen trechtert jes in 
een bepaald patroon k lop ten . Maar hun 
p roduk t , de mandala, kreeg iedereen 
pas op de allerlaatste dag te z ien. 

BODHISATTVA-BEOEFENINGEN 

Op de vierde dag van de voorberei
d ingen, woensdag 24 ju l i , begon Zijne 
Heil igheid de Dalai Lama 's middags 
met het onderwi jzen van 'De 37 Beoefe-
ningen van een Bodhisat tva ' . Voor het 
eerst zaten we alien bijeen in de enorme 
tent . 

ledereen had een boekje met 'The 
Thir ty-Seven Practices' gekregen. Zijne 
Heil igheid de Dalai Lama volgde de ver-
zen in het boekje, maar gaf daarbij een 
uitleg die zo verhelderend was , dat men 
unaniem lof sprak over het geesteli jke 
vermogen van de Dalai Lama. Het Mai
treya Magazine wi l in het volgende 
nummer die lessen in Rikon ui tgebreid 
weergeven zodat alle lezers kunnen de
len in het glasheldere onderr icht dat de 
Dalai Lama in dit verband in Zwitser land 
heeft gegeven. 

Om schemat isch een enkel voorbeeld 
van uitspraken van de Dalai Lama toch 
alvast prijs te geven het vo lgende: " T e -
genwoord ig zijn er fantast ische c o m p u 

ters, maar wa t de menseli jke geest we l 
kan en de computer niet, is aanduiden, 
bes temmen, een naam geven. Of w e 
het nu 'bewustz i jn ' of 'geest ' noemen, 
door die energie te oefenen kunnen 
zeer bu i tengewone dingen bereikt wor 
den. Dus zijn w e er zeker van dat er be-
halve de cellen van de hersenen meer 
bestaat. Het w o r d t duideli jk dat w e o m 
uiterli jke deeltjes te kunnen begr i jpen, 
rekening moeten houden met innerli jke 
bewustzi jnsniveaus. De uiterli jke deelt
jes hebben vele ontstaansfasen; voor de 
gasvorm zijn de eerste materiele vor-
men waarover men spreekt de deeltjes 
die bestaan in de ru imte. Zoals in de 
materiele wereld de basis van alles, de 
deeltjes in de ru imte zi jn, zo is de basis 
van alle innerli jke bewustzi jnsniveaus 
het heldere- l icht-bewustzi jn dat geen 
begin en geen einde heeft . Derhalve 
kunnen w e door dit beginloze heldere-
l icht-bewustzi jn re'incarnatie vaststel-
l e n . " 

En de beknopte maar zeer verhelde-
rende gedachtengang: "Vers to rende 
houdingen en de kr ingloop van bestaan 
zijn de oorzaken van l i jden. Als je uit de 
g rond van je hart je verstorende houdin
gen hoopt te overw innen , dan kun je 
on tkomen aan de kr ingloop van bestaan 
en de bevri jding bereiken. Als je eigen 
geest niet bedwongen is, dan is het als-
of je een vi jand binnenin jezelf hebt . 
Heus, wa t de vrede en rust van onze ei-



gen geest verstoort , zijn onze eigen ver
storende houdingen. Omdat verstoren
de houdingen bestaan binnen de geest 
moeten we vaardigheid l<rijgen in psy-
chologie; de presentatie van de bewust
zijnsniveaus. W e moeten een legen-
kracht tegen deze verstorende houdin
gen hebben en dat is het bewustzi jn dat 
begri jpt dat verschijnselen niet uit zich-
zelf bestaan. Het is nodig dat bewust
zijn sterk te ontwikke len en daartoe is 
meditat ie noodzakeli jk. In feite zijn in de 
eerste plaats leefregels, dan meditat ieve 
stabilizatie en tenslot te wljsheid de ver
schil lende niveaus o m verstorende hou
dingen op te hef fen. De dingen die wi j 
zien als plezierig zijn niet van eeuwige 
duur, daarom zijn ook plezierige ervarin-
gen in werkel i jkheid l i jden. Wi j worden 
geboren uit verstorende houd ingen. 
Daarom moeten wi j ophouden op die 
manier geboren te w o r d e n . " 

Tenslotte nog di t : " W e moeten voort -
durend onszelf in de gaten houden . 
Dat is ontzet tend belangrijk. W e moe
ten onszelf betrappen op onze fou ten 
en dan ons best doen ze kwij t te raken. 
W e moeten uiterst opiet tend zi jn. Als je 
tussen veel mensen bent, let dan op je 
woo rden , als je alleen bent , let dan op je 
gedach ten . " 

In totaal echter heeft Zijne Heil igheid 
de Dalai Lama drie middagen onderr icht 
gegeven bij de 37 beoefeningen van een 
bodhisattva en de lessen die gepubl i -
ceerd zullen worden bevatten een schat 
aan wi jsheid. 

M A H A Y A N A - V O O R S C H R I F T E N 

Op de zevende dag, zaterdag 27 jul i was 
het grootste deel van de duizenden 
aanwezigen 's morgens om half vijf in 
de grote tent om de mahayana-
voorschr i f ten bij Zijne Heiligheid te ne
men . De Dalai Lama begon met de uit
leg: "B i j deze beoefening van de 
mahayana-zuiver ing behoren acht voor-
schri f ten die gehouden moeten worden 
voor een dag. Zoals gezegd, wo rd t het 
welzi jn van alle levende wezens to t 
stand gebracht door de boeddha's . 
Daarvoor bestaan allerlei methoden en 
dit is er een. Onthoud je van doden, ste-
len en sexuele akt ivi tei t , van liegen en 
van het nemen van bedwelmende mid-
delen. Ga niet op hoge zetels zi t ten die 
luxueus zi jn. Eet niet na twaalf uur 's 
middags. IVIaar wi j zien dat als slechts 
eenmaal per dag eten en dat moet een 
vo lkomen vegetarische maalti jd zi jn. Zo 
heb ik het geleerd van Ling Rinpochee. 
En on thoud je van het dragen van siera-

den en par fums en van zingen en dan-
s e n . " 

Hij vervolgde: " A l s het je schikt , dan 
kun je besluiten dit eenmaal per maand 
te beoefenen, zeg op voile maan, of 
tweemaal per maand op de voile en de 
nieuwe maan. Je kunt zelf de voor-
schri f ten nemen in de aanwezigheid van 
een afbeelding van de Boeddha. W a t je 
daarbij moet denken is dat je het 
hoogste niveau van verl icht ing wi l t be
reiken voor het welzi jn van alle andere 
levende wezens. Als men het altruisti-
sche voornemen opwek t de ver l icht ing 
te bereiken, dan zaI men niet alleen op 
de lange duur de ver l icht ing bereiken, 
maar op korte termijn zaI het verschil
lende soorten geluk brengen, zoals het 
welzi jn van onszelf en anderen. Boven-
dien worden geest en l ichaam geluk-
kig. Het is daarom de moeite waard de 
voorschr i f ten op ons te n e m e n . " 

" I k heb zelf groot ver t rouwen in het 
voornemen o m de verl icht ing te berei
k e n " , zei de Dalai Lama. "Ongeveer 
tw in t ig jaar geleden dacht ik hoe effek-
tief het zou zijn als ik de werkel i jke op-
houding zou kunnen bereiken en heer-
lijk zou kunnen blijven slapen en ik 
dacht dat het werkeli jk vreselijk moeili jk 
zou zijn o m de verl icht ing te bereiken. 
Daarna heb ik lessen genomen in Shan-
t ideva's Gids voor de beoefeningen van 
een Bodhisat tva ' . Dit zijn levende raad-
gevingen die w e kunnen toepassen op 
het eigen leven, en waarvan w e het ge
luk kunnen ervaren. Je moet bij jezelf 
denken: net zoals vele mensen in het 
verleden deze gelof ten genomen heb
ben, zo moet ik ze vandaag n e m e n . " 

De Dalai Lama vervolgde: " H e t voor-
deel op langere termijn is dat alle we
zens de ver l icht ing bereiken en dat ze 
bevri jd worden van de kr ingloop van 
bestaan. Op korte termijn houdt het in 
dat w e mensen moeten helpen die oud 
zijn en die ziek en arm zi jn. W e moeten 
nu hulp geven aan de hongersnood in 
Af r ika. Het lijkt soms misschien dat 'alle 
levende wezens' lets onvoorstelbaar 
groots is. Veel mensen zeggen de zin 
'alle levende wezens e t c ' maar bli jven 
elkaar bedriegen en bevechten. Dat is 
absoluut verkeerd. Zelfs de dingen die 
w e nu nog niet kunnen ui tvoeren, kun
nen w e in ons voorstel l ingsvermogen 
wel d o e n . " 

Op deze zevende dag was de zand-
schi ldering van de Kalachakra-mandala 
klaar. Er werden t ien hoge koperen va-
zen o m het mandala-paleis gezet en het 

paleisje werd versierd met sjerpen van 
kleurig appl ique. Het grote altaar onder 
de Kalachakra-afbeelding werd daarna 
volgezet met enorme boeketten bloe-
men en vele of feranden, Die dag begon 
de op handen zijnde initiatie zich duide
lijk af te tekenen. 

P A D M A S A M B H A V A - I N I T I A T I E 

Omdat het die dag ook de verjaardag 
van Goeroe Rinpochee, de grote Pad-
masambhava die in de achtste eeuw de 
negatieve krachten in Tibet bedwong 
en de gelegenheid schiep de leer van de 
Boeddha te vest igen, gaf Zijne Heil ig
heid de Dalai Lama de overdracht van 
de inspiratie van Goeroe Rinpochee. De 
Dalai Lama verzocht ons te mediteren 
op de op zichzelf bestaande werkeli jk
heid, die niet ontstaan is uit oorzaken 
en omstandigheden en die de oorspron
kelijke aard van de ver l icht ing heeft. Hij 
legde uit: " D e fundamente le geest is de 
geest van weten en van verhelderend 
vermogen. Geest is de geest van be-
gr ipsvermogen. In Mahamoedra en 
Dzog Chen word t deze ' fundamente le 
geest' de 'gewone geest' genoemd. 
Omdat alle verschijnselen die zich voor-
doen een gevolg zijn van het spel van de 
geest, moet men zich terugtrekken in 
de ' fundamente le geest ' zelf, wat ook 
wel genoemd w o r d t : Neem diepe rust in 
de diepe y o g a . " 

Toen voerde de Dalai Lama de initia
tie uit, verklaarde de zuiverende wer
king ervan, en verzocht ons de mantra 
van Bandze Goeroe iedere dag te recite-
ren. 

T IBETAANSE GENEESKUNDEN 

Onderwij I waren er 's morgens eerst 
drukbezochte vraag- en antwoord les-
sen met Geshe Zangpo, de abt van het 
klooster van Rikon, geweest en op za-
terdagochtend en zondagochtend gaf 
Dr. Tenzin Choedak, de lijfarts van Zijne 
Heiligheid de Dalai Lama, voordrachten 
over Tibetaanse geneeskunde. 

RITUELE DANSEN 

Zondagmiddag voerden de monniken 
van het Namgyal Klooster de Rituele 
Dans uit in het kos tuum van de twaal f 
Of fergodinnen. Dat was een 
schouwspel dat visueel in de geesten 
van de aspirant- ingewi jden de ruimte en 
de grafische mogel i jkheid bood om zich 
het magnif ieke mandala-paleis van Ka-
lachakra voor te kunnen stel len. Door 
de rijk gedekoreerde kostuums, de 



overdadige sieraden en de hemelse ac-
cesoires kreeg men beeldend een hou-
vast o m de enorme mandala te kunnen 
visualiseren. Ook het r i tme en de gelui-
den bij de dans boden een inleiding op 
de hemelse situatie waarin men zich de 
daarop volgende dagen moest in leven. 

UITLEG DR. ALEX BERZIN 

Op de negende dag, maandag 29 ju l i , 
begon de voorbereiding van de discipe-
len die initiatie verzochten, maar in de 
ochtend gaf allereerst dr. Alex Berzin 
inzicht in de gang van zaken waaraan 
men die dag zou worden onderworpen . 
Veelal herhaalde dr. Alex Berzin fei ten 
over de Kalachakra-leer die hij t i jdens 
zijn kursus in het Maitreya inst i tuut in 
april van dit jaar al ten berde had ge
bracht en waarop wi j het voorgaande 
Maitreya Magazine nog eens kunnen 
nalezen. 

VOORBEREIDING V A N DE DISCIPEL 

Om half twee 's middags begon die 
dag 'De Voorbereid ing van De Discipel ' , 
waarvan het herzien van de mot ivat ie 
voor het nemen van de initiatie een be
langrijk onderdeel is en Zijne Heil igheid 
de Dalai Lama wees ons er dan ook alle
reerst op : " A l s je luistert naar de Dhar
ma moet je niet afgeleid zi jn, er moet 
geen begeerte in je geest zi jn, geen haat 
of gehechthe id , maar je moet luisteren 
met de altruist iche mot ivat ie de ver l ich
t ing te wi l len bereiken in overeenstem-
ming met 'De 37 beoefeningen van een 
Bodhisat tva ' . Dat is de meest funda
mentele beoefening. Men streeft naar 
ver l icht ing als een boeddha o m alle le
vende wezens van dienst te kunnen 
z i j n . " Daarna legde de Dalai Lama de 
tant ramethode o m de verl icht ing te be
reiken ui t , zei wa t het resultaat is als de 
w e g w o r d t genomen in tantra en maakt 

de vergel i jk ing: " I n een ru imtevaartpro-
jekt leren mensen eerst door boeken, 
dan worden ze in een model van een 
ruimtecapsule gezet o m te oefenen. 
Hier gaat het precies hetzel fde. Inplaats 
van alleen maar de wens te hebben het 
boeddhaschap te bereiken, zie je jezelf 
als een boeddha en dat is veel kracht i -
ger " 

De methode van tantra verder uit leg-
gend, k w a m de Dalai Lama op het pun t : 
" I n de beoefening zijn drie niveaus, de 
laatste is het invoeren van begeerte in 
de methodiek. Daarom moet men in 
tantra de Boeddha in de verschi jning 
van een monnik vervangen door een 
grootheid zoals de 'Universele Keizer'. 
Dat is een belangri jke overweging voor 
het mediteren op een boeddha-aspekt 
dat niet verstoken is van begeerte, maar 
begeerte hee f t . " 

Hij vervolgde: " H o e word t begeerte 
dan gebruikt? Dat is niet een kwest ie 
van meer gehechtheid aankweken voor 
ge lu id , aanraking, geur, smaak en 
vo rm . De kenmerkende en juiste manier 
waarop begeerte zich manifesteert in 
een persoon die geboren is uit een baar-
moeder, is dat er binnenin ons lets ge-
beurt als er begeerte ontstaat . Als men 
dat gelukkige bewustz i jn ervaart, moet 
men met de wi jsheid van gelukzal igheid 
mediteren op leegte. 

Daarop g ing de Dalai Lama verder 
met de uit leg hoe w e ons potent ieel van 
helder- l icht-bewustzi jn vol ledig to t ont -
wikkel ing kunnen brengen. En besloot 
die verhandel ing met : " D e stof fen die 
nodig zijn voor het ontwikke len van de 
boeddha-corpora zijn op een natuurl i jke 
manier in ons aanwez ig " . Hij citeerde 
Mai t reya: " D e fundamente le geest van 
helder l icht is bedekt door onwe tend -
h e i d . " En hij citeerde de Kalachakra-
tekst: "Levende wezens zijn als boedd
ha's, er zijn nergens andere 
boeddha ' s . " 

Toen legde de Dalai Lama er weer de 
nadruk op dat de reden voor het verzoe-
ken van de Kalachakra-init iatie is dat 
men een methode zoekt o m de vier 
boeddha-corpora te ontwikke len en 
herinnerde eraan dat de inwi jd ing in de
ze tant ra-wetenschap door de Eerste 
Koning van Shambala verzocht was aan 
de Boeddha. Over Shambala zei de Da
lai Lama hier: "Er zijn vele aanwi jz ingen 
dat Shambala bestaat, maar alleen 
mensen met speciale verdiensten kun
nen binnengaan in Shambala. Als men 

de stadia van het pad zoals uiteengezet 
in de Kalachakra vo lg t , kan men vele 
bijzondere ervaringen h e b b e n . " 

Toen memoreerde de Dalai Lama dat 
de eerste koning van Shambala een 
kommentaar van 60.000 verzen op de 
Kalachakra-tantra had geschreven, dat 
later in korter samenvat tende hoo fd -
stukken werd herschreven, en dat een 
systeem van vijf hoofds tukken werd 
vertaald in het Tibetaans. Het onderwi js 
over vier hoo fds tukken daarvan ontv ing 
de Dalai Lama van Tsenshab Serkong 
Rinpochee. De Kalachakra-init iat ie ont 
v ing de Dalai Lama van Kyabje Yongd -
zin Ling Rinpochee, de negen en zeven-
t igste t roonopvolger van Je Tsongkapa. 

Die middag zei Zijne Heil igheid de Da
lai Lama in korte kommentaren tussen 
de vastgestelde l i turgie onder meer: 
" A l s jull ie s tudenten de plezierige erva-
ring van smaak, aanrak ing, ge lu id , 
vorm of geur hebben, dan moet je daar
van genieten voor het welzi jn van ande
ren en je moet er niet gehecht aan ra
ken, zoals je to t nu toe hebt gedaan: je
zelf gek maken en jezelf in de staat 
brengen waar in je nu bent be land . " 

En di t : Als t ransmigrerende wezens 
ziet men lijden als geluk en geluk als lij
den en op die manier valt men van het 
ene lijden in het andere. Binnen deze 
kr ingloop van bestaan zijn er heel wein i -
gen die een spirituele houd ing on tw ik 
kelen, waarmee ik niet alleen het 
boeddhisme bedoel . Nog minder men-
sen komen in aanraking met de leer van 
Boeddha, waar groot ver t rouwen voor 
nodig is. Zelfs zij komen meestal terecht 
in het Kleine Voer tu ig . Wein igen beoe
fenen het Grote Voer tu ig en nog minder 
mensen beoefenen het Vajra Voer tu ig . 
Nog moeil i jker is het o m aan de beoefe
ning te beginnen waarbi j men door in
spiratie en methode kan binnengaan in 
het boeddhaschap. Zuike mensen zijn 
werkel i jk heel erg ze ldzaam! " 

Bij het gooien van de stok (een t radi -
t ionele Indiase tandenstoker) werd voor 
de Tibetanen 'mach t ' en voor de ande
ren 'vermeerder ing ' geworpen . Na het 
geven van de zeslettergrepige mantra 
van Kalachakra en instrukt ies voor het 
onderzoeken van de d romen , besloot 
Zijne Heil igheid de Dalai Lama de bij-
eenkomst voor die dag. 



" D e initiaties worden gegeven op het 
alternatieve n i veau" , legde de Dalai La
ma uit. " V o o r zo 'n init iatie moeten zo
wel de leraar als de leerl ingen gekwal i f i -
ceerd z i j n , " en hij somde de kwal i f ika-
ties op . De Dalai Lama wees er toen op 
dat de grote Naropa had gezegd dat de 
initiaties gegeven dienen te worden in 
een mandala van 'gekleurde deeltjes' en 
verduidel i jkte dat daarom een zandman-
dala de voorkeur heeft . Toen begon hij 
met het ritueel voor die middag. 

Tussen de vaste programma-
onderdelen merkte Zijne Heil igheid de 
Dalai Lama onder meer op : " H e t is erg 
prakt isch o m , terwij l je je eigen welzi jn 
zoekt, de helft van je moeite te beste-
den aan het welzi jn van anderen . " 

En: " A l het koesteren van jezelf 
brengt li jden toe aan anderen, al het 
l iefhebben van anderen brengt geluk in 
de w e r e l d . " 

En: "Zoals de Boeddha zei, is alles 
w a t ontstaat ten gevolge van oorzaken 
en omstandigheden leeg en is iedereen 
die zich bewust is van leegte b e w u s t . " 

En hij zei: " H e t ontvangen van inspi
ratie door een persoon gebeurt als men 
zich koncentreert , anders is het niet 
moge l i j k . " 

Toen de Dalai Lama van zijn t roon 
ops tond o m te zien to t weike boeddha-
families wi j behoorden, werd voor de 
Tibetanen de boeddha-fami l ie van ge-
zuiverde jaloezie, Amoghas iddh i , ge
worpen en voor alle anderen de 
boeddha-fami l ie van de gezuiverde be
geerte, Ami tabha . 

Na het beschri jven van de mandala 
met 722 boeddha-aspekten besloot Zij
ne Heil igheid de Dalai Lama dit deel van 
de init iatie. 

B I N N E N G A A N IN DE M A N D A L A 

Voordat hij begon met de initiaties 
voor het 'Binnengaan in de Kalachakra-
mandala ' zei de Dalai Lama die dinsdag-
middag over het analyseren van de dro
men : " A l s je in je d room op weg was 

naar een boeddha of een bodhisat tva, 
of als je goed voedsel aangeboden 
kreeg of goede kleding, of mooie bloe-
men, of als er l ichten in je d room waren , 
dan is dat een goed teken. Als je alleen 
maar rode bloemen zag, of een duistere 
piek, of een monnik of non die bedekt 
was met stof en vui l , of je ging een vie-
ze stoff ige ruimte b innen, dan was dat 
een slecht voor teken. De belangri jkste 
aktie o m tegenwicht te geven aan een 
slechte d room is, mediteren op de leeg
te van inherent bestaan en het opwek-
ken van liefde en mededogen . " 

De Dalai Lama legde ui t : " D e term 
'kala' verwijst naar de al lerhoogste, on-
veranderli jke inspiratie. 'Chakra' bete-
kent lege vo rm . Dus Kalachakra is de al
lerhoogste, onveranderl i jke inspiratie 
die leeg is van vo rm . Als je Kalachakra 
uitlegt als 'T i jdkr ing ' of 'Rad van de 
t i jd ' , dan kan dat gezien worden als in 
de woorden van Manjushr i : 'Oh , U t i jd-
loze basis van de t i jd ' . In vele tantra 's 
word t gezegd dat de fundamente le ba
sis van de aangeboren geest de ti jdloze 
ti jd is. Omdat er zuivere en onzuivere 
kringen bestaan, zijn er drie niveaus van 
Kalachakra; het uiterl i jke, het innerlijke 
en het alternatieve n i veau . " 

INITIATIES IN DE M A N D A L A 

De middag van de elfde dag begon 
Zijne Heil igheid de Dalai Lama meteen 
met het geven van de eigenlijke initia
ties in de mandala. Opmerk ingen die Zij
ne Heil igheid de Dalai Lama die middag 
tussen het strakke voorgeschreven stra-
mien strooide, waren onder meer: 
" M e n kan zeggen dat de fundamente le , 
aangeboren helderl icht-geest is als de 
boeddhist ische schepper. Er is daarom 
geen 'schepper ' in het boedh isme. " 

En: " D e belangri jkste manier o m het 
welzijn van anderen te bewerkstel l igen 
is verheffende spraak. Men word t aan-
geraden studenten te onderwi jzen in 
overeenstemming met hun vermogen. 
Dat is een duideli jke aanwi jz ing dat een 
religie niet vo ldoende zou zijn voor de 
hele w e r e l d . " 

Tenslotte spoorde hij de aanwezigen 
aan met: "Suksesvol le resultaten van 
deze ongewone beoefeningen zijn zelfs 
nu bekend; zelfs onder de Tibetaanse 
v luchtel ingen. Dergelijke suksessen ko
men echter pas nadat men zich vi j f t ien 
jaar oprecht en doelbewust op deze be
oefening heeft ge r i ch t . " 

Bij de afsluit ing van deze laatste 
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initiatie-sessie hield Zijne Heil igheid de 
Dalai Lama een korte toespraak: " D a t 
beeindigt de Kalachakra-initat ie. Ik ben 
erg blij dat jullie allemaal zo je best ge
daan hebt. Je moet niet on tmoed igd ra
ken in het begin van de beoefening. 
Naarmate je meer vaardigheid on tw ik -
kelt, zul je meer en meer resultaat 
oogsten. Net zoals Kalachakra univer
sele vrede brengt , zaI dat vrede brengen 
in de w e r e l d . " 

" D i t is de laatse dag van een religieus 
st reven. Zoals met het Rad van de Ti jd 
gaat de ti jd verder. Het is belangrijk 
goed gebruik te maken van de t i jd . Ga 
niet alleen maar achter geld aan, maar 
maak goed gebruik van ieder moment in 
je leven. Besteed hoogstens 5 0 % van je 
t i jd aan oppervlakkige akt ivi tei ten en 
minstens 5 0 % aan meer diepgaande za
k e n . " 

"Naar mi jn mening moeten jull ie 
wester l ingen die belangstell ing hebben 
voor oosterse f i losofieen jullie samenle-

Foto: Christian Altorfer 



v ing bli jven dienen, omdat het de kem 
van Boeddha's beoefening is anderen te 
helpen. Je moet juist op de plaatsen 
bli jven waar problemen zi jn. Zou het 
niet enorm egoVstisch zijn als je je afzon-
derde van de maatschappi j om zoge-
naamde 'rel igie' te bedr i jven! " 

HET ZIEN V A N DE M A N D A L A 

De twaal fde dag, donderdag 1 au
gustus, werd 's morgens een dankbe-
tu ig ing aan de Kalachakra aangeboden, 
samen met een ceremonie voor het lan
ge leven van Zijne Heil igheid de Dalai 
Lama. Daarvoor en daarna mochten alle 
deelnemers het podium opkomen en 
o m de Kalachakra-mandala heen lopen 
o m de zandschi ldering te zien. W a t we 
zagen was een patroon van adembene-
mende, bijna bovennatuur l i jke schoon-
heid. De kleuren waren helder, f luor i -
scerend eigenlijk en to t in het kleinste 
detail was het gekleurde zand met zo
veel kunstz innigheid gebruikt , dat in alle 
f iguren een schaduwwerk ing was ge
bracht , die de platte mandala driedi-
mensionaal deed l i jken. Het was een 
kunstwerk dat binnen westerse kul tuur-
historische bevat ingsvermogen niet 
bestaat en waar wi j dus geen enkele re-
ferent ie aan hebben. Daarom gaf het de 

om in deze wereld te zi jn, maar in de 
diepte zijn er problemen en is er geeste
lijke onrust . Probeer zoveel je kunt bij te 
dragen to t Een Gelukkige Menseli jke 
Familie. Dat is mi jn w e n s . " 

Tekst: Louwr ien Wijers 

indruk bovennatuur l i jk te zi jn. Het was 
in ieder geval voor mij de eerste keer dat 
ik zo lets wondermoo is zag, dat toch 
door mensenhanden was gemaakt . 

DE 50ste V E R J A A R D A G 

Donderdagmiddag werd de 50ste ver
jaardag van Zijne Heil igheid de Dalai La
ma nogmaals herdacht en spontaan 
on ts tond er een atmosfeer alsof het de 
nationale feestdag van Tibet was; met 
sneeuwieeuwvlaggen, trossen gekleur
de balonnen en d rommen Tibetanen in 
hun mooiste k leding. 

In de tent werden vooral veel spee
ches gehouden en er werd uit voile 
borst gezongen. Toen Zijne Heil igheid 
de Dalai Lama uiteindeli jk ops tond uit 
zijn s toel , zei hij heel eenvoudig onge
veer di t : "Broeders en zusters. Deze 
dag is niet echt mijn verjaardag. Maar ik 
wi l in de eerste plaats iedereen bedan-
ken die naar voren is gekomen o m zijn 
warmte uit te drukken. Ik ben erg aan-
gedaan. Voor een beoefenaar betekent 
een verjaardag niets. Iedere dag moet 
je verjaardag zi jn. Iedere dag moet een 
dag zijn waarop je iets bereikt. Als je 
een dag verspilt dan is dat jammer . 
Wanneer ik terugki jk op de afgelopen 
jaren dan denk ik dat ik het merendeel 
van de t i jd op een nut t ige manier heb 
besteed. Dat geeft me moed en het 
geeft me hoop voor de toekomst . Ik 
hoop dat al mi jn vr ienden ook een goe
de toekomst tegemoet gaan. Op het op
pervlakkige niveau is het heel plezierig 

VORIGE KALACHAKRA-INITIATIES 
VAN DE VEERTIENDE DALAI LAMA 
De Kalachakra-tantra is vooral nauw verbonden met de Dalai Lama's, die de 

initiatie soms aan enorme massa's mensen hebben gegeven. De huidige Dalai 
Lama heeft de init iatie nu voor de t iende maal aan een grote groep mensen ge
geven. Voor veel Tibetanen is het ontvangen van de Kalachakra-init iat ie van 
de Dalai Lama of van een andere lama een zeer belangri jke gebeurtenis in hun 
leven. 

De veert iende Dalai Lama heeft de Kalachakra-init iatie twee maal in Tibet ge
geven in zijn zomerpaleis Norbul inka, in 1954 en in 1956, beide keren aan onge
veer honderd duizend mensen. Hij heeft de init iatie zes maal in India gegeven. 
In Thekchen Choel ing, Dharamsala, in 1970, aan dert ig duizend mensen. In By-
lakuppe, Karnataka, in 1971, aan t ien duizend mensen. In Bodh Gaya, Bihar, in 
1971, aan honderd duizend mensen. In Leh, Ladakh, in 1976, aan veert ig du i 
zend mensen. In Derang, Bomdi la, Arunchal Pradesh, in 1983, aan vijf duizend 
mensen. In Tabo, Spi t i , Himachal Pradesh, in 1983, aan t ien duizend mensen. 
Hij heeft de init iatie eenmaal eerder in het westen gegeven in Deerpark bij Madi 
son , Wiscons in , in de USA, in 1981, aan vi j f t ien honderd mensen. Deze 
Kalachakra-init iatie in Rikon, Zwitser land was de tweede in het westen en hier 
waren , zoals gezegd, zes duizend mensen aanwezig. 
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TIBETANEN DREIGEN NU EEN MINDERHEID 
TE WORDEN IN HUN EIGEN LAND 

Het meest schri jnende onderwerp dat naar voren k w a m t i jdens de perskonferen
t ie , die Zijne Heil igheid de Veert iende Dalai Lama van Tibet in Rikon, Zwi tser land, 
hield op de laatste dag van het Kalachakra-evenement daar, was dat er zoveel Chine-
zen in Tibet gevest igd worden dat de Tibetanen een minderheid dreigen te worden 
in hun eigen land. 

Behalve ovei^ het trieste onderwerp Tibet en de Tibetaanse v luchte l ingen, waar 
naar verhouding veel vragen over werden gesteld, kwamen ook het boeddhisme in 
transit ie naar het westen, Christus, de Kalachakra-init iatie en de Dalai Lama als 
laatste Dalai Lama, aan de orde. 

De vraag over het overvleugelen van 
Tibetanen in Tibet door Chinese immi 
granten luidde: "Er word t gevreesd dat 
de Tibetanen een minderheid zullen 
gaan vormen in hun eigen land, omdat 
er meer en meer Chinezen in Tibet wor 
den gevest igd. W a t wi l t U hieraan gaan 
doen? Zijn er mogel i jkheden, misschien 
via de Verenigde naties, o m dit pro
bleem bekend te maken aan de 
were ld?" 

De Dalai Lama antwoordde daarop: 
"Onze situatie is als volgt : in de lange 
geschiedenis van dat gebied - en nu be-
kritiseer ik de Chinezen niet als volk -
maar in het verleden hebben de Han-
Chinezen alti jd expansie bedreven. In 
het begin van deze eeuw was er nog het 
volk van de Mantsjoes, in Mantsjoer i je, 
met hun eigen kul tuur en hun eigen 
ident i tei t . Dat is nu vo lkomen verdwe-
nen. Hoewel er nog Mantsjoes zi jn, 
moet men over het algemeen zeggen 
dat ze vol ledig geassimileerd zi jn. Dan is 
er Mongol ie . In Binnen-Mongol ie 
bestaat de oorspronkel i jke bevolking uit 
twee en een half to t drie mil joen men-
sen en de Chinese bevolking telt daar 
acht mil joen mensen. In Oost-
Turkestan was in het begin van de jaren 
vi j f t ig een Chinese bevolking van 
slechts 200.000 mensen. Nu , in 1981, 
heeft de Chinese bevolking de zeven 
mil joen bereikt. Voor Tibet kan ik geen 
duideli jke statistieken geven, maar vol -
gens een Chinese krant die ik twee jaar 
geleden las, en waarin het A m d o -
gebied, mijn gebied, in het noord-
oosten van Tibet , mijn eigen geboorte-
plaats, werd vermeld, was de Tibetaan
se bevolk ing daar toen 700.000 mensen 
en de Chinese bevolk ing tussen twee en 
een half mi l joen. Dus, je ziet, er is ge
vaar. 

Vanzel fsprekend is het onze verant-
woordel i jkheid om aan de bui tenwereld 
bekend te maken dat dergelijke situaties 
daar bestaan. Als er het gevaar heerst 
dat de Tibetanen met hun kenmerkende 
kulturele over levehng van deze planeet 
zullen verdwi jnen, dan is dat jammer. 

nietwaar. Dan zou er iets verloren zi jn, 
nietwaar. Dus ik denk dat alle mensen 
de morele verantwoordel i jkheid hebben 
dit zelf aan de bui tenwereld uit te dra
g e n . " 

Een volgende vraag spitste zicht toe 
op de Verenigde Naties en luidde: " W a t 
zijn de werkel i jke betrekkingen tussen 
de Tibetaanse-regering-in-bal l ingschap 
en de organisatie van de Verenigde Na
ties, vooral wa t betreft de Bepal ingen 
over de Rechten van de Mens?" 

De Dalai Lama: " d e Verenigde Naties 
hebben al drie resoluties aangenomen 
over het Tibetaanse vraagstuk, vooral 
over de mensenrechten, inklusief het 
recht op ze l fbestemming. Het Tibetaan
se vraagstuk is een probleem dat wor-
telt in de geschiedenis, maar het betreft 
ook mensenrech ten . " 

Een ander sprak zijn bezorgdheid uit 
over het verloren gaan van de Tibetaan
se kul tuur , religie en identi tei t onder de 
v luchtel ingen en zei: " U w e Heil igheid, 
w i j hebben hier in Zwitser land de groot
ste gemeenschap van Tibetanen in Eu
ropa. De jonge Tibetanen hebben soms 
het probleem dat ze de Tibetaanse taal 
niet spreken en zouden zo hun Tibe
taanse kul tuur en religie kunnen verlie-
zen. Hoe kunt U hen helpen deze pro
blemen te ove rw innen?" 

De Dalai Lama: "Een methode is nauwer 
kontakt en meer gelegenheden o m sa
men te komen zoals hier. Toeval l ig zijn 
w e dit onderwerp juist aan het bespre-
ken. In het algemeen ben ik al heel blij 
dat de jonge T ibetanen, die op een be
paald t i jdst ip hun taal al vergeten wa
ren, die nu weer beginnen te leren. 
Soms drukken ze hun gedachten uit in 
hun eigen gebroken Tibetaans, dat 
kl inkt als mi jn gebroken Engels. Hun ge
broken Tibetaans is zelfs beter dan mi jn 
gebroken Engels . " 

Verrassend was de opmerk ing van ie
mand : "Missch ien zullen veel Tibetanen 
nu reincarneren als Europeanen, denkt 

U dat o o k ? " De Dalai Lama moest la-
chen en zei schertsend; " E n dan zullen 
hun gezichten Europeaans zi jn. Maar 
misschien kunnen w e wa t plastische 
chirurgie toepassen , " en hij lachte har-
telijk. Maar vervolgde ernst ig : "helaas is 
de zuivere en levende Tibetaanse kul
tuur alleen maar beschikbaar bui ten T i 
bet, niet b innen Tibet . Dat heeft to t ge
volg gehad dat in de afgelopen jaren 
een paar honderd jongen T ibetanen, die 
in Tibet niet de juiste pIek voor zichzelf 
konden v inden, geen ander alternatief 
hadden dan te v luch ten . En zij zijn nu 
op enkele van onze onderwi js- inst i tuten 
in India. 

De Tibetanen in Tibet bli jven ondanks 
de druk die de Chinezen op hen ui toefe-
nen erg t r o u w aan hun kul tuur en hun 
religie. Recente bezoekers aan Tibet , 
journal isten zowel als buitenlandse toe-
r isten, hebben ondanks hun korte ver
blijf en hun taalproblemen gevoeld hoe-
veel wrok er is in de harten van de Tibe
taanse mensen tegen de Chinezen. Bo-
vendien w o r d t , volgens zeer recente in
format ie , door de Chinezen de viering 
voorbereid van de tw in t igs te verjaardag 
van het zogenaamde ' A u t o n o m e gebied 
van T ibet ' . Oorspronkel i jk hoopten ze 
dat een groot aantal bui tenlandse toe-
risten voor deze gelegenheid zou ko
men . Ze wi lden laten zien wa t ze daar 
gedaan hebben. Maar volgens de 
laatste ber ichten moeten de Chinezen 
de buitenlanders afraden o m te komen, 
behalve een heel klein aantal . Dat bete
kent dat de si tuat ie, ondanks een groot 
aantal Chinese soldaten extra, en ver
meerder ing van het vei l igheidsperso-
neel, dat allemaal de laatste maanden 
was b innengebracht : dat ondanks deze 
voorzorgsmaatregelen de Chinezen de 
situatie niet onder kontrole hebben. Dat 
op zichzelf toon t aan dat de dingen niet 
in orde z i j n . " 

Tekening: Nico van Beek 



TERUG N A A R TIBET 

Ook hier werd weer de overbekende 
vraag gesteld: " W a t zouden de 
min imum-kondi t ies zijn voor Uwe Hei
l igheid om voor alt i jd naar Tibet terug te 
keren?" 

De Dalai Lama gaf het al veel gehoor-
de an twoo rd : " R u i m genomen druk ik 
het vaak zo ui t ; 'de volledige tevreden-
heid van het Tibetaanse vo lk ' . Dus dat 
betreft ekonomie, kul tuur, religie en 
ook de po l i t i ck . " 

Daarop vroeg iemand: "z iet U kans 
terug te keren met de n ieuwe lijn van de 
pol i t ici in China?" 

De Dalai Lama: " J a , sedert '79 zijn er 
d ingen aan het veranderen op een posi
t ieve manier. De afgelopen vijf, zes jaar 
zijn er veel veranderingen in China ge
weest . Dus, ik denk dat de situatie zaI 
veranderen. Maar het is nog te vroeg 
o m iets definit iefs te zeggen . " 

Daarop haakte iemand in met : " M a g 
ik Uwe Heil igheid ook vragen of U 
denkt dat de opiossing gebruikt voor 
MongolVe ook de beste is voor T ibe t?" 

Maar de Dalai Lama zei: " N e e , ik ben 
twee maal naar Mongol ie geweest. 
Daar is in de harten van de mensen, on
danks de poli t ieke verandering of ideo-
logische verandering, het boeddhisme 
erg sterk blijven bestaan. Toen ik daar 
was , deed het mij denken aan Tibet , en 
historisch gezien hebben w e ook nauwe 
b a n d e n . " 

Iemand opperde de ook al veel vaker 
geuite visie: " U w e Heil igheid, toen deze 
vreselijke gebeurtenis zich in '59 voor-
deed in Tibet, was dat tegeli jkert i jd het 
begin van het verbreiden van het Tibe
taanse boeddhisme naar het westen 
dus er k w a m iets goeds voor t uit iets 
s lech ts . " 

De Dalai Lama antwoordde daarop: 
" W e hebben een Tibetaans spree-
kwoo rd dat zegt dat een slechte o m -
standigheid een positief ef fekt kan heb
ben. Wat er in dit geval gebeurde was 
erg onfor tu in l i jk . Wi j hebben ons land 
ver loren. En de mensen lijden daar ont
zet tend. Hoewel de bui tenwereld erg 
wein ig informat ie krijgt, is wa t daar in 
feite gebeurd is 6en van de ergste trage
dies die men denken kan. Maar die tra
gedie maakte dat de geleerde Tibeta
nen , de ervaren Tibetanen naar de vrije 
landen kwamen . Als gevolg daarvan 
was er meer kontakt met de wester l in

gen . Op die manier k w a m er lets nut t igs 
uit v o o r t . " 

In dat verband k w a m de vraag: 
"Hee f t de manier van onderwi jzen van 
de Dharma veranderingen ondergaan 
sedert men aan het westen 
onderwi js t?" 

De Dalai Lama: "Zoals ik al vaker heb 
gezegd, zaI het fundamente le onderwi js 
hetzelfde bl i jven. Boeddhisme behan-
delt de fundamente le menselijke proble
m e n , het fundamente le menselijke lij
den . Dat zaI, of het westers, oosters, 
zuidelijk of noordeli jk is alti jds hetzelfde 
bl i jven. Of het nu duizend jaar geleden 
is of in onze t i jd , de fundamentele fysie-
ke en mentale omstandigheden bli jven 
dezelfde. Dus is er geen reden om iets 
te veranderen. Maar bepaalde dingen 
die de nadruk kr i jgen, of in bepaalde 
manieren van presentatie, daarin zullen 
veranderingen op t reden. Bijvoorbeeld 
in de originele Indiase teksten en in de 
komentaren op en samenvatt ingen van 
zuIke teksten die later samengesteld zijn 
door Tibetaanse geleerden, daar ontdek 
je bepaalde verschi l len. Die dingen zul
len gebeuren. Tegenwoord ig heeft de 
westerse wereld mensen die erg weten-
schappeli jk zi jn. De omgev ing is anders. 
Dus bepaalde veranderingen in de ma
nier van onderwi jzen zullen wel ont 
s t a a n . " 

Daarop aanslui tend vroeg iemand: 
" W a t is het verschil tussen zingen in het 
Engels en zingen in het T ibetaans?" 

De Dalai Lama: "Er is niet veel ver
schi l . Op het ogenbl ik zijn de vertal in-
gen niet beschikbaar, dus moet men in 
het Tibetaans z ingen. Ook daar heerste 
het taalprobleem. Maar naarmate de t i jd 
verstr i jkt zaI het Engelse w o o r d , of het 
Duitse w o o r d , of het Franse woord op 
een of ander manier gevonden worden 
en de juiste betekenis zaI vastgesteld 
wo rden . Dan zaI er geen probleem meer 
zijn om in je eigen taal te reciteren. Be
halve bepaalde mantra 's , denk ik. Die 
reciteren ook wi j nog steeds in het 
Sanskr ie t . " 

K A L A C H A K R A - I N I T I A T I E 

Over de Kalachakra-init iatie wi lde ie
mand graag we ten : " W a s deze init iatie 
gepland op een uitzonderl i jk gunst ig 
t i jdst ip, volgens de Tibetaanse kalen
der?" 

De Dalai Lama: "N ie ts uitzonderl i jks. 
Dit werd nu gedaan, voor het gemak. 

omdat de mensen hier in deze ti jd va-
kantie hebben. Dat is de belangri jkste 
reden . " 

In dezelfde kontekst : " M a g ik vragen 
weIke indruk Zijne Heil igheid had van de 
wester l ingen die naar de Kalachakra-
init iatie zijn gekomen?" 

De Dalai Lama: " I k ken het innerli jke 
gevoel van het audi tor ium niet. Dat 
weet n iemand, alleen wijzelf niet waar. 
Maar uiterlijk was er een u i tdruk ing van 
een zeer oprechte interesse. En als ik 
vroeg te medi teren, deed men dat zeer 
ernstig en zeer aandacht ig . Over het al
gemeen is er, als op een bepaalde plaats 
een nieuwe leer zich verbreidt , in het 
begin we l een of ander prob leem. Alles 
is n ieuw, nietwaar. Hier is het belan
gri jkste dat het boeddhisme uiteindeli jk 
meer westers moet w o r d e n . In het ver
leden bi jvoorbeeld, toen het boedd
hisme uit India naar Tibet k w a m , werd 
het in Tibet ook aangepast aan de plaat-
selijke tradi t ie. Daarna gingen mensen 
dat het Tibetaanse boeddisme noemen. 
Op die manier moet het boeddhisme, in 
deze n ieuwe omgev ing , plaatselijk ge
maakt wo rden . Dat zaI uiteindeli jk ge
beu ren . " 

Iemand wi lde w e t e n : " U w e Heil ig
heid, weIke rol speelt Christus in het 
boeddhisme? 

De Dalai Lama: "Chr is tus is, uit het 
boeddhist ische oogpun t gezien, geen 
boeddhist . Maar de manifestat ie van 
hogere wezens kan in allerlei tradit ies 
gebeuren. Eigenlijk hebben de boedd-
histen veel respekt voor Christus. Na-
tuurl i jk is hij zonder twi j fel een van de 
grote leraren, een grote heilige. In de 
loop van vele eeuwen hebben mil joenen 
en mil joenen mensen nut gehad van zijn 
onderw i j s . " 



Daarop k w a m de vraag: " K u n n e n w e 
Christus een boddhisattva noemen?" 

De Dalai Lama: " J a , in zekere zin 
we l . En in deze t i jd zijn er onder de vol -
gel ingen van Christus mensen die wer
kelijk hun eigen welzi jn offeren voor het 
welzi jn van andere mensen. Ik geef ge-
woonl i jk het voorbeeld van Moeder 
Theresia. Zij handelt werkel i jk als een 
bodh isa t tva . " 

Iemand zei: " W e zien hier veel 
westerse monn iken . Zullen de Tibe
taans boeddhist ische kloosterordes in 
de toekomst internationaal w o r d e n ? " 

De Dalai Lama: " O p het religieuze 
vlak bestaan vanzelfsprekend geen nat i
onale grenzen. In het verleden waren in 
de Indiase kloosters veel Tibetaanse 
monn iken . Later in Tibet kwamen er 
grote aantallen Mongo len in de Tibe
taanse kloosters studeren. Nu hebben 
w e in India westerse monniken die in 
onze kloosters studeren. Een Zwitserse 
monnik heeft zijn geshe-graad al be-
haald {hij wees op een van de monniken 
die naast hem zat voor eventuele verta-
l ing). Hij is de eerste Europese boedd
histische monnik die deze graad heeft . 
Mischien krijgt deze jonge Oostenri jkse 
monnik die graad ook op een dag, (en 
hij wees naar de andere monnik van het 
vertaalteam) en de Nederlandse monnik 
die daar staat (hij wees naar Hermes 
Brand die een beetje achteraf stond) be-
haalt die graad waarschijni i jk ook. Dus 
in het monnikenschap bestaat geen dis-
kr iminat ie. ledereen is hetze l fde. " ' 

A ls laatste werd de voor vele enigzins 
schrikaanjagende vraag, die ook bij alle 
gelegenheden ten berde wo rd t ge
bracht , weer gesteld: "Er wo rd t alt i jd de 
nadruk op gelegd dat Uwe Heil igheid de 
laatste Dalai Lama zou kunnen z i j n . " 

Dit keer an twoordde de Dalai lama 
heel verhelderend: " D e belangri jkste re
den waarom ik die verklaring heb ge
daan was, omdat de Chinese kant alt i jd 
probeert te laten zien aan de wereld dat 
het Tibetaanse probleem niets voor-
stelt. Tibet is heel normaal onder hun 
communis t ische leiderschap. De men-
sen zijn erg gelukkig en erg we lvarend, 
zeggen ze. Het enige probleem is de 
Dalai Lama. 

Als ik zeg dat er zes mil joen Tibeta
nen zi jn, dan is dat een natie, nietwaar. 
Ik ben verontrust over die nat ie, niet 
over het systeem. Systemen verande
ren alt i jd. Ideologieen veranderen. On
der bepaalde systemen ontstaan be
paalde ideologieen en bepaalde instel-
l ingen, zoals de instell ing van de Dalai 
Lama. Ongeveer v ierhonderd jaar gele
den on ts tond de instell ing van de Dalai 
lama. To t op heden was die instell ing 
erg nut t ig voor de Tibetaanse mensen, 
zowel als de Tibetaanse Boeddha Dhar
ma. IVtaar die situatie is niet permanent . 
Het kan bl i jven, maar het kan ook niet 
bl i jven. Is dat duideli jk? 
Maar de natie zaI als natie alt i jd blijven 
bestaan, moet blijven bestaan, to t de 
hele wereld een gelukkig vredig land is 
geworden . Dat is het beste. Dan vecht 
n iemand. W i j T ibetanen zullen zeker 
niet vechten o m ons nat ional isme te 
verdedigen. Maar op dit momen t zijn de 
grote naties erg bezorgd o m hun eigen 
nationale belangen en dan hebben de 
zwakkere en kleinere naties, zoals w i j , 
elk recht hun eigen identiteit te behoe
den, nietwaar. 

Dus, zes mil joen mensen zullen als 
een volk bl i jven, maar de instell ing van 
de Dalai Lama verandert misschien. Uit 
dat gezichtspunt is het mogel i jk dat ik 
dien als de laatste Dalai Lama. Ik ben 
n iemand. N iemand. Dank je w e l . 

Door Louwr ien Wi jers. 

Mai t reya M a g a z i n e nr. 3 1985 Tekening: Nico van Beek 



Tekening: Kathy Cole 



LAMA KONCHOG LHUNDUP GEEFT 
INZICHT IN KARMA EN REINCARNATIE 

De Theosof ische Verenig ing, die in de week van 3 to t 10 augustus j l . in het Theo-
sofische Centrum in Naarden in het kader van de zomerschool 1985 een kursus or-
ganiseerde over het onderwerp 'Karma en Re'incarnatie', nodigde Lama Geshe 
Konchog Lhundup op 8 augustus uit om voor 120 deelnemers over dat onderwerp 
te spreken. Hier volgt een verslag van de boeiende lezing die Geshe-la die dag gaf. 

Na gezegd te hebben blij te zijn vanui t 
het Maitreya Inst i tuut een bijdrage te 
mogen leveren aan de studieweek en ie
dereen begroet te hebben, begon Ges
he Konchog Lhundup met : 

Er is verzocht een idee te geven van 
de opvat t ing van het boeddhisme over 
oorzaak en gevolg, of de we t van kar
ma, en over het proces van wederge-
boor te , of re'incarnatie. Het hoofdpr in -
clpe waar in het boeddhisme alles o m 
draait en alles door wo rd t verklaard, is 
de we t van oorzaak en gevo lg , de we t 
van de karma. Er bestaan verschil lende 
opvat t ingen over de manier waarop de 
hele wereld en alles wa t zich daarin 
voor tbeweegt to t stand is gekomen . Er 
zijn groepen mensen die ervan uitgaan 
dat er een oppermacht ig wezen is, dat 
deze planeet met alles wat zich erop be-
v indt , heeft gecreeerd. Dat is een visie 
die wo rd t aangehangen door verschi l
lende geloofsover tu ig ingen, zoals bi j
voorbeeld het hindoe'i'sme. In het 
boeddhisme word t de kreatie van de he
le planeet met alles wa t zich erop be-
vindt en de vele andere planeten ver
klaard door de we t van karma. 

Er zijn in het algemeen twee groepen 
van verschijnselen die w e kunnen on -
derscheiden op deze planeet, dat zijn de 
dingen en de wezens; de omgev ing en 
de omstandigheden en de wezens die 
van die omgev ing en die omstandighe
den gebruik maken. Al die materie is de 
kreatie van alle wezens die daar gebruik 
van maken. Al le f i jne d ingen , alle mooie 
objekten en alle plezierige gebeurtenis-
sen zijn het gevolg van posit ieve akt iv i
te i ten van de wezens die de mooie ob
jekten of de plezierige gebeurtenissen 
mogen ervaren. Evenzo zijn alle verve-
lende gebeurtenissen, zoals oor logen 

en gevechten, ziekten en andere verve-
lende omstandigheden het gevolg van 
negatieve akt iv i tei ten die door de we
zens die gekonfronteerd worden met 
die vervelende ervaringen zijn ge
creeerd. Evenzo zijn de bergen, de bos-
sen, de b o m e n , de b loemen allemaal 
het produkt van het kol lektieve karma 
van de wezens die van deze dingen kun
nen genieten of daarmee worden ge
konf ronteerd. 

SCHEPPENDE ENERGIE 

Waar komt dat karma, die scheppen-
de energie van karma vandaan? Die 
komt in de eerste plaats voor t uit de 
geest van de levende wezens. De karmi-
sche scheppende energie wo rd t meege-
dragen als indruk op het bewustzi jn van 
elk levend wezen individueel. De geest 
van elk levend wezen bestaat sinds on -
heugelijke t i jden. Er is geen begin dat 
kan worden aangewezen van het be
wustz i jn . De aard van het bewustzi jn 
zelf is noch posit ief noch negatief maar 
is neutraal. Als een wezen in kontakt 
komt met bepaalde omstandigheden en 
objekten, dan word t die neutrale geest 
be'i'nvloed door de ervaring of waarne-
m ing , en dan kan zo 'n neutrale geest 
positief of negatief w o r d e n . Als de neu
trale geest van een levend wezen een 
bijzonder aantrekkeli jk objekt tegen-
komt , dan zaI vri jwel elk gewoon wezen 
onmiddel i jk gehecht raken aan de 
schoonheid ervan. Vanui t die gehecht
heid ontstaan negatieve akt iv i te i ten, 
ontstaat negatieve karma, dat wi l zeg
gen: destrukt ief . Als een levend wezen 
met een van nature neutrale geest een 
afstotend of lelijk objekt tegenkomt , of 
iets dat met afkeer wo rd t ervaren, dan 
zaI er agressie on tw ikke ld worden en 

door die agressieve houd ing wo rd t ne
gatief karma gecreeerd. 

Dus w e zien dat het voor gewone w e 
zens, die hun geest niet onder kontrole 
hebben, afhankeli jk is van de soort ob
jekten die w o r d t on tmoe t of de van na
ture neutrale geest een posit ieve, 
konstrukt ieve, of een negat ieve, 
destrukt ieve, houding aanneemt. Een 
ander voorbeeld is: wanneer iemand 
met een van nature neutrale geest 
denkt aan, of in kontakt komt met , een 
bijzonder inspirerende spirituele leraar, 
dan zaI de geest een posit ieve wend ing 
krijgen door de positieve gedachten die 
opkomen . Van uit zo 'n posit ieve 
geesteshouding worden dan posit ieve 
dingen gedaan, w o r d t posit ief karma 
gecreeerd. 

VIER FEITEN 

De Boeddha heeft over karma vier 
fei ten onderwezen. Het eerste feit is dat 
karma zeker is, dat wi l zeggen dat posi
t ieve daden alti jd posit ieve gevolgen 
hebben en dat negatieve daden alt i jd 
negatieve gevolgen hebben. Deze 
eerste verklaring van de Boeddha heeft 
eigenli jk twee aspekten: allereerst heeft 
de Boeddha gezegd dat als een oorzaak 
is gecreeerd het gevolg zeker zaI ko
m e n . Bovendien heeft de Boeddha ge
zegd; als er een posit ieve oorzaak is, zai 
er een posit ief gevolg zi jn; als er een ne
gatieve oorzaak is, zaI er*een negatief 
gevolg zi jn. Dat zijn de zekerheden van 
karma. 

Een tweede feit dat de Boeddha heeft 
onderwezen over het principe van kar
ma is, dat alle akt iv i tei t de neiging heeft 
toe te nemen. Dat wi l zeggen dat van 
een oorzaak een heleboel gevolgen kun-



nen komen; dat een kleine aktivi teit heel 
grote ef fekten kan hebben. 

De derde zekerheid ten aanzlen van 
oorzaak en gevolg is, dat w e geen ge
volgen zullen on tmoeten als w e de oor
zaken niet hebben gecreeerd. Van alles 
wa t we ervaren, of dat nu prett ig is of 
vervelend, hebben w e zelf ooit de oor
zaak gecreeerd. Als we iets niet erva
ren, dan is dat omdat we daarvoor de 
oorzaak niet hebben gecreeerd. 

De vierde zekerheid ten aanzien van 
karma is; als eenmaal een oorzaak is ge
creeerd zaI het gevolg niet ui tbl i jven. 
Als w e eenmaal iets gedaan hebben, 
dan zaI daar zeker een gevolg door ont 
staan. Een gevolg kan wel eens heel 
lang ui tbl i jven. Het hoeft zelfs niet in dit 
leven ervaren te wo rden . Het kan best 
in volgende levens ervaren w o r d e n . 
Maar het zaI zich zeker een keer voor-
doen. 

L I C H A A M , SPRAAK EN GEEST 

Dus karma - het Sanskriet w o o r d 
'karma' is in het Nederlands 'oorzaak en 
gevo lg ' - heeft zowel betrekking op de 
akt ivi tei ten van l ichaam, spraak en 
geest, als op de indruk van die akt ivi tei
ten , die we op ons eigen bewustzi jn 
meedragen. Al le akt ivi tei ten die w e 
voor tdurend doen, hebben op een ge
geven moment een gevo lg . Dat gevolg 
zaI zich manifesteren in de vorm van 
een ervar ing. Er zijn twee soorten erva
ringen die w e allemaal kennen; w e kun
nen fi jne prett ige gelukservaringen heb
ben, of vervelende, el lendige, pijnll jke 
ervar ingen. 

Doorgaans is het zo dat alle posit ieve 
akt ivi tei ten die w e doen met l ichaam 
(handel ingen), met spraak (door te 
spreken) of met onze geest (in gedach
ten) vroeger of later een gelukservaring 
to t gevolg hebben. Terwij l al ons lijden 
bet gevolg is van destrukt ieve aktivitei
ten die we in het verleden hebben ge
daan. Het is onmogel i jk dat uit destruk
tieve akt ivi tei ten van l ichaam, spraak en 
geest een gelukservaring kan voor tko-
men . Dat is in feite een natuurwet . W e 
zien in de natuur dat als w e een zaadje 
van een appelboom planten een appel-
boom krijgen en geen pereboom. Als 
w e een bepaalde b loem w i t wensen, 
moeten we een zaadje voor een w i t te 
b loem in de grond s toppen. W e moeten 
dat zaadje bovendien goed behandelen, 
dan krijgen we een plant met w i t te bloe
men . Dat is gemakkeli jk te begri jpen 
nietwaar. Evenzo moeten w e oppassen 

waar het ons eigen leven en onze eigen 
spirituele ontwikke l ing betreft . Als w i j in 
een volgend leven weer als mens wil len 
leven, en dan niet zomaar als een arm 
mens in een vervelend land maar graag 
in een vrij land, waar w e niet teveel 
moeite hebben met de noodzakeli jke le-
vensbehoef ten, waar w e gelukig en 
komfortabel kunnen leven, zodat w e de 
tijd hebben voor onze geesteli jke ont
wikkel ing, dan moeten we daar nu de 
oorzaken voor creeren; dan moeten w e 
daar nu de zaadjes voor in de grond 
s toppen. 

W I J SCHEPPEN ONZE SITUATIE 

Als w e kijken naar de situatie waarin 
wi j op het ogenbl ik verkeren, dan kun
nen we aan onze eigen individuele situ
atie zien wa t we in het verleden ge-
presteerd hebben. Alles wa t we nu be-
leven, is een manifestat ie van oorzaken 
die w e in het verleden zelf hebben ge
creeerd. W e zien dat we het er niet al 
te slecht afgebracht hebben, wan t w e 
hebben allemaal een waardevol men
senleven, we hebben allemaal alle men-
tale fakultei ten intakt , w e leven in een 
vrij land, enzovoort . Dus kunnen w e 
wel zeggen dat we het niet slecht ge
daan hebben. Maar we zien ook dat er 
een heleboel verschil len zijn tussen elk 
van ons. De een heeft een groot li
chaam, de ander heeft een klein li
chaam. De een kan gemakkeli jk leren, 
de ander kan moeili jk leren. De een 
heeft b lond haar, de ander heeft donker 

haar. A l die verschil len zijn allemaal ont 
staan door verschil lende akt ivi tei ten die 
wi j in onze vorige levens hebben ge
daan. Er zijn waarschijni i jk onder ons 
mensen die heel erg rijk zijn en er zijn 
mensen, die volgens Nederlandse be-
gr ippen, vrij arm zi jn. Ook dat verschil is 
verklaarbaar uit vorige levens. De men-
sen die nu rijk zi jn, hebben in vorige le
vens veel weggegeven; in ieder geval 
hebben ze mentaal veel wegegeven, de 
wens gehad weg te geven. Daaruit is 
hun huidige r i jkdom voor tgekomen. 
Terwij l de mensen die nu elk dubbelt je 
moeten omdraaien in het verleden 
gierig zijn geweest. Al le mensen die in 
dit leven een aantrekkeli jk l ichaam heb
ben, die niet alleen gezond zi jn, maar 
ook groot , stevig en knap, hebben in 
een vorig leven bijzonder veel geduld 
beoefend. Al le mensen die in dit leven 
klein zi jn, en die er zo uitzien dat eigen
lijk n iemand ze graag ziet, hebben in 
een vorig leven geen geduld beoefend. 

Het is heel interessant o m de we t van 
oorzaak en gevolg niet alleen theore-
t isch te benaderen, maar ook na te gaan 
in hoeverre we uit onze huidige situatie 
kunnen afleiden wa t we in vorige le
vens goed of verkeerd hebben gedaan, 
wan t dat is heel erg zichtbaar. 

Het is logisch volgens de we t van 
oorzaak en gevolg dat iemand die ge
zond is en een gemakkel i jk en komfor ta
bel leven Ieidt, die goede omstandighe
den en die goede fysieke kondit ie er-
gens aan te danken heeft. Die komen 
niet uit de lucht val len. Ze zijn het ge
volg van posit ieve energie die in het ver
leden is gecreeerd door posit ieve, of 
konstrukt ieve akt iv i te i ten. Het is be
kend dat iemand die gezond is en er 
goed uitziet gemakkeli jker benaderd 
wo rd t en veel vr ienden heeft , terwi j l ie
mand die bi jvoorbeeld erg lelijk is, of al
t i jd ziek is, veel moeili jker vr ienden kan 
maken . Ook dat is karmisch bepaald. 
W e zien dus dat , hoewel w e allemaal 
mensen zijn en in fei te, zoals w e hier zit
ten allemaal ontzet tend fortuinl i jk z i jn, 
er toch tussen ons verschil len zijn waar 
te nemen. 

KOLLEKTIEF K A R M A 

Dat Is een voorbeeld, en ook niet 
meer dan dat , over verschil len en geli j-
kenissen tussen wezens die een be
wustz i jn hebben. Er wo rd t in het boedd
hisme een groot onderscheid gemaakt 
tussen wezens die een bewustzi jn heb-



ben en dingen die dat niet hebben, zo
als in bergen in mijn land en wei landen 
hier in Neder land. Over het algemeen 
zijn die d ingen het produkt van kollek-
t ief, of gemeenschappel i jk karma. Zo 
kunnen w e stellen dat w i j hier in een bij
zonder rijk land leven, dat bedekt is met 
groene, drassige wei landen, dat hier 
overal veel b loemen groeien en dat hier 
overal mooie wegen l iggen, waar je 
overheen kunt scheuren. Dat is allemaal 
het gevolg van posit ief gemeenschap
pelijk karma. Het feit dat de meesten 
hier in Nederland zijn geboren, is te 
danken aan het feit dat zij allemaal ge-
l i jksoortige akt ivi tei ten hebben verr icht , 
waarvan het gevolg is dat w e nu van dit 
pracht ige land mogen genieten. 

W e kunnen ook hier weer de gelijke-
nis z ien, en de verschil len on tdekken. 
Hoewel Nederland in het algemeen er-
kend word t als een bijzonder rijk en wel 
varend land, zijn er t och mensen die in 
Nederland een minder goed leven lei-
den , niet gelukkig zi jn, die gewoon veel 
meer moeite hebben dan de gemiddelde 
Nederlander o m zichzelf of hun famil ie 
op gang te houden . Als we het hebben 
over de manier waarop dit vrij objekt ie 
ve stuk g rond , Neder land, ervaren 
w o r d t dan zien w e dat dat door verschi l
lende mensen heel verschil lend w o r d t 
gezien. W a t de een fi jn v indt , v indt de 
ander misschien vreselijk. Zo zien w e 
dat mensen heel verschil lende visies 
hebben op wa t op het eerste gezicht 
precies hetzelfde objekt li jkt te zi jn. En 
of w e het nu fi jn v inden of vervelend, 
het feit dat we hier op dit stukje drassi
ge grond wonen is op de eerste plaats 
te danken aan ons eigen karma, de hoe-
veelheid positieve en negatieve energie 
die we op ons bewustz i jn meedragen. 

Daarom word t in het boeddhisme ge
zegd dat karma het scheppende princi
pe is, niet alleen omdat karma, dat door 
wezens gecreeerd is op zijn beurt weer 
alle omstandigheden en alle objekten 
o m hen heen creeert, maar ook omdat 
het door karma komt of w e iets als f i jn 
of vervelend ervaren. Of w e iets als f i jn 
of vervelend ervaren komt door de hoe-
veelheid posit ieve en negatieve indruk-
ken die w e zelf voor tdurend opn ieuw 
opdoen . Aan de hand van een voor
beeld kunnen w e duideli jk maken hoe 
een bepaald karma onze visie bepaalt. 
Als een man en een v rouw naar elkaar 
ki jken, die niets met elkaar te maken 
hebben, dan zaI er een vrij neutrale 
waarneming zi jn. Als daarentegen een 

man verl iefd is op een v r o u w , dan zaI hij 
die v rouw zien als fantast isch, moo i , 
erg vriendelijk en als de allerliefste die er 
te vinden is. Dan word t er een heel an
dere visie gecreeerd. 

LANGE TERMIJN DENKEN 

Het is voor ons vooral van belang dat 
w e op lange termi jn gaan denken, dat 
w e onze visie niet beperken to t dit le
ven . We moeten inzien dat alle f i jne d in
gen en alle vervelende dingen die w e nu 
ervaren uit vorige levens komen, en dat 
we nu de macht in eigen handen heb
ben om ervoor te zorgen dat het in de 
toekomst nog beter met ons zaI gaan. 
W a t we nu ervaren daar is wein ig aan te 
veranderen, dat is in vorige levens ge
creeerd en eerder in dit leven. Maar de 
toekomst is nog een onbeschreven 
b lad. Dat kunnen w e nu zelf gaan invul-
len. Daarom zeggen w e al t i jd: de waar-
heid is eigenlijk heel s impel , we wi l len 
allemaal gelukkig zijn en we wi l len niet 
l i jden. Omdat we allemaal gelukkig w i l 
len zijn, is het b roodnod ig , absoluut 
noodzakeli jk, dat w e nu onmiddel i jk de 
oorzaak gaan creeren o m in de toe
komst gelukkig te kunnen zi jn. 

Daarom is het goed wanneer w e er af 
en toe over na kunnen denken wa t we 
eigenlijk wi l len en wa t w e eigenlijk 
graag zouden ervaren in een volgend le
ven , of later in dit leven. Daarna kunnen 
we een beslissing nemen wa t w e nu 
kunnen doen om dat werkel i jk te kun
nen ervaren in de toekomst . Als we bij
voorbeeld heel rijk wi l len zijn in de toe
komst , moeten we nu erg vri jgevig zi jn. 
Als we een heilige wi l len w o r d e n , of dat 
nu in een boeddhist ische tradit ie is, of 
in een andere tradi t ie, dan moeten w e 
een methode aanwenden o m onze ne
gatieve neigingen te overwinnen en on
ze geest te zuiveren. Als w e het boedd
haschap wi l len bereiken dan moeten w e 
stap voor stap het pad bewandelen dat 
de Boeddha daarvoor heeft ui teenge
zet. 

Hetzelfde geldt voor vervelende erva
r ingen. Niemand wi l ziek zi jn, l i jden, of 
andere vervelende ervaringen hebben, 
dus moeten w e ervoor zorgen dat w e de 
oorzaken daarvoor niet creeren, en 
voorzover er al oorzaken gecreeerd zi jn, 
die zuiveren en uit de w e g ru imen. Het 
enige waar w e vat op hebben zijn de 
oorzaken. Als de gevolgen zich eenmaal 
mani festeren, is het moeili jk daar nog 
iets aan te veranderen. Dat begri jpen 

w e als w e bi jvoorbeeld weer nadenken 
over het feit dat iemand een klein of 
groot l ichaam heeft door akt iv i tei ten in 
het ver leden. Als je eenmaal een klein l i
chaam hebt , is het moeil i jk daar een 
g roo t l ichaam van te maken. Dat moet 
je doen voordat het l ichaam zich mani 
festeert , bij de oorzaak. W e moeten dus 
inzien dat vooral die oorzaak ontzet tend 
belangri jk is. En daarmee hebben w e 
dan ons geluk in eigen handen. 

Als w e de oorzaken zorgvuld ig cree
ren, kunnen w e ervoor zorgen dat die 
oorzaken to t r i jping komen door de o m 
standigheden te creeren waarb innen die 
oorzaken to t r i jping kunnen komen . Er 
isdan geen enkele reden meer waarom 
w e niet steeds meer geluk zouden erva
ren. W e hebben het zelf in de hand w a t 
er met ons gaat gebeuren 

STERVEN 

Alle posit ieve indrukken, die we op
doen door posit ieve akt iv i te i ten, laten 
een indruk na op ons bewustz i jn . Als 
w e sterven gaat ons mentale bewustz i jn 
uit ons l ichaam en gaat de bardo-fase 
in; de fase tussen sterven en wederge-
boor te , of reincarnatie. Uit de bardo, of 
de tussenfase, zoekt het bewustz i jn een 
n ieuwe bes temming, een n ieuw l i
chaam; het zoekt u i tdrukk ing te krijgen 
in een grofstoffel i jk l ichaam. Of dat een 
goed l ichaam, een goede bes temming , 
zaI zijn of een slechte, ongelukk ige 
bestemming hangt af van de lading van 
het mentale bewustz i jn . 

Zoals w e op het ogenbl ik leven, 
bestaan w e op basis van ons l ichaam. 
Ons l ichaam, dat weten w e allemaal 
hoewel we daar niet voor tdurend bij 
st i lstaan, is een bijzonder ti jdelijke aan-
gelegenheid. Dit l ichaam valt weer uit-
een in de elementen waarui t het bestaat 
en dan gaat het bewustz i jn , de geest, 
alleen verder. De geest t reedt de tus
senfase b innen, die in het Tibetaans 
'bardo ' , dat w i l zeggen 'er tussen in ' 
w o r d t genoemd , de fase tussen het 
sterven en het n ieuwe leven. Het ster-
vensproces en de manier waarop de ele
menten waarui t w i j bestaan een voor-
een ophouden de basis te zijn van ons 
bestaan, is een bepaald proces, dat in 
het westen helaas nog wein ig bekend 
is. Zoals wi j we ten bestaat niet alleen de 
natuur o m ons heen uit aarde, water , 
vuur en lucht , maar ook ons eigen li
chaam bestaat uit het vaste (aarde), het 



vioeibare (water) , de warmte (vuur) en 
de lucht . Ons l ichaam is een samen-
voeging van die elementen en w e heb
ben het in deze vorm te danken aan on
ze vader en moeder. Bepaalde elemen
ten hebben we van vaderskant, andere 
van moederskant . Zo is door de Boedd
ha verklaard dat w e het beenderstelsel, 
het beenmerg en de energieen te dan
ken hebben aan onze vader en het 
b loed, het viees en de huid meegekre-
gen hebben van onze moeder. 

Door het samenkomen van drie fak-
toren in de baarmoeder zijn w e ontw ik 
keld to t het wezen dat we nu zi jn; een 
kombinat ie van l ichaam en geest, die in 
het boeddhisme verder wo rd t verdeeld 
in vijf aggregaten, behalve het l ichaam 
hebben we gevoelens, onderschei-
d ingsvermogen, de mentale fakoren en 
zes vormen van primair bewustz i jn . Het 
bewustzi jn dat we nu hebben, de per
soon die we nu zijn, is niet lets dat voor t 
gekomen is uit het sperma en het ovum 
van onze ouders. Het bewustzi jn 
bestond al lang en is ingedoken, kun je 
zeggen, bij de koncept ie, in het sperma 
en het ovum. Dus in feite zijn wi j ons 
bewustz i jn . De persoon is het bewust

zijn dat tijdelijk een bepaald l ichaam 
heeft als basis voor zijn u i tdrukk ing, zijn 
bestaan. Hoewel er zeker een nauwe 
band bestaat tussen de geest en het li
chaam, wo rd t die band verbroken wan
neer w e sterven. 

ELEMENTEN V A L L E N UITEEN 

Als we sterven vallen de elementen 
waarui t ons l ichaam bestaat een voor-
een w e g als basis voor ons bestaan. A l 
lereerst valt het aarde-element w e g , 
dan het water-e lement , dan het 
warmte-e lement en dan het lucht-
element. Als het aarde-element op-
houdt te funkt ioneren, dan kunnen w e 
ons l ichaam niet meer bewegen; er 
treedt verstijving in en ook de transpiratie 
houdt op . Een uiterlijk teken is dat het li
chaam niet meer transpireert, een inner
lijk teken is dat de persoon die aan het 
sterven is het l ichaam niet meer kan be
wegen . Het aarde-element is verbonden 
met het vorm-aggregaat , dat wi l zeggen 
dat het l ichaam moeili jk te bewegen valt 
voor de stervende persoon, het houdt 
ook in dat de visuele zintuigeli jke 
kracht, het zien, ophoudt . De ogen ver-
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Starren, als ze open waren gaan ze niet 
meer d icht , als ze dicht waren gaan ze 
niet meer open. De persoon staart voor 
zich uit en neemt niets meer waar. Op 
dat moment is het enige dat de sterven
de persoon waarneemt een soort waas. 
Ook de kleur van het l ichaam, de vital i-
tei t , de ui tstral ing, verdwi jn t . Het inner
lijke teken voor de stervende is de waar
neming van waz igheid , wat aanduidt 
dat het aarde-element, of het vaste ele
ment , wegval t . 

Als het water-e lement wegva l t , d ro-
gen alle v ioeistof fen in het l ichaam o p . 
De stervende krijgt een ontzet tende 
droge m o n d . Het bloed gaat langzaam 
stol len en andere vioeistof fen in het l i 
chaam en in de verschil lende klieren 
funkt ioneren niet meer. Dat zijn de uit
erlijke tekenen. Innerlijk is er een visj-
oen , of waarneming , van s toom. 

Als het warmte-e lement ophoud t te 
funkt ioneren, houdt de spijsvertering 
op en koelt het l ichaam af. Het vermo
gen van het proeven en slikken houdt 
op . En het derde aggregaat, dat van on-



derscheiding, houdt op te funk t ioneren, 
dat w i l zeggen dat de stervende per
soon niet meer weet w ie er in de buurt 
aanwezig is. Een innerlijk teken van het 
wegval len van het vuur-element is, dat 
er een visioen van vuurvl iegjes, of von -
ken, waargenomen w o r d t . 

Als het lucht-e lement ophoud t te 
funk t ioneren, houdt de stervende per
soon op met het ademhalen en alle sub-
tiele energieen in de verschil lende meri-
dianen en subtiele energiekanalen ko
men samen in het hart-chakra, het hart-
cen t rum. Het uiterli jke teken is dat de 
stervende ophoud t met het ademen, 
het innerlijke teken is dat de persoon 
zelf merkt dat alles is samengetrokken 
in het har tcent rum. Men ervaart een vi 
sioen van vaag w i t l icht. 

Vervolgens wo rd t de subtiele energie 
verder samengetrokken to t een nog 
subtielere vorm van energie, en dan 
word t w i t l icht waargenomen dat ster-
ker is en veel helderder is dan bij het 
opiossen van het luchte lement . Het 
wo rd t gezegd dat dit l icht zo helder is 
als de maan in een berglandschap in 
een herfstnacht. De geest is dan ook vrij 
helder, zo helder als een herfstnacht 
waar in geen enkele wo lk aan de hemel 
is. Uit dit heldere w i t te l icht ontstaat het 
donkerrode visioen dat is als een onder-
gaande zon aan de zeekust; het is een 
vo lkomen rode ervaring van rood l icht. 
Daarna gaat de stervende een donkere 
periode in. Uit die donkere fase ont-
waakt men in , wa t genoemd w o r d t , het 
heldere licht van de dood . Het heldere 
licht van de dood is een zeer interessan
te ervaring die w e allemaal zullen bele-
ven als w e sterven. Dit heldere licht van 
de dood is bruikbaar voor alle mensen 
die zich geoefend hebben o m te werken 
met het helder- l icht-bewustzi jn, het al-
lersubtielste niveau van bewustzi jn dat 
w e spontaan ervaren. Op dat momen t is 
er de mogel i jkheid dit allersubtielste be
wustz i jn dat w e ervaren in het heldere 
licht van de dood te t ransformeren in 
verl icht ing. Dat is mogei jk omdat het be
wustz i jn op dat momen t subtieler is dan 
w e het ooit hebben ervaren. Gedurende 
ons leven hebben w e te maken met alle 
grove vormen van bewustz i jn ; de zintui
gelijke vormen van bewustz i jn . we ho-
ren, w e zien, w e voelen, ru iken, proe
ven . Bovendien is ons mentale bewust
zijn vrij grof ; w e hebben steeds onge-
kontroleerde gedachten die opkomen . 
Maar op het moment van het heldere 
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l icht van de dood zijn al die grove vor
men van bewustzi jn opgehouden te 
bestaan en bestaat alleen het helder-
l icht -bewustz i jn . Dat helder-l icht-
bewustzi jn van de dood bevindt zich op 
dat momen t in het har t -cent rum en is 
onverbrekel i jk verbonden met de aller
subtielste l ichameli jke energie, die w e 
de ' levendragende' energie noemen. 

DE VERLICHTING REALISEREN 

Iemand die ervaring heeft met het 
soort tantr ische meditat ies waarbi j het 
s terven, de tussenfase en de wederge-
boorte als het pad naar de ver l icht ing 
worden genomen, kan op dat moment 
een heel stuk verder komen met de per
soonli jke spirituele on tw ikke l ing , zo niet 
het hoogste niveau van evolut ie, het 
volmaakte boeddhaschap, de ver l ich
t ing bereiken. 

Iemand die geen ervaring heeft met 
dit soort meditat ies, zaI van uit het hel
dere l icht van de dood in de tussenfase, 
de bardo, te rech tkomen. Het is gemak
kelijk waar te nemen of iemand al dan 
niet met het heldere licht van de dood 
werk t . Iemand die mediteert t i jdens het 
heldere licht van de dood en dus pro
beert daarmee verder te komen in de 
beoefening door gebruik te maken van 
de bijzondere situatie, kan wel weken-
lang in dat heldere licht van de dood 
verbl i jven, is dan in feite nog in zijn of 
haar l ichaam en is nog niet dood . Dat is 
direkt waarneembaar omdat het li
chaam niet begint te ru iken. Pas als het 

bewustz i jn het l ichaam verlaat, begint 
het l ichaam te ru iken. Dan is het l i 
chaam verder ook waardeloos, wan t 
dan gaat het bewustz i jn verder zonder 
dat l ichaam. 

SUBTIEL L t C H T - L I C H A A M 

W a t er dan gebeurt? Uit het heldere 
l icht van de dood w o r d t dan een ge
w o o n iemand, die geen medi tat ie tech-
niek hanteert , opeens wakker , zou je 
kunnen zeggen, in de tussenfase en 
heeft dan een etherisch l ichaam; een 
subtiel l icht- l ichaam dat overal door-
heen kan en zich verplaatst met de snel-
heid van de gedachte. Het wezen met 
zo 'n subtiel etherisch l ichaam w o r d t 
een 'bardo-wezen ' genoemd. Het heeft 
alle zintuigeli jke vermogens, kan zien, 
horen , ru iken, proeven en voelen en is 
dus in staat alles o m zich heen waar te 
nemen. Het etherische bardo- l ichaam 
heeft de vorm van de komende weder-
geboor te ; iemand die voorbestemd is 
door zijn of haar eigen karma, o m als 
bond te worden gereincarneerd, zaI in 
de bardo het etherische l ichaam hebben 
van een bond . Iemand die een goede 
wedergeboor te gaat nemen, zaI in de 
bardo-fase het etherische l ichaam heb
ben van die goede wedergeboor te . Zo 'n 
bardowezen is karmisch gedreven op 
zoek naar een n ieuw l ichaam. Op het 
m o m e n t dat zo 'n l ichaam word t gevon
den , verlaat het bewustzi jn het etheri
sche bardo- l ichaam en manifesteert 
zich in een grofstof fe l i jk l ichaam, in een 
baarmoeder, of waar dan ook . 

Ook in deze bardo-periode is het voor 
degenen die geoefend zijn mogel i jk spi
rituele stappen te ondernemen o m ver
der te komen door gebruik te maken 
van het feit dat men een etherisch l i
chaam heeft dat overal doorheen kan 
en reist met de snelheid van de gedach
te . 

Er valt nog veel te vertellen over de 
bardo en ook over de wedergeboor te en 
over het hele proces van koncept ie , 
maar helaas is er niet zoveel t i jd meer. 
W e zullen het dus hierbij moeten laten. 

Als u oprecht geVnteresseerd bent 
meer te horen over de hele visie Van het 
boeddhisme op leven en d o o d , dan kan 
er wel l icht een vervolg van deze lezing 
gegeven worden op een ander t i jdst ip. 

Vertal ing t i jdens de lezing: Gelong 
Thubten Tsepel (Hans van den Bogaert) 

Transkr ipt ; Marianne van der Horst-
Lem 



DR. ALEX BERZIN OVER TIBETAANSE 
STERRENKUNDE EN ASTROLOGIE 
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Er zijn twee onderdelen bij dit astrolo-
gische materiaal. Het ene-^wordt ge
noemd 'w i t te berekeningen' en het an
der 'zwarte berekeningen' . Dit is eigen
lijk een afkort ing voor Indiase bereke
ningen en Chinese berekeningen, o m 
dat de Tibetaanse namen voor India en 
China betrekking hebben op de voor-
naamste kleuren van de kleding die 
werd gedragen door de mensen in deze 
landen. Zo betekent India 'het wi jdse 
land waar de mensen voornamel i jk w i t 
te kleren dragen' en China 'het wi jdse 
land waar de mensen voornamel i jk 
zwarte kleren dragen ' . Dus de indeling 
van het Tibetaanse astrologische mate
riaal in w i t te en zwarte berekeningen 
verwi jst naar de afkomst van het materi
aal uit India of China. 

Het Indiase materiaal komt in de 
eerste plaats uit de Kalachakra-tantra of 
t i jdkr ingen-tantra. In deze tantra pre-
senteert de Boeddha uiterl i jke, innerli jke 
en alternatieve t i jdkr ingen, of kr inglo-
pen. De uiterli jke t i jdkr ingen behande
len de bewegingen van de planeten 
door het hemelru im en de verschil lende 
t i jdkr ingen of t i jdsindel ingen zoals de ja
ren, maanden, dagen, enzovoor t , en 
verschaften de basis voor de kalender. 
De innerli jke t i jdkr ingen behandelen de 
kr inglopen van de energieen en de 
ademhal ing door het l ichaam, die para-
lellen ver tonen met de kr inglopen van 
de uiterli jke were ld . Verder zijn er alter
natieve t i jdkr ingen, de verschil lende 

Een van de tradit ionele wetenschappen die bestudeerd worden in Tibet staat let-
terlijk bekend als sterren- of ster-berekening. Dit is een studier icht ing die w iskunde, 
sterrenkunde en astrologie omvat , Het beschri j f t de berekeningen die gebruikt wor
den voor het bepalen van de bewegingen van de planeten en hun posities in de he-
mel ru imten, en de berekeningen voor het samenstellen van de kalender en het 
voorspellen van zons- en maansverduister ingen. 

De studie omvat ook de astrologische berekeningen die gebruikt worden voor 
persoonli jke horoskopen en voor de informat ie die we vinden in de Tibetaanse al-
manak met betrekking to t de dagen on de t i jden van de dagen die gunst ig of on -
gunst ig zijn voor het beginnen van verschil lende akt iv i te i ten, zoals zaaien en 
oogsten enz. 

meditat ieve beoefeningen van Kalacha
kra, die worden gebruikt om kontrole te 
krijgen over deze kr ing lopen, zodat de 
energieen in het l ichaam kunnen wor
den gebundeld voor het bereiken van 
ver l icht ing en het volledig realiseren van 
ons potent ieel , teneinde in staat te zijn 
iedereen voordeel te bezorgen. 

B A S I S M A T E R I A A L 

Daarom presenteert het basismateri-
aal van de Kalachakra-tantra in samen-
hang met de uitleg van de uiterli jke t i jd
kr ingen, de bron voor alle berekeningen 
en interpretaties die gebruikt worden bij 
het bepalen van de posit ie van de plane-
ten in de hemelru imten, en voor het ma
ken van een kalender. Vervolgens o m 
vat dit Kalachakra-materiaal aspekten 
die gaan over astrologie en het bepalen 
van de gunst lgheid van verschil lende 
gebeurtenissen. Er is specifieke infor
matie hierover die toegespitst is op de 
Kalachakra zelf in verband met de 
aspekten van de planeten. Dan is er ma
teriaal te v inden in de Kalachakra-tantra 
dat bekend staat als ' opkomend uit de 
kl inkers' . Er is een andere tekst die dit 
behandelt genaamdt de 'Sva 
Rodhaya-tantra ' die de karakteristieke 
ken van het Sanskriet-alfabet en het 
klanksysteem van klinkers en medekl in-
kers in onderl ing verband brengt met de 
verschil lende astrologische interpreta
ties van de posities van de planeten. 

Deze twee aspekten van de Indiase 
kant van de Tibetaanse sterrenkunde en 
astrologie hebben dezelfde achtergrond 
als de Indiase Hindoe-systemen. Daar
o m komen bepaalde elementen overeen 
met elementen die ook gevonden wor
den in het Griekse systeem van sterren
kunde en astrologie wa t betreft het ge
bruik van de zodiac zoals w i j dat kennen 
in het wes ten . Toen de Boeddha de 
Kalachakra-tantra onderwees in Zuid-
India deed hij dat in de termen van het 
materiaal en de benadering die bekend 
was in het India van die t i jd en verhel-
derde hij het voor degenen die in die t i jd 
leefden. 

De Chinese kant van de berekeningen 
die gebruikt worden in de Tibetaanse 
astrologie behandelt voornameli jk per
soonli jke horoskopen en maakt hiervoor 
gebruik van magische v ierkanten. In de
ze v ierkanten, met negen plaatsen voor 
getallen in drie rijen van drie, of je nu 
horizontaal gaat of vertikaal of diago-
naal, komt de optel l ing steeds op het
zelfde ui t . Deze magische vierkanten 
vonden later hun weg naar de Arab i -
sche sterrenkunde en astrologie. 

Van de Chinese kant komen de kr ing
lopen van de dieren, zoals het jaar van 
de t i jger, of het aap-jaar en de presenta
tie van de vijf e lementen: aarde, water , 
vuur, hout en metaal . Binnen de kon
tekst van deze presentatie van de vijf 
e lementen is er een verhandel ing waarin 
beschreven word t weIke elementen de 



moeder zijn van de andere e lementen, 
weIke het kind zijn van de andere ele-
meten , weIke de vi jand zijn en weIke de 
vr iend. Dit houdt verband met de inter-
pretatie wanneer twee elementen bij el
kaar komen. Deze Chinese verzameling 
van vijf e lementen is anders dan de vijf 
e lementen die van de Indiase kant ko
m e n : aarde water , vuur , lucht en ru im
te . 

Daarnaast wo rd t er ook gebruik ge
maakt van verschil lende aspekten van 
de 'I Ch ing ' , of het boek der veranderin
gen. Door systemen afkomst ig uit 
Centraal-Azie zien w e verdere on tw ik -
kel ingen die de vijf e lementen van de 
Chinese kant in onder l ing verband bren
gen met de kr ing van de twaal f dieren 
van de dierenr iem, waarui t de kr ingloop 
van zestig jaar ontstaat . De Chinese 
kant van het astrologische materiaal 
k w a m het eerst naar Tibet . Dit gebeur
de t i jdens de regering van Koning 
Dzong-sen-gam-po in de achtste eeuw. 
Hij had zowel een Chinese als een Ne-
palese v rouw en zijn Chinese v r o u w 
bracht allerlei Chinese astrologische in
format ie mee. Dit materiaal degenereer-
de enigszins in Tibet en er volgde een 
nieuwe golf van informat ie die k w a m uit 
Centraal-Azie, uit het gebied van Ko-
than . Deze twee invloeden kwamen in 
Tibet bij elkaar in het begin van de t ien
de eeuw. 

K A L A C H A K R A 

De Indiase kant van astrologisch ma
teriaal kwam in Tibet met de 
Kalachakra-tantra die tussen de dert ien-
de en veert iende eeuw werd vertaald 
door verschil lende vertalers. Het werd 
in Tibet vrij belangrijk in de Sakya tradi
t ie en ook in de vroege Kagyu tradi t ie. 
De hoo fdpunten van de Indiase en de 
Chinese kant werden gekombineerd en 
bewerkt door de Tibetanen en er ont -
wikkelden zich verschil lende tradit ies 
van Tibetaanse astrologische studies. 
Een van de overleveringsl i jnen die be
kend staat als de 'Tshurpu- l i jn ' werd be-
gonnen door de Derde Karmapa, Rang-
chun Dorje. De Derde Karmapa schreef 
in de dert iende eeuw uitgebreide kom
mentaren op de Kalachakra tant ra , ge-
baseerd op het eerste hoofs tuk van de
ze kommenta ren , dat handelt over de 
uiterli jke t i jdkr ingen, werd deze 
Tshurpu- l i jn on tw ikke ld , die vandaag de 
dag nog word t beoefend onder de Ka-
gyu 's . 

De overleveringsli jnen en kommenta
ren van de Sakya's werden on tw ikke ld 
door verschil lende meesters met verde
re kommentaren op het Kalchakra-
mater iaal , en de andere hoofdi i jn van de 
Tibetaanse astrologische studies geba-
seerd op deze tradit ie werd begonnen 
door drie grote meesters die bekend zijn 
als de drie Gyatso's, omdat elk van hen 
de naam Gyatso als deel van hun naam 
had. Dit waren Phuk-ba Lhun-drub Gy
atso en Kedrub Nor-sang Gyatso en de 
derde was Tsang-ba Gyatso. Deze gro
te meesters leefden twee generaties na 
Tsong Khapa in de vi j f t iende eeuw. De 
tradit ie die door hen on ts tond , staat be
kend als de Phug-lug of Phug-ba tradi
tie en wo rd t nu gevolgd door de Sakya, 
de Gelukpa en de Nyingma tradit ies bin
nen het Tibetaanse boeddhisme. 

De verschil len tussen deze twee be
langrijke scholen zijn niet erg groot . Het 
enige verschil is de techniek die ge
bruikt w o r d t o m een maankalender in 
samenhang te brengen met de kr ing
loop van de zon . 

Om dat te doen is het soms noodza
kelijk binnen de kalender een extra 
maand in te voeren of een maand met 
enkele dagen te bekorten zodat de 
n ieuw en de voile maan goed u i t komen. 
De specif ieke ti jd waarin de extra dagen 
worden toegevoegd of verminderd, of 
de extra maand word t toegevoegd, zaI 
enigszins verschil lend zijn in de kalen-
ders die to t stand komen door de wis-
kundige regels van deze twee tradit ies. 

INDIASE OORSPRONG 

De Tibetaanse kalender w o r d t voor
nameli jk afgeleid uit de Indiase kant van 
het astrologische materiaal uit de Kala
chakra tant ra , en is georganiseerd in 
te rmen van cyclussen van zestig jaar, 
waarvan de eerste cyclus begon in het 
jaar 1027. De gewoonte o m cyclussen 
van zestig jaar te gebruiken werd ook in 
India toegepast hoewel het in de 
Hindoe-systemen niet zoveel voo rkwam 
als in het Kalachakra-systeem. Elk van 
de zestig jaren houdt verband met de 
kr ingloop van de planeet jupi ter . Jupi ter 
maakt zijn kr ingloop door de zodiac in 
twaal f jaar, dus vijf maal twaal f , of vijf 
jupiter kr ing lopen, maken samen zestig 
jaar. Elk van de jaren in deze cyclus van 
zestig jaar w o r d t een speciale naam ge
geven en alle berekeningen, voor de po
sitie van de zon enzovoort , wo rden ge
daan in termen van een cyclus van 
zestig jaren. Het enige Chinese element 

dat hieraan is toegevoegd is dat elk van 
de zestig jaren van de jupi ter kr inglopen 
in verband gebracht is met een andere 
kr ingloop van zestig jaren gebaseerd op 
de twaal f dieren en vijf e lementen, zo
dat het vuur-aap jaar onts taat , enzo
voor t . Dit komt van de Chinese kant en 
in het bi jzonder uit de ontw ikke l ing die 
dit systeem doormaakte in Centraal-
Azie. Het is echter niet wezenli jk be
langrijk voor de berekening die gemaakt 
wo rden voor het maken van de kalen
der. De berekeningen van de kalender 
uit het Kalachakra-systeem komen 
overeen met de ontwikke l ingen van de 
oude Grieken en in het oude India. 

Het systeem is dus gebaseerd op be
paalde w iskund ige model len waardoor 
je de posit ie van de planeten en hun be
weg ingen kunt voorspel len. Het is dus 
niet hetzelfde als in het Chinese 
systeem dat heel vroeg werd on tw ik 
keld waarbi j de posit ies en de bewegin
gen van de planeten werden vast
gesteld, gebaseerd op observat ies. 

Dit kenmerk dat w e vinden in de Chi
nese kant van de astrologie werd later 
ook gebruikt door de Arabieren en toen 
de Arabische invloed naar India k w a m 
onts tonden er verschi l lende sterrenob-
servator ia, maar de vroege Hindoe-
sterrenkunde is voornamel i jk gebaseerd 
op wiskund ige model len. De oude Grie
ken gebruikten voornamel i jk meetkun-
de en verschi l lende meetkundige ver-
houdingen o m de planeten en hun baan 
te bepalen. Dit werd gedaan volgens 
een model dat de aarde als middelpunt 
gebru ik te , waarbi j de zon en de maan 
beide rond de aarde draaiden, evenals 
de bui tenste planeten mars, jupi ter, sa-
turnus, en waarbi j venus en mercur ius 
beschreven werden als manen die rond 
de zon draaien, terwi j l de zon rond de 
aarde draait . Dit was ook het geval in de 
Indiase astrologie. De Grieken on tw ik -
kelden vervolgens en systeem van 'ep i -
cy l i ' waarbi j eerst de kr ingloop van de 
verschi l lende planeten w o r d t vast
gesteld en dan w o r d t gekorr igeerd in 
een eclips door middel van epicycle. 

Al le berekeningen die hiervoor wer
den gebru ik t , werden gedaan op basis 
van meetkundige verhoud ingen. De ou 
de Indiase sterrenkunde ontw ikke lde en 
gebruikte het systeem van sinussen 
(meetkundige verhoudingsgetal len) zo
dat door middel van de s inusfunkt ie een 
dr iehoeksmet ing gedaan kon worden 
voor de epicycl i en de korrekt ie van de 
banen van de p laneten. Dit kenmerk 



vind je ook in het Kalachakra-systeem 
zoals dat naar Tibet k w a m en daar zijn 
sinus-tabellen niet vermeld maar reeds 
verwerkt in de berekeningen. In het 
Kalachakra-systeem is wel een presen
tat ie van de hemelruimte met een ver-
deling in de twaal f tekens van de zodi
ac, dat overeenkomt met het oude 
Griekse en het oude Hindoe-systeem, 
en waarin de namen hetzelfde zi jn. Een 
andere overeenkomst is de naamgeving 
van de verschil lende planeten in over
eenstemming met de dagen van de 
week. 

In het Kalachakra-systeem kwamen 
de planeten, op verschil lende t i jden op , 
ze begonnen niet allemaal tegeli jk aan 
hun omioopbanen, zoals in sommige 
Hindoe-systemen word t aangenomen, 
maar op verschil lende t i jden en op spe
cif ieke dagen, of met tussenpozen, dus 
werden de namen van de dagen van de 
week gegeven in verband met de be
paalde ti jd en plaats in de hemel , toen 
deze planeten voor het eerst opkwa-
men . 

VERDELING ZODIAC 

Een ander belangrijk kenmerk in het 
Kalachakra-syteem, zoals het naar Tibet 
k w a m , is de verdel ing van de zodiac in 
zeven en tw in t ig of acht en tw in t ig ster-
renbeelden die bekend staan als de 
maanhuizen. Dit kenmerk kwam niet 
voor in de Griekse sterrenkunde maar 
wel in de Chinese. Er zijn vele we ten -
schappeli jke diskussies over wie dit nu 
het eerst heeft u i tgevonden, de Chine
zen of de Indiers, en dat is een onder
werp waar niet gemakkeli jk uit te ko
men is. Van de Chinese kant is de bena
dering tameli jk anders, wan t het pre
senteert de zodiac niet als de voor-
naamste faktor voor het bepalen van de 
posit ies en bewegingen van de planeten 
door de hemelru imten. In de Chinese 
sterrenkunde ligt de nadruk op de 
poolster en heb je de zeven- of acht en 
tw in t ig sterrenbeelden er omheen. Het 
zijn feiteli jk acht en tw in t ig sterrenbeel
den op het vlak van de evenaar van de 
hemelru imte, met ander woorden de 
poolster is als de noordpool en deze 
acht en tw in t ig sterrenbeelden zijn als 
de evenaar eromheen en draaien rond 
de poolster, zoals de ministers en staat-
sekretarissen rond de keizer draaien in 
het cen t rum. Dit word t allemaal bespro
ken binnen de kontekst van de tradi t io
nele, oude Chinese f i losofie uit het con-
fuc ian isme. Deze acht en tw in t ig of ze
ven en tw in t ig sterrenbeelden van de In
diase kant worden beschreven in ter

men van het eigenlijke vlak van de zodi
ac. Over de individuele sterren die in de
ze konstellaties worden gevonden, 
bestaan vaak kleine verschil len tussen 
de Indiase en Chinese benader ing. 

Dit systeem van maanhuizen werd la
ter ook kenmerkend in de Arabische 
sterrenkunde. Maar het beinvloedde 
nooit het Griekse systeem of onze huidi
ge moderne westerse sterrenkunde. Als 
de hemelruimte verdeeld wo rd t in 
twaalf sterrenbeelden van de zodiac, 
hebben elk dert ig graden of uren, het-
geen hetzelfde is als in het Griekse 
systeem. Maar als je datzelfde vlak ver-
deelt in zeven en tw in t ig onderdelen, in 
het Kalachakra-systeem, dan hebben ze 
elk zestig graden of uren. Bijna alle be
rekeningen en beschri jv ingen van de 
posities van de planeten in het 
Kalachakra-systeem zijn gedaan in het 
kader van de zeven en tw in t ig maanhui
zen, elk verdeeld in deze zestig uren of 
graden. De enige keer dat de berekenin
gen worden gedaan in het kader van 
een twaal fvoudige verdeling van de he
melruimte met elk dert ig graden is als 
de ascendant berekend word t en die 
word t niet zoveel gebruikt voor een per
soonli jke horoskoop, maar wel in ver
band met de specif ieke t i jd waarop een 
vraag w o r d gesteld. Deze berekeningen 
worden gedaan door middel van een 
' gnomen ' (uurhoek), hierbij word t een 
stok vertikaal geplaatst, afhankeli jk van 
de lengte van de stok en de schaduw 
van de zon die door de stok wo rd t ge
worpen en de breedtegraad waarop je je 
bevindt, kun je als met een klok de ti jd 
vaststellen en de ascendent berekenen. 

TIEN PLANETEN 

Er zijn t ien planeten die in de Kalacha
kra worden beschreven. Dit zijn de zon 
en de maan en mercur ius, venus, mars, 
jupiter en saturnus, en de noordeli jke en 
de zuidelijke knooppuntp laneten. Deze 
knooppunten van de maan, die van be
lang zijn bij verduister ingen, komen 
overeen met het Indiase systeem waarin 
deze knooppunten worden beschreven 
als p laneten. De noordeli jke knooppunt -

planeet, of het hoofd van de draak, 
wo rd t de planeet Rahu genoemd en de 
zuidelijke knooppuntp laneet , of de 
staart van de draak, is Kalagni ge-
naamd. Dit is een andere naam voor Ke-
t u , de naam die aan de zuideli jke knoop
puntplaneet wo rd t gegeven in het 
Hindoe-systeem. De t iende planeet 
wo rd t Komeet genoemd en is een ko-
meet die een baan beschri j f t in de nabij-
heid van de zon. Het Kalachakra mater i 
aal heeft verder alle wiskundige fo rmu-
les voor het berekenen van de posit ie 
van elk van deze planeten zoals ze zich 
dagelijks bewegen. 

Een ander kenmerk van het Kalacha
kra systeem is dat het een vast sterren-
systeem is zoals je dat v indt in het 
Hindoe-systeem. Dit houdt in dat de te
kens van de zodiac eigenlijk verbonden 
zijn met vaste sterposit ies in tegenstel-
l ing to t de westerse sterrenkunde 
waarin ze bewegen als de voorjaarsdag-
en nachtevening zich voordoet . In 
westerse sterrenkunde en astrologie 
wo rd t de posit ie van nul graden ram al
t i jd bepaald in verband met waar de zon 
zich bevindt gedurende de 
voorjaarsdag- en nachtevening. Hier 
moet dus rekening worden gehouden 
met de nauwkeur igheid van de dag- en 
nachtevening, omdat de werkel i jke po
sitie van de zon t i jdens de voorjaarsdag-
en nachtevening een klein beetje ver-
schui f t , dus ongeacht welk sterrenbeeld 
zich aan de hemel bevindt t i jdens de 
voorjaarsdag-, en nachtevening wo rd t 
dit nul graden ram genoemd. Het is 
vanwege dit kenmerk dat de presentatie 
ontstaat in de westerse astrologie van 
het vissen-t i jdperk en dat dit spoedig zaI 
veranderen in het waterman- t i jdperk. 

In het Indiase systeem van sterren
kunde en astrologie zoals w e dat v inden 
in de Hindoe-systemen en in de boedd
histische Kalachakra, heb je te maken 
met een vast sterrensysteem waarbi j de 
posit ie van de zodiac, of bi jvoorbeeld 
nul graden ram, alti jd vastgesteld wo rd t 
aan de hand van een specif ieke posit ie 
van de sterren en het sterrenbeeld. Het 
w o r d t niet bepaald volgens de 
voorjaarsdag- en nachtevening. Dus de
ze nul graden ram verschuif t nooi t en 
bli jft alt i jd hetzel fde. Daarom is de wer
kelijke posit ie van de voorjaarsdag- en 
nachtevening elk jaar op een andere 
graad. Dit betekent dat bi jvoorbeeld de 
berekening van de posit ie van de zon 
volgens het westerse systeem een be
paald verschil in graden zaI vertonen in 
vergel i jk ing met het hindoeist ische of 



boeddhist ische systeem. 

Teneinde deze twee systemen met el
kaar in verband te brengen is het dus 
nodig een korrektie te maken voor de 
verschuiv ing van de dag- en nachteve
n ing. Als je werkel i jk de posit ies van de 
planeten van het westerse en Indiase 
systeem met elkaar in verband wi l t 
brengen, wo rd t het noodzakeli jk het 
ene systeem o m te zetten in het andere. 

De vraag kan gesteld worden of dit 
nodig is in het geval van astrologie. Met 
andere woo rden , als er een bepaalde 
uit leg is in bi jvoorbeeld de Kalachakra, 
wa t het betekent als een planeet in 
booschut ter staat. W e kunnen ons af-
vragen of het nodig is deze uitleg te in-
terpreteren volgens wa t w e in het 
westen verstaan onder boogschut ter of 
dat we die moeten omzet ten in stier, 
wa t w e zouden moeten doen als w e de 
korrektie wil len maken voor de ver
schuiv ing. Ik denk dat het niet nodig is 
o m het ene systeem o m te zetten in het 
andere o m extra informat ie te verkri jgen 
van het Tibetaanse astrologische 
systeem, maar dat er nog meer onder-
zoek in deze r icht ing nodig is. Er zou na-
gegaan kunnen worden of het nauw-
keuriger informat ie opievert als w e de 
systemen in elkaar omzet ten of als we 
de systemen zo als ze nu bestaan, in bi j
voorbeeld de westerse tradit ie en in het 
Kalachakra systeem, naast elkaar 
bestuderen. Mi jn persoonli jke mening is 
dat het zeer goed kan blijken dat er 
geen noodzaak is de verschuiv ing van 
de voorjaarsdag- en nachtevening te in-
t roduceren in het Tibetaanse systeem 
van astrologie, en dat komt overeen 
met het idee dat het niet goed is o m 
twee systemen met elkaar te vermen-
gen to t een grote soep, maar beter is 
o m het westerse en Tibetaanse syteem 
individueel en apart van elkaar te be
handelen overeenkomst ig de eigen re-
gels en gewoontes zodat je een bepaal
de hoeveelheid informat ie verkri jgt uit 
de Tibetaanse kant en uit de westerse 
kant. 

ASTROLOGIE V A N DE UREN 

Het belangri jkste astrologische mate
riaal dat a fkomst ig is uit de Kalachakra 
zoals het gegeven is in de Tibetaanse 
sterrenkunde en astrologie staat speci-
aal in verband met wa t bekend staat als 
de 'astrologie van de uren ' . Dit is o m 
vast te stellen weIke dag en weIke t i jd 
van de dag gunst ig of ongunst ig is voor 
bepaalde akt iv i te i ten. Allereerst bepaal 
je uit de zeven en tw in t ig maanhuizen 

het sterrenbeeld waar de zon zich be
v indt . Elk van deze sterrenbeelden is 
verbonden met een van de vier e lemen
ten van de vijf Indiase elementen zoals 
aarde, water , vuur en lucht en ru imte. 
Het volgende kenmerk waar w e naar kij
ken, is wa t bekend staat als de maanda-
gen, of lunaire dagen, van de week. De 
maan ondergaat een kr ingloop van voile 
maan to t voile maan. In termen van de 
zonnedagen houdt dat in negen en 
tw in t ig en een halve dag. Maar die peri
ode word t hier verdeeld in der t ig . Daar
om begint elk van deze lunaire dagen 
van de week in werkel i jkheid op eIke 
dag op een ander t i jdst ip. Elk van deze 
lunaire weekdagen krijgt vervolgens de 
naam van een planeet die gebruikt 
wo rd t o m de dagen van de week te be

noemen. En elk van deze planeten- of 
weekdagen w o r d t verbonden met een 
van de vier e lementen. Dus gedurende 
de loop van een maan zaI de zon op een 
verschi l lend nauwkeur ig t i jdst ip van de 
dagen veranderen van de ene maan-
konstel lat ie, of maanhuis , naar de ande
re en zaI het ook op een ander t i jdst ip 
zijn op eIke dag dat de maan van de ene 
lunaire dag van de week verschui f t naar 
de vo lgende. 

Dus w e kijken naar de elementen die 
in werk ing zijn op een gegeven t i jd van 
de dag of waar in relatie to t de de posi
t ie van de zon en op het punt van de 
maancyclus waarop w e ons bevinden in 
de week. W e kunnen dan de gunst lg 
heid of ongunst igheid van die bepaalde 



t i jd bepalen als w e kijken in hoeverre 
deze twee elementen samengaan. Of ze 
gaan heel goed samen, of ze zullen bot-
sen, of ze zullen een neutrale relatie met 
elkaar hebben Vervolgens wo rd t er nog 
naar een derde aspekt gekeken en dat is 
de specif ieke da tum van de maan-
maand die eIke dag op het momen t van 
zonsopgang begint . Het vierde aspekt 
dat in ogenschouw w o r d t genomen , 
w o r d t de konjukt ie periode genoemd. 
Dit is de periode, of t i jd , waar in de ge-
kombineerde bewegingen van de zon 
en de maan samen e6n zevenentwin-
t igste van de 360 graden van de zodiac 
vo rmen . Er is hier dus ook een verdeling 
in zeven en tw in t ig net zoals de de zodi
ac is verdeeld in zeven en tw in t ig maan
huizen en elk van deze verdel ingen van 
zeven en tw in t ig heeft betrekking op 
een t i jdsperiode van de gekombineerde 
bewegingen van de zon en de maan en 
ook deze beginnen op verschil lende t i j 
den van de dag gedurende de loop van 
een maand. Ze worden bovendien ook 
op een bepaalde manier geinterpeteerd. 

C A U S A L E FAKTOR 

Het vi j fde element wo rd t genoemd 
het element van de 'causale fak tor ' . 
Hierbij neem je een dert igdaagse maan-
maand, die verdeeld wo rd t in elf aspek
ten . Het eerste aspekt wo rd t gevormd 
door de eerste halve dag, dan vormt de 
tweede helft van de eerste dag samen 
met de eerste helft van de tweede dag 
het tweede aspekt, enzovoort to t er ze
ven elementen of aspekten zijn die elk 
de tweede helft van een dag en de 
eerste helft van de volgende dag omvat-
ten . Deze cyclus van zeven, na de 
eerste halve dag, wo rd t viermaal her-
haald. Nu krijgen w e dus de tweede 
helft van de negen en twint igste dag. 
Het negende element is dan de laatste 
helft van de negen en tw in t igs te dag , en 
het t iende en elfde element worden 
respektievelijk gevormd door de eerste 
en de laatste helft van de dert igste dag. 
Op deze manier is de dert ig dagen du-
rende maancyclus verdeeld in elf aspek
ten en elk daarvan heeft zijn interpreta-
t ie. 

Verdere informat ie kan dus worden 
gewonnen over de gunst igheid van de 
t i jd enzovoort , niet alleen in verband 
met de elementen van de posit ie van de 
zon en de weekdagen van de maan, 
maar ook met betrekking to t de da tum 
en periode van de konjunkt ie en de cau
sale factor , die allemaal op een verschi l

lend t i jdst ip van de dag beginnen, zodat 
je een heel f i jne verdel ing krijgt van an-
lyses voor eIke periode van de dag. 

Er zijn nog veel meer andere aspekten 
binnen de Tibetaanse astrologie. Dit 
zijn slechts in ruwe trekken de belan
gri jkste kenmerken die hoofdzakeli jk af
komst ig zijn uit het Kalachakra 
systeem. Er is op dit moment nog niet 
veel materiaal beschikbaar, behalve in 
het Tibetaans, voor de studie van de T i 
betaanse astrologie, maar de belan
gri jkste plaats waar het kan worden 
bestudeerd is bij de Tibetanen in Dha
ramsala, India, in het Tibetaanse Medi 
sche Cent rum. Tibetaanse astrologie 
werd tradit ioneel alti jd bestudeerd in sa
menhang met Tibetaanse geneeskun-
den en daarom worden ook de voor-
naamste studiecentra 'Med isch-
Astro logische' centra genoemd. De 
astrologische en sterrenkundige syste
men worden in de Tibetaanse genees
kunde gebruikt o m te bepalen wa t de 
beste t i jd is voor het verr ichten van me
dische operaties op het l ichaam, speci-
aal voor Moxa-behandel ing, het bran-
den van verschil lende dingen op ver
schil lende plaatsen op het l ichaam, en 
ook in verband met de beweging van de 
energieen en centra binnen het l ichaam 
in samenhang met de uiterli jke maancy

clus, enzovoor t . 

Daarom zijn Tibetaanse astrologie en 
sterrenkunde erg belangrijk bij vele 
aspekten van het Tibetaanse systeem. 
Het wo rd t op zichzelf bestudeerd met 
betrekking to t de astrologie en het ma
ken van de kalender en het is ook een 
onderdeel van het Tibetaanse medische 
systeem en daarbij vo rmt het een inte-
graal onderdeel van het Kalachakra 
systeem waar in verschil lende medi ta
ties worden gedaan die analoog zijn met 
de manier waarop het universum werk t , 
o m deze verschil lende energieen te ge
bruiken voor het bereiken van de ver
l icht ing voor het welzi jn van alle w e 
zens. 

Verta l ing: Jan-Paul Kool 



DRS. MARCEL MESSING PRAAT MET 
GESHE KONCHOG LHUNDUP 

INNERLIJK CHRISTENDOM EN TIBETAANS 
BOEDDHISME MET ELKAAR VERGELEKEN 

Foto: Jan Reket 

De middag voordat Geshe Konchog Lhundup eenmaal in de week les geeft in de 
Kosmos in Amsterdam komt hij alti jd omstreeks vier uur naar de Herengracht 1 in 
Ams te rdam, waar wie dat maar wi l to t half zeven met hem kan praten (na te lefoni-
sche afspraak). In juni van dit jaar k w a m drs. Marcel Messing op zo 'n bezoekmid-
dag met Geshe Konchog Lhundup praten. Tijdens de eerste vijf minuten al beloof-
de dat gesprek, waar in drs. Messing gegevens uit het innerli jke Christendom verge-
leek met situaties in het boeddhisme, zo interessant te worden dat ik (Louwr ien W i 
jers) gauw een tape recorder op tafel zette. De vertaler die deze middag het gesprek 
mogel i jk maakte was Gelong Thubten Tsepel (Hans van den Bogeart.) W i j geven 
hierbij het gesprek zoals het zich on tspon tussen Geshe Konchog Lhundup en drs. 
Marcel Messing (1945), die ant ropologie, kul tuurpsychologie en vergeli jkende 
godsdienstwetenschap studeerde, wetenschappel i jk medewerker is van de Bibli-
theca Philosophica Hermet ica, Bloemstraat 15 in Ams te rdam, en van wie vijf dicht-
bundels en drie boeken verschenen zi jn, waaronder het aangri jpende boek 'De W e g 
der Katharen ' (Ankh Hermes). 

MARCEL MESSING: Ik dacht te be
gri jpen dat in het boeddhisme twee 
s t romingen bestaan; het Hinayana en 
het Mahayana. Ik zou graag de de vraag 
wi l len voor leggen of het juist is, zoals 
het innerlijk door mij wo rd t begrepen, 
dat er in het diepste wezen eigenlijk 
maar een weg is, nameli jk het Mahaya
na boeddhisme. In het Christendom in 
haar innerl i jke betekenis wo rd t gezegd 

dat uiteindeli jk de mens niet in de eerste 
instantie aan de eigen bevri jding moet 
werken , maar aan de bevri jding van alle 
mensen, alle wezens, to t het kleinste in-
sekt, to t zelfs de kleinste dierli jke vorm 
toe. 

GESHE KONCHOG LHUNDUP (ver
taald): Er zijn in het boeddhisme zelfs 
niet alleen het Hinayana en het Mahaya
na, maar er zijn drie verschil lende stro

m ingen . Dat is ontstaan omdat de 
Boeddha verschi l lende dingen heeft on 
derwezen aan mensen met verschi l len
de intel lektuele kapaci te i ten, verschi l
lende aanleg. Hij heeft mensen verdeeld 
in drie soorten aanleg en heeft onder
wezen in die drie s t romingen. 

MARCEL MESSING: Wi l t u de Lama 
zeggen dat mij dat t re f t , omda t in de 
christeli jke gnosis en in de pre-
christeli jke myster ien alt i jd sprake is ge
weest van drie typen mensen,dr ie 'n i 
veaus' van bewustz i jn . Je zou kunnen 
zeggen dat het werd verdeeld in de 'so-
matische mens ' , de op het l ichaamsbe-
wustz i jn gerichte mens; de mens die uit 
het 'z ie lebewustzi jn ' handelde en de 
derde vorm van bewustz i jn is van ouds-
her de geestelijk geinspireerde mens ge
weest . Je zou kunnen zeggen: de mens 
met de 'goddel i jke ' geest, de s tuu rman , 
de naut icus. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Het 
is omda t de Boeddha bijzonder be-
kwaam is in het onderwi jzen van de 
leer, dat hij verschil lende niveau's heeft 
onderwezen aan de mensen met deze 
drie soorten aanleg. In feite is het doel 
van de drie tradit ies uiteindeli jk hetzelf
de, nameli jk het bereiken van het 
hoogste niveau van evolut ie, het 
boeddhaschap, de ver l icht ing. 

MARCEL MESSING: Een il lustratie 
die bij mi j opkomt is een verhaal in een 
van de evangelien dat zegt, dat Jezus 
het 'huis ' verlaat, dat hij naar het 'meer ' 
gaat en gezien het feit dat daar zo 'n 
grote massa mensen was, in een 'boo t ' 
stapt en vandaar de parabel vertelt van 
De Zaaier, waarbi j op drie niveaus ge-
zaaid w o r d t . Het huis, het meer en de 
boot zijn symbolen voor de drie niveaus 
van bewustz i jn . Het verlaten van het 
huis is het verlaten van het l ichaamsbe-
wustz i jn . Het gaan naar het meer is het 
intreden van het z ie lebewustzi jn. Het in-
gaan in de boo t , de naut icas, is het in-
gaan in de 'goddel i jke geest ' , in de 
Christos, de innerli jke Christus. En het 
spreken vanaf de boot op drie niveaus 
wi l in het Christendom zeggen - en dat 
korrespondeert met het boeddhisme -
dat Christus op drie niveaus zijn zaaiers-
symbol iek ui tsprak. Naar hen-d ie het 
zaad op de rots l ieten val len, de on -
vruchtbare bodem. Naar hen die het op 



vfuchtbare bodem lieten val len. En naar 
hen die het niet verstonden en van wie 
gezegd word t 'ze hebben oren o m te 
horen , maar horen niet, ze hebben 
ogen o m te zien, maar zien niet ' . Ik v ind 
het f i jn o m te horen dat de Lama zegt 
dat er in het boeddhisme drie schol ings-
niveaus zi jn, wan t met het innerli jke 
Christendom is dat een duideli jke over
eenkomst . 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : 
Geshe-la zegt dat je verder zou kunnen 
gaan, je zou kunnen zeggen dat er in 
het boeddhisme wel drie s t romingen 
z i jn , maar dat er in feite maar e6n w e g 
is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat , hoe
wel er verschil lende religies zi jn, er in 
feite maar 66n is, en dat Jezus op een 
bepaalde manier onderr icht gaf, omdat 
dat paste in die ti jd en ze daar oren naar 
hadden, terwi j l de Boeddha ook bepaal
de dingen heeft gezegd, maar dat het 
uiteindeli jk allemaal op hetzelfde doel is 
ger icht. 

MARCEL MESSING: Wi l t u de Lama 
zeggen dat ik dat innerlijk vol ledig on -
derschri j f . Dat wa t de Boeddha gezegd 
heeft is, zover ik dat heb mogen ver
s taan, de t ransformat ie van de persoon-
l i jkheidsmens Siddharta in de Boeddha, 
wa t uiteindelijk dezelfde weg is als van 
Jezus, die de Christos, de Krishna, de 
gewi jde, de toegewi jde w e r d . En dat de 
woorden van de Christos innerlijk be
grepen; 'Ik ben de w e g ' , 'Ik ben de 
waarhe id ' , 'Ik ben het leven' , uiteinde
lijk betenenen dat de Boeddha in ons, 
de Christus in ons de weg geeft naar het 
boeddhaschap, het Nirvana, en de 
Christus noemt dat : ' Ik en de Vader zijn 
6en ' . Dan denken w e uiteraard niet aan 
' ik ' in de vo rm van 'ego ' , maar aan het 
ik als het ' ze l f en 'de Vader' als 'de 
kosmos ' , deze zijn e6n. Voor mij per-
soonli jk zijn de Boeddha en de Christus 
vo lkomen in 66n krachtradiatie opgeno-
men . Er is voor mij innerlijk geen diver-
gent ie. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Daar 
kan Geshe-la zich helemaal bij aanslui-
ten , over wa t u zegt over de vergeli j
king tussen de Boeddha en de Christus. 
In feite begon de Boeddha ook als een 
gewone man , die zich ontwike lde door 
eigen inspanning en geleidelijk aan 
meer realisaties verwierf , en pas ging 
onderwi jzen uit wa t hij zelf had ervaren. 
Terwij l Jezus dat ook heeft gedaan. Hij 
is geboren als t immermanszoon, zo 
gaat het verhaal, en heeft zoveel dagen 
gemedi teerd in de woest i jn . Hij is ook 

pas op latere leefti jd gaan onderwi jzen 
en ook uit eigen ervar ing. Daarin zi t ten 
wel degelijk overeenkomsten. 

MARCEL MESSING: W a t dat betreft 
mogen we ook zonder meer zeggen dat 
de Boeddha en de Christus, maar ook 
Krishna, Rama, Socrates, Pythagoras 
en vele anderen eigenlijk het beeld zijn 
van die kosmische kracht, die w e zelf 
z i jn. Die w e niet hoeven te w o r d e n , 
maar in wezen zelf z i jn. Het is misschien 
goed om te weten dat er naast de tradi
tie van een uiterlijk Christendom, ook 
een tradit ie is van een innerlijk Christen
d o m , waar de Duitse kunstenaar Jo 
seph Beuys en ook anderen over 
gesproken hebben met de Dalai Lama. 
Die tradit ie gaat niet uit van een ' t im-
merman ' , maar van een 'archi tekt ' . Een 
architekt is een bouwer aan de oer-
kracht en Maria in het Latijn is versluie-
ring van de ziel, de wateren . Dus hij 
werkt uit de kracht van Maria, als een 
archi tekt , t immerman , en bouwt aan de 
chr istuskracht . 

Misschien is het geoor loofd de Lama 
vanmiddag een beetje over te dragen 
dat er een verborgen tradit ie in het 
Christendom is, die werk t aan de ziel 
door middel van de archi tekt , en aan de 
OS en de ezel bij de kr ibbe. De dr i f ten, 
de 'gekastreerde' wil, dat is de os. De 
ezel is het d o m m e verstand dat eigen-
zinnig is en moeili jk te overwinnen, an
ders gezegd; het ego is moeili jk te over
w innen , of zelfs te herkennen, als niet 
bestaand, als een illusie, als zelfs niet 
een illusie maar iets waarover vo lkomen 
niets meer te zeggen is. Die tradit ie 
wo rd t gedragen door een aantal men-
sen, groepen, bewegingen, maar kan 
nooit toegeeigend worden to t een 
st ruktuur in de stof. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Als 
dat zo is, dat er in het esotor ische 
Christendom een methode bestaat 
waarmee het ego kan worden overwon-
nen, waarmee de zelf loosheid kan wor
den gerealiseerd, het ego kan worden 
gezien als een illusie en daarmee dus als 
niet bestaand, dan zit u daarmee pre
cies in de kern van het boeddhisme, 
wan t dat is de realisatie van de zelfloos
heid. Alles wat de boeddha heeft onder
wezen , is gericht op de bevri jding van 
het ego, van het il lusionaire zelf, o m te 
ontst i jgen aan de kr ingloop van het ge-
kondi t ioneerde bestaan, aan het w e -
reldse, het stoffel i jke, o m het Nirvana te 
bereiken, of zelfs het hoogste niveau 
van evolut ie, het boeddhaschap. 

MARCEL MESSING: Misschien mag 
ik dan iets vertel len over de weg die in 
het verborgen Christendom bestaat en 
waarvan ik meen dat de kernbegrippen 
korresponderen. Deze zijn met name te 
v inden in de oude gnosis, de alchemic, 
waar gesproken word t over de 'Steen 
der Wi j zen ' , wa t hetzelfde begrip is als 
het 'Kostbaar Juwee l van de Lotus ' . Bij 
de Rozenkruisers is de 'Roos des Har
ten ' ook hetzelfde als het 'Kostbaar J u 
weel van de Lotus ' . Bij de ware vri j-
metselarij is de hoeksteen van het hart 
het u i tgangspunt van de ware bevri j
d ing , de ware ops tand ing ; zoals ook 
door de leerlingen in de Sangha van de 
Boeddha gevraagd is 'waar begint de 
w e g ' on dat is in het hart. Dan kunnen 
w e ook zeggen dat het zwi jgen bij de 
Lotus van de Tathagatha naar Ananada 
toe, hetzelfde is als het zwi jgen dat 
Christus deed toen ze hem vroegen; 
'Zijt Gij God?' . Wan t dat is iets waar je 
nooi t an twoord op kunt geven. Zoals 
Lao-tse ooit heeft gezegd: 'het on-
noembare is niet te benoemen ' . Dat is 
wa t ik in het kort daarop wi lde aanvul-
len, dat die levensbaan niet gebonden is 
aan het stoffel i jke, aan stoffel i jke orga-
nisaties, maar aan zel fwerkzaamheid. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Het 
is eigenlijk heel mooi dat die methode 
om tot zel f loosheid, of tot de overwin-
ning van het ego , te komen geheim is 
en dat die in het esoterische Christen
dom terecht is gekomen , wan t ook in 
het boeddhisme word t gezegd dat je 
niet zomaar aan iedereen de leegte van 
inherent bestaan mag onderwi jzen en 
dat het heel korrekt moet gebeuren, 
omdat er anders het gevaar in zit dat 
men in nihil isme vervalt of in andere 
verkeerde zienswijzen. 



MARCEL MESSING: Dat wo rd t kort 
samengevat in de versluierde uitspraak 
van Jezus in het Johannes-evengel iea; 
' Ik moet kleiner w o r d e n , de Christus in 
mij moet leven' . Men moet dus eerst 
een ik, althans de illusie daarvan bezit-
t en . Dat moet zelfs zeer sterk zi jn. Mis
schien geldt dat minder in oosterse lan
den , maar voor de westerse mens geldt 
dat hij eerst een sterk ego moet hebben 
o m dan pas dat ego los te kunnen laten 
en de illusie ervan in to zien. Een vraag 
die ik aan de Lama wi l voor leggen is: 
Hoe komt het dat de ego-kul tuur in het 
oosten in het algemeen minder is ge
weest , terwij l dat in het westen zeer 
sterk is? 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Vo l 
gens Gehse-la is er geen enkel verschil 
tussen het ego van de ooster l ing en de 
wester l ing, wan t w e maken allemaal de 
fou t , dat we vasthouden aan onszelf 
alsof het inherent uit zichzelf bestaat. 
Het is wel mogeli jk dat in het Christen
d o m de methoden om de zelf loosheid te 
realiseren wat meer versluierd zijn dan 
in het boeddhisme, en dat er in de 
christeli jke teksten geen duideli jke aan
wi jz ingen staan. Maar dan zou het heel 
erg aanvul lend zijn voor de christenen 
o m daartoe de boeddhist ische teksten 
te raadplegen, wan t daarin wo rd t haar-
f i jn beschreven hoe je moet denken o m 
to t die zelf loosheid te geraken. 

MARCEL MESSING: Voor mij is het 
zo dat het een heel bi jzondere aanvul-
l ing is van elkaar. Ik heb toch het idee 
dat in het westen de manifestat ie van 
het ego, door de enorme stofervaring 
gebonden aan techniek en wetenschap, 
sterker is dan in het oosten. W i j kennen 
ook het begrip ' vo lhe id ' , terwi j l in het 
oosten het begrip 'ledigheid', leegte in positie
ve zin wo rd t gehanteerd. Voor mij 
houdt het in dat de ware on tmoet ing 
van de religie van het hart het begrip 
kompleteert to t 'vo l ledigheid ' . 

De volheid van de christen is hetzelf
de als de leegheid van de boeddhist , 
maar de christen die bli jft staan bij de 
volheid als begrip en niet to t die innerli j
ke ervaring komt , zaI ook nooi t de ledig
heid ervaren van de boeddhist . In die 
zin zie ik het als een enorme aanvul l ing 
en is voor mij de t i jd rijp dat boedd-
histen in gesprek gaan komen, in een 
on tmoe t ing van licht to t l icht, met de 
chr is tenen, en de christenen met de 
boedhis ten, en uiteraard ook met alle 
andere mensen die de paden to t bevri j
d ing gaan. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : 
Geshe-la is ervan over tu igd dat het bi j
zonder vruchtbaar zou zijn o m een sa-
menwerk ing te hebben van christenen 
en boeddhisten en veel gesprekken te 
hebben tussen christenen en boedd
histen. Hij is daar zelf al een ti jd geleden 
mee begonnen, wan t in het klooster in 
Nepal waar hij werd voorbereid op zijn 
komst naar het wes ten , kwamen regel
mat ig christeli jke broeders op bezoek en 
hij heeft alti jd aan hen gevraagd o m uit 
te leggen wa t ze deden, wa t voor recita-
ties ze deden, wa t voor meditat ies, wa t 
hun algemene f i losofie was en wa t hun 
denkbeelden waren . Hij is ervan over
tu igd dat het belangrijk is dat de dingen 
die ontbreken in het Christendom wor
den aangevuld uit het boeddhisme en 
de dingen die ontbreken in het boedd
hisme aan te vullen uit het Chr istendom. 
Hij denkt dat op die manier, door sa-
menwerk ing , iedereen de weg gemak
kelijker, of inderdaad vollediger zaI kun
nen gaan. 

MARCEL M E S S I N G : Aan Louwnen 
heb ik ooit een brief geschreven met de 
vergeli jking uit Parcival waar sprake is 
van drie personen; Parcival, Feirefis, en 
Gawan . Dat zijn de drie vormen van be
wustz i jn . Feirefis is de ooster l ing. W i j 
gebruiken nog steeds het w o o r d or ien-
teren. Als w i j moeten nadenken over 
wezenl i jke zaken, dan r ichten wi j ons op 
het oos ten . Parcival is het typische 
westerse bewustz i jn . Parcival betekent 
'Parci-valere' , het doordr ingen van de 
stof . Hij gaat ook door het s tof naar de 
graalburcht , het kosmische bewustz i jn . 
Gawan is degene die het m idden, de 
enige w e g die in het zelf l igt, bewaart en 
beide hemisferen, de l inkerhelft en de 
rechterhel f t , van het bewustz i jn ver-
b indt . In zo 'n tradit ie wo rd t de echte 
on tmoet ing tussen Oost en Wes t al in 
de dert iende eeuw beschreven en nu 
eindeli jk beginnen w e rijp te w o r d e n , 
wederzi jds, o m Parcival in verb inding te 
brengen met Feirefis en Gawan In ons
zelf te v inden. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : 
Geshe-la zegt, als die t i jd inderdaad is 
aangebroken voor de vereniging van 
Oost en Wes t , dan is hij alt i jd bereid te 
spreken met mensen, die veel we ten 
over dit soort zaken vanuit het Christen
dom en van gedachten te wisselen. Dan 
is het erg nut t ig voor hem o m veel infor
matie hierover te krijgen en zich daarin 
te verd iepen. Voor mensen aan de 
christeli jke kant, die zich wi l len verdie
pen in de boeddhist ische visies, is hij te 
alien ti jde bereid daarbij te helpen. 

MARCEL M E S S I N G : Ik ben ervan 
over tu igd dat dat op de w e g zaI komen . 
U noemde zojuist ' reci tat ie ' en 'medi ta
t ie ' . Ik ben erg ben ieuwd wa t de Lama 
denkt over medi tat ie. Ik zeg steeds 'de 
Lama' , jull ie zeggen 'Gehse-la ' . W a t be
tekent dat eigenli jk, Gehse-la? 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Ges
he is een t i tel en zoals elk w o o r d in het 
Tibetaans heeft het een diepzinnige be
tekenis. Geshe bestaat uit 'Ge ' en she ' . 
'Ge ' is het deugdzame, het hei lzame, 
dat w a t geluk brengt . Iemand die daaro-
ver heel veel wee t , dat is het tweede ge-
deelte 'she ' . Zo krijg je Geshe. Het is ie
mand die heel veel wee t over deugd-
zaamheid en hei lzaamheid. En ' la ' is een 
toevoeging die het beleefd maakt als 
aanspreekvorm. 

Geshe is niet zomaar een t i te l . Het is 
een titel die je verdienen moet en waar 
ook bepaalde eisen aan gesteld w o r d e n , 
wan t het w i l zeggen dat je w a t voor vra-



gen dan ook, heel eenvoudige vraagjes 
of diepzinnige vragen, goed moet kun
nen bean twoorden , en dat ook naar be-
lieven van de persoon die de vraag stelt 
goed moet kunnen beantwoorden. Er 
zijn ook veel monniken en zelfs lama's, 
leermeesters, die je vragen kunt stel len, 
maar die geen goed an twoord kunnen 
geven, of van wie je geen bevredigend 
an twoord kri jgt. Dat komt omdat ze niet 
alle methoden naar het heilzame ken
nen, omdat ze niet 'Ge-she' zi jn. 

Geshe w o r d je door van kind af aan 
met de Boeddha Dharma te worden vo l -
gegoten en dat to t en met het moment 
dat je haar al begint grijs te w o r d e n . 
Dan als je eenmaal grijs haar hebt, w o r d 
je aan allerlei strenge examens onder
w o r p e n , waarbi j uiterst geleerde men-
sen je allemaal moeil i jke vragen stel len. 
Als je die allemaal goed beantwoord t , 
krijg je de titel 'Geshe' . 

De titel is voor degenen die zo ie
mand on tmoeten een bewijs dat men in 
aanraking is gekomen met een persoon 
die bevoegd is vragen op het terrein van 
deugdzaamheid en heilzaamheid te 
ban twoorden , omda t hij daartoe is 
goedgekeurd door bevoegde instanties. 
Het is te vergeli jken met een specialist, 
iemand bij w ie je veilig op konsult kunt 
gaan. 

MARCEL MESSING: Mij benieuwd 
het hoe de Lama staat tegenover medi 
tat ie, wan t daar zijn natuuri i jk in het in
nerlijke Christendom ook bepaalde v i 
sies over. 

GESHE KONCHOG LHUNDUP: Er 
zijn twee vormen van meditat ie die ge
bruikt worden in het boeddhisme 
koncentrat ie-meditat ie en analystische 
medi tat ie. De meditat ie die w e voorna
melijk beoefenen binnen de boedhdist i -
sche tradit ie hier in het westen, is de 
koncentrat ie-medi tat ie, omdat de ana
lystische meditat ie wel erg moeili jk is, 
en ook omdat de koncentrat ie-meditat ie 
onmiddel i jke voordelen heeft, onm id -
deltijk ef fekt heeft. Bij de koncentrat ie-
medi tat ie, zoals de te rm al zegt, kon-
centreer je je op een bepaald objekt en 
probeer je de aandacht daar steeds lan-
ger en steeds rustiger op geplaatst te 
houden , op gefixeerd te houden. Ana
lystische meditat ie daarentegen is geba
seerd op het overdenken van bepaalde 
f i losof ische stell ingen en houdt zich be-
zig met verschil lende begr ippen. Na de-
bat ten of uitwissel ing van gedachten 
kun je dan gaan kontempleren. 

MARCEL MESSING: In de tradit ie 
van bi jvoorbeeld antroposof ie bestaat 
koncentrat ie-meditat ie ook. Voor mij 
persoonli jk is het zo dat Kr ishnamurt i 
mi j innerlijk heeft kunnen bi jbrengen dat 
meditat ie als methode ook bepaalde be-
lemmeringen teweeg kan brengen na
melijk de bekende vraag: w ie is het die 
gaat medi teren. Zoals ik het zelf ervaar 
is het hele leven in haar diepste wezen 
een 'medi tat ie ' . Het Latijnse woo rd zegt 
dat heel moo i : medi tar i , overwegen, 
schouwen . Dus het zien zoals het is. Ik 
vraag mij vaak af of in verschil lende 
medi tat ie-methoden voor bepaalde on -
rijpe mensen, of mensen die dat ver
keerd opva t ten , geen gevaren schui len, 
in die zin dat het ' ik ' iets w i l bereiken, 
hetzij wa t de ooster l ing 's iddhi 's ' 
noemt , hetzij okkul te e igenschappen. 
Waarbi j voor mij geldt dat meditat ie 
geen enkele zin heeft als oefening in de 
zin van 'ik ga medi teren ' . Daarom be-
nieuw/t het mij of de Lama zaI zeggen: 
meditat ie is slechts een kruk, een s tok, 
die je zo vlug mogeli jk moet wegschop-
pen, of zaI zeggen: meditat ie is een we
zenlijk onderdeel o m to t het boeddha
schap te komen. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Me
ditat ie is het allerbelangrijkste onderdeel 
van het boeddhisme. Meditat ie is letter-
lijk vertaald ' gewenn ing ' . Het is het aan-
leren van posit ieve neigingen. Wanneer 
je een plant w i l t laten groeien is het 
voornaamste onderdeel het zaadje 
waarui t die plant voor t komt . De voor
naamste oorzaak voor het boeddha
schap, de ver l icht ing, is de medi tat ie. 
De meditat ie is dat zaadje. 

Meditat ie is ook on tw ikke l ing . W i j 
hebben allemaal het potentieel dat kan 
ontwikke len in ons. De zuivere kern van 
onze geest wo rd t ontwikke ld door me
ditat ie. Die kern wo rd t ontdaan van alle 
storende houdingen en verri jkt met alle 
goede e igenschappen, to t het to t het 
boeddhschap ui tgroei t . 

MARCEL MESSING: Dit kan ik hele
maal begri jpen en onderschr i jven. Ter 
vergeli jking wi l ik het voorbeeld geven 
van de Bergrede, die in het innerlijk 
Christendom betekent, dat men o m het 
kosmische, 'bevri jde' bewustzi jn te be
reiken - de berg als symbool van ver l ich
t ing - aan de voet van de berg gaat zit
ten als leerl ing, niet naar een uiterli jke 
goeroe k i jkend, maar zich in het stof 
aan de voet van de berg, dus in de we
reld, r icht op de innerli jke Christus en 
dan de Ach t 'Zaden' ui tspreekt, de we
gen der deugden, die korresponderen 
met het Ach tvoud ige Pad van de 
Boeddha, en die niet alleen verstande-
lijk begr i jpen, maar beoefenen, zoals de 
zachtmoedigheid , het rechte spreken 
en vele andere deugden. 

Dus ik ben vooral erg blij met de toe-
l icht ing van het woord meditat ie en het 
w o r d t mij nu duidelijk dat hier eigenlijk 
hetzelfde bedoeld w o r d t als de innerli jke 
schol ingsweg van het Christendom op 
weg naar het vo lkomen bewustz i jn . 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : De 
boeddha-natuur bevindt zich in onze 
geest. Die boeddha-natuur is in feite de 
zuivere natuur van onze geest. Onze 
geest is van nature zuiver en alle versto-
r ingen die daarin op t reden, zijn van 
voorbi jgaande aard die zijn niet inhe
rent, die maken niet echt deel uit van de 
geest. Dus het is dan verder een 
kwest ie van je door medi tat ie, door ge
wenn ing , ontdoen van alle verstor in-
gen en mentale verduister ingen o m op 
die manier de zuiverheid van de geest 
toe te staan zich te on tp loo ien . 

MARCEL MESSING: Zou je kunnen 
zeggen dat het gaan van de boedd 
hist ische schol ingsmethode gericht is 
op de ontdekk ing dat er geen weg is, 
geen pad , geen doel , geen bevr i jd ing, 
maar dat alles is zoals het is. Kunnen w e 
dan komen to t de konklusie dat het 
w o o r d 'Tathagatha' van de Boeddha 
hetzelfde is als de Christus die zei: ' Ik 
ben die Ik ben ' . 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Dat 
is theroret isch juist, w a t u zegt. Maar 
omdat w i j allemaal maar heel gewone 
mensen zi jn, is het voor ons onmogel i jk 
o m te zeggen: Er is geen pad, er is geen 
doe l , er is dat allemaal niet. Wan t o m 
dat w i j binnen de relatieve werkel i jkheid 
moeten leven, is het er allemaal we l . 
W a t de Boeddha bedoelt als hij zegt: 
'het is er n iet ' , houdt in dat de dingen 
niet bestaan zoals ze zich aan ons voor-



doen , maar dat ze zich aan ons zullen 
blijven voordoen op die manier zolang 
wi j zelf niet verder ontwikkelen en door
dr ingen to t de echte kern van de werke
l i jkheid. W e kunnen dus als gewone 
mensen niet zeggen dat er geen metho
de is, omdat de we t van oorzaak en ge
volg voor ons de enige werkel i jkheid is. 

MARCEL MESSING: De w e t van 
oorzaak en gevolg, voor ons de enige 
werkel i jkheid, betekent in zekere zin: 
zolang w e daaraan onderworpen zijn, is 
er ook de we t in de stof en dus ook de 
strafui t ing zelfs. De enige opiossing 
daarvoor is natuuri i jk te gaan beseffen 
dat de l iefde boven de w e t staat. In de 
voordrachten van de Dalai Lama t rof fen 
mij zeer de woorden 'compass ion ' en 
'k indness ' . Dat zijn exact de twee be
grippen die het Christendom niet als 
theor ie, maar als praxis kenmerken. Mij 
t ro f fen ook in een Frans interv iew de 
woo rden van de Dalai Lama waar in hij 
pracht ig zei: 'Het is niet de goeroe die je 
gedu ld , medeli jden en ander deugden 
leert, maar je vijand'. Dat is hetzelfde 
wat de Christus zei: 'heb u w vijanden 
l i e f . W a t in veel poezie ook bechreven 
w o r d t . Door Tennesse Wi l l iams bi jvoor
beeld: 'If you have an ennemy make 
h im to a f r i end ' . Zorg dat je het niet oe-

fent met een goeroe, maar met dege
nen die in het dageli jkse leven bij je zi jn. 
Voor mij is het zo dat een goeroe een le
raar is in de zin dat hij je uiterli jk kan ver
tellen hoe het pad innerlijk voor jou in 
elkaar zit, maar dat iedere dag de 
toetssteen is: Hebt u w vi janden lief. Dat 
zijn mijn goeroes. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : 
Geshe-la denkt dat het zeker waar is 
wa t u zegt, dat je kunt testen in hoever
re je daadwerkel i jk mededogen en lief-
devolle vriendeli jkheid hebt voor een 
ander, maar o m mededogen en liefde 
voor iedereen te ontwikke len is het, 
denkt h i j , wel degelijk nodig dat in me
ditat ie aan te leren. Het lijkt hem ook vri j 
onwaarschi jni i jk dat je dat van jezelf 
kunt leren. Hij denkt dat je daar wel de
gelijk een leraar voor nodig hebt , een 
goeroe, die uit legt wa t precies mededo
gen is, wat precies l iefdevolle vr iende
li jkheid is, wa t het beoogt en hoe je het 
in jezelf geleidelijk aan kunt on tw ikke
len. 

MARCEL MESSING: In het Christen
dom word t gezegd: Zoek eerst het ko-
ninkri jk Gods. Elders w o r d t gezegd: 

'Dat is in uze l f . Christus w o r d t aan-
gesproken met meester en dan zegt hi j : 
'Ik ben geen meester, maar Ik ben u w 
breeder ' . Voor mij is het zo dat ook zon
der goeroe, leraar, het koninkrl jk gods, 
dus het goddel i jk bewustz i jn , gevonden 
kan w o r d e n . Voor mij is het zo dat niet 
een goeroe dat overdraagt , maar dat 
het onts lo ten moet wo rden door de in 
nerlijke w e g in jezelf te gaan. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Het 
is misschien het fout je dat w i j in het 
westen maken , dat w i j denken dat w e 
het allemaal zelf en alleen kunnen. In 
het oosten w o r d t er heel erg sterk de 
nadruk op gelegd dat een kind alles 
moet leren. Dat geldt voor alle wereldse 
d ingen, daar hebben w e een leraar voor 
gehad. Eenvoudige dingen als autor i j -
den moeten w e van iemand leren. Daar
na moeten w e het natuuri i jk zelf doen , 
daar sluit Geshe-la zich graag bij aan , 
dat je alles wa t je van buitenaf geleerd 
hebt , moet gaan inbrengen en innerli jk 
moet maken. Maar er wo rd t in het 
boeddhisme nadrukkeli jk op gewezen 
dat het heel moeil i jk is, tenzi j je daar in 
vor ige levens al gewenn ing mee had , 
o m een innerli jke beleving te kri jgen van 
iets dat n ieuw voor je is en dat niet du i 
deli jk is u i tgelegd. Daarom heeft het 
boeddhisme zuIke haarfi jne me thoden , 
waarmee iedereen, of men nu wel of 
niet neigt naar liefde en vr iendel i jkheid, 
l iefde en vriendeli jkheid in zichzelf kan 
on tw ikke len . Dat leert hij van een le
raar, die w e nu ook niet als een super-
meester moeten zien, maar als een spir i
tuele vr iend, die je helpt in je innerli jke 
on tw ikke l ing . 

In het algemeen zijn vr iendel i jkheid 
en l iefde lets dat mensen we l voor el
kaar kunnen aanvoelen en dat mis
schien we l te ontwikke len is zonder een 
leraar. Maar het pad naar het hoogste 
niveau van evolut ie is een lange w e g 
voor de meeste mensen en daarin ko
men veel momen ten waarop bepaalde 
d ingen vraagtekens gaan oproepen. 
Geshe-la is ervan over tu igd dat het dan 
absoluut noodzakeli jk is o m iemand te 
hebben die meer ervaring heeft , bij w ie 
men te rade kan gaan en die dan gede-
tail leerd kan ui t leggen hoe men alle sta
dia in de meditat ie in de persoonl i jke 
verinnerl i jk ing moet inbrengen. 

MARCEL MESSING: Ik meen het be
grepen te hebben. Ik denk dat het aan-
sluit bij wa t ik zelf onderschri j f , dat een 
zekere educat ie een absolute noodzaak 
is op geesteli jk terre in, wa t in het 
westen 'de verborgen geestesscholen' 
wo rd t genoemd , die de verborgen ken-
nis aanreiken o m die in praxis o m te zet
ten en uiteindeli jk niet meer als een ego 
te handelen, maar wa t w i j in die innerli j
ke tradit ie noemen : de Christos in ons 
handelt . Paulus zei we l eens: Niet ik 



maar de Christos in mij handelt n u ' . 

Maar na een bepaalde schol ing kan 
het niet anders zijn dan dat de kandi-
daat op het pad ook 'de kosmische 
nach ten ' zaI ervaren, zonder goeroe, 
zonder school , o m uiteindelijk het 
laatste dat hij moet doormaken in diepe 
eenzaamheid, ' ze l f te ervaren. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Dat 
is waarschijni i jk waar. Als je het een
maal allemaal weet kun je het zelf in 
praktri jk gaan brengen. 

MARCEL MESSING: Gelooft de La
ma dat het s tadium waar in een mens 
kan komen na de kennis begrepen te 
hebben, tegeli jkert i jd de fase is van de 
tegenpolen die in het bewustzi jn open-
gebroken w o r d e n , wa t in het Christen
d o m het moment is dat Jezus, die 
Christus wo rd t , die to t ver l icht ing gaat 
komen, Santana, Satan, de tegen-
kracht on tmoe t . Als ik het goed begre
pen heb, bestaat in het boeddhisme de 
ervaring dat 'mara ' verschi jnt . 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Er 
zijn allerlei hindernissen die kunnen op
komen. Die kunnen van binnenui t ko
men en ook van buitenaf 'mara ' . 

MARCEL MESSING: Welke w e g 
kent het boeddhisme o m 'mara ' te over
winnen? Het innerli jke Christendom 
zegt: wedersta Satana niet, wan t iedere 
aktie is een bevorder ing van die kracht. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : U 
kent waarschijni i jk het verhaal van de 
Boeddha, die ook op het laatste mo
ment , vlak voor de ver l icht ing nog , 
werd lastig gevallen door de negatieve 
krachten, de maras, en dat de Boeddha 
die negatieve krachten heeft ove rwon-
nen door zijn meditat ie op liefde en me
dedogen. Dus door de kracht van de 
liefde heeft hij de hindernissen over-
w o n n n e n . 

Geshe-la zegt dat hij zich erover ver-
baast dat u zuIke t ref fende vragen weet 
te stellen over het boeddhisme en dat 
hij to t zijn schaamte bekennen moet , 
dat hij niet zuIke t ref fende vragen kan 
stellen over de christeli jke tradi t ie. 

MARCEL MESSING: Het is zo dat ik 
daarin nog iedere dag leer en dat ik met 
alle boeken in de bibl iotheek o m me 
heen ben gaan beseffen wa t Socrates 
bedoelde met ; 'hoe meer ge weet , hoe 
minder ge wee t ' . 

GESHE K O N C H O G L H U N D U P : 
Geshe-la zegt dat hij hoopt dat u zult 
kunnen doorgaan met het uitbreiden 
van speciaal het onderdeel van de zel
f loosheid. 

MARCEL MESSING: Op dit momen t 
werk ik als schrijver aan twee boeken 
waarin als de slotkonklusie de vergeli j
k ing wo rd t gemaakt tussen het boedd-

....... 

hisme en het Christendom. Ik heb jaren 
onderwijs mogen geven over de verge
l i jkende godsdiensten en het t rof mij bi j
zonder dat de studenten pas hun hart 
openstelden voor de innerlijke lijn uit 
het Christendom, via het boeddhisme. 
Ik merkte dat het als aanvul l ing voor de 
westerse tradit ie ongeloof l i jk belangrijk 
is om via die lijn het innerli jke Christen
dom als kracht te begri jpen. 

GESHE K O N C H O G L H U N D U P : 
Geshe-la zegt dat hij hoopt dat er in de 
bibl iotheek waar u werk t ook boeken 
zijn over leegte, de zelf loosheid, en dat 
u zo in staat zult zijn u w kennis daarover 
te vergroten. Het is daarbij helemaal 
niet noodzakeli jk dat u een vaste spiritu
ele leraar zou hebben, als u vragen 
hebt , kunt u welke bevoegde leraar dan 
ook daarover aanspreken en proberen 
eventuele punten van twi j fe l te verhel-
deren. 

MARCEL MESSING: W a t de boeken 
betreft over leegte. In wezen is de inner
lijke tradit ie uit het Christendom daar 
ook op ger icht. Als u de kabbalist ische 
m e t h o d e bek i j k t , en u gaat de 
hoeksteen van de v r i jmets^ r i j nader 
bestuderen, dan zijn die ook op die 
leegte ger icht . Uiteindeli jk is het de be-
doel ing in de bibl iotheek de tradit ie 

Oost -West in l i teratuur te verb inden. 
W i j bouwen eerst de tradit ie op van het 
verborgen christeli jk denken, de herme
t ica, crlchemie, myst iek, de gnosis, an
t roposof ie , rozenkruiseri j , kabbala, vri j-
metselarij en vele andere s t romingen. De 
volgende stap is de verbinding met de 
bronnen waarui t dat alles voor tgeko
men is, wan t de gnosis is gewor te ld in 
India en Egypte en Perzie, Assyr ie, Ba-
bylonie en andere oosterse landen, 
daarom kun je het ook niet scheiden. 

Het is ook mijn bedoel ing in de ko
mende jaren in de boeken die ik nog ga 
schri jven een pleidooi te houden voor 
de on tmoet ing van de liefde van de 
Boeddha en de liefde van de Christus. 
Ook hoop ik dat allerlei religieuze stro
mingen, die in de kracht van dat ene, 
het ledige, werken elkaar als broeders 
en zusters zullen gaan zien in een t i jd 
die voor mij eigenlijk overr i jp is. 

GESHE KONCHOG L H U N D U P : Dat 
lijkt Geshe-la een goed idee. 
MARCEL MESSING; W e hopen dat w e 
mogen slagen 

Transkr ipt : Louwrien Wi jers . 



HET LIED VAN VIERVOUDIGE HERINNERING 

HET LIED VAN DE VIERVOUDIGE 
HERRINNERING DAT EEN REGEN 
VAN KRACHTIGE VERWORVEN-
HEDEN DOET VALLEN 

Richtlijnen voor meditatie over de 
zienswijze van leegte door Gyalwa 
Kalzang Gyatso, De Zevende Dalai 
Lama. 

Vaak is het zo dat voor de meeste 
'westerse' mensen de essentie van 
de boeddhistische leer zoals die be-
waard is en nu wordt uitgedragen 
door de Tibetaanse Meesters, verlo
ren gaat in een onoverzichtelijke bos 
van mythe en ritueel. Zeker met be
trekking tot de boeddhistische tan
tra's bestaan vele verkeerde ideeen. 
Ook is het verband tussen het 
soetra-onderricht, zoals bijvoor
beeld is samengevat in de Lam.Rim-
teksten van Tsong Khapa en Gam-
popa, en het tantra-onderricht vaak 
obskuur. Als iemand echter de 
moeite neemt om een korte 
Lam.Rim-soetra tekst te bestuderen 
in samenhang met een volledige 
tantra-tekst, dan zaI het verband in 
het boeddhistische pad dat via soe
tra en tantra naar de verlichting 
Ieidt, duidelijk worden. 

Het Maitreya Magazine biedt u 
daarom deze keer een tekst die niet 
alleen duidelijk de drie hoofdzaken 
van het pad bevat, maar ook over-
zichtelijk is en praktisch. 

Na het ontvangen van een boedd
histische tantrische initiatie is het de 
bedoeling dat je je gewone visie op 
de omgeving en jezelf, op wat je er
vaart en wat je doet geleidelijk ver-
vangt door een zuivere visie. Dit 
doen we door onszelf de hele dag 
als een eenvoudige verschijning van 
onze favoriete boeddhavorm (met 
een gezicht en twee armen) te blij
ven zien. 

Wij hopen dat iedereen die deze 
zomer van Zijne Heiligheid de Dalai 
Lama de Kalachakra-initiatie heeft 
ontvangen, en ook alien die een an
dere boeddhavorm beoefenen, 
evenveel golven van inspiratie erva
ren als wijzelf in deze essentiele 
richtlijnen van de Zevende Dalai La
ma. 

Het Lied van Viervoudige Herin-
nering omvat de hoofdzaken van 
soetra en tantra: 

1. Bewondering voor de leraar die 
het innerlijke pad naar de verlichting 
onderwijst. 

2. Het besluit de kringloop van ge-
konditioneerd bestaan zeker te zul
len verlaten en het voornemen het 
hoogste niveau van evolutie te be
reiken teneinde alle wezens te kun
nen helpen. 

3. De snelle verzameling van posi
tieve energie en wijsheid tegelijker
tijd, door jezelf te visualiseren als 
een boeddhavorm, gekenmerkt 
door leegte (d.i. het ontbreken van 
inherent bestaan). 

4. De realisatie van leegte verbon
den aan de toepassing daarvan op 
alle verschijnselen. 

Om het gemakkelijk uit het hoofd 
te kunnen leren en vervolgens in 
meditatie (gewenning) toe te pas-
sen, heeft Zijne Heiligheid de Zeven
de Dalai Lama (1708-1757) dit korte 
onderricht in versvorm geschreven. 
Het werd voor het eerst door Man
jushri aan Lama Tsong Khapa gege
ven. De Engelse vertaling is geba
seerd op mondelinge overdracht en 
uitleg door Z.H. de Veertiende Dalai 
Lama, Tenzin Gyatso. De Neder
landse vertaling is gebaseerd op 
mondelinge overdracht door Z. H. de 
Veertiende Dalai Lama en op de En
gelse vertaling door Jeffrey Hop
kins. 

Richtlijnen voor meditatie op de 
zienswijze van leegte. Het Lied van 
De Viervoudige herinnering Dat Een 
Regen Van Krachtige Verworvenhe-
den Doet Vallen. 



GEDICHT DOOR DE ZEVENDE DALAI LAMA 

1. HERINNERING VAN DE LE
RAAR 

Op de zetel van onveranderlijke 
vereniging van methode en wijs
heid, 

Zit de dierbare leraar die de beli-
chaming is van alle toevluchten. 

Hij is een boeddha die al het we
reldse heeft verworpen en wijs is. 

Voorkom alle gedachten aan te-
kortkomingen en doe een verzoek 
met een zuivere visie. 

Plaats je geest, zonder af te dwa-
len, op bewondering en respekt. 

Vergeet dat niet en BLIJF vol be
wondering en respekt. 

2. HERINNERING VAN HET AL-
TRUISTISCHE VOORNEMEN DE 
HOOGSTE VERLICHTING TE BE
REIKEN: 

In de gevangenis vol lijden, het 
grenzeloze cyclische bestaan, 

Dolen de zes soorten wezens 
rond, verstoken van geluk. 

Het zijn je vaders en moeders die 
je met goedheid hebben beschermd. 

Voorkom gehechtheid en afkeer, 
mediteer op vriendelijkheid en me
dedogen. 

Plaats je geest, zonder af te dwa-
len, op mededogen. 

Vergeet dat niet en BLIJF vol me
dedogen. 

4. HERINNERING VAN 
ZIENSWIJZE VAN LEEGTE: 

DE 

3. HERINNERING VAN JE LI
CHAAM ALS EEN BOEDDHA
VORM: 

In het prachtige paleis van grote 
gelukzaligheid, dat aangenaam aan-
voelt, zetelt de boeddhavorm, die je 
eigen lichaam van zuivere aggrega
ten en elementen is. 

Je bent een boeddha met de drie 
onscheidbare corpora. 

Beschouw jezelf niet als gewoon, 
maar beoefen de boeddhatrots en 
de levendige verschijning van jezelf 
als deze boeddha. 

Plaats je geest, zonder af te dwa-
len, op het diepzinnige en het mani-
feste. 

Vergeet dat niet en BLIJF vol van 
het diepzinnige en van het mani-
feste. 

De hele kringloop van objekten 
die verschijnen en gebeuren en ge-
kend kunnen worden. 

Is doordrongen van de ruimte van 
het heldere licht, dat de werkelijk
heid is, het uiteindelijke, een niet te 
benoemen manier van het bestaan 
van objekten. 

Stop je fantasieen en zie de een-
heid van smetteloze leegte. 

Plaats je geest, zonder af te dwa-
len, op de werkelijkheid. 

Vergeet dat niet en BLIJF vol van 
de werkelijkheid. 

Op het raakvlak van de verschil
lende verschijningen en de zes vor
men van bewustzijn, 

Wordt de verwarring waargeno
men van de ongebaseerde verschijn
selen van dualiteit. 

Het illusionaire spektakel van een 
misleidende magier. 

Weet dat ze niet echt zijn en zie 
hun eenheid in de leegte. 

Plaats je geest, zonder af te dwa-
len, op verschijning en leegte. 

Vergeet dat niet en BLIJF vol van 
verschijning en leegte. 

Vertaling door Gelong Thub
ten Tsepel 



PROGRAMMA NAJAAR 

27 t /m 29 September 
MEDITATIEWEEKEND over 

KARMA' 
Door: LAMA GESHE KONCHOG LHUNDUP 

voor beginners en gevorderden. 
Het w o o r d Karma is een onduldel i jke te rm met soms zelfs 

een magische bi jk lank, die door de meeste mensen in het 
'wes ten ' slechts vaag of helemaal niet w o r d t begrepen. Dat 
is overigens niet venA/onderlijk, wan t het begrip Karma is de 
boeddhist ische sleutel to t de verklaring op mikroniveau van 
al onze vervelende en f i jne ervar ingen en op makroniveau 
van alle wereldgebeurtenissen to t en met het onts taan en 
het vergaan van de planeten. 

Lama Geshe Konchog Lhundup zaI de onfei lbaarheid uit
leggen van oorzaak en gevolg en op zijn levendige manier 
helderheid scheppen in ons begr ip van deze geladen t e rm . 

KOSTEN: f 100,- vol pension of / 80,— voor Geshe 
Aktie- of / 100,— donateurs. 
AANVANG: 27 September 20.00 uur in Maasbommel. 
AANMELDING: Telefonisch voor 25 September 
Telefoon 08876-2188. 

11 t /m 13 oktober 
MEDITATIEWEEKEND over 

'DE ZES PERFEKTIES' 
Door: LAMA GESHE KONCHOG LHUNDUP 

voor gevorderden. 

Het hart van de beoefeningen van iedere bodhisattva is 
zijn of haar altruVstische wens het hoogste niveau van evolu
tie te bereiken o m daadwerkel i jk het welzi jn van alle wezens 
te kunnen bevorderen zonder onderscheid van ras, geloof, 
soor t of bestaansvorm. De beoefeningen waarmee een bod
hisattva zijn of haar potent ieel vo lkomen ontwikke l t wo rden 
de zes perifekties genoemd . De zes perfekt ies; vr i jgevigheid, 
morele zelfdiscipl ine, gedu ld , enthousiaste vo lhard ing, 
geesteli jke stabil i teit en wi jshe id , zullen door Geshe-la wor 
den verhelderd en speciaal de methoden o m wi jsheid te per-
fekt ioneren zullen w o r d e n u i tge legd. 

KOSTEN: f 100,— vol pension of ^ 8 0 , - voor Geshe 
Aktie- of f 100,— donateurs. 
AANVANG: 11 oktober 20.00 uur in Maasbommel. 
AANMELDING: Telefonisch voor 9 oktober 
Telefoon 08876-2188. 

In tantr ische medi tat ie w o r d t het stervensproces nage-
boots t o m door te dr ingen to t het helder- l icht-bewustz i jn 
dat spontaan aanwezig is, na het sterven van de grovere la
gen van het bewustz i jn . Het is dit al lersubstielste bewustz i jn 
dat doorgaat na de d o o d . Een juist begr ip van de dood is 
een juist begrip van het leven. 

KOSTEN: f 100,- vol pension of / 8 0 , - voor Geshe 
Aktie- of / 100,— donateurs. 
AANVANG: 25 oktober 20.00 uur in Maasbommel. 
AANMELDING: Telefonisch voor 23 oktober 
Telefoon 08876-2188. 

15 t /m 17 november 
MEDITATIEWEEKEND over 

TOEVLUCHT NEMEN' 
Door: LAMA GESHE KONCHOG LHUNDUP 

voor beginners en gevorderden. 
Dr. Alex Berzin, de eerste Westerse leerling van Geshe 

Ngawang Dhargye 66n der meest bekwame vertalers van 
het Tibetaanse boeddhisme noemt toev lucht nemen een 
veil ige en gezonde r icht ing geven aan je leven. E6n van de 
tekenen van deze ti jd is dat zovele ouderen geen ver t rou
w e n meer hebben in de inmiddels achterhaalde normen die 
zij eerder in hun leven als s teun ervaarden en dat zovele j on -
geren ontevreden zijn of apat isch omda t zij de zin van het le
ven niet kunnen v inden. 

Toev lucht nemen gaat over het , voor je eigen gevoel , zin 
geven aan je leven door het kiezen van een veil ige en gezon
de r icht ing. Daarbij is hulp nodig en Lama Geshe Konchog 
Lhundup zaI behalve over toev lucht nemen ook spreken 
over de rol van de spir i tuele leraar in het Europa van 1985 als 
steun en bron van inspiratie in het geven van die veil ige en 
gezonde r icht ing aan ons leven waardoor w e ons weer reali
seren dat w e mensen zi jn. 

KOSTEN: f 100,— vol pension of f 80,— voor Geshe 
Aktie- of f 100,— donateurs. 
AANVANG: 15 november 20.00 uur in Maasbommel. 
AANMELDING: Telefonisch voor 13 november 
Telefoon 08876-2188. 

25 t /m 27 oktober 
MEDITATIEWEEKEND over 
'DE DOOD ONTRAADSELD' 

Door: LAMA GESHE KONCHOG LHUNDUP 
voor beginners en gevorderden. 

De grote Meesters van India en Tibet hebben zich on tw ik 
keld, zijn groot geworden , omda t ze hun ti jd goed hebben 
gebru ik t . W i j zijn nog geen 'Meesters ' omda t w e veel kost
bare t i jd ver loren laten gaan. Als w e to t het inzicht komen 
dat werkel i jk eIke dag de laatste dag van ons leven kan 
zi jn, zaI van dat m o m e n t af, ons leven meer inhoud kr i jgen, 
zullen w e geen t i jd meer verspil len aan nutteloze bezlghe-
den en zullen w e zelf een 'Meester ' kunnen w o r d e n . 



29 november t /m 1 december 
HAYAGRIVA-INITIATIE 

Door: LAMA GESHE KONCHOG LHUNDUP 
voor gevorderden. 

Lama Geshe Konchog Lhundup zaI onze 'winters laap' in 
een posit ieve aktivi teit veranderen door de macht ig ing voor 
de beoefening te geven (Dje.nang) in het toornige aspekt 
van Avaloki teshvara. Deze vo rm van Avaloki teshvara en zijn 
mantra zijn bi jzonder effekt ief o m hindernissen af te wenden 
en onze Dharma beoefening te beschermen. 

Bij het ontvangen van deze 'D je .nang ' , in deze Maha-
anut tarayogatant ra-beoefen ing, horen de volgende ver-
p l icht ingen: Het doen van een retraite met de sadhana en 
mantrareci tat ie. Deze init iatie is alleen toegankeli jk voor 
personen die eerder een vol ledige init iatie (Wang) hebben 
ontvangen in een Maha-anut tarayogatantra-boeddha-
aspekt. 

KOSTEN: f 100,- vol pension of A 80 , - voor Geshe 
Aktie- of f 100,— donateurs. 
AANVANG: 29 november 20.00 uur in MaasbommeL 
AANMELDING: Telefonisch voor 27 november 
Telefoon 08876-2188. 

EIke donderdagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur 

TIBETAANSE TAALLES' 
Door: CHHOG DORJEE 

in de KOSMOS te AMSTERDAM 
van September t /m november. 

Beginners en gevorderden kunnen zich voor deze weke-
lijkse lessen in de Tibetaanse taal aanmelden bij de Kosmos-
administrat ie. Chhog Dorjee, de vertaler/verzorger van Ges
he Konchog Lhundup, biedt u de mogeli jkheid de Tibetaan
se taal te leren lezen en schri jven en te beginnen met een
voudige conversat ie. Gevorderde s tudenten kunnen geza-
menli jk aan een tekst werken . De lessen zullen via het En
gels worden gegeven. 

Het is mogeli jk na telefonische afspraak een bezoek te 
brengen aan Lama Geshe Konchog Lhundup om persoonli jk 
advies en raad te ontvangen betref fende boeddhist ische 
meditat ies en f i losof ie in overeenstemming met de indiv idu
ele mogel i jkheden. 
BEL VOOR EEN A F S P R A A K : 08876-2188 of 020-224393 

Ook in het Maitreya Cent rum te Maasbommel bent U na 
telefonische afspraak alti jd w e l k o m voor een bezoek of lo
gics in het gastenverbl i j f voor kor te of langere t i jd . 

Individuele retraites kunnen worden gehouden in be-
schikbare caravans en kunnen worden begeleidt door 
Geshe-la. Zowel voor retraites in soetra als in tantra. 
BEL VOOR EEN A F S P R A A K : 08876-2188. 

'INTRODUKTIE IN HET TIBETAANS BOEDDHISME' 
EIke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 

in de KOSMOS te AMSTERDAM 
EIke woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur 

in het I.I.V. te MOLENHOEK 
Door: LAMA GESHE KONCHOG LHUNDUP 

Gedurende een serie wekel i jkse avonden zaI de in Neder
land wonende Lama Geshe Konchog Lhundup in verschi l 
lende steden introdukt ie lezingen geven over het boed
dhisme. Deze lezingen worden steeds besloten met de moge
li jkheid vragen te stel len, gevo lgd door een gezameli jke 
medi tat ie. De bi jeenkomsten duren ongeveer twee uur en 
iedereen is w e l k o m ! 

Volgens de Tibetaans boeddhist ische tradit ie wo rden al
le fasen van de innerli jke w e g ui tgelegd in drie delen. 

Het eerste deel omvat de f i losof ie en meditat ies voor het 
ontwikke len van de beginners mot ivat ie , waardoor w e het 
belang gaan beseffen van en streven naar een goede weder
geboor te . 

Hierbij zullen de volgende ondenA/erpen ui tgelegd wor 
den : De voorbereid ingen voor medi tat ie; de voorwaarden 
die een mensenleven rijk en waardevo l maken; de enorme 
waarde van zo 'n mensenleven; sterven en vergankel i jkheid; 
r icht ing geven aan je leven. 

Het tweede onderdeel omva t de f i losof ie en meditat ies 
waarmee de tussenl iggende mot ivat ie w o r d t on tw ikke ld , 
waardoor w e leren met vol ledige inzet naar totale bevr i jd ing 
van de steeds terugkerende prob lemen en frustrat ies te stre
ven . 

Hierbij zullen de volgende onderwerpen ui tgelegd wor 
den : Oorzaak en gevolg; de verschi l lende vormen van l i jden; 
de vier edele waarheden; de twaal f schakels van afhankel i jk 
on ts taan; bevri jding doer inzicht in de werkel i jkheid, die 
schui lgaat achter al onze projekt ies. 

Het derde onderdeel omvat de f i losof ie en meditat ies 
waarmee we de verheven Mahayana mot ivat ie on tw ikke len , 
en ons gaan inzetten o m het al lerhoogste niveau van evolu
tie te bereiken o m alle wezens daadwerkel i jk te kunnen hel
pen . 

Hierbij zullen de volgende onderwerpen ui tgelegd wor
den: De voordelen van de ver l icht ingsgeest (bodhichi t ta) ; 
gel i jkmoedigheid; de methoden o m de ver l icht ingsgeest te 
ontwikke len 1. door alle wezens te beschouwen als je moe
der, 2. door jezelf gelijk te schakelen en te verwisselen met 
anderen. 

Teneinde de direkte betrokkenheid bij bovengenoemde 
onderwerpen zo g root mogeli jk te maken , bestaat alt i jd de 
gelegenheid Lama Geshe Konchog Lhundup in een specif ie
ke groep te verzoeken het ene onderwerp wa t meer en het 
andere onderwerp wa t minder ui tgebreid te behandelen. 

Het zou goed zijn als in alle plaatsen waar Geshe-la regel
mat ig les geeft s tudie-Zwerkgroepen gestart kunnen wor 
den. Eigen inzet en init iatief zullen door het Maitreya Insti
tuut zoveel mogeli jk wo rden gesteund. Geef alstubl ieft u w 
suggesties aan ons door. 

Inschrijving voor de wekelijkse lessen van September 
t /m november in Amsterdam aan de balie van de 
Kosmos, Prins Hendrikkade 142, Amsterdam. 
In Molenhoek aan de receptie van het I.V.V., Kuilse-
weg 3, Molenhoek (bij Nijmegen). 



OPENBAAR VERVOER 

Met ingang van 2 September 1985 is Maasbommel weer bereikbaar geworden 
met het openbaar vervoer door de instell ing van een buur tbus die de verbinding 
onderhoud tussen Beneden- leeuwen en Maasbommel . De dienstregel ing van de 
buur tbus is als vo lg t : 
Geen diensten op zon- en feestdagen. 
Beneden-Leeuwen is vanuit Tiel en Ni jmegen bereikbaar met bus 85 vanaf de 
N.S. stat ions. 

a. uit Tiel 
in B-Leeuwen 

* 8.21 

* 9.51 
11.21 

* 12.51 
14.21 

* 15.51 
17.21 

V . Maasbommel 

* 7.35 
9.09 

10.39 
12.09 
13.39 
15.09 
16.39 

* 18.09 

a. uit Ni jmegen 
in B-Leeuwen 

* 8.09 
9.39 

* 11.09 
12.39 

* 14.09 
15.39 

* 17.09 

a. B-Leeuwen 

* 8.03 
9.37 

11.07 
12.37 
14.07 
15.37 
17.07 

* 18.37 

V . B-Leeuwen a. Maasbommel 

8.22 
9.52 

11.22 
12.52 
14.22 
15.52 
17.22 

8.50 
10.20 
11.50 
13.20 
14.50 
16.20 
17.50 

V . naar Tiel v, naar Ni jmegen 

8.09 
9.39 

11.09 
12.39 
14.09 
15.39 
17.09 
18.39 

X 9.46 
11.21 

x 12.46 
14.21 

X 15.46 
17.21 

X 18.46 

* = niet op zaterdagen 
V = vertrek 
a = aankomst 
X = alleen op zaterdag 

Gaarne alleen bezoek na telefonische afspraak! 

STUDIEREIZEN NAAR TIBET 

Het Maitreya Inst i tuut gaat in samen-
werk ing met de Kosmos, Ams te rdam, 
studiereizen organiseren naar Tibet . De 
eerste reis zaI vo lgend jaar, 1986, wor 
den ondernomen. Het is de bedoel ing 
voor tw in t ig h dert ig mensen een reis 
van vier weken te organiseren in de zo
mer. In het volgende Maitreya Magazi
ne zullen meer vastoml i jnde plannen be
kend gemaakt w o r d e n . 

De reisafdeling die het Maitreya Insti
t uu t in samenwerk ing met de Kosmos 
gaat openen, zaI ook pelgrimsreizen 
naar T ibet , Mongol ie , Nepal en India op 
individuele basis organiseren. Bel voor 
meer informat ie het Maitreya Inst i tuut . 

LEENFONDS 

LEENFONDS 

Een n ieuwe vorm van donaties voor 
het werk van het Maitreya Inst i tuut is 
het LEENFONDS. Daarin kunnen be-
dragen groter dan 2500 gulden gestort 
w o r d e n , die gegarandeerd binnen vijf 
dagen na het ontvangen van de op-
dracht retour gestort worden op de 
bank of girorekening van degene die het 
geld aan de St icht ing Maitreya Inst i tuut 
heeft geleend. 

Medewerk ing aan dit leenfonds waar
bij geen rente w o r d t ui tgekeerd aan de 
leningverstrekker levert het voordeel op 
dat er dus ook geen belasting wo rd t be-
taald over de rente die anders over dit 
geld zou worden on tvangen . Het Ma i 
treya Inst i tuut gebruikt de gelden ner
gens anders voor dan voor het verkri j
gen van rente bij de N.M.B. -Bank te 
Beneden-Leeuwen en aangezien deze 
rente voor onze st icht ing niet belastbaar 
is ontstaat op deze manier een aantrek-
kelijke vo rm van inkomen. 

Deelnemers aan dit Leenfonds kunnen 
bedragen groter dan f 2500,— stor ten 
op een speciaal hiervoor gecreeerd re-
ken ingnummer bij de NMB-bank te 
Beneden- leeuwen nr. 68.13.56.138 
t .n .v . de St icht ing Maitreya Inst i tuut te 
Maasbommel . Deelnemers on tvangen 
een cert i f icaat voor het bedrag van de 
lening waar in de st icht ing zich verpl icht 
het geleende bedrag of een deel daar
van binnen vijf dagen na ontvangst van 
de opdracht terug te storten op een 
daarvoor aangewezen rekening. 

M A A K GEBRUIK V A N DEZE NIEU
W E MANIER O M U W M A I T R E Y A IN
S T I T U U T TE ONDERSTEUNEN! 



WONEN BIJ HET 
MAITREYA INSTITUUT 

Voor snelle beslissers is er op dit mo
ment een mogel i jkheid o m dicht bij on
ze Geshe Konchog Lhundup en het 
Maitreya Inst i tuut te komen wonen in 
een pracht ig pand. Dit is gelegen in het 
rustieke dorpje Megen , aan de overkant 
van de Maas. In dit huis waar in de be-
woners zich zullen houden aan de vijf 
leefregels voor leken, zijn nog enkele 
kamers beschikbaar. Ge'interesseerden 
die graag in een boeddhist ische leefge-
meenschap wi l len wonen en werken 
zijn we l kom. De beslissende vergade-
ring word t gehouden in het Maitreya In
st i tuut te Maasbommel op zaterdag 5 
oktober o m 2 u u r ' s middags. Als alles 
doorgaat kan het pand op 1 december 
worden betrokken. 

CHINA VERBIEDT HET 
ZOEKEN NAAR TULKUS 
IN BEZET TIBET 

Hoewel de Chinezen alt i jd verklaren 
dat de Tibetanen in het door China be
zette Tibet sedert enkele jaren weer 
godsdienstvr i jheid hebben, is er een 
we t in werk ing getreden die het ontdek
ken ven gereVncarneerde lama's, in het 
Tibetaans Tu lku 's , verbiedt. De Chinese 
instrukt ie luidt dat alleen de gereVncar
neerde lama's die ontdekt waren voor 
1959 door de Chinezen zullen worden 
erkend. 

Indirekt is dit een maatregel die het 
beoefenen van het boeddhisme in Tibet 
ernstig t ref t , omdat juist de gereincar-
neerde lama's erg belangrijk zijn voor 
het verspreiden van de boeddhist ische 
leer. Door het v inden van Tu lku 's te ver-
b ieden, wo rd t het duideli jk hoe wein ig 
de Chinezen de zogenaamde 'gods
dienstvr i jheid ' in werkel i jkheid toestaan. 
Het enige dat to t nu toe wo rd t toe-
gestaan aan de onderdrukte Tibetanen 
is het branden van wierook en het weer 
laten wapperen van gebedsvlaggen. EI
ke andere vorm van boeddhist ische be
oefening is nog steeds verboden. 

BOEKBESPREKING 
THE K A L A C H A K R A T A N T R A 
INITIATIE-RITE 

Schri jver: Z . H . de X lVde Dalai Lama 
Vertal ing en Samenstel l ing: Jef f rey 
Hopkins 
Prijs: f 5 5 , -

Deze n ieuwe uitgave van W i s d o m 
Publicat ions verscheen juist op t i jd voor 
de Kalachakra-init iat ie in Zwi tser land. 
Het boek dat deze hoogste vorm van 
tantr ische init iatie gedetail leerd behan
delt is daarmee het eerste dat in een 
westerse taal is u i tgegeven. De speciale 
technieken voor het t ransformeren van 
l ichaam, spraak en geest in een volledi
ge altruVstische houding worden niet 
ui tslui tend gepresenteerd voor degenen 
die de beoefening wi l len doen na het 
ontvangen van deze init iat ie, maar 
staan nu ook ter beschlkking van iede
reen die iets wi l leren over dit opmerke-
lijke systeem van spir i tuele beoefening. 

In het eerste gedeelte van het boek 
geeft professor Jef f rey Hopkins een uit
leg over de tantr ische technieken en het 
belang van de altruVstische mot ivat ie 
hiervoor. Voor ts zijn de zeven en dert ig 
beoefeningen van een boddhisat tva van 
Tok-May-Sang-Bo erin opgenomen die 
de basis vormen voor een tantr ische be
oefen ing. Het boek beschri j f t de 
Kalachakra-mandala en de relatie ervan 
met de initat ie, het ver loop van de inita-
tie zelf en een korte schets van de ge
schiedenis van de Kalachakra-tantra. 
Verder is er een korte samenvat t ing van 
de levensloop van de schri jvers, zowel 
van Z . H . de Dalai Lama als van Kee-
Drub-Djay. Ook omvat dit 480 pagina's 
tel lende boek drie versies van de Zes 
Zi t t ingen Yoga. 



BOEKENBESTELLIJST/POSTORDER 

BOEKBESPREKING 

C O M P A S S I O N : A T IBETAN 
A N A L Y S I S 
Schri jver: Guy Newland 
Prijs: f 32,50 

Ook dit boek is een n ieuwe uitgave 
van W isdom Publ icat ions. De schrijver 
Guy Newland studeerde godsdienswe-
tenschap aan de universiteit van Virgi
nia, US A en zette daarna zijn werk 
voor t als wetenschappel i jk medewerker 
aan dezelfde instel l ing, waarbi j hij het 
boeddhist ische studieprogramma vo lg 
de van professor Jef f rey Hopkins en zijn 
M.A . graad behaalde in 1983. 

Een van de bijzondere kenmerken van 
de studie in de boeddhist ische f i losofie 
in de grote kloosters is van de laatste 
tweeduizend jaar geweest het gebruik 
van analyse en debat. Het verkri jgen 
van een konceptueel begrip is van een 
verslaggevend belang in het proces van 
verinnerl i jking van de bestudeerde on
derwerpen, in het bijzonder die van 
leegte en mededogen, de twee voor
naamste aspekten van de weg naar ver
l icht ing. 

De teksten die door de eeuwen heen 
door studenten worden gebruikt zijn 
kommentaren van vroegere Meesters 
en mediteerders, geschreven teneinde 
de oorspronkel i jke leringen zoals deze 
door de Boeddha werden uiteengezet in 
de soetra's, te verhelderen. 

In Compassion: a Tibetan analysis 
heeft Guy Newland deskundig de voor
naamste ideeen van Djay-Dzun-Ba uit 
de originele tekst gel icht en zodanig ge
presenteerd dat ze begrijpeli jk, relevant 

NEDERLANDS: 

Boeddhist ische sprookjes 
Er is geen zelf 
Gandhi 
Kum Nye meditat ieve 
bewegingsoefeningen 
Kum Nye ontspanning 
Lamp voor het pad naar Ver l icht ing 
Leven in evenwicht 
Maiteya Magazine 
Milarepa 
Mipam 
Open bewustzi jn 
Ruimte, Ti jd en Kennis 
Sneeuwiuipaard 
Stil le Geest, Heilige Geest 
Teksten o m bij stil te staan 
Tibetaans Boeddhisme 
Tibetaans Boeddhisme 
Tibetaans dodenboek 
TuIku 

Vaardig handelen 
Verborgen Vri jheid 
W e g der w i t te wo lken 
Woorden van Boeddha 
Zen Begin 
Zen Zin Zen Onzin 
Z i t ten, de prakti jk van Zen 

BOEKENBESTELLIJST/POSTORDER 

ENGELS: 

Adv ice f rom a spiritual f r iend 
Adv ice f r om Buddha Sakyamuni 
A lone w i t h others 
Aryasura's aspiration 
At isha 
Bodhisattva of compassion 
Bridging the sutra's and tantra 's 
Buddha in the palm of your hand 
Buddhist Scriptures 
Chandragomin 's twen ty verses 
Chandrakirt i 's sevenfold reasoning 
Clear l ight of bliss 
Compassion: a Tibetan Analysis 
Compassion in Tibetan Buddhism 
Compend ium of ways of know ing 
Cultural History of Tibet 
Dawn of tantra 
Death, Intermediate state & Rebirth 
Debate in Tibetan Buddhism 
Dict ionary New English-Tibetan 
Divine T ree /T ib . grammer poem 
Door of l iberation 
Drinking the mounta in stream 
Drop of nour ishment for people 
Drowa Sangmo (Tib. folk Opera) 
Dzog Chen 
Dzog Chen 
Echoes of voidness 
Essence of nectar 

Jataka verhalen 
Tonny Kurpershoek 
Easwaran 

Tar thang TuIku 
Tar thang TuIku 
Z . H . Serkong Rinpochee 
Tar thang TuIku 
Maitreya Inst i tuut 
Evens-Wentz 
Lama Yongden 
Tar thang TuIku 
Tar thang TuIku 
Peter Matthiessen 
Lama Thubten Yeshe 
C.J .A . Tholens 
14e Dalai Lama 
Theosof ische Verenig ing 
Evens-Wentz 
Peter Dickinson 
Tar thang TuIku 
Tar thang TuIku 
Govinda 
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D.T. Suzuki 
Paul Reps 
Nico Tydeman 

Geshe Rabten & Dargey 
14e Dalai Lama 
Stephen Batchelor 
14€ Dalai Lama 
Lama Thubten Kalsang 
John Blofeld 
I e Dalai Lama 
Tendzin 
Edward Conze 
Sakya Dragpa Gyaltsen 
Joe Wi lson 
Geshe Kelsang Gyatso 
Guy Newland 
Tsong Khapa /Hopk ins 
L T W A 
Snel lgrove/Richardson 
Guenther /T rungpa 
Lati Rinpochee 
Daniel Perdue 
Norbu Chopel 
Noble Ross Reat 
Gehse Wangya l 
Milarepa 
Nagarjuna 
L T W A 
Long-chen-re- jam-pa 
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Yeshe Tsondru 
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en toegankeli jk zijn geworden . Dit boek 
dat evenals The Kalchakra Tantra in de 
Blauwe serie voor gevorderden is ui tge
geven, wo rd t van harte aanbevolen aan 
iedereen die het Madhyannika boedd
hisme bestudeerd. 

IN EXILE FROM THE L A N D OF 
S N O W S 
Schri jver: John Avedon 
Prijs: f 3 9 , -

Dit boek is eerder verschenen bij 
Knopf in New York met een hard kaft 
en uitvoerig besproken in ons magazine 
nummer 3 jaargang 6. Het is nu veel 
goedkoper en handzamer verschenen 
bij W isdom Publications en bli jft het 
meest komplete boek over de recente 
geschiedenis van het Tibetaanse volk 
sedert 1950. 

Dit boek mag niet ontbreken in u w 
verzameling wanneer de Tibetaanse 
zaak u ter harte gaat. 

Essential nectar Geshe Rabten 31,85 
Folk Culture of Tibet Norbu Chopel 17,50 
Folk Tales of Tibet Norbu Chopel 20.00 
Four essential buddhist commentar ies 14e Dalai Lama 15,00 
Four essentia buddhist texts 14e Dalai Lama 18,00 
Graduated path to l iberation Geshe Rabten 12,50 
Great Ocean {Biografie 
14e Dalai Lama) Hicks and Chogyam 48,35 
Guide to the bodhisattva's way of life Shant ideva 21,00 
Guide to the jewel island Olschak-Wangyal 15,00 
H.H. the Dalai Lama talks to L. Wi jers Louwr ien Wi jers 25,00 
History of the Sakya Tradi t ion Chogay Tr ichen 16,00 
History of the sixteen Karmapa's Karma Thinley 25,00 
H o w to meditate Kathleen Mc Donald 26,50 
In exile f r om the land of snows J o h n F. Avedon 39,00 
International Buddhist d i rectory W i s d o m Publ icat ion 25,00 
Interview w i t h H .H . the Dalai Lama John F. Avedon 30,00 
Jewe l ornament of l iberation Gampopa 43,25 
Kalachakra Tantra Jef f rey Hopkins 55,00 
Kindness, Clarity and Insight 14e Dalai Lama 40,00 
Lamp for the path and commenta ry At isha 35,40 
Lankavatara Sutra D.T. Suzuki 53,85 
Life and teachings of Geshe Rabten Al lan Wal lace 52,00 
Life and teachings of Tsong Khapa Prof. Thurman 30,00 
Life of Marpa Trungpa/na landa 43,25 
Mahamudra Wang-chuk-dor je 21,00 
Mahayana pur i f icat ion L T W A 15,00 
Medi tat ions of a Tibetan Tantr ic abbot Kensur Legden 12,00 
Medi tat ions on Emptiness Jef f rey Hopkins 86,00 
Medi tat ions on the lower tantra 's 2e, 5e, 7e, 13e Dalai Lama 21,00 
Medi tat ive states Lati Rinpochee 26,50 
M ind and its funct ions Geshe Rabten 32,50 
M ind in Tibetan Buddhism Lati Rinpochee 30,00 
Modern Tibetan Language Lhasawa Losang Thong 22,00 
Mol las of Mustang David. P Jackson 27,50 
My land and my people 14e Dalai Lama 24,95 
Nagarjuna's letter Nagarjuna 17,50 
Necklace of good for tune Geshe Lam Rim 12,00 
Necklace of Gzi Namkhai Norbu 12,50 
Opening of the eye of new awareness 14e Dalai Lama 34,00 
Origin of the Tara Tantra L T W A 10,00 
Practical medi tat ion Geshe Rabten 12,00 
Preliminary practices Geshe Rabten 10,00 
Prince Siddharta Landaw/Brooke 39,00 
Prince w h o became a cuckoo Geshe Wangya l 25,30 
Science meets spir i tual i ty Louwr ien Wijers 17,50 
Selected works of the Dalai Lama III 14e Dalai Lama 45,00 
Seven Instruct ion lineages David Templeman 21,00 
Silent mind holy mind Lama Yeshe 18,75 
Songs of spir i tual change 7e Dalai Lama 36,90 
Songs of the sixth Dalai Lama 6e Dalai Lama 12,50 
Stories f r om beyond the clouds Cl i f ford Thur low 12,00 
Studies in the Lankavatara sutra D.T. Suzuki 40,00 
Subl ime path of the victor ious ones L T W A 12,00 
Superhuman life of Gesar of Ling David Nee l /Yongden 30,00 
Sutra of the wise and the fool ish Stanley Frye 27,00 
Tantra in Tibet Tsong Khapa 36,00 
Tantr ic d ist inct ion Jef fey Hopkins 24,00 
Tantr ic Practice in Nylngma Khetsung Sanbo Rinpochee 45,00 
Tara's co lour ingbook A n d y Weber /We l l i ngs 16,00 
Tao of physics Fritjof Capra 28,95 
Tibet Thubten J igme Norbu 16,50 



OPENING THE EYE OF NEW A W A 
RENESS 
Schri jver: Z . H . de X lVde Dalai Lama 
Verta l ing: Donald Lopez Jr . en Jef
frey Hopkins 
Prijs: f 3 4 , -

Het vierde boek in de reeks van nieu
w e uitgaven van W isdom Publications 
in de Wi t te serie voor iets gevorderde 
studenten en lezers is door de Dalai La
ma geschreven vier jaar na zijn v lucht 
voor de Chinezen uit T ibet . In zijn voor-
woo rd zegt de Dalai Lama dat hij dit 
boek geschreven heeft voor degenen 
die niet in de gelegenheid zijn de grote 
teksten te bestuderen die diepgaand en 
betekenisvol z i jn. Opening the eye of 
new awareness is een beknopte maar 
grondige presentatie van de leerstellin-
gen van het boeddhisme, zoals die 
bestudeerd en beoefend worden in Ti
bet sinds meer dan duizend jaar. De Da
lai Lama begint uit te leggen waarom 
het noodzafkelijk is religie te beoefenen 
en verklaart de bewijzen voor het 
bestaan van re'incarnatie. Hij verklaart 
de relatieve en absolute waarheden; de 
beoefening van het pad via het Kleine-, 
Perfektie-, en Geheime Mantra- of Tan
tra Voer tu ig , en de aard van het boedd
haschap. 

De Dalai Lama besluit met een korte 
geschiedenis van het Tibetaans boedd
hisme dat duideli jk de kont inui tei t aan-
toon t van het late oorspronkel i jke India
se Mahayana boeddhisme, waarmee 
het idee verworpen word t dat het Tibe
taanse boeddhisme 'Lamaisme' zou zijn 
en niet zou zijn verbonden met de be
langrijkste boeddhist ische s t romingen. 

Dit boek is de enige tekst van de hand 
van de Dalai Lama, gepubl iceerd in een 
westerse taal , dat een vol ledig overzicht 
geeft van het spirituele pad naar verl ich
t i ng . 

Het is een onschatbaar waardevol 
boek voor hen die het boeddhisme w i l 
len studeren en beoefenen. 

Tibet Journal 
Tibetan book of the dead 
Tibetan Dhammapada 
Tibetan-Engl ish dict ionnary 
Tibetan Folk Tales 
Tibetan Medic ine 
Tibetan Medic ine 
Tibetan Medic ine 
Tibetan Reflections 
Tibetan Thangka Painting 
Tibetan Tradi t ion of mental 
development 
Torch of certainty 
Universal Responsabil i ty 
Waterhorse and other years 
Whee l of sharp weapons 
Wh i te annal 
W isdom Energy 
W isdom Energy 2 
W a y of siddharta 
Yoga Tantra of Tibet 

BOEKENBESTELLIJST/POSTORDER 

DUITS : 

Der Dalai Lama 

POSTERS: 

Buddha and the sixteen Arhats 
Thousand armed Avalokiteshvara 
Tara and 21 Tara's 
Manjushr i 
Four-armed Avaloki teshvara 
Guru Tree 
Padmapani 
Four-armed Avalokiteshvara 
Wi t te Tara 
Ami thaba 

K U N S T K A A R T E N : 

9 verschil lende boeddhavormen 
9 verschil lende tekeningen op dubbele 
wenskaart met enveloppe 
8 verschil lende boeddhavormen in 
map 20 x 30 cm 

T IBETAANSE WIEROOK: 

Div. jaargangen, t i jdschr i f t 10,00 
Freemant le /Trungpa 24,50 
Gareth Sparham 26,50 
Chandra Das 150,00 
Hyde /Chambers 28,95 
Bhagwan Dash 20,00 
Rechung Rinpochee 35,00 
Ti jdschri f t 1 t / m 8 10,00 
Peter Gold 31,85 
David & Janice Jackson 88,60 

Geshe Ngawang Dhargye 18,00 
Kongtru l 34,60 
14e Dalai Lama 15,00 
K. Dhondhup 20,00 
Dharmarakshita 12,50 
Gedun Choepel 15,00 
Lama Yeshe EtZopa Rinpochee 18,75 
Lama Yeshe & anderen 13,50 
Kalupahana 30,00 
Tsong Khapa 40,00 

Dagpo R inpochee/Bor rom6e 
met pracht ige k leurenfoto 's 
24 /33 cm van / 120,00 
voor slechts f 59,50 

A n d y Weber / 12,00 
Peter Iseli 12,00 
A n d y Weber 12,00 
A n d y Weber 12,00 
Jampala 12,00 
U n k n o w n 21,00 
Robert Beer 14,00 
Robert Beer 14,00 
U n k n o w n 30,00 
U n k n o w n 22,50 

per stuk f 1,75 

per stuk 2,25 

W i s d o m Publ icat ions 39,00 

De beste / 12,50 

Diverse Transcr ipts, Sadhana's en Nederlandse medi tat ieteksten, Maitreya Handbook 1985, Mala 's , Nepalees postpapier, 
fo to 's van verschil lende leraren. (Alleen aan particulieren zonder kort ing.) 

Het Maitreya Magazine en de meeste boeken zijn ook verkrijgbaar of te bestellen via de volgende boekhandels: Kosmos 
special store Ams te rdam, A u Bout du Monde Ams te rdam, van Heteren Ams te rdam, Synthese Den Haag, St i l tepunt Den 
Haag, Broese en Kemink Utrecht , Hilarion Ni jmegen, De Heremiet Eindhoven, Mandala Leeuwarden , I.I.V. Molenhoek. 

Met deze prijslijst vervallen eerder verschenen l i jsten. Wi jz igingen voorbehouden. Al deze art ikeien zijn bestelbaar bij het 
Maitreya Inst i tuut . De prijzen zijn exclusief por tokosten. Bestell ing per brief of te le foon: 08876-2188 (kantooruren). 



T IBETAANSE GENEESKUNDE 
Bron: Dokter Lobsang Dolma 
Verta l ing: Louwr ien Wijers 
Prijs: f2S,-

Bij uitgeveri j Karnak is deze maand 
het boek 'Tibetaanse Geneeskunde' 
verschenen dat de lessen bevat die Me-
v rouw dokter Lobsang Dolma in haar 
kursus over Tibetaanse geneeskunde in 
de Kosmos in Amsterdam heeft gege
ven . Het is voor het eerst dat een boek 
met zo 'n overzicht uit de unieke Tibe
taanse medische wetenschap in het Ne
derlands verschi jnt . Maar ook vergele-
ken met de wein ige boeken over Tibe
taanse geneeskunde in de Engelse taal , 
bevat dit n ieuwe boek een schat aan 
praktische informat ie die in geen enkele 
publ ikat ie zo eenvoudig en direkt bruik
baar wo rd t overgebracht . 

Dokter Dolma behandelt als inleiding 
vanzelfsprekend de geschiedenis van de 
Tibetaanse geneeskunde en verklaart 
het systeem - dat het overigens zo 
waardevol maakt , omdat de funkt ies 
van het l ichaam zeer gedetail leerd kun
nen worden verklaard in deze genees-
kundige methode die een is met de 
boeddhist ische systemen van tantra en 
de total i teit van energieen in de 
kosmos. Daarna gaat ze toegankel i jke 
en bij ons wein ig bekende prakt ische in
format ie geven over koncept ie, zwan-
gerschap, geboor te , k inderziekten, en 
tenslot te de diagnose en de behande-
l ingsmethoden voor allerlei ziekten bij 
vo lwassenen. W e worden dan geinfor-
meerd over bi jvoorbeeld alle punten in 
de werve lko lom, die zo belangrijk zijn 
voor het genezen van alle voorkomende 
ziekten en die we zowel met naalden, 
met moxa-behandel ing als met massa
ge kunnen st imuleren o m ziektever-
schijnselen te balanceren. Het meest 
specif ieke van de Tibetaanse genees
kunde is uiteindelijk de polsdiagnose die 
de arts in staat stelt niet alleen alle de-
fekten in het l ichaam van een pat ient te 
lokaliseren en te benoemen, maar waar
mee zelfs ziekten van naasten in onze 
pols vastgesteld kunnen wo rden . Het is 
meer dan de moeite waard een g l imp op 
te vangen van het pracht ige systeem 
dat de Tibetaanse geneeskunde door 
vele eeuwen heen heeft weten te bewa-
ren met dit boek van Dokter Lobsang 
Dolma. Een Tibetaanse arts studeert 
minimaal t ien jaar voordat men de f i jn -
vertakte kennis mag toepassen, maar 
wi j kunnen met dit boek in vogelv lucht 
alle onderdelen van de Tibetaanse ge
neeskunde overzien en doorgronden. 

t e k e n i n g : Nico van Beek 
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