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VOORWOORD 

Terwyl dit nieuwe nummer van het Maitreya Ma
gazine u heejt bereikt, wordt het laatste cursus-
weekend over de JUosoJische scholen van dit se
mester gegeven en zijn de voorbereidingen voor de 

Jaarlijkse Lam Rim zomer meditatie-cursus in voile 
gang. Het stijgende aantal deelnemers aan de 
verschiUende cursussen onderstreept het succes 
van het 3-Jarig studieprogramma, waarvan het 
Lam Rim gedeelte deze maand met een introductie 
in de boeddhistische tantra's werd afgesloten. 
In ons programmaoverzicht t/m december 1994 
geven wij u de gewijzigde data voor de laatste vier 
weekenden over de Jilosojische scholen en een 
overzicht van het nieuw te starten onderwerp: Lo 
DJong of gedachtentraining. Deze Lo DJong week
enden zyn bijzonder geschikt als introductie-
cursus wanneer u min of meer vrijblyvend kennis 
wilt maken met het Tibetaans boeddhisme. Ze wor
den zodanig gepresenteerd, dat ze ook zeer 
geschikt zijn om als instapcursus te worden ge-
bruikt, wanneer u serieus met het boeddhisme aan 
de slag wilt. De cursussen over gedachtentrainirtg 
staan dan ook open voor iedereen. 

Zoals steeds, bieden wij u in dit nummer weer een 
aantal interessante artikelen uit de schatkamer 
van wijsheid van de grote leermeesters, waaron-
der Het Pad van de Bodhisattva Krijger' door Z.H. 
de Dertiende Dalai Lama. Voorts in Tibetnieuws 
een kort verslag van het bezoek waarmee Zijne 
Heiligheid de Veertiende Dalai Lama onlangs ons 
land vereerde en van de snel verslechterende 
toestand in Tibet 

Lama Kirti Tsenshab Rinpochee geejt zijn visie op 
'boeddhistische healing' en we doen wederom ver-
lag van de ontwikkelingen op en om het Maitreya 
Instituut in de rubrieken 'bos- en tuinnieuws', 'het 
gebedswiel', en 'lieve mensen'. 

Namens aUe medewerkers wens ik u wederom 
veel leesgenot. Voorts wens ik u een gezellige va-
kantie met veel zon en warme lucht, en een gezond 
weerzien in het nieuwe semester op onze 
cursussen in Ernst of op de lezingen in het land. 

Uw eindredacteur Hans van den Bogaert. 



HET PAD VAN DE BODHISATTVA KRIJGER 

Z.H, de 13e Ualal [^ma 

Onder deze titel zijn wij in het vorige nummer van MM begonnen 
enige aandacht te besteden aan 'De Grote Dertiende', de dertiende 
Dalai Lama Z.H. Thubten Gyatso. die bekend stond om zijn gaven 
van helderziendheid en de toenmalige conservatieve regering van 
Tibet herhaaldelijk waarschuwde voor de gevolgen van hun 
struisvogelpolitiek van Internationale isolatie. De volgende lezing 
is een toespraak die gehouden werd ter gelegenheid van het Grote 
Gebedsfestival waarmee het Tibetaanse nieuwjaar wordt ingeluid en 
waarbij de wonderen van Sakyamoenie Boeddha worden herdacht. 

TOEVLUCHT NEMEN 

De afgelopen jaren heb ik 
het over de zes voorberei-
dende beoefeningen gehad. 

Vorig jaar ben ik begonnen met de 
derde voorbereidende beoefening, 
de ideale meditatiehouding van 
Boeddha Vairochana met het toe-
vlucht nemen en het opwekken 
van de verlichtingsgeest. 

De tradities van Lama Tsong 
Khapa en de Vijfde Dalai Lama 
leggen er de nadruk op dat medi-
taties op het toevlucht nemen 
samen dienen te gaan met een uit-
gebreid begrip van dit onderwerp 
met betrekking tot de geschriften 
en redenering. Alleen dan kan 
men vertrouwen en waardering in 
het toevlucht nemen ontwikkelen. 

De voomaamste bron van de lerin-
gen van de mondelinge overdracht 

over toevlucht nemen, is de 'Utta-
ratantra' (rGyud bla ma) door Mai-
treya/Asanga. Dit werk wijst erop 
dat toevlucht nemen de ingang is 
waarlangs we de Dharma binnen-
gaan en geeft een diepgaande ver-
handeling over de drie objecten 
van toevlucht: de Boeddha, de 
Dharma en de Sangha. Deze drie 
objecten van toevlucht zijn drie 
van de 'zeven vadjra onderwerpen' 
die tesamen de inhoud van de 
Uttaratantra vormen. 
Een ander werk van Maitreya/-
Asanga is de Abhisamayalankara, 
"Een Ornament van Heldere Re
alisaties' (mNgon rtogs rgyan). Het 
is de bron van de leringen van de 
mondelinge overdracht van de me
thoden voor het opwekken van de 
verlichtingsgeest. Dit werk haalt 
de verborgen betekenis van de 
Praj naparamita Soetra's naar 
voren. 



Deze twee geschriften van Mai-
treya/Asanga vormen de basis van 
onze bespreklng van dit jaar, 
waarin we ons concentreren op 
het proces van toevlucht nemen 
en het ontwikkelen van de ver
lichtingsgeest, als voorbereiding 
op formele meditatie. 
In het Soetrayana en Vadjrayana 
wordt het onderwerp toevlucht 
nemen op verschiUende manieren 
uitgelegd. De twee Hinayana scho
len, de Vaibhasika en de Sau-
trantika, spreken over toevlucht 
nemen vanuit het perspectief van 
functie en verschillen. De Chitta-
matrin en Madhyamika scholen 
van de Mahayana traditie hebben 
een uitgebreider presentatie. Zij 
spreken over toevlucht nemen in 
termen van de twee niveaus van 
werkelijkheid; de voomaamste en 
ondergeschikte factoren; de bete
kenis van toevlucht nemen; de 
k£irmische gevolgen; de feitelijke 
handeling van toevlucht nemen in 
de context van het pad van de drie 
niveaus van motivatie; de etymolo-
gie achter de woorden van toe
vlucht: enzovoort. 

In de Uttaratantra (rGyud bla ma) 
staat: 

"Door de kracht van bewonde-
ring voor 
De leraar, de leer en de leerlin-
gen 
Van de drie voertuigen, tesa
men met hun functies 
Worden de drie objecten van 
toevlucht bevestigd". 

De tekst werkt vervolgens het on
derwerp met behulp van zes titels 
verder uit: 
1 de redenen voor een drievoudi-

ge toevlucht; 
2 het doel van toevlucht nemen; 
3 de aard van elk van de drie ob

jecten van toevlucht; 
4 de benoemde verschillen; 
5 de betekenis van de woorden 

waarmee we toevlucht nemen; 
6 de manier om daadwerkelijk 

toevlucht te nemen. 
In het Vadjrayana wordt het on

derwerp toevlucht nemen enigs-
zins anders behandeld. Hier con-
centreert de bespreking zich op de 
uiterlijke. innerlijke en geheime 
betekenissen van toevlucht nemen 
op het letterlijk te nemen en te in-
terpreteren niveau. 

Zoals gezegd, is het heel belangrijk 
begrip voor een onderwerp te ver-
krijgen door het te onderzoeken 
vanuit het tweevoudige perspectief 
van de presentaties in de ge
schriften en logische redenering, 
en vervolgens logische methoden 
toe te passen om de geldigheid 
van de conclusies te toetsen. 
De Vijfde Dalai Lama schreef: 

"Stel de betekenis van de 
geschriften vast 
Door middel van kritisch on-
derzoek. 
Experimenteer vervolgens met 
de beoefeningen 
Met standvastige, heldere con-
centratie. 
Tool uw ervaring tenslotte door 
ze 
Aan de oorspronkelijke ge
schriften te toetsen. 
Door deze drie eenvoudige 
stappen te volgen 
Komt u tot correct inzicht". 

Dit wil zeggen dat we eerst probe-
ren een algemeen beeld van een 
onderwerp te krijgen, met behulp 
van studie van de geschriften en 
logische redenering. Vervolgens 
beoefenen we wat geleerd is en 
observeren we de ervciringen die 
worden opgewekt. Als derde stap 
toetsen we deze ervaringen aan 
datgene wat oorspronkelijk bestu-
deerd was en vergelijken we de 
feitelijke ervaring met de woorden 
van de leringen. Deze drievoudige 
benadering is de meest effectieve 
methode om de leer van de ge
schriften in innerlijke ervaring te 
vertalen en de ervaring weer terug 
te brengen binnen het kader van 

de totale presentatie van het pad. 
Het verzekert de groei van een 
diep geworteld en goed gebalan-
ceerd inzicht. 

Ik heb vandaag geen tijd om dia
per in details te treden. In plaats 
daarvan zullen we ingaan op de 
algemene procedures van de medi-
taties op toevlucht nemen. 

DE OORZAKEN VOOR HBT 
TOEVLUCHT fiEMBH 

De grote Indiase wij sgeer Vira 
schreef in zijn 'Honderdvijftig Ver-
zen met Lofzangen' (bsTod pa rgya 
Inga cu pa), 

"Er is niemand 
Die inherent fouten heeft; 
Maar er zijn sommigen die op 
elk gebied belichamingen 
Van alle uitstekende eigen-
schappen zijn geworden." 

Door de uitzonderlijke natuur van 
het lichaam, de spraak, de geest, 
de kwaliteiten en de verlichte 
activiteiten van de spirituele leraar 
als object van toevlucht te zien, 
wat verwijst naar de spirituele le
raar als belichaming van de 
Boeddha's, verkrijgen we het ver
trouwen dat het mogelijk is alle 
fouten te transcenderen en ons 
alle voortreffelijke eigenschappen 
eigen te maken. Dit geloof of ver
trouwen is een van de twee voor-
naamste oorzaken voor het toe
vlucht nemen. 

De tweede oorzaak is dat we on-
vrede met de natuur van het lijden 
van het cyclische bestaan ervaren 
en ons onderdrukt voelen door de 
last van de twee oorzaken van het 
cyclische bestaan: gebrekkige kar-
mische neigingen en de verstoren-
de emoties die de geest verduiste-
ren. Met afkeer van het cyclische 
bestaan en angst voor het lijden 
denken we: "Mag ik bevrijd wor
den van het ervaren van de gevol
gen van het cyclische bestaan met 
al zijn vormen van lijden". 



Veld van Toevlucht 

De Soetrayana en Vajrayana tradi
ties presenteren verschiUende be-
naderingen van hel onderwerp 
toevlucht nemen. De exclusieve 
benadering van Lama Tsong 
Khapa en de meesters van de ge-
fluisterende overlevering, die van 
Gyalwa Ensapa afkomstig is. is als 
volgt; de basis dient inzicht in de 
Praj naparamita fllosofie over de 
leegte te zijn. zoals die wordt ge
presenteerd door de Prasangika 
Madhyamika school. 
Iemand die toevlucht neemt is 
ofwel van zeker Mahayana ofwel 
van onzeker algemeen spiritueel 
niveau en is een gewoon wezen of 
een £irya. Hij of zij neemt toevlucht 

tot de Drie Juwelen. in de hoop 
het verstorende vasthouden aan 
werkelijk bestaan en aan een con
crete identiteit van het zelf en 
andere verschijnselen te kunnen 
opheffen en in de hoop de verdui-
sterlngen van alwetendheid. zoals 
de neiging vast te houden aan 
dualiteit, te kunnen opheffen. 
Binnen de context van het Vadj
rayana neemt de yogi die de twee 
stadia van (Hoogste Yoga) Tantra 
beoefent. toevlucht, omdat hij in-
ziet en begrijpt dat hij vasthoudt 
aan de wereldse verschijning van 
de vijf aggregaten. de twaalf zin-
tuiglijke ingangen en de achttien 
elementen van ervaring en de 

wens heeft dit vasthouden te over-
winnen. Hij ziet in en begrijpt dat 
hij vasthoudt aan de gewoonte om 
energie en mantra waar te nemen 
als twee verschiUende dingen, en 
wenst die neiging te overwinnen. 
Bovendien wenst hij de gewoonte 
van vasthouden aan de subtiele 
dualistische verschijning van de 
drie facetten van ervaring (d.i. 
subject, object en de handeling) op 
te heffen. 
Hij wenst de belemmeringen van 
de yoga van isolatie van lichaam. 
spraak en geest, de yoga van het 
voorbeeld- en feitelijke heldere 
licht, de yoga van het onzuivere-
en zuivere illusionaire lichaam en 
de yoga van de stadia van de twee 
soorten eenwording. van een leer-
Ung en van iemand die niet meer 
hoeft te leren. te overwinnen. 
De voomaamste gedachte is dat 
we toevlucht nemen om de obsta-
kels van de stadia van het pad 
waarmee we momenteel gecon-
fronteerd worden te kunnen over
winnen en dat we daarmee door 
zullen gaan totdat we alle fouten 
en tekortkomingen hebben over-
wonnen en alle realisaties hebben 
bereikt. 

w 
VISUAUSEREN VAN HET VELD 

VAN TOEVLUCHT 

De manier om de objecten van 
toevlucht te visualiseren en toe
vlucht te nemen. wordt in talloze 
verhandelingen diepgaand behan
deld en zal daarom bij u alien wel 
bekend zijn. 
In de grote en middellange Lam 
Rim teksten van Lama Tsong 
Khapa wordt enkel een algemene 
beschrijving gegeven van de me
thoden om de gedachte van het 
toevlucht nemen op te wekken. 
Omdat de traditie van de 'Heilige 
Instmcties van Manjushri" (Jam 
dpal zhal lung) van de Vijfde Dalai 
Lama meer details over dit on
derwerp verstrekt. zal ik hier deze 
traditie volgen. 



We beginnen met het visualiseren 
van het veld van toevlucht. Dit 
kan zo eenvoudig of complex zijn 
als geschikt is voor de individuele 
beoefenaar. Dit veld van toevlucht 
visualiseren we in de ruimte voor 
ons, waama we de woorden van 
de toevluchts formule reciteren. 
Zoals ik al zei, kan het veld van 
toevlucht zo eenvoudig of complex 
zijn als we maar willen. Een 
eenvoudige voorstelling van een 
boeddha volstaat. maar we kun
nen er ook alle leraren van de 
overleveringslijnen. alle meditatie 
boeddha's, etc. bij betrekken. 

Een visualisatietechniek is als 
volgt. In de ruimte voor ons ver-
schijnt een grote. hoge troon, ge-
maakt van de juwelen van de tien 
machten en ondersteund door de 
acht leeuwen van verlichting. Deze 
troon symboliseert de wijsheid van 
gelukzaligheid en leegte. De vier 
zijden symboliseren de vier onder-
delen van maglsche kracht en de 
vier onderdelen van volkomen op-
geven. Op de troon ligt een zetel 
welke bestaat uit een veelkleurige 
lotus met daarop een zonne- en 
maanschijf. Deze symboliseren 
respectievelijk het illusionaire 
lichaam, het heldere licht en de 
ervaring van de eenwording. op
gewekt door de wijsheid van grote 
gelukzaligheid (en leegte). Op deze 
troon is je voomaamste spirituele 
leraar gezeten in de vorm van 
Boeddha Sakyamoenie. Uit zijn 
hart schijnen lichtstralen in alle 
richtingen die alle leraren van de 
overlevering van heden en verle-
den, alle meditatie-boeddha's, 
boeddha's, bodhisattva's, shrava-
ka arhats, pratyeka arhats. 
daka's, dakini's en Dharma-
beschermers oproepen en vervol
gens temgkeren in zijn hart. Al 
deze figuren lessen ofwel op in je 
spirituele leraar die de vorm van 
de Boeddha heeft, ofwel ze nemen 
plaats om hem been (al naar ge-
lang we aan een eenvoudige of ge-
compliceerde visualisatie prefere-
ren). 

Als we de visualisatie nog verder 
willen uitbreiden, kunnen we ons 
voorstellen dat de meesters van de 
drie voomaamste overleverings
lijnen boven je spirituele leraar, en 
de Vier Koninklijke Beschermers 
beneden hem, aanwezig zijn. 

Terwijl we ons dit veld van toe
vlucht voorstellen, denken we: 
"Het lichaam van mijn spirituele 
leraar is de Sangha. zijn spraak is 
de Dharma, en zijn geest is de 
Boeddha. Zijn kwaliteiten en ver
lichte activiteiten worden door de 
andere figuren gesymboliseerd". 
We kunnen ook het volgende den
ken: "Zijn realisatie van de yoga 
van het illusionaire hchaam is de 
Boeddha. zijn realisatie van het 
heldere licht is de Dharma. zijn 
realisatie van de yoga van de 
eenwording is de Sangha". Dit 
soort contemplaties in combinatie 
met de visualisaties zijn zeer 
nuttig. 

We stellen ons voor dat we zelf 
tesamen met alle voelende wezens 
van de zes bestaanswerelden te-
genover dit veld van toevlucht zit-
ten. In het Soetrayana stellen we 
ons al deze voelende wezens in 
menselijke gedaante voor: in het 
Vadjrayana, waar de nadmk op 
het overwinnen van gehechtheid 
aan gewone verschijningen ligt, 
visualiseren we de wezens van de 
zes bestaanswerelden in de ge
daante van tantrische boeddha-
vormen. We ontspannen hier 
echter de goddelijke trots ten 
aanzien van onszelf, omdat de na
dmk op het toevlucht nemen ligt 
om de tekortkomingen van het 
cyclische bestaan te boven te 
komen. 

TOEVUICHT mum BN 
DE VERLICHTINGSGEEST 

O F W K K E N 

Dan herinneren we ons de twee 
redenen om toevlucht te nemen. 

zonder dat we de visualisatie van 
het veld van toevlucht loslaten, 
ten overstaan waarvan we tesa
men met alle voelende wezens van 
de zes bestaanswerelden bevin-
den, als een enorme menigte tij-
dens een dmkke markt, de vier 
regels van de toevluchtsformule 
reciteren. 
Namo Goeroe-bhya: 
Namo Boeddha-ya; 
Namo Dharma-ya; 
Namo Sangha-ya 
(Ik neem toevlucht tot de spiritue
le leraar; ik neem toevlucht tot de 
Boeddha; ik neem toevlucht tot de 
Dharma: ik neem toevlucht tot de 
Sangha). Over het algemeen wordt 
deze toevluchtsformule zeven, 
eenentwintig, of honderdacht keer 
herhaald. 

Dit is de algemene methode voor 
het toevlucht nemen als voorberei
ding aan het begin van de medi
tatie zittlng. In de exclusieve Ma
hayana toevlucht reciteren we ook 
het volgende vers drie maal. Dit 
vers combineert de betekenis van 
toevlucht nemen met het opwek
ken van gedachten van de verlich
tingsgeest. 

'Tot aan mijn verlichting neem 
ik toevlucht 
Tot de Boeddha. de Dharma en 
de Spirituele Gemeenschap. 
Mag ik door de verdiensten die 
ik verzamel met het beoefenen 
van de zes pertecties voor het 
welzijn van alle wezens het 
boeddhaschap bereiken." 

Terwijl we deze toevluchtsformule 
reciteren, visualiseren we dat uit 
de objecten van toevlucht een 
stroom van licht en nectar naar 
onszelf en alle voelende wezens 
van de zes bestaanswerelden 
stroomt die alle obstakels zuivert 
en toevlucht verleent. 

Het bovengenoemde vers, dat 
toevlucht combineert met het op
wekken van de verlichtingsgeest, 
moeten we met de volgende ge
dachten reciteren. "Alle voelende 



wezens van de zes bestaanswerel
den dwalen in de richting van de 
diepe afgrond van het lijden van 
het cyclische bestaan en de beper-
kingen van individuele berustende 
bevrijding. Overweldigd door het 
vasthouden aan een concreet zelf, 
zijn ze niet in staat om de overwel-
digende invioed van gehechtheid, 
afkeer en mentale duistemis op te 
heffen. Hoe triest! Ik zal de ver-
antwoordelijkheid op me nemen ze 
te helpen." 

Op basis van deze gedachte ver-
diepen we ons vervolgens in de 
meditatie op de verlichtingsgeest 
die bekend staat als 'de zeven 
punten instructie van zes oorza
ken en een gevolg". Deze techniek 
is onderwezen in de traditie van 
de Mahayana gedachtentraining 
{Lo Djon^ en is doorgegeven via 
de leringen van de mondelinge 
overdracht van Asanga. 

Als voorbereiding op het proces 
ontwikkelen we onmetelijke gelijk-
moedigheid voor alle voelende 
wezens. de gelijkmatige geest die 
geen onderscheid maakt tussen 
vriend, vijand en vreemde. Dit ge-
lijkmatig maken van de geest kan 
worden vergeleken met het vlak 
maken van het land voordat het 
wordt bebou wd. Vervolgens 
nemen we aandachtig de zes 
oorzaken door; het inzien dat alle 
wezens in een of ander vorig leven 
onze moeder zijn geweest; het 
denken aan de vele manieren 
waarop een moeder goed doet; het 
opwekken van de wens deze goed-
heid te vergoeden; het opwekken 
van liefde. de wens dat alle wezens 
geluk hebben en de oorzaken van 
geluk: het opwekken van mededo-
gen. de wens dat alle wezens vrij 
zijn van lijden en de oorzaken van 
lijden; en dan het bijzondere be-
sluit; de altruistlsche houding van 
universele verantwoordelljkheld, 
die persoonlijk wil bijdragen aan 
het welzijn van de wereld. Geba-
seerd op deze zes oorzaken ont-
staat de feitelijke verlichtings

geest, het bodhisattva-bewustzijn 
dat begrijpt dat alleen een voUedig 
verlichte Boeddha anderen werke
lijk kan helpen en daarom streeft 
de verlichting te bereiken als de 
beste methode om het altruisme te 
verwezenlij ken. 

Zoals gezegd moeten we als voor
bereiding op de meditatie van de 
zes oorzaken met de verlichtings
geest als gevolg, eerst de geest ge-
lljkmatig maken door een gevoel 
van gelijkmoedigheid op te wekken 
voor de drie soorten voelende 
wezens: vrienden, vijanden en 
vreemden. Dit doen we door ons te 
realiseren dat gedurende de reeks 
voorgaande levens alle voelende 
wezens telkens van plaats zijn 
gewisseld in de rol die ze ten op-
zichte van ons hebben gespeeld. 
Soms waren we vrienden, soms 
vijanden en soms vreemden. Zelfs 
in dit leven wisselen wezens van 
rol. Een klein conflict kan een 
vriend in een vijand veranderen en 
een gebaar van vriend elij held kan 
een vij and tot vriend maken. 
Daarom moeten we onze relatie 
met anderen niet overdrlj ven, 
maar in plaats daarvan leren alle 
voelende wezens met gelijk respect 
te behandelen. 

Eerst overdenken we dit intensief 
en als er een gevoel van gelijkmoe
digheid is opgewekt, beginnen we 
met de zeven-punten meditatie op 
de verlichtingsgeest zoals die hier-
boven is uitgelegd. 
Vaak wordt aan het reciteren van 
het toevluchtsgebed en het gebed 
wat toevlucht met de verlichtings
geest combineert nog een derde 
vers toegevoegd, het reciteren van 
de vier onmetelijke gedachten: 

"Mogen alle wezens geluk heb
ben en de oorzaken van geluk; 
Mogen alle wezens vrij zijn van 
lijden en de oorzaken van lij
den; 

Mogen alle wezens nooit ge-
scheiden worden van het geluk 
dat voorbij het lijden is; 
Mogen alle wezens in gelijk

moedigheid verkeren zonder ge
hechtheid aan naasten en af
keer van vreemden." 

Dit zijn de aspiraties van onmete
lijke liefde, mededogen, vreugde 
en gelijkmoedigheid. Ze zijn niet te 
scheiden van het bodhisattva-be-
wustzijn. 
Lama Tsong Khapa bespreekt deze 
speciale connectle tussen de vier 
onmetelijke gedachten en de medi-
taties voor het ontwikkelen van de 
verlichtingsgeest niet in zijn Lam 
Rim teksten. Ook de Vijfde Dalai 
Lama snijdt dit onderwerp niet 
aan in de Heilige Instmcties van 
Manjushri. Maar in het Comforta-
bele Pad (bDe Lam) van de eerste 
Panchen Lama en het Snelle Pad 
(Nyur Lam) van de tweede Pan
chen Lama wordt verklaard dat 
we, als we het vers van de vier on
metelijke gedachten reciteren, we 
op het verwisselen van de zelf-
koesterende gedachte met het koe-
steren van anderen moeten medi-
teren. In deze teksten is de 
volgorde van de vier onmetelijke 
gedachten enigszins anders: we 
beginnen met gelijkmoedigheid en 
gaan verder met liefde, mededogen 
en vreugde. 

Ook wordt voorgesteld om bij elk 
van de vier onmetelijke gedachten 
intentie, aspiratie en een gevoel 
van universele verantwoordelljk
held toe te passen. 

Dit is slechts een korte uitleg van 
de vierde van de zes voorbereiden
de beoefeningen, die aan het begin 
van iedere meditatie zittlng dienen 
te worden uitgevoerd; het plaats-
nemen in de juiste meditatiehou
ding, toevlucht nemen en ge
dachten van de verlichtingsgeest 
opwekken. 

Vertaling Tibetaans-Engels: Glenn 
H. Mullin 
Vertaling Engels-Nederlands: Mar
tin Klaassen en Koosje u.d. Kolk. 



TIBETAANSE FESTIVALS 
BIJZONDERE FEEST- EN GEBEDSDAGEN 

In de komende nummers van het Maitreya Magazine zullen wij aan
dacht besteden aan de verschiUende traditionele feestdagen en fes
tivals, zoals die in de Tibetaans-boeddhistische traditie gevierd 
worden. Wij hopen hiermee wat meer achtergrond informatie te 
verschaffen over het ontstaan en de bedoeling van deze gebeurte-
nissen, zodat ze voor de Nederlandse boeddhisten en Tibet-sym-
pathisanten meer inhoudelijk betekenis krijgen. 

DE VERJAARDAG VAN Z.H. DE 
DALAI LAMA (6 JULI). 

Zijne Heiligheid de 14e Dalai 
I^ma werd geboren in een 
arm boerengezin in het dorp 

Takster. in de provincie Amdo in 
oostelijk Tibet. Zoals vaak gebeurt 
in het geval van zo"n bijzondere 
geboorte. had de familie een paar 
jaar voor de geboorte van de Dalai 
Lama veel verliezen onder haar 
vee. yaks en huisdieren geleden. 
Het gezinshoofd werd ziek en de 
hele gemeenschap van Takster 
leed gedurende enkele seizoenen 
achtereen onder droogte en 
slechte oogsten. Het is de 
gewoonte dat na het overlijden van 
een Dalai Lama de regering een 
opsporingsexpeditie uitzendt om 
de volgende reincamatie te vin-
den. Zo begon na het overlijden 
van Z. H. Thubten Gyatso. de 13e 
Dalai Lama, de speurtocht naar 
diens nieuwe reincamatie. 

De waamemend regent zag ver-
scheidene tekenen van de nieuwe 
reincamatie in het meer van Pal-
den Lhamo. de hoogste be-
schermster van het boeddhisme. 
dat ten zuidoosten van Lhasa ligt. 
Voorspellingen en advies werden 
gezocht bij de orakels en hoge 
lama's. In die tijd stond Amdo 
onder het gezag van een Chinees 
militair machthebber. zodat de Ti
betaanse regering gedwongen was 
om uitvoerig met hem te onder-
handelen. Uiteindelijk werd de 
jonge Dalai Lama na aanzienlijke 
moeilijkheden en kosten voor zijn 
officiele installatie naar Lhasa over 
gebracht. Zijne Heiligheid werd 

geinstalleerd kort na Nieuwjaars-
dag in het IJzer Tijger jaar (Ti
betaans koninklijk Jaar 2067, 
maart 1940 volgens de westerse 
tijdrekening). 

Z.H. de I4e Dalai I^ma 

De geboorledag van Zijne Heilig
heid de Dalai I^ma op de vijfde 
dag van de vijfde Tibetaanse 
maand (nu vastgesteld op 6 juli) 
wordt overal in Tibet gevierd. Het 
is een van de gelukkigste dagen 
voor alle Tibetanen. Officieel be-
gint de dag met het aanbieden van 
jeneverbeswierook en het ophan-
gen van gebedsvlaggen aan het 
Potala- en het Norbu Lingka Pa-
leis. De familieleden van Zijne Hei
ligheid komen bij elkaar om de 
Dalai Lama te begroeten. Dan 
verzamelen de leden van de Kas-
hag (de regering). het secretariaat 
en anderen zich in de ontvangst-
hal: twee prive-leraren bieden 

Zijne Heiligheid lang-leven-pillen 
aan en het verzoek lange tijd in 
deze wereld te blijven offeren zij 
gebeden voor zijn goede gezond
heid. Onder leiding van de prive-
leraren betuigen vervolgens de 
leden van de Kashag en andere 
functionarissen hun eerbied en 
brengen hun beste wensen over 
aan de Dalai Lama. 

Nadat zij Zijne Heiligheid begroet 
hebben. begeven de Kashag- en 
andere functionarissen zich naar 
een plaats die "Khmngs-lha (de ge-
boortegodheid) beet en die op een 
afstand van ongeveer twee kilo
meter van Lhasa ligt. waar zij 
deelnemen aan verscheidene ritu-
elen voor het welzijn van de Dalai 
Lama. Nieuwe gebedsvlaggen wor
den opgehangen en men biedt je
neverbeswierook aan. De Tsechag 
Lekhung. de financiele afdeling 
van de Potala, biedt de familiele
den van de Dalai Lama een feest 
van twee dagen aan en zij op hun 
beurt bieden hetzelfde aan om de 
functionarissen nog eens twee 
dagen te eren. De beambten en 
gasten begroeten de ouders van de 
Dalai l^ama en bieden khata's aan. 
De bevolking van Lhasa, schitte-
rend in hun beste kleren en vol 
vreugde en \Tolijkheid. offeren 
eerst jeneverbeswierook op ver
schiUende heuvels in de buurt en 
brengen een aantal dagen door 
met zingen en dansen. 

WERELD ZUIVERINGSDAG 

De vijftiende dag van de vijfde Ti
betaanse maand (voile maan) 
wordt gevierd als 'Wereld Zuive-
ringsdag' om de succesvolle vol-
tooiing van het Samye klooster te 
vieren. De viering van deze dag 
begon tijdens de regering van ko
ning Trisong Detsen (8e eeuw n. 
Chr.) toen Gum Rinpochee (Pad-
masambhava) alle geesten en god-
heden die de bouw van de Samye 
tempel verhinderden. onderwierp 
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en aan een eed bond. Sommlge 
van deze godheden werden opge-
roepen door middel van hun ora
kels en om voorspellingen ge-
vraagd om de bouw van Samye le 
bevorderen. Deze gebeurtenis zou 
dus ook gezlen kunnen worden als 
het begin van de ceremonien om 
goden en geesten op te roepen in 
de Tibetaans boeddhistische cul-
tuur. Guru Rinpochee schreef de 
teksten voor het ritueel van het 
aanbieden van jeneverbeswierook 
en pacificeerde de geesten en god
heden door grote offergaven van 
jeneverbeswierook. Koning Trisong 
Detsen gaf opdracht om een grote 
zuiveringsplechtigheid met bran-
den van wierook en met gebeds
vlaggen te houden op de heuvel 
van Hepo om de kosmische ener
gie en de omgeving te zuiveren. 
Nu branden de mensen in heel 
Tibet jeneverbeswierook, als een 
middel voor zuivering en men laat 
nieuwe gebedsvlaggen wapperen. 
Het ophangen van gebedsvlaggen. 
het branden van wierook en lopen 
rond heuvels waren inheemse Ti
betaanse gewoontes die zelfs al 
voor de introductie van het boedd
hisme in Tibet beoefend werden. 
Volgens de pre-boeddhislische 
Bon Iraditie werden goddelijke 
wezens uit de hemel uitgezonden 
om deze aarde te zuiveren voor de 
komst van Nyatri Tsanpo. de 
eerste Tibetaanse koning (127 v. 
Chr.). 

De gebedsvlaggen zijn gemaakt 
van stoffen in de vijf verschiUende 
kleuren blauw, wit. rood, groen en 
geel die respectievelijk de hemel. 
wolken. vuur, water en de aarde 
symboliseren. Volgens de astrolo-
gische traditie echter symbolise
ren blauw, groen. rood, geel en wit 
de vijf elementen - respectievelijk 
hemel. hout, vuur, aarde en ijzer. 
leder individu heeft een kleur die 
overeenkomt met het element van 
zijn of haar geboortejaar en neemt 
bij voorkeur vlaggen in alleen die 
kleur. of met overwegend die kleur 
of bovenaan de vlaggen. Het doei 

van het ritueel van het wierook of
feren is om geluk. een lang leven 
en voorspoed voor zichzelf en an
deren tot stand te brengen. Daar
om is dit ook weer een vorm van 
religieuze beoefening. 

De ingredienten die gebruikt wor
den voor het branden van wierook 
zijn geurende bomen en kruiden. 
zoals cypres, jeneverbes, rhodo
dendrons en boerenwormkruid. 
Degenen die chique zijn in hun 
wierook ingredienten voegen nog 
wit en rood sandelhout. aloehout, 
saffraan, nauclea cadamba en an
dere stoffen toe. Het meel dat bij 
het branden van wierook gebruikt 
wordt. Sang-tsam (bsang-rtsam) 
genoemd. is gemaakt van gerst ge-
mengd met boter. en degenen die 
chique zijn wat betreft hun Sang-
tsam voegen de drie witte stoffen 
toe - melk. boter en yoghurt, de 
drie zoete stoffen - honing, suiker 
en palmsuiker en tot poeder ge-
malen medicinaie wierook. Nadat 

ze gemengd zijn worden ze aan het 
wierookvuur toegevoegd. Ook wor
den wijn en zwarie thee geofferd 
om de goden en geesten die uitge-
nodigd worden de plechtigheid bij 
te wonen te pacificeren. 

Op het officiele niveau worden op 
een speciaal uitgekozen dag voor 
de vijftiende. meestal op de tiende 
dag van de vijfde maand, nog tij
dens de wassende maan, de ora
kels zoals die van Nechung. 
Gadong en anderen. aangeroepen 
door de regering en om advies ge-
vraagd. Hiema neemt ieder Minis-
terie een drie tot vijf dagen duren-
de picknickvakantie. De mensen 
die vlakbij Lhasa wonen roepen 
ook hun plaatselijke godheden 
aan en vragen hun advies. Op 
deze manier spelen het aanroepen 
van de godheden en het zuive-
ringsritueel van het wierook bran
den een belangrijke rol in het nor-
male functloneren van zowel de 
Tibetaanse regering als in het 
leven van de gewone bevolking. 

De inwoners van Lhasa, gestoken 
in hun mooiste kleding. gaan naar 
een verblijfplaats van Palden 
Lhamo. Pal Lha Chog geheten. 
naar de oevers van de Tsangpo. 
naar de Lingkor en andere heuvel-
toppen om jeneverbeswierook te 
offeren. De openbare parken en 
aangename plaatsen rond Lhasa 
zijn drie of vier dagen lang vol 
mensen die van weer een buiten-
kansje om te gaan picknicken ge-
niet en. 

HBT DRAAIEN VAN HET WIEL 
VAN DE DHARBAA 

Op de vierde dag van de zesde 
Tibetaanse (maan) maand gaf 
Boeddha Sakyamoenie zijn eerste 
onderricht over de Vier Edele 
Waarheden aan de vijf asceten. 
Deze gebeurtenis staat bekend als 
" Het eerste draaien van het Dhar-
mawiel". 



op de leeftijd van 35 jaar bereikte 
Boeddha Sakyamoenie volledige 
verlichting in Bodhgaya in de 
vroege ochtend van de vijftiende 
dag van de vierde Tibetaanse 
maand. Gedurende de volgende 
zeven dagen bleef hij in volledige 
meditatieve absorptie onder de 
bodhiboom in Bodhgaya. In de 
tweede week heeft hij. naar men 
zegt. door de drieduizend we-
reldstelsels gereisd. Gedurende de 
derde week concentreerde hij zijn 
aandacht op de bodhiboom; in de 
vierde week, zegt men. heeft hij 
door alle werelden van de vier con-
tinenten van de kosmos gezwor-
ven; in de vijfde week verbleef hij 
in het nagagebied van de nagako-
ning bTang-bzung; tijdens de 
zesde week bleef hij bij een Nyag-
rodha boom en bracht de bewust-
zijnsstroom van vele asceten tot 
rijping, waardoor hij ze tot de 
staat van verlichting voerde. In de 
zevende week verbleef hij in een 
sandelbos. De kooplieden Chapus-
ha (ga-gon) en Bhadra (bzang-po) 
werden zijn volgelingen toen ze 
hem ontmoetten en hij nam het 
voedsel aan dat ze hem aanboden. 
In die tijd bood elk van de vier 
grote koningen (van de goden) van 
steen gemaakte bedelnappen aan 
hem aan. Hij transformeerde ze 
tot een enkele bedelnap en ge-
bruikte die voor zijn maaltijden. 
Onder het reciteren van voorspoed 
brengende verzen voor de kooplie
den Chapusha en Bhadra, voor-
spelde de Boeddha vervolgens dat 
zij de verlichting zouden bereiken. 

Daarop dacht de Tathagata: "De 
Dharma die ik gerealiseerd heb is 
diepzlnnig en moeilijk te begrij-
pen: hij kan niet door middel van 
logica door de logic! begrepen wor
den. Ik mag dan zelf wel deze ken
nis gerealiseerd hebben, maar 
zelfs als ik hem aan anderen uit 
zou leggen, zouden zij het niet be-
grijpen. Daarom moet ik mij aan 
de yogische staat van gelukzalig
heid toewijden". Met deze gedach
ten sprak hij de volgende verzen: 

"Hoewel ik deze nectar van 
Dharma heb gevonden, die 
diepzinnig is. vredig, zuiver, 
helder en ongeconditioneerd, 
als ik haar zou onthuUen zou 
niemand haar begrijpen. Zwij-
gend zal ik mij daarom in het 
woud terugtrekken." 

Zo sprekende, trok hij zich terug 
in zijn ervaring van inzicht. 
Hoewel een enorm aantal bod
hisattva's uit de tien richtingen en 
ontelbare deugdzame goden en go-
dinnen hem smeekten de Dharma 
te onderwijzen, bleef hij bij zijn 
standpunt. Zelfs de Heer van de 
Drieduizend Wereldstelsels, Brah
ma, verzocht hem om onderricht 
te geven, maar de Boeddha gaf 
geen antwoord. Teneergeslagen 
keerde Brahma naar zijn woonstee 
terug. Nog steeds bewaarde de 
Tathagata voUedig stilzwijgen, 
zodat anderen eerbied zouden 
hebben voor de Dharma en zodat 
Brahma door zijn herhaalde 
verzoeken zijn verdienste zou ver-
groten. Het zwijgen van de Boedd
ha diende er ook toe de diepzin-
nigheid van de Dharma te 
onthullen. 

Brahma begreep de bedoeling van 
de Boeddha en spoorde Indra aan 
om verzoeken tot de Boeddha te 
richten. Toen traden Brahma en 
Indra, samen met een groot aantal 
goden en godinnen uit de Sfeer 
van Verlangen en de Sfeer van 
Vorm voor de Boeddha en deden 
hun verzoek. Zelfs toen willigde de 
Boeddha hun verzoek om onder

richt niet in. Bij de zonsopgang 
van de volgende dag kwam Brah-
makutaka (tsang-pa gtzug-phud-
can). die Brahma in macht over-
treft, met een gevolg van 
achtenzestigduizend Brahma's en 
terwijl hij de Boeddha met ge-
vouwen handen smeekte, zei hij: 

"De Dharma die vroeger naar 
Magadha is gekomen 
Is niet zuiver en is niet correct 
begrepen. 
Open alstublleft de poort van 
de nectar van Dharma en ver-
klaar hetgeen u smetteloos 
heeft gerealiseerd." 

"O Wijze! verdrijf alsublieft de 
duistemis met de 
lamp van de Dharma. en richt 
het overwinningsvaandel van 
de Tathagata's op: 
Laat de trom horen van uw wel-
sprekende uiteenzetting. waar-
voor de tijd gekomen is, zoals 
men herten vangt met tromsla-
gen." 

Toen antwoordde de Boeddha: 
"Brahma! Door enorme inspan-
ningen heb ik alle fouten over-
wonnen en realisaties ver-
worven. 
Maar zij die door verlangen en 
gehechtheid gebonden zijn. zul
len de Dharma niet op een juis
te, gepaste manier begrijpen." 

Toch bleef Brahma de Boeddha 
verzoeken door te zeggen: 

"Als diegenen in de wereld die 
scherp, gemiddeld en dof intel
lect hebben. evenals diegenen 



die gemakkelljk te bedwingen 
zijn, uw onderricht niet horen, 
zullen ze ten onder gaan. Wees 
daarom zo goed de Leer te on
derwijzen." 

Verder prees hij de Boeddha door 
te zeggen: 

"In het verleden gaf u uw hoofd 
wel duizendmaal weg, op zoek 
naar Dharma onderricht..." 

Toen smeekten ook de godenzonen 
van de BrahmafamiUe de Boeddha 
en zeiden: 

"In uw vroegere levens werd u 
geboren als vijf koningen, zoals 
Degene met het Volmaakte 
Uiterlijk en als de brahmaan 
Utpala. Als u in die levens 
vanwege de Dharma zulke ont-

beringen verdroeg, waarom 
geeft u geen onderricht, Bha-
gavan, nu u een oceaan van 
Dharma vervolmaakt hebt en 
de Dharmalamp hebt aangesto-
ken, maar wilt u het Paranirva-
na binnengaan?" 

Hlerop antwoordde de Thathagata: 
"Ik zal de poorten van nectar 
openen. Mogen alien die willen 
luisteren hun twijfels naar 
voren brengen. 
Ik zal in het kort de uitmunten-
de Dharma prediken; aan 
goden en mensen; laten er geen 
gebreken zijn." 

Aldus stemde de Boeddha er 
uiteindelijk mee in de Dharma te 
prediken. Korte tijd nadat de 

Andy Weber 

Boeddha erin toegestemd had te 
prediken, kondigden de kinderen 
van de goden aan: 

"Vandaag draait de Tathagata 
het Wiel van de Leer en dit zal 
volkomen heilzaam en heerlijk 
zijn." 

Toen zij dit hoorden. vroegen de 
vier goden van de Bodhiboom. 
zoals Lha chos sred (Devadharma-
trshna) aan de Tathagata: 
"Waar zult u preken?" "In Vara-
nasi". antwoordde de Boeddha. 
"Heer. er is daar maar een kleine 
groep mensen, preek alstublieft 
ergens anders." zeiden ze. Maar 
de Boeddha antwoordde: "Nee. 
nee. Varanasi is de verblijfplaats 
van de oude zieners en zij hebben 
daar biljoenen offers gebracht; 
daarom zal ik daar het Wiel van de 
Dharma draaien". Dit zeggende 
vervolgde de Boeddha zijn weg. 

Op een zeker punt langs de weg 
ontmoette de Boeddha de zwer-
vende asceet Upagama (nyer-'gro). 
die zich verbaasde over het schit-
terende lichamelijke uiterlijk van 
de Boeddha. Hij vroeg de Tatha-
gata:"0 Gautama, u hebt zo'n 
luisterrijk uiterlijk. Van wie hebt u 
uw celibataire geloftes ontvan-
gen?" Gautama antwoordde: 

"Ik heb geen enkele leraar: 
Niemand is met mij te vergelij
ken. 

Ik heb zelf de Verlichting be
reikt: 
Tot rust gekomen, ben ik zon
der onzuiverheid." 

De zwervende asceet Upagama 
vroeg: "Gautama! Beweert u dat u 
een volmaakte boeddha bent?" "Zo 
is het", zei Boeddha. "Waar gaat u 
naar toe?" "Ik ga naar Varanasi". 
antwoordde Boeddha. Toen zei hij: 

"Als ik Kashi (gsal-Idan) bereik, 
zal ik een onvergelijkelijk licht 
doen schijnen in de wereld. die 
als blind is." 

De Boeddha zette zijn tocht voort 
naar de stad Kashi en toen hij Be-



nares (Varanasi) bereikte, nam hij 
aalmoezen aan. Hij glng nog ver
der en toen hij bij het hertenpark 
van Rishipatana (Samath) kwam, 
zag de kring van vijf leedingen de 
Boeddha uit de verte aankomen. 
Ze spraken met elkaar af: "Als de 
monnik Gautama, die zo zwak en 
weifelend is. dichterbij komt, zul
len we niet tegen hem praten, niet 
opstaan, niet neerbuigen en geen 
zitplaats voor hem klaarmaken." 
Kaundinaya echter beloofde niet 
in zijn hart om zich aan deze af
spraak te houden. Toen de Tatha
gata aankwam bij de Schadeljke 
Rivier. werden de vijf leerlingen. 
overstelpt door de grootsheid en 
de heerlijkheid van de Tathagata, 
door eerbied overmand en terwijl 
ze hun voomemen vergaten, ston-
den ze op van hun zitplaatsen. 
Kaundinaya betuigde hem eer
bied; Ashvajit (rta-thul) heette 
hem welkom en droeg zijn gewaad 
en bedelnap; Vaspa (rlangs-pa) 
maakte een zetel voor hem gereed, 
terwijl Mahanaman (ming-chen) 
een platte steen aanbood om zijn 
voeten op te zetten. Bhadrika 
(bzang-ldan) waste zijn voeten en 
sprak:" O, gezegende. hoe uitste-
kend is het dat u hier gekomen 
bent; neem alstublieft plaats op 
het kussen dat hierin is klaarge-
legd". Zodra de Tathagata ging 
zitten, spraken de vijf leerlingen 
hem vrijpostig bij zijn voomaam 
en achtemaam aan en zeiden 
"mijnheer". Maar de Tathagata zei: 
"Spreek een Tathagata niet op zo'n 
manier aan, want dat zal jullie een 
lange tijd ellende en pijn veroorza-
ken". Ze gaven brutaal ten 
antwoord: "O Gautama, je was 
niet in staat bovenmenseljke 
dharma's te bereiken door je vroe
gere pad en ascetische beoefenin
gen. Hoe kun je nu dan wel 
bovenmenselijke kwaliteiten reali
seren door dit soort beoefening?" 
Toen onderwees de Tathagata: 

"Monniken moeten zich niet 
wijden aan de twee extremen. 
Wat zijn deze extremen? Ze zijn 
het extreem van het streven 

naar wat je verlangt door te 
vragen om wat Je wilt; zulk 
streven is laag. verkeerd. ver-
achtelijk en onbescheiden. Het 
andere extreem is het streven 
om jezelf te martelen. dat een 
obstakel is op het edele pad. 
Als je in plaats daarvan het pad 
van gematigdheld volgt en je 
ogen van wijsheid opent. dan 
zul je rustig zijn en 
buitenzintuigelijke waameming 
bereiken; je zult de volkomen 
verlichting en nirvana vervol-
maken. Als je je afvraagt wat 
het pad van gematigdheld is, 
het is het Edele Achtvoudige 
Pad." 

Op dat moment, terwijl de Boedd
ha overwoog welk deel van het 
hertenpark hij voor zijn Dharma-
onderricht zou gebruiken, ver-
rezen er duizend tronen gemaakt 
van de zevenvoudige juwelen pre-
cies op de plaats waar de boedd
ha's uit het verleden hun Wiel van 
de Leer draaiden. Brahma richtte 
een troon op van 42 yoyana's 
hoog. Evenzo richtten andere 
Brahma's en Indra's, tien biljoen 
van ieder, gelijksoortige tronen op. 
De goden van de hogere be
staanswerelden schiepen een 
enorm prachtig plein als de plaats 
voor het onderricht. die zevenhon-
derd yoyana's lang was. en ze hin-
gen baldakijnen, ceremoniele pa
rasols en dergelijke in de lucht. 
Daarop boden de kinderen van de 

goden van de Sfeer van Verlangen 
achtduizend leeuwentronen aan; 
zij verzochten de Tathagata om op 
deze tronen plaats te nemen en 
het Wiel van Dharma te draaien. 
De Tathagata ging driemaal rond 
om drie van de tronen om zijn eer
bied te tonen voor de drie boedd
ha's die hem voorgingen en toen 
zat hij op de vierde troon in een 
yogische houding met de benen 
gekruist. Terwijl hij op deze troon 
zat. manifesteerde hij zich tegelij-
kertijd op alle tronen die door de 
Brahma's, de Indra's en de bod
hisattva's waren opgericht. Nadat 
de vijf asceten voor de Boeddha 
neergebogen waren, zaten zij ne-
derig in zijn aanwezigheid. 

Op dat moment schenen er 
lichtstralen vanuit het lichaam 
van de Tathagata en zuiverden het 
lijden van de zes soorten voelende 
wezens. Er verschenen achttien 
grote wonderbaarlijke tekenen en 
deze verspreidden zich door de 
uitgestrektheid van het universum 
om genegenheid en liefde te bren
gen In de harten van een oneindig 
aantal voelende wezens. Uit de 
lichtstralen emaneerde de Boedd
ha biljoenen godinnen en zij ver-
kondigden: 

"Mogen zij die deze Dharma 
wensen te horen. zich snel 
hierheen haasten om naar de 
Dharma te luisteren." 

Spoedig werden alle soorten 
wezens - goden, Naga's, geesten, 
Gandharva's. halfgoden, Garuda's, 
Kinnara's (centaurs) en grote 
Slangen (Ito-'phye-chen-po)- zich 
bewust van deze bekend making 
en zij verzamelden zich in zijn 
aanwezigheid. Een ontelbaar 
aantal bodhisattva's verzamelde 
zich ook daar. Kortom, in alle 
drieduizend wereldstelsels was er 
niet een plek onbezet, nog niet 
zoveel als de punt van een haar. 
De bodhisattva's van de tien 
richtingen en de Brahma's en 
Indra's van deze wereld, die als de 
Machtigen bekend zijn, raakten 



toen met hun hoofd de voeten van 
de Boeddha aan en verzochten 
hem het Wiel van Dharma te 
draaien voor het welzijn van ontel
bare voelende wezens. Daarop 
deed Brahma het volgende ver
zoek: 

**0 Tathagata. Koning der Ge-
neesheren. draai alstublieft het 
allerhoogste Wiel en bevrijd 
deze zieke personen die door 
honderden kwellende verkeerde 
zienswijzen geteisterd worden; 
Deel de zeven rijkdommen (van 
de Heillgen), O Gids en draai 
het Wiel van de Leer. 
Uw bedoelingen worden ver-
vuld; u hebt geen verstoringen; 
draai alstublieft het aller
hoogste Wiel van de Dharma." 

Terwijl zij een wiel met honderd 
spaken. gemaakt van goud uit de 
rivier de Dzambu, befaamd op 
duizend manieren en gelijk aan 
het wiel dat door de Boeddha's uit 
het verleden was aangenomen 
aanboden. verzochten zij de Ta
thagata om het Wiel van de Ixer te 
draaien. De hele kring van 
volgelingen - bestaande uit bod
hisattva's uit de hele ruimte. 
tachtigduizend godenkinderen. 
Naga's. Yeiksha's. Gandharva's. 
Kumbandha's. Kinnsira's. Grote 
Slangen, de vijf leerlingen zoals 
Kaundinaya, en talloze anderen 
die naar hem wilden luisteren- zat 
in volledige stilte zonder het 
minste geluid te maken, terwijl ze 
als betoverd naar het gezicht van 
de Tathagata keken. De volgende 
ochtend. precies op het einde van 
de dageraad, riep de Tathagata de 
vijf leerlingen bijeen en draaide 
het Wiel van de Leer door de 
twaalfvoudige aspecten van het 
Achtvoudige Pad en de Vier Edele 
Waarheden te presenteren, de 
middenweg die vrij is van de twee 
extremen; hij beschreef dat pad en 
gaf in bljzonderheden aan wat 
men dient op te geven en wat men 
dient te ontwikkelen en legde uit 
hoe deze voUedig begrepen, gere
aliseerd en gemediteerd moeten 

worden. De stem van de Tathagata 
bereikte elke volgellng afzonder-
lijk, afhankelijk van hun behoefte, 
in verschiUende talen. De volgelin
gen hoorden de leerstellingen van 
de Drie Voertuigen afhankelijk van 
hun geestelijke aanleg. Dienten-
gevolge ontvingen Kaundinaya en 
de tachtigduizend goden zoals 
Stralende Roem ('bar-ba'i gzi-brjid) 
het zuivere cog van de Dharma. 
Toen vroeg de Tathagata aan 
Kaundinaya: "Heb je aUe Dharma 
begrepen?" Hierop antwoordde 
Kaundinaya: "Ja. alles. o Tatha
gata!" Vanaf dat moment werd 
Kaundinaya bekend als de Alwe
tende Kaundinaya. Zo werden de 
Drie Juwelen in de wereld geves-
tigd. 

Toen riepen de goden uit: "Vrien
den, niemand in dit universum 
heeft een Wiel van de Leer ge-
draaid, zoals dat welk de Tatha
gata in Varanasi gedraaid heeft 
door de twaalf aspecten van de 
Vier Edele Waarheden driemaal te 
verklaren; hierdoor ervaart de fa
milie van de goden voorspoed en 
gaat die van de halfgoden achter-
uit." Toen onderwees de Tathagata 
voor de tweede keer de Vier Edele 
Waarheden aan de vijf leerlingen 
en als gevolg daarvan kreeg de 
Alwetende Kaundinaya een re
alisatie van de (uiteindelijke) wer
kelijkheid; doordat hij zijn geest 
bevrijdde van onzuivere verlan-
gens werd hij bevrijd van begeerte 
en werd een Arhat. In die tijd 
waren er maar twee Arhats in de 
wereld, de ene was Kaundinaya en 
de andere de Tathagata zelf De 
vier andere bhikkshu's onder de 
vijf leerlingen - Ashvajit, Vaspa, 
Mahanaman en Bhadrika- zagen 
de waarheid. Zodra de vijf leerlin
gen deze realiseerden, gaven zij zo 
cd hun uiterlijke tekenen van 
Brahmaanse bedelmonniken op, 
zoals het in hun handen houden 
van een drietand (trishul) en vaan-
dels (rgyal-mtsan). Zij schoren 
hun hoofd kaal, trokken de drie-
delige Dharma-pij aan, namen een 

bedelnap in hun handen en wer
den voUedig gewijde monniken. De 
Tathagata begroette de Alwetende 
Kaundinaya, de hoogste onder 
alien die het monnikskleed droe-
gen. als een overwinningsvaandel. 

Hiema onderwees de Tathagata de 
vier bhikkshu's dat dit vormaggre-
gaat niet het zelf is maar vergan-
kelijk en vol van lijden: als gevolg 
daarvan bereikten ook de andere 
vier het Arhatschap. Zo werden de 
vijf leerlingen de eerste vijf Arhats 
in deze wereld naast de Tathagata 
zelf. Behalve zij. zagen ook de vie-
rentachtigduizend goden en vie-
rentachtigduizend mensen de 
waarheid. Later onderwees de Ta
thagata de Vinayasoetra's. de 
soetra van Bedachtzaamheid. de 
soetra van Uitgebreide Weergave, 
de soetra van Honderd Activi
teiten, de honderd Levensverhalen 
en vele andere die gerekend wor
den tot het eerste draaien van het 
Wiel van de Leer. 

Deze dag wordt gevierd met het 
aanbieden van offergaven in de 
Jokhang kathedraal, de Potala en 
andere plaatsen. Het is de 
gewoonte dat de bevolking van 
Lhasa een bezoek brengt aan Lha-
lung, Phabongkha. Chusang. 
Phurchog, Sera-bu-tse, Keutsang 
Nub, Michung-ri. Ri-gya Samten 
Ling en andere heilige plaatsen 
om te bidden en hun eerbied te 
betuigen. Op weg naar huis 
vlechten de melsj es takj es met 
bladeren in hun haren en zingen 
operaliedjes, lofzangen en gebe
den. Hun families verwelkomen 
hen bij hun thuiskomst met thee, 
koekjes en koude vertrissende 
chang. Dan gaan sommigen pick
nicken op de Dra-chi picknickvel-
den. 

Uit: Tibetan Festifals 
Vertaling: Marijke Drost 



TIBETAANS BOEDDHISME IN NEDERLAND 

Overwegingen naar aanleiding van het boek: F. SIERKSMA. PRO-
FIEL VAN EEN INCARNATIE. Uitgeverij G.A. van Oorschot. Amster
dam 1964. 

H 
INLEIDING 

oewel dit boek reeds 30 
jaar oud is, kreeg ik het 
pas enige tijd geleden 

onder ogen. Omdat het waar-
schijnlijk nog wel in bibliotheken 
te vinden is, leek het me de moeite 
waard er een bespreking aan te 
wijden. Het is namelijk in meerde-
re opzichten een merkwaardig 
boek, zeker voor de hedendaagse 
Tibetacms-boeddhistische lezer. 
Het werpt licht op een fase in de 
ontvangst van het 'lamaisme" in 
Nederland, maar - wat niet in de 
bedoeling van de schrijver gelegen 
kan hebben - het nodigt ook uit 
tot reflectie over de manier waarop 
wijzelf ons anno 1994 ten opzichte 
van het Tibetaans boeddhisme op-
stellen. Hierover na te denken lijkt 
mij nuttig en zelfs noodzakelijk. 
wil het hier te lande tot een vorm 
van boeddhisme komen die aans-
lult bij onze eigen cultuur. 

OVER HET BOEK 

Dr. Sierksma was een godsdienst-
anthropoloog in Leiden, die o.a. 
publiceerde over de veenomaden 
in Tibet en over Tibet's terrilying 
deities', dat bij uitgeverij Mouton 
in Den Haag verse been rond 1964. 
Zijn 'Proflel van een incamatie* 
draagt als ondertitel 'Het leven en 
de conflicten van een Tibetaanse 
geestelijke in Tibet en Europa". 
Van 1961 tot 1964 verbleven twee 
Tibetaanse lama's in Leiden, 
onder andere om aan universitaire 
onderzoekers inlichtlngen te ver-
strekken over zeden en gewoon-
ten, religieuze gebruiken. sociale 
verhoudingen en dergelijke in het 
oude Tibet. De ene lama behoorde 
tot de aristocratic uit Lhasa, de 

andere kwam uit een arm boeren
gezin in Kham. Deze laatste vormt 
onder het pseudoniem Tsering het 
onderwerp van het boek. Hij is als 
kind als incamatie herkend. op 
een daarbij passende wijze opge-
voed en opgeleid. 
We vememen hoe de relatie 
tussen hem en dr. Sierksma is 
verlopen. parallel aan de houding 
die Tsering aannam jegens 'het 
Westen' in het algemeen. Aanvan-
kelijk is hij gedesorienteerd en on
zeker en vindt hij steun in de 
gesprekken die zij samen voeren. 
Hij neemt daama vol enthousias-
me en nieuwsgierigheid alles in 
Nederland In zich op en lijkt zich 
vrij te gaan maken van psychische 
remmingen en beperklngen die hij 
door zijn opvoedlng als incamatie 
heeft opgedaan. (Overigens geloof-
de hij zelf niet dat hij een gerein-
cameerde lama was). Na verloop 
van tijd blijkt hij echter niet op-
gewassen tegen de veelheid en 
complexiteit van de nieuwe in-
dmkken en keert hij temg tot zijn 
oude waarden waaraan hij weer 
zekerheid ontleent, op een con
servatieve manier. Hij gaat zich 
zelfs fel afzetten tegen alles wat 
westers is, inclusief dr. Sierksma, 
en keert tenslotte temg naar de 
Tibetaanse gemeenschap in India. 

In de loop van de gesprekken 
wordt zijn leven sgesc bieden is 
doorgenomen. niet alleen wat de 
feitelijke gebeurtenissen betreft. 
maar ook probeert Sierksma zicht 
te krijgen op de subjectieve re-
acties van de lama daarop. Hij 
geeft hierop zijn eigen com-
mentaar. van psychoanalytisch en 
anthropologlsch standpunt uit 
bezien. 

Dr. Sierksma zal vermoedelljk 
goede gronden voor zijn Inter-
pretaties hebben gehad door het 
intensieve contact dat hij met de 

tulku gehad heeft. De communi-
catie was echter zeer moeilijk 
doordat de Tibetaan weinig Engels 
kende en bovendien zeer temg-
houdend was in het spreken over 
persoonlijke en subjectieve erva
ringen. Toch verwoordt de auteur 
vergaande psychodynamische hy
potheses die hij even later als 
vaststaande feiten presenteert. 
Ook valt op dat hij bijna volledig 
met een westerse bril kijkt naar 
wat hij met zijn gesprekspartner 
meemaakt. ondanks zijn oprechte 
wens om niet ethnocentrisch te 
zijn. 

In het tweede deel van het boek 
geeft de psychiater proL dr. J.H. 
Plokker een medisch-psycholo-
gisch commentaar aan de hand 
van verschiUende theorieen over 
de persoonlijkheids-ontwikkeling. 
die hij illustreert met biografische 
gegevens van de tulku en infor
matie over gebmiken en voorbeel-
den uit de Tibetaanse cultuur. 
Deze benadering om meer te be
grijpen van wat een ontheemde 
lama doormaakt is vanuit psycho-
logisch oogpunt interessant. te-
meer daar de auteurs een on-
bevangen kijk op hun onderwerp 
van onderzoek hebben en niet ver-
blind worden door de gedachte dat 
hij een heilige is of dat over zijn 
psyche na te denken ongepast Is. 

Sinds dit boek verscheen. is veel 
meer bekend geworden over de 
gevolgen van het vluchtellng-
schap, ontheemdheid. posttrau-
matische stress-stoomissen en 
transculturele psychiatric. Wij 
zouden een boek als dit dan ook 
anders schrijven. In de jaren '60 
echter deed dr. Sierksma ver-
dienstelljk werk door met dit boek 
op een serieuze manier bekend-
heid te geven aan de Tibetaanse 
cultuur in een tijd dat er hier te 
lande nog betrekkelijk weinig in
formatie in brede kring over voor-
handen was. Voor ons. heden
daagse Tibetaans-boeddhistische 
lezers. biedt het eens een andere 



Monniken In debat 

invalshoek om over Tibet en de 
ontheemde Tibetanen na te den
ken. 
In het navolgende wil ik een drle-
tal onderwerpen aansnijden die bij 
lezing van dit boek mijn aandacht 
trokken. Ze zijn bedoeld om u als 
lezers nieuwsgierig te maken en 
aan te zetten tot verder lezen en 
tot nadenken over processen die 
bij Tibetanen en uzelf een rol spe
len. 

POLITIEKE VERHOUDINGEN 

Wat weten wij Nederlanders eigen-
lijk van het oude Tibet en van de 
Tibetanen? Wat zijn onze bronnen 

en hoe betrouwbaar of volledig zijn 
die? Dit zijn vragen waar wij ver
moedelljk zeiden bij stilstaan. We 
horen niet veel over de voormallge 
feodale toestanden en de bijbeho-
rende scheve machtsverhoudingen 
en aanzienlijke welvaartsverschll-
len, die waarschijnlijk veel leken 
op de sociale verhoudingen die in 
onze streken in de Middeleeuwen 
heersten. In het boek van Sierks
ma kan men er meer informatie 
over vinden. die hij onder andere 
verkregen heeft van een persoon, 
de tulku die hij interviewt, die zelf 
in verschiUende sociale posities 
heeft verkeerd en uit eigen erva
ring spreekt over de verhoudingen 
in het oude Tibet. (De auteur zegt 
zelfs ergens: "Wie zich voor Tibet 

interesseert. wordt niet zeiden 
herinnerd aan passages in Huizln-
ga's 'Herfsttij der Middeleeuwen'.") 
Mogelijkerwijs valt dit soort infor
matie niet goed bij mensen die het 
oude Tibet graag zien als een land 
vol heiligen, als een bijna my-
thisch land. Toch is het goed er 
onopgesmukte informatie over te 
vergaren. Mij maakte een beter 
beeld van de verstarde feodale 
toestanden heel duidelijk hoe 
revolutionair de Dalai Lama ook 
op politick terrein is. Een groter 
contrast dan tussen de oude ver
houdingen en een democratisch 
stelsel is moeilijk voor te stellen. 

H E T D N A T 

Een interessant hoofdstuk is 
gewijd aan het debatteren. Blijk-
baar hield het Tibetaanse volk in 
het algemeen erg van wedstrijden 
en debatteren. "In elk huis gaat 
het toe als in een parlement", 
schreef de ontdekkingsreiziger 
Tafel omstreeks 1914. Deze voor-
liefde kreeg een speciale vorm in 
de debatteerkunst van de kloos-
ters. waar met name in de Gelug-
pa traditie het formalistisch lo
gische denken met behulp van de 
syllogistische redeneertrant werd 
gebruikt. 

Al debatterend werd drie maal per 
dag in de buitenlucht geoefend. en 
voor de echte enthousiastellngen 
was er het "debat van een nacht' 
dat van 7 uur ' s avonds tot 7 uur 
's ochtends duurde. 
Het is uiteraard niet de bedoeling 
om tijdens het debatteren in 
woede te ontsteken en de tegen-
stander te willen afmaken. De 
bewegingen die erbij gemacikt wor
den. hebben een symbolisch ka-
rakter. maar zijn levens een gesti-
leerde vorm van agressie, van 
fysiek imponeergedrag. In de 
praktijk kon tijdens het verbale 
steekspel de aggressieve stemming 
soms hoog oplopen en gingen ook 
de omstanders zich ermee bemoei-



en. werd de legenstander door el
kaar geschud en beschimpt. Dit 
alles gaf de geintervlewde lama 
slechts schoorvoetend toe, maar 
de meestal zo rustlge man leefde 
zichtbaar op als hij over de de-
batten begon te praten. Blijkbaar 
vervuUen de debatten naast hun 
functie bij het begrijpen van de 
bestudeerde stof ook een psycho-
hygienische functie door een gesu-
blimeerde uitlaatklep voor de voor 
het overige afgekeurde agressieve 
gevoelens te bieden. 

ACCULTURATIE 

"Onder acculturatie verstaat men 
in het algemeen de veranderingen. 
die zich afspelen in mens en sa-
menleving, wanneer een primitieve 
cultuur gedwongen wordt zich aan 
te passen aan blanke over-
heersing", zo definieert dr. Sierks
ma het begrip acculturatie. Tegen-
woordig zouden we uiteraard niet 
meer uitgaan van de blanke supe-
rioriteit. Hij vervolgt dat het vol
gens sommigen alleen econo-
mische en/of sociale factoren zijn 
waardoor deze veranderingen 
plaatsvinden, terwijl anderen erop 
wijzen dat ook psychische factoren 
een rol spelen. "Een cultuur. een 
bepaalde wijze van leven. voelen 
en denken. wordt een mens reeds 
met de paplepel ingegeven en 
wanneer zijn opvoeding is voltooid 
dan is die cultuur een stuk van 
hemzelf, het grootste stuk van 
hemzelf geworden... Komt hij in 
aanraking met een andere cul
tuur. die hij niet kan ontvluchten, 
dan ontstaat er vrijwel steeds een 
conflict tussen het oude en het 
nieuwe, of de mens in kwestie nu 
conservatief de nadruk legt op het 
oude dan wel progressief op het 
nieuwe. Hij moet in ieder geval 
twee culturen. waarvan de ene het 
grootste stuk van hemzelf is. in 
zichzelf verzoenen. Daarom mag 
men in psychologisch opzicht ook 
van acculturatie spreken. wanneer 

een enkeling geconfronteerd wordt 
met een vreemde cultuur. Er ont
staat een spanning tussen oud en 
nieuw, die op welke wijze dan ook 
tot de ontspanning van een nieuw 
evenwicht 'wil' komen, zoals dat 
ook bij andere natuurlijke pro
cessen het geval is." 
We zien hier dat het idee van de 
integratie van "culturen' niet uitge
legd wordt als een proces dat los 
en boven de individuele mensen in 
een maatschappij zou bestaan, 
maar als lets dat zich in indivi-
duen voltrekt. 

De door Sierksma onderzochte Ti
betaan was overweldigd door de 
technische superioriteit van het 
Westen. waamaar hij zeer nieuws
gierig was. Hij wilde er alles van 
weten. Deze aanvankeljke pro-
gressieve honger nacir de nieuwe 
cultuur wist hij op den duur 
echter niet te integreren tot een 
nieuw evenwicht. Hij trok zich 
terug op het conservatief kritiek-
loos ophemelen van zijn oude 
cultuur en verwierp de nieuwe. die 
hem alleen nog bruikbaar leek om 
ginds in de Tibetaanse ge
meenschap in India status mee te 
verwerven. Hij zou dan een T i 
betaan met een westers aureool' 
worden. 

Het proces van acculturatie is niet 
lets dat alleen Tibetanen in het 
westen overkomt. Opgroeien in 
een bepaalde cultuur en dan in 
aanraking komen met een andere. 
gebeurt ook met westerlingen die 
in nauw contact komen met de 
boeddhistische c. q. Tibetaanse 
cultuur doordat zij vanuit een 
westerse achtergrond boeddhist 
worden. Er zal zich ook bij hen 
een acculturatieproces gaan vol-
trekken. als zij zich niet kunnen of 
willen onttrekken aan die nieuwe 
culturele invloeden. 
Er zal op den duur een nieuw 
evenwicht gevonden moeten wor
den. Sommigen zullen 'progres
sief, zoals Sierksma dat noemt. 
enthousiast en misschien zelfs 

kritiekloos alles wat boeddhistisch 
of Tibetaans is ovememen. Zij 
kunnen gaan denken dat hun 
eigen cultuur minderwaardig is en 
overboord gezet kan worden 
(misschien zelfs zonder dat ze wer
kelijk op de hoogte zijn van de 
westerse psychologic en filosofie). 
Anderen zullen zich "conservatief 
na enige tijd teleurgesteld afwen-
den. Wat de gulden middenweg is, 
moet ieder voor zich realiseren. 
Niet alles uit Tibet is superieur, 
noch steekt alles uit het westen 
overal boven uit. Als we geen "wes
terlingen met een Tibetaans aure
ool' willen worden, terwijl we toch 
ook geen echte Tibetanen zijn. zal 
er gezocht moeten worden naar 
een vorm waarin elementen uit 
beide culturen in een nieuw even
wicht geintegreerd zijn. Het besef 
dat ook bij ons als westerse 
boeddhisten een acculturatiepro
ces plaats moet vinden, en dat we 
niet zijn informatie totaal verwer-
pen of omarmen. kan ieder van 
ons stimuleren om voor onszelf 
een zodanig evenwicht te vinden, 
dat we ons in de Tibetaans-boedd
histische cultuur kunnen inleven 
zonder onze eigen achtergrond te 
verloochenen. 

tort sun 

Zo heeft het 'Proflel van een incar-
natie' ons geleid naar uiteenlopen-
de onderwerpen om verder over te 
lezen. na te denken en bij onszelf 
te rade te gaan. Vooral dat laatste 
is van wezenljk belang als wij ons 
als westerse boeddhist willen ont
wikkelen en niet willen volstaan 
met boeddholoog te worden. Het is 
ook een weg om een vorm van het 
boeddhisme tot stand te brengen, 
die niet exotisch is. maar past bij 
de gewone gemiddelde westerling, 
die daarin een toegankelijk pad 
naar het hoogste niveau van spi
rituele evolutle kan vinden. 

Tekst: Marijke Drost. 
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I HEALING VOLGENS HET BOEDDHISME I 

Het nu volgende artikel is een bewerking van een lezing over de 
boeddhistische methoden voor healing, die de eerwaarde Tibe
taanse Lama Kirti Tsenshab Rinpochee in het FPMT Centrum te 
Tilburg hield in april 1992. 

De boeddhistische leer (Tib: 
Chos/ SanskrietiDharma), 
is in de eerste plaats een 

religie of een religieus stelsel. een 
stelsel van spirituele wijsheid. We 
kunnen gemakkelljk vaststellen, 
dat er overeenkomsten tussen de 
grote wereldreligles zijn. Alle grote 
wereldrellgies hebben met elkaar 
gemeen dat ze methoden verschaf
fen voor geluk voor een langere 
perlode. in de vorm van het een of 
ander hlemamaals. Ze mikken 
daarmee op een langdurig geluk in 
een na dit leven gelegen toekomst. 

Er zijn verschiUende methoden om 
geluk in dit leven te bewerkstelli-
gen, comfort en welzij n in dit 
leven te verwerven en lijden en on-
gemak in dit leven te verminderen. 
We kennen bijvoorbeeld de ver
schiUende takken van weten-
schap, die in het algemeen weinig 
oog hebben voor het hiemamaals 
en het geluk op de lange duur. 
maar zich bezig houden met het 
vergroten van het tijdelijke geluk. 
hier en nu in dit leven. 

Niet in de laatste plaats is dat de 
medische wetenschap. We zien dat 
op verscheidene plaatsen op deze 
aarde de medische wetenschap 
zich in verschiUende gedaanten 
heeft ontwikkeld en dat er metho
den zijn ontwikkeld die ook 
verschillend werken. Ze hebben 
echter allemaal met elkaar gemeen 
dat ze ziekten proberen te genezen 
of te voorkomen en daarmee een 
stukje ongemak of lijden op te hef
fen om zodoende het geluk van de 
mensheid te vergoten. 

De verschiUende vormen van 
medische wetenschap en genees-
kunde die tot ontwikkeling zijn ge
komen. kunnen we grofweg onder-
scheiden in de modeme medische 

wetenschap en de oudere syste-
men van genezing. Het is gebleken 
dat in bepaalde gevallen, waar 
ziekten heel sterk oplaaien of zich 
heel hevlg manifesteren. de mo
deme medische methoden heel ef-
fectief zijn en grondig ingrijpen in 
het ziektebeeld, wat soms ook wel 
eens als een tekortkoming van de 
westerse medische wetenschap 
wordt gezien. Toch zijn deze me
thoden in een aantal situaties van 
hoge nood bijzonder effectief. 

In andere culturen zijn andere 
vormen van geneeskunde ontwik
keld. Zo kennen we bijvoorbeeld 
acupunctuur en verschiUende 
kruidenmedicijnen, die veel vrien-
delijker zijn voor het hchaam. 
maar ook veel meer tijd nodig heb
ben om hun uitwerking te doen 
gelden. Het is dus in feite op dit 
moment een gunstige omstandig-
heid dat we kunnen beschikken 
over verschiUende systemen. Voor 
noodsituaties hebben we de mid-

delen van de westerse weten
schap. die onmiddellijk heel 
krachtig ingrijpen en de, wat lang-
zamer maar vriendelijker werken-
de. medicijnen uit andere bescha-
vingen. 

Behalve deze relatief ingewikkelde 
systemen van de westerse en oos-
terse medische wetenschappen, 
zijn er ook enkele algemeen han-
teerbare methoden. zoals massa
ge, waarvan we weten dat het ef
fectief kan zijn in zowel geval van 
ziekte als in gevallen waar perso
nen niet echt ziek zijn. maar waar 
de massage een stimulerende wer-
king heeft, doordat in het lichaam 
een complex stelsel van energieka-
nalen gestimuleerd wordt. Dit 
aUes natuurlijk met de positieve 
insteUing om de persooon die ge-
masseerd wordt echt te willen hel
pen en met enige kennis van 
zaken. 

Massage bijvoorbeeld kan plaats-
\1nden om mensen op hun gemak 
te stellen en de harmonic of ba-
lans van het lichaam te stimule
ren. wat op zichzelf weer het effect 
kan hebben dat bepaalde ziekten 
worden voorkomen voordat 
mensen echt ziek worden en dat 
het welbehagen van de mensen 
wordt vergroot. Omdat in het 
menselijk lichaam een complex 
stelsel van subtiele kanalen 
bestaat en omdat er allerlei pro-
blemen kunnen ontstaan door en 
in deze kanalen. kunnen verschU-
lende ziekten optreden. Er is In de 
healing-technieken een veelheid 
aan behandelende methoden, om 
juist het functioneren van de ener-
giestromen in de subtiele energie-
kanalen te herstellen en/of te sti
muleren. Deze energiekanalen 
(meridianen) kunnen we ons voor
stellen als draadjes, misschien 
zelfs als electrische draadjes. Als 
die ergens zijn afgebroken of 
beschadigd. vinden op die plaat
sen in het lichaam storingen 
plaats. We zien dat er op dit ge
bied massage, acupunctuur. acu-
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pressur. verschiUende kruiden 
enzovoort. kortom een veelheid 
aan altematieve methoden zijn. 
die direct op het energiesysteem in 
het lichaam werken. 

Natuurlijk is het ook goed om 
preventief te werk te gaan. door er 
voor te zorgen dat het niet zover 
komt dat bepaalde energiekanalen 

geblokkeerd raken of anderszins 
verstoord of verstopt worden. 
Hiertoe dienen de verschiUende 
soorten lichamelijke training. Zelfs 
op de scholen hebben de kinderen 
gymnastiekles of sport en iedereen 
weet dat het ook op volwassen 
leeftijd belangrijk is aan sport of 
fitness of een andere lichaamssti-
mulans te doen. Dit geldt ook in 

de boeddhistische leer. In het Ti
betaans boeddhisme worden veel-
al meditaties gedaan in intensieve 
retraites. In het voleindingsstadi-
um zijn die meditaties gericht op 
het werken met de subtiele ener-
gieen, de energiekanalen, de drup-
pels en de chakra's enz.. Deze me
ditaties worden voorafgegaan door 
lichamelijke oefeningen. Dus ook 
de boeddhistische yogi's, die zich 
in de bergen of waar dan ook toe-
leggen op het voleindingsstadium 
en mediteren op de subtiele ener-
gieen, doen van tevoren een aantal 
yoga-oefeningen om de bloedsom-
loop, de hartslag en het hele 
lichaam te stimuleren en niet in 
de laatste plaats de subtiele ener-
gieen, die zich in de meridianen 
bewegen. 

In de altematieve "healing' bestaan 
ook verschiUende methoden om de 
energieen in het lichaam te stimu
leren. Zo kan een combinatie van 
verschiUende methoden zoals 
lichamelijke oefeningen, massage 
en een bepaalde behandeling of 
misschien zelfs gekoppeld aan be
paalde medicijnen een heel goede, 
complete behandeling vormen, die 
heel effectief kan zijn bij specifleke 
ziekten bij specifleke patienten. 
Het hiermee bezig zijn met de 
motivatie om mensen te willen 
helpen is bijzonder positief. 

Ook in het boeddhisme worden 
verschiUende healing-technieken 
gepresenteerd. Op het niveau van 
het voleindingsstadium van Hoog
ste Yoga Tantra worden meditaties 
gedaan om de vershillende subtie
le kanalen in het eigen lichaam te 
leren voelen. door middel van 
visualisatie of creatieve voorstel
ling. Heel nauwkeurig worden de 
verschiUende energiekanalen in 
het lichaam gevisualiseerd en 
vervolgens wordt er op geconcen-
treerd. Als je eenmaal een vrij 
constante concentratie op de ka
nalen kunt volhouden. zijn er me
ditaties waarbij je je voorstelt dat 
de kanalen volstromen met licht. 



Dit volstromen met licht heeft een 
daadwerkelijk effect in die zin, dat 
allerlei kronkels en blokkades in 
de kanalen worden opgeheven en 
de kanalen worden hersteld. zodat 
de energieen weer optimaal stro-
men. Dit is natuurlijk een vorm 
van healing op hoog niveau. Het is 
ook heel effectief en ingrijpend, 
omdat vrijwel alle ziekten verbon-
den zijn met de een of andere 
energiestoring in het lichaam. 

Dit soort meditaties kan ook al op 
een eerder niveau gedaan worden 
met wat genoemd wordt de "diitsie 
beb djang' oftewel de nectarregen, 
waarbij we ons voorstellen dat 
lichtstralend nectar, dat van 
buitenaf komt. in ons lichaam 
wordt geabsorbeerd. Dit nectar 
stroomt via de kruin binnen en 
vult de energiekanalen in het 
lichaam, waardoor blokkades wor
den opgeheven enz. zodat de ener
gieen overal weer goed kunnen 
stromen. 

Als we anderen willen 'healen', 
dan is het ook heel effectief wan
neer we bij de methode die we 
sowieso al toepassen, of dat nu 
massage is of wat dan ook. ook 
nog deze nectar regen visualiseren 
en ons voorstellen, dat het li
chaam van degenene op wie we 
werken helemaal volstroomt met 
lichtgevend nectar, dat alle kana
len daarmee volstromen en alle 
blokkades en hindemissen wor
den opgeheven. 

In verschiUende landen wordt on
derzoek gedaan naar het effect 
van deze meditatietechnieken, die 
eigenlijk allemaal voortkomen uit 
het boeddhisme, op bepaalde 
emstige ziekten. Bij mensen die 
aan bepaalde vormen van kanker 
lijden kan het gebeuren dat door 
de krachtige visualisatie van het 
zuiveren van de kanalen. de ziekte 
helemaal wordt opgeheven. Er 
wordt vooral in het Oosten on
derzoek gedaan naar het effect 
van de geesteshouding en de 

visusalisties op bepaalde ziekten 
die sterk verband houden met 
subtiele energieen. 

In het algemeen kunnen we stel
len dat degene die zich bezighoudt 
met het helpen van anderen door 
middel van bepaalde vormen van 
'healing', veel positieve energie 
creeert. Als we anderen wiUen hel
pen en hun welzijn wiUen ver
groten, dan is dat zelfs in de niet-
religieuze wereld lets waar heel 

positief over gedacht wordt, niet-
waar? Als iemand een groep 
mensen of zelfs een paar indivi-
duen helpt, dan wordt gezegd, 
"Dat is een goed mens, die helpt 
zijn naasten, die doet lets voor an
deren". In termen van het boedd
hisme zouden we dan zeggen: die 
persoon verricht heilzame activi
teiten en creeert een verzameling 
verdienste. 

Wanneer de motivatie positief is 



wordt dus niet alleen het welzijn 
van de patient vergroot. maar 
wordt ook het welzijn van degene 
die handelend optreedt vergroot: 
die persoon creeert door de kracht 
van zijn of haar geesteshouding 
een enorme hoeveelheid ver
dienste. Die verdienste vergroot 
zowel het eigen welzijn als het 
welzijn van de personen waarmee 
we in contact komen. 

Hoewel het aan de ene kant heel 
positief is om anderen te helpen. 
zowel voor degene die geholpen 
wordt als voor de helper zelf. is 
wat we kunnen doen in de 
praktijk meestal heel beperkt. Zijn 
we bij dat beperkte helpen ge-
motiveerd met de gedachte dat we 
het niet alleen voor onszelf doen of 
voor de enkeling die we daadwer
kelijk helpen. maar met de wens 
alle wezens te mogen helpen, dan 
wordt diezelfde activiteit van het 
helpen van een of twee personen 
enorm effectief. Dit is ook de wens 
van de bodhisattva. iemand die er 
naar streeft een hoger niveau van 
evolutie te bereiken met als enig 
doel het welzijn van alle wezens te 
kunnen bevorderen. Als we "s 
ochtends opstaan met de wens: 
"Hoeveel mensen of hoeveel 
wezens ik vandaag ook ontmoet. 
ik wil proberen om bij te dragen 
aan het welzijn van iedereen. ik 
wil lets doen om het welzijn van al 
die wezens die ik ga ontmoeten te 
vergroten. en het liefst wil ik ook 
lets doen voor het welzijn van al 
die wezens die ik niet zal ont
moeten". dan staan we op met een 
positieve houding die zijn invioed 
zal hebben op het verdere verloop 
van de dag. In alle dingen die we 
die dag doen. zal de motivatie een 
positieve rol blijven spelen. 

's Avonds kunnen we terugkijken 
op de activiteiten van de dag en 
evalueren in welke mate we er in 
geslaagd zijn onze motivatie gedu
rende de dag in stand houden. 
Dankzij onze motivatie hebben we 
zoveel verdienste gecreeerd, dat 

we dat "s avonds kunnen toewij
den aan het feitelijke welzijn van 
alle wezens en dan creeren we 
daarmee opnieuw een massa 
positieve energie. Als we ons bij de 
toewijding niet alleen beperken tot 
onze eigen positieve inspanningen, 
maar beseffen dat er heel veel 
mensen op deze aarde zijn die dit 
soort gedachten hebben. en dit 
soort wensen koesteren. en dat er 
mensen zijn die actief zijn voor het 
welzijn van de wereld. en we ver-
heugen ons ook nog eens over het 
werk dat wijzelf en die anderen ge
daan hebben. nu doen of nog zul
len doen, dan creeren we daarmee 
nog meer verdienste, nog meer 
positieve energie. Zo zien we dat 
dezelfde activiteiten door middel 
van een positieve motivatie, zon
der extra werk te doen. maar 
gewoon door een verandering in 
ons denken. enorm veel effectiever 
kunnen zijn, zowel voor onszelf als 
voor anderen. 

Ik hoop dat deze eenvoudige richt-
lijnen in jullie dagelijks leven kun
nen worden geintegreerd en wens 
jullie veel succes met jullie beoefe
ning. 

VRAAG 
Mag men ongevraagd een persoon 
helpen die in moeilijkheden ver-
keert? 

ANTWOORD 
Inderdaad is het als je mensen ziet 
die moeilijkheden hebben, of pijn 
hebben of problemen hebben van 
welke aard dan ook, heel bevor-
derlijk om de tong-len meditatie 
van nemen en geven te doen, met 
de wens dat het verschrikkelijke 
lijden van de andere persoon op 
jezelf tot rijping mag komen, zodat 
die ander daarvan bevrijd mag 
worden. Vervolgens stellen we ons 
voor dat al ons geluk en positieve 
energie. onze gezondheid en wat al 
niet. op die ander tot rijping komt. 
Het verbaal uitspreken of bidden 
van zulke wensen, of het koeste
ren van zulke wensen, of het me

diteren door te visualiseren dat dit 
plaatsvindt, creeert enorm krach
tige positieve indrukken op de 
geest en schept een enorme 
hoeveelheid verdienste. Bovendien 
trainen we zo in de bodhisattva-
beoefening van onbaatzuchtige 
vrijgevigheid. Er zijn vele verhalen 
over boeddhistische meesters die 
een hoog niveau van spirituele 
ontwikkeling hebben bereikt. die 
daadwerkelijk het lijden van ande
ren kunnen opheffen en anderen 
gelukkig kunnen maken. Zolang 
we daar zelf nog niet toe in staat 
zijn, kunnen we het in elk geval 
wensen of bidden. Er zijn gebeden 
of formules voor. waarin deze 
wens geverbaliseerd wordt. Het 
kan soms handlg zijn deze gebe
den te gebruiken. 

VRAAG 
Hoe weet je bij een bepaalde 
ziekte, bijvoorbeeld reuma, welk 
energiecentrum het betreft? 

ANTWOORD 
Ik heb zelf geen medische oplei-
ding genoten. Zoiets kan het beste 
worden vastgesteld door een arts, 
bijvoorbeeld een Tibetaanse arts, 
die ook weet wat in dit specifleke 
geval, in deze specifleke persoon 
en in deze specifleke vorm van 
ziekte, het effectieve geneesmiddel 
of de effectieve geneeswijze zou 
zijn. Afgezien daarvan zijn er in 
het geval van reuma bepaalde din
gen die gedaan kunnen worden. 
Van hete baden wordt gezegd dat 
ze heilzaam zijn voor reuma-
patienten. Aanraking met koud 
water moet in elk geval worden 
voorkomen, maar aanraking met 
beet water, bijv. heetwater-bron-
nen, kunnen verzachtend zijn. 
Maar ook dat kan ik niet zomaar 
met 100% zekerheid zeggen. Het is 
het altijd verstandig een arts te 
raadplegen, omdat verschiUende 
patienten zodanig kunnen ver-
schUlen qua aanleg en consitutie, 
dat wat heilzaam voor de een, 
schadelijk voor de ander kan zijn. 
Het is dan ook belangrijk bij het 



geven van adviezen altijd terzake 
deskundig te zijn. 

VRAAG 
Er bestaan vele mogelijke genees-
wijzen. Hoe kan iemand zelf weten 
welke de juiste is? Men moet 
uiteindelijk meestal toch zelf een 
keuze maken. 

ANTWOORD 
Je hebt de vraag zelf al be-
antwoord omdat je zegt, je moet 
uiteindelijk toch zelf kiezen. En in
derdaad zal dat hier in alle geval
len nodig zijn. Bij het Tibetaanse 
boeddhistische systeem zijn ook 
andere optics, het is dan altijd 
mogelijk om een 'mo', een obser-
vatie te vragen aan een spirituele 
leraar waar je een relatie mee 
hebt. Zo'n observatie kan niet al
leen zeggen welke soort medicij
nen het beste is. maar ook welke 
arts het beste is. Er wordt name
lijk ook gezegd dat een bepaalde 
karmische relatie met een specifle
ke arts, een hele hoop verschil 
kan maken in het genezingspro-
ces, maar hier in de Nederlandse 
situatie zou je op de eerste plaats 
zelf moeten nadenken. Je gaat 
dan op de eerste plaats na wat 
voor ziekte het is en wat je hebt 
gehoord over de medicijnen die 
daar effectief voor kunnen zijn. 
Voor infectieziekten ga je natuur
lijk niet met altematieve dingen 
knoeien, want daar zijn goede 
Westerse methoden voor. Zijn er 
energieproblemen dan weet je dat 
er subtielere manieren zijn in an
dere systemen. waar je je toe kunt 
wenden. Veel mensen proberen 
een aantal dingen en als dan blijkt 
dat bijv. acupunctuur werkt. dan 
is het verstandig om dat langere 
tijd te blijven doen en voorlopig bij 
die behandelmethode te blijven. 

Het is een vrij complexe situatie, 
want het kan zelfs zijn dat een 
patient bij een bepaalde arts, of bij 
welke arts dan ook met welke me-
dicijnbehandeling dan ook geen 
baat vindt. Zulke mensen komen 

dan vaak ten einde raad naar een 
spirituele leraar, met de vraag: ik 
heb alles al geprobeerd, wat moet 
ik nu doen? Dan kan na 
observaties blijken dat er een be-
paald obstakel is, dat misschien 
verwijderd kan worden door mid-
del van rituelen. Ook wordt vaak 
aangeraden om bepaalde offeran-
den te doen. of bepaalde rituelen 
te laten uitvoeren door de monni
ken. Dat is de gang van zaken in 
de boeddhistische gemeenschap. 
Het kan dan gebeuren dat de me
dicijnen daama wel effectief zijn. 
Behalve de keuze die je moet 
maken tussen systemen. moet je 
dus ook een keuze maken tussen 
de arisen die in zo'n systeem wer
ken. Dan kan het ook nog zijn dat 
de arts die eigenlijk het meest ef
fectief voor jou kan zijn ook niks 
kan doen. omdat er blokkades zijn 
die eerst moeten worden opge
heven. Vandaar dat de boeddhis
ten zo fortuinlijk zijn, omdat ze 
lets extra hebben, omdat ze in on-
duidelijke situaties hun leraar 
kunnen raadplegen. 

VRAAG 
Wie kun je vertrouwen? Er zijn 
mensen die zeggen dat je jezelf 
met denkkracht kunt genezen. 
Wat kun je doen als dat niet lukt 
en je kunt ook niet meer op de 
traditionele manier genezen? 

ANTWOORD 
In de boeddhistische wereld heb
ben we daar niet veel last van, 
want er wordt op gewezen dat 
alles altijd moet geschieden op 
basis van voldoende kennis en in
formatie. Daarom zal het bij ons 
niet zo gauw gebeuren dat iemand 
zomaar lets doet, zonder grondig 
te begrijpen waar hij mee bezig is. 

Het is als je in deze wereld werk-
zaam wilt zijn erg belangrijk gron
dig te studeren en het effect van 
bepaalde behandel- methoden te 
testen. Als je ziet dat een bepaalde 
methode goed werkt kun je er 
voorzichtig mee doorgaan en alsje 

ziet dat het niet werkt. kun je er 
het beste onmiddellijk mee ophou-
den enz.. Dus niet zo maar wat 
doen. 

VRAAG 
Wanneer Je geopereerd wordt, 
worden dan ook energiebanen 
doorgesneden en kunnen ze dan 
minder doorstromen? 

ANTWOORD 
Ook op deze vraag is het weer heel 
moeilijk een algemeen antwoord te 
geven. Over het algemeen worden 
bij een operatic veel kanalen door
gesneden, maar het is net als met 
het vlees zelf. wanneer dat weer 
aan elkaar wordt gezet dan hecht 
dat weer en stroomt het weer 
gewoon door. Dat geldt ook voor 
de energieen. Als de kanalen snel 
weer op hun plaats komen, dan 
kan de energie daar weer stromen. 
Er zijn ook gevallen waarbij blok
kades ontstaan. die met bepaalde 
methoden wel of niet kunnen wor
den opgeheven. afhankelijk van 
het karma van de patient, de re
latie arts-patient enz. 

Transcript: Corien Hagendoom 
Vertaling en bewerking: Hans van 
den Bogaert. 



TIBETNIEUWS 

IN MEI EN JUNI J.L.WERD NE
DERLAND VEREERD DOOR HOOG 
BEZOEK VAN TIBETAANSE ZLJDE 

BEZOEK VAN 
Z.H. DE DALAI LABIA 

In het eerste weekend van juni 
heeft Zijne Heiligheid de 14e Dalai 
Lama Nederland bezocht. In Mid-
delburg heeft hij op zaterdag 4 
juni de Franklin D. Roosevelt Four 
Freedoms Award ontvangen. Se
dert de eerste uitreiking in 1982 
aan Prinses Juliana, wordt deze 
onderscheiding eens per twee jaar 
uitgereikt voor uitzonderlijke ver
diensten ten aanzien van de vier 
vrijheden: Vrijheid van Menings-
uiting. Vrijheid van Geloof. Vrij
heid van Armoede en Vrijheid van 
Angst. De prijs is genoemd naar 
de vroegere Amerikaanse presi
dent die van Zeeuwse afkomst 
was. Ontvangers van de Four 
Freedoms Award waren onder an
deren de staatslieden Harold Mac-
Millan. Helmuth Schmidt. Vaclav 
Havel. Jacques Delors en de vroe
gere secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties Perez de Cuellar. 
De Dalai Lama verbleef tijdens zijn 
bezoek in het Kurhaus te Scheve-
ningen. Hij had op zondag 5 juni 
een ontmoeting met Tibetanen uit 
de Benelux en sprak daama in be-
sloten kring met vertegenwoordi-
gers van Nederlandse organisaties 
die zich op politick en cultured 
terrein inzetten voor Tibet, alsook 
leden van Tibetaans-boeddhis
tische groeperingen in ons land. 
Op maandag voerde de Dalai 
Lama gesprekken met minister 
van Buitenlandse Zaken Kooij-
mans en de Tweede Kamer Com-
mlssie van Buitenlandse Zaken. 
De volgende dag verliet hij Neder
land voor bezoeken aan enkele an
dere Europese landen. waaronder 
Belgia. 

(met dank aan Saddharma, mei 
1994) 

TIBETAANSE 
PARLEMENTARIERS 

Een week voor het bezoek van 
Z.H. de Dalai Lama werd Neder
land bezocht door een groep van 
vijf parlementariers van de Ti
betaanse regering-in-ballingschap. 
Zij waren hier op uitnodiging van 
leden van de Tweede Kamer. waar
onder leden van alle grote politie-
ke partijen. Aanleiding voor het 
bezoek was de wens van de Ti
betanen persoonlijk uitleg te geven 
over de verslechterende situatie in 
Tibet (steeds meer Chinese kolo-
nisten, meer werkloosheid voor de 

Z H. de I4e Ualai U m a 

Tibetanen die hun cultuur en reli
gie in hun eigen land zien verdwij-
nen. enz). 

De Tibetaanse parlementariers 
wilden de noodzaak benadmkken 
snel iets aan de situatie in Tibet te 
doen en kregen hiervoor gelukkig 
mimschoots de gelegenheid. Hun 
dmkke programma bestond naast 
ontmoetingen met de pers uit een 
een gesprek met leden van de 
Eerste Kamer en een ontmoeting 
met leden van de Vaste Kamer 
Commissie van Buitenlandse 
Zaken van de Tweede Kamer. De 
Tibetanen waren bemoedigd door 
het kennlsniveau van hun Neder
landse collega's over de situatie in 
Tibet. 

De Universitelt van Utrecht orga-
niseerde een buitengewoon inte
ressant ronde- tafel -gesprek met 
hen. onder de titel "Democratie. 
Mensenrechten en Parlementaire 
Systemen'. Hieraan namen des-
kundigen op het gebied van 
constitutioneel recht en mensen
rechten deel. 

Vorig jaar werd er in Dharamsala, 
de zetel van de Tibetaanse rege
ring-in-ballingschap, een grond-
wet aangenomen waarin staat hoe 
deze regering moet functioneren 
totdat Tibet weer een eigen rege
ring voert. De rol van de leden van 
de huidige regering-in-balling
schap en van de leden van een 
toekomstige regering in een vrij 
Tibet worden in de nieuwe grond-
wet duidelijk omschreven, evenals 
de rol van Z.H. de Dalai Lama in 
zo'n toekomstige regering. Het 
werd een voor beide partijen zeer 
interessante uitwisseling van ge
dachten. 

Het is te hopen dat deze twee hoge 
bezoeken een positieve bijdrage 
zullen leveren aan de geweldloze 
strijd voor vrijheid in Tibet. 

Door: Paula de Wijs-Koolkin. 



BOEKRECENSIE 

IMAGES OF ENLIGHTENMENT door Jonathan 
Landaw en Andy Weber. 

Wauw, een boek van Andy Weber in de winkel! 
Onmiddellijk staak ik mijn graafwerkzaamheden 
aan de weg rond het gebedswiel in wording, ren 
achter Andy aan en enigszins opgewonden koop 
ik 'Images of Enlightenment' van Jonathan Lan
daw en Andy Weber in de winkel van het Maitreya 
Instituut. Thuis en onderweg in bus en trein ver-
slind ik hoofdstuk na hoofdstuk; het boek leest 
als een detective. 

Oke, ik heb speciaal interesse in de thanka schilder-
kunst, ik heb de laatste twee Jaren aan Andy's 
cursus deelgenomen. ben altijd in kustzinnige beroe-
pen bezig geweest en daamaast met yoga en boedd
hisme. Deze vorm van kunst, die geheel toegewijd is 
aan de spirituele ontwikkeling van zowel de schilder 
als de waamemer. trekt me wel bijzonder aan. 

Wat is er nu zo speciaal aan dit boek? Er bestaan een 
paar prachtige boeken over de Tibetaanse schilder-
kunst meditatieboeddha's, over gridpratronen en de 
afmetingen van de verschiUende boeddha-figuren. 
over schildertechnieken, materlalen en materiaalge-
bruik. Ook is vorig Jaar het boek van Lama Yeshe 'In
troductie in Tantra' vorig Jaar in vertaling versche
nen. dat handelt over het tantrische pad naar de 
verlichting, over de tantrische methoden en technie-
ken die tot sprituele ontwikkeling kunnen leiden. Dit 
nieuwe boek. met de ondertitel Tibetaanse kunst in 
de praktijk', legt een verband tussen de twee on
derwerpen en vult daarmee een lancune in de Wes
terse kennis op. 

Het hart van het boek bestaat uit 32 afbeeldingen in 
kleur van door Andy Weber geschilderde thanka's, 
waaronder Boeddha Scikyamoenie, het Wiel van Wor
den, de Stoepa van Verlichting en afbeeldingen van 
boeddha's en bodhisattva's van het Tibetaans boedd
histisch pantheon. 

Na een korte inleiding in het Vadjrayana boeddhisme 
en in de verschiUende aspecten van het visualiseren, 
worden in zeven hoofdstukken de boeddha- en bod-
hisattva-vormen belicht. Dit gebeurt enerzijds met 
grote aandacht voor de symboliek van de afbeeldin
gen - tot in de kleinste details worden vormen. kleu
ren en symbolen uitgelegd - waarbij de omvangrijke 
kennis van de artiest in woorden is omgezet. An-
derzijds is er ruim aandacht voor de plaats van de 
boeddha-vorm in historisch en cultured perspectief. 
De beschrijvingen. doorspekt met verhalen en 
citaten. zijn aXs een les van een geliefd leraar. De 
beschrijvingen van boeddha's en bodhisattva's doen 
deze tot leven komen, waardoor begrip als vanzelf 
ontstaat. 

De vele boeddha-vormen zijn gegroepeerd in zeven 
hoofdstukken die in de bijbehorende inleidingen een 
beschouwing bieden van bepaalde kanten van het 
Vadjrayana boeddhisme. 
Het eerste hoofdstuk gaat over de grondlegger. 
Boeddha Sakyamoenie. In een historisch overzicht 
worden zijn basisleringen die over het pad naar in
dividuele bevrijding handelen, samengevat. 
Hoofdstuk twee gaat over het pad van de bodhisattva. 
het pad voor degenen die voor het welzijn van ande
ren het boeddhschap willen bereiken. De plaats van 
de pertecties en van Praj naparamita in het bijzonder, 
worden belicht en vervolgens de drie belangrijke bod
hisattva's Avalokiteshvara, Manjushri en Vadjrapani. 
Het derde hoofdstuk is besteed aan de Vijf Dhyani 
Boeddha Families, welke een centrale rol spelen in 
het transformatieproces van verstorende emoties en 
onwetendheid naar de transcendente wijsheden van 



Andy Weber 

de verlichte geest. Speciaal wordt hierbij het gebruik 
van kleuren uitgewerkt. Boeddha Amitabha is hier 
als hoofd van de lotusfamilie extra in het zonnetje 
gezet. 
Het vierde hoofdstuk, 'Verlichte activiteit", gaat in op 
de manier waarop mededogen, wijsheid en de juiste 
methoden door de verlichte wezens aangewend wor
den om anderen te helpen. Hier worden twee vormen 
van Tara en vervolgens Amitayus, de Medicijn Boedd
ha en Vaishravana behandeld. 
In het hoofdstuk "Het pad van extase en leegte*. wordt 
een tipje van de sluier opgelicht over de vier klassen 
van tantra en speciaal de Hoogste Yoga Tantra. De 
presentatie van de 'yidams" Vadjradhara. Vadj-
rasattva, Guhyasamaja. Yamantaka, Dharmaradja. 
Heruka Chakrasamvara, Vadjrayogini, Boeddha 
Vadjradharma en de beschermer Mahakala geeft 
mede door de verhalende beschrijvingen een beeld 
waardoor begrip kan ontstaan voor de zo uiteenlo-
pende verschijningsvormen van mededogen en wijs
heid. 
In het zesde hoofdstuk wordt levende traditie 
verwoord. De leraar-leerling verhouding heeft de 
overleveringslijnen van de verschiUende tradities 
zuiver gehouden. De vier voomaamste ordes van het 
Tibetaans boeddhisme worden erin behandeld en 

daarbij de belangrijkste stichters en leraren van die 
ordes: Goeroe Rinpochee. Atisha. Sakya Pandita, 
Marpa. Milarepa en Lama Tsong Khapa. Het zijn bio-
grafieen om van te smullen. 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de toekomstige 
Boeddha Maitreya, als naamgever van ons centmm 
niet de minst interessante. Maitreya is hier gekozen 
om de continuiteit van de levende traditie te bena
dmkken. 
In een nawoord presenteert Andy respectvol zijn lera
ren Ludhup en Thargye en geeft hij een verantwoor-
ding van zijn welbewuste keuze om de boeddhavor-
men sober, helder en ontdaan van alle niet 
noodzakelijke context weer te geven om zo de rljke 
symboliek van het Tibetaans boeddhisme voor de 
Westerse student gemakkelijker toegankelijk te 
maken. Voor degenen die een onderwerp diepgaander 
willen uitspitten. is het boek voorzien van talloze 
verwijzingen via noten bij de tekst en een uitgebreide 
literatuurlijst. 

We kunnen ons afvragen of de in dit boek aangebo-
den informatie en afbeeldingen de grenzen van ge-
heimhouding, die de esoterische tantristische traditie 
van oudsher kenmerkt. niet overschrijden. Met de 
verspreiding van het Tibetaans boeddhisme in het 
westen, is naast de toegankelijkheid van de kennis 
ook het aantal misverstanden rond tantra enorm toe-
genomen. Lama's in het westen en ook Z.H. de Dalai 
Lama hebben benadmkt dat in deze gedegenereerde 
tijden de noodzaak om veel mensen te bereiken 
groter is dan ooit. In dit boek wordt een verduidelij-
king gegeven zonder de specifleke informatie die 
nodig is voor de beoefening zelf. De laatste is alleen 
na een ingewijding direct van een bevoegde spirituele 
leraar te ontvangen. 

Dan is er. zoals een Dharma-vriendin illustreerde, 
nog een aangenaam praktische kant aan dit boek. Ze 
kocht het onmiddellijk en was blij nu eindelijk meer 
te weten te komen over een jaren geleden door haar 
gekocht antiek Nepalees thanka'tje. 

Jonathan Landaw en Andy Weber 
Images of Enlightenment 
Uitgeverij: Wisdom. 

Door: Inge te Velde 



LIEVE MENSEN 

Zoals elk jaar zijn we op 10 maart gaan demonstreran bij de Chinese ambassade in Den 
Haag. Persoonlijk vond ik de opkomst bedroevend. Misschien tussen de 40 en 50 mensen. Er 
moeten toch veel meer mensen zijn in Nederland, die het niet eens zijn met de Chinese 
bezetting van Tibet. Als de Chinezen de Tibetanen werkelijk voorspoed en geluk hadden ge
bracht... Integendeel, het land wordt leeggeplunderd en vernietigd, voor het korte ter-
mijn geluk van een aantal tijdelijke Chinezen, die zichzelf vast niet goed realiseren 
waar ze mee bezig zijn. Als meer mensen hun stem in deze zouden laten horen, konden we 
een duidelijk signaal geven aan de politiek en de Chinezen. 

Onze vaste leraar, de eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen, heeft nu gelukkig zowel zijn 
Identity Card als zijn visum probleemloos in Nederland kunnen verlengen, zodat hij zich 
rustig kan bezighouden met zijn favoriete activiteiten: lesgeven en bidden. Dat zijn hart 
daarin ligt is goed voelbaar. Ik zie niet alleen steeds meer mensen naar het Maitreya In
stituut komen, maar ook weer terugkomen. De sfeer tijdens de weekenden is dan ook bijzon
der fijn. 

Tom-Milarepa en Inge-Milarepa verdienen zeker hun verlichting in het zweet huns' 
aanschijns. Hun "Herculus-arbeid" vordert gestaag en het hele terrein knapt op! 

In april waren de FPMT-directors uit Europa een week lang bij ons te gast voor de regio-
nale vergadering. Er wordt dan 6 uur per dag vergaderd. Alle centra doen verslag van de 
gang van zaken qua lesprogramma, aantal bewoners, werkvergaderingen, speciale proj ecten, 
financien, successen en problemen. Wat mij daarbij 't meest opvalt is de toewijding en de 
diepe betrokkenheid van elke aanwezige director. Ik ervaar het als heel bij zonder om je 
door Lama Zopa Rinpochee's lessen en wensen zo verbonden te weten met spirituele broers 
en zusters overal ter wereld. FPMT dus. 

Ondertussen was ook T^dy Weber aanwezig. Het kan bijna niet anders of de grote Groene 
Tara thangka zal in Andy's juni cursus voltooid worden. Ik bid dat Arya Tara werkelijk 
prominent in dit centrum aanwezig zal zijn om alle hindernissen voor zuivere beoefening 
te elimineren en alle goede condities te manifesteren voor het welzijn van alle voelende 
wezens. 

Tot ieders vreugde groeit het aantal retraitanten nog steeds. Veel mensen komen nu regel
matig om mantra-rolletjes te maken voor het nieuwe grote Boeddha Sakyamoenie beeld in de 
meditatie-ruimte. Het bijdragen hieraan, financieel of fysiek, creeert grote verdiensten. 

De speciale gebedsdienst met de voile maan van de heilige Boeddha-maand (Saka Dawa), 
waarbij op feestelijke wij ze geboorte, verlichting en parinirvana van de Boeddha werd 
herdacht en ter gelegenheid waarvan lang-leven-gebeden voor Zijne Heiligheid de Dalai 
Lama, Lama Zopa Rinpochee en Lama Dagpo Rinpochee werden opgedragen, was een feest! De 
voile meditatieruimte leek een lichtpaleis vol bloemen en offerandes, de poedja was 
prachtig en Geshela gelukkig. Ik hoop dat iedereen het ook zo heeft ervaren en dat Lama 
Dagpo Rinpochee nog vele jaren lang in blakende gezondheid bij zijn leerlingen blijft. 

De laatste "big event" was natuurlijk de aanwezigheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama 
in Nederland op 4, 5 en 6 juni. Werkelijk, alleen maar blije gezichten na de toespraak in 
Den Haag! Ik hoop zo dat alle daar aanwezige energie en goede wensen omgezet kunnen wor
den in gedachten, woorden en daden ten gunste van Tibet. Als de Tibetanen het Mahayana 
boeddhisme niet zo zorgvuldig hadden bewaard en doorgegeven... En wij zijn gezegend met 
de vrijheid en de middelen om er van alles mee te doen. 
Be happy! 

April Elzenga, director. 



OVERZICHT VAN 
DE GEBEDSDIENSTEN EN 
DE BIJZONDERE FEEST-

EN GEBEDSDAGEN 
JUNI T / M SEPTEMBER 1994 

OVERZICHT VAN DE GEBEDSDIENSTEN 

Juni 
vr. 3 (25) Offerande aan de Spirituele Meesters 
do. 9 (30) Acht Mahayana Voorschriften 
vr. 1 7 ( 8 ) Wassende maan Tara Offerande 
za. 18 (10) OfTerande aan de Spirituele Meesters 
do. 23 (15) Voile maan Tara Offerande 

Acht Mahayana Voorschriften 

Juli 
zo. 
vr. 
wo. 

3 (25) Offerande aan de Spirituele Meesters 
8 (30) Acht Mahayana Voorschriften 

12 Acht Mahayana Voorschriften i.v.m. de 
herdenking van het "draaien van het 
eerste Dharmawiel" door Boeddha te Sar-
nath 

za. 16 ( 8) Wassende maan Tara Offerande 
ma. 18 (10) Offerande aan de Spirituele Meesters 
vr. 22 (15) Voile maan Tara Offerande 

Acht Mahayana Voorschriften 

Augustus 
di. 2 (25) Offerande aan de Spirituele Meesters 
zo. 7 (30) Acht Mahayana Voorschriften 
zo. 1 4 ( 8 ) Wassende maan Tara Offerande 
di. 16 (10) Offerande aan de Spirituele Meesters 
zo. 21 (15) Voile maan Tara Offerande 

Acht Mahayana Voorschriften 
wo. 31 (25) Offerande aan de Spirituele Meesters 

September 
ma. 5 (30) Acht Mahayana Voorschriften 
di. 13 ( 8) Wassende maan Tara Offerande 
wo. 14 (10) Offerande aan de Spirituele Meesters 
ma. 19 (15) Voile maan Tara Offerande 

Acht Mahayana Voorschriften 
vr. 30 (25) Offerande aan de Spirituele Meesters 

Als u de nacht na afloop van een gebedsdienst of de 
nacht voorafgaande aan de dag van het nemen van 
de Acht Mahayana Voorschriften in het Maitreya In
stituut wilt ovemachten. hoeft u alleen de kosten van 
evt. maaltijden en 's winters een bijdrage aan de 
stookkosten te betalen. Wel dient u in alle gevallen 
contact op te nemen i.v.m de wisselende aanvangs-
tijden van gebedsdiensten en de Acht Mahayana 
Voorschriften. 

BIJZONDERE FEEST- EN GEBEDSDAGEN 
23 juni: Wereld zuiveringsdag. 

6 juli: Geboortedag van Zijne Heiligheid de Dalai 
Lama. 

12 juli: Acht Mahayana Voorschriften i.v.m. de her
denking van het "draaien van het eerste 
Dharmawiel" door Boeddha te Samath. 

NB: In de maanden augustus en januari ontvangt 
het Maitreya Instituut geen bezoekers. 



BOS- EN TUINNIEUWS 

Onder deze titel doen wij u regelmatig verslag van de stand van 
zaken op het unieke bosterrein van het Maitreya Instituut. 
De uitvoering van het totaalplan voor het hele terrein behelst 
onder meer de vormgeving van een draaiend hart voor het centrum 
(zie ook 'De vorderingen van het gebedswiel' in dit MM) en de 
stucturele verfraaiing van het terrein door de aanleg van tuinen. 

DE TARATUm WORDT 

Midden op het 7 ha. grote boster
rein van het Maitreya Instituut ligt 
naast het cursusgebouw de zgn. 
'open plek, met een beeld van Tara 
temidden van een rond tuintj e, 
dat de mensen als het ware uitno-
digt om een rondgang om Tara te 
m£iken, liefst driemaal en met de 
klok mee. In de loop der jaren 
hebben heel wat mensen in deze 
tuin gewerkt. planten meege-
bracht en deze onderhouden. He-
laas hebben ook allerlei kruipende 
onkruiden er goed gedijd, zodat er 
uiteindelijk nauwelijks nog sprake 
was van een bloemenhulde aan 
Tara. 

In het kader van de algehele op-
knapbeurt van bos en tuinen 
wordt ook de Taratuin opgefleurd. 
Allereerst is al het plantmateriaal 
verwijderd. Een aantal soorten die 
het op deze droge, voedselarme en 
warme plaats naar de zin hebben, 
zijn bewaard en zullen opnieuw 
geplant worden. Vrijwilligers heb
ben tijdens de werkweekends de 
grond diep omgespit en verbeterd 
met compost en geitemest. Alles is 
nu klaar voor een nieuwe aanleg. 

Vanuit enkele bewoners van het 
Maitreya Instituut is de wens naar 
voren gekomen om het formele ka-
rakter van deze cirkelvormige tuin 
te handhaven en te benadmkken 
door de aanplant van lage buxus-
haagjes, die vakken met bloeiende 
plcmten omgeven. Over de kleuren 
van de verschiUende vakken is 
overlegd met de vaste leraar van 
het Maitreya Instituut. de eer

waarde Geshe Sonam Gyaltsen. 
Hij heeft aanbevolen om op het 
noorden de kleuren groen en 
blauw te gebmiken, op het oosten 
witte planten. op het zuiden gele
gen op het westen rode kleuren. 

Schrijfster dezes heeft daarop een 
beplantingsplan gemaakt, dat na 
goedkeuring door het bestuur in 
de komende seizoenen in fasen 
uitgevoerd zal worden. Er komen 
kleine bladhoudende heestertjes, 
planten met gekleurd blad en 
bloeiende vaste planten. Ook - we 
zijn tenslotte in Nederland! - zijn 

de bloemboUen niet vergeten. en 
wel de kleinere botanische soorten 
die in de grond kunnen blijven en 
zich hopelijk zullen vermeerderen. 
Een aantal planten zal ook geu-
rend zijn en een aantrekkelijke 
voedselplaats voor bijen en andere 
insekten vormen. 

Eerst worden de paadjes nog aan-
gelegd, omdat de oude kiezelpaad-
jes aan een schoonmaakbeurt toe 
waren. De Taratuin zal omringd 
worden door een goed beloopbaar 
stenen pad, zodat men ook bij re-
genachtig weer de rondgang rond 
Tara kan maken. 
Voorlopig is er dus werk genoeg. 
Met de onvolprezen hulp van de 
vrijwilligers zal het echter wel luk-
ken! 

Tekst: Marijke Drost, lid van de 
boscommissie. 

1 meter 

T/m-TUIN 



DE VORDERINGEN VAN HET HET 
GEBEDSWIEL 

Sedert de geboorte van het plan het Maitreya Instituut een hart te 
geven in de vorm van een gebedswiel. is het terras als basis gelegd. 
zijn een aantal bomen verplant en wordt de verplaatsing van de op-
rijlaan geleidelijk aan zichtbaar. Omdat er naast deze zichtbare 
ontwikkelingen ook vorderingen zijn die niet voor iedere bezoeker 
meteen zichtbaar zijn. volgt hier een kort verslag door Margot 
Kool-Stumpel. die de coordinatie van het project leidt. 

Dankzij de bezielende leiding en 
keiharde inzet van Inge te Velde 
en Tom van Maanen en hel werk 
van een aantal andere vrijwilli
gers. Is het lotusplein waarop het 
huisje met het gebedswiel ge-
plaatst gaat worden nu klaar. Tij
dens de werkweek is hard gewerkt 
aan de aanleg van een rondweg 
eromheen voor de auto's die de 
winkel en de keuken bevoorraden. 
Het is behoorlijk zwaar werk dat 
met de hand gedaan wordt en op 
de schouders van te weinig 
mensen rust. Daarom bij deze een 
oproep voor sterke mannen en 
vrouwen! 

Door Jan Klauwers en Tom van 
Maanen is nu ook een aanvang 
gemaakt met de constructie van 
het gebedswiel. Het heeft even ge-
duurd voor ze konden beginnen, 
omdat we aardig wat moesten 
uitzoeken. zowel op het gebied van 
de constructie als van het ritueel. 
Het gebedswiel vordert nu lang-
zaam maar gestaag, omdat we het 
helemaal correct volgens de oor
spronkelijke instmcties willen 
doen. Vanuit Amerika hebben we 
kopieen ontvangen van het aarde-
en luchtwiel, die onder en boven 
in het gebedswiel komen en de mi
crofilms zijn binnen met miljoenen 
mantra's OM MANI PADME HUM 
in het handschrift van Zijne Hei
ligheid de Dalai Lama en Lama 
Thubten Zopa Rinpochee. 

Tijdens de bouw van het ge
bedswiel en het huisje zullen 
verschiUende rituelen worden ge
daan. In de eerste plaats wordt 
een ritueel gedaan wanneer man
tra's zijn gezet op de paal die de as 
van het gebedswiel vormt. Wan-

Gebedswiel 

neer alle onderdelen van het ge
bedswiel in elkaar gezet worden en 
Wcinneer bij de bouw van het huis
je een verhoging komt van een 
trede. wordt het 'aarde ritueel' ge
daan. De paal in het midden van 
de ton van het gebedswiel komt 
van een spar van het eigen terrein 
en ook het hout dat nodig is voor 
het vervaardigen van de ton. komt 
van enkele Amerikaanse eiken van 
eigen bodem. 

Het gebedswiel zal een omtrek 
hebben van 3.14 meter met een 
diameter van 1.20 meter en een 
hoogte van 1.60 meter. Het huisje 
zal er Tibetaans uitzien en zal 
bestaan uit vier palen waarop een 
karakteristick puntdakje komt te 
msten. Op deze manier is het ge
bedswiel beschermd tegen het 
vaak vochtige HoUandse weer en 
kan men het gebedswiel draaien 
zonder nat te worden. 

Ook voor de constmctie van het 
huisje zijn vrijwilligers die een bij
drage willen leveren van harte wel
kom. Hoe meer zielen. hoe meer 
[positieve karmische) vreugde. We 
willen de buitenkant van het ge
bedswiel van koper maken met de 
traditionele mantra's en versierin-
gen erop. Waarschijnlijk zal dit 
koperbeslag in Nepal gemaakt 
worden. mils er voldoende do
naties binnenkomen. Het gaat zo'n 
F 8000,— kosten. Eventueel hou
den we ons van harte aanbevolen 
voor een ervaren koperslager al-
hier. Overigens hebben we tot nu 
toe over de binnengekomen do
naties niet te klagen. We hebben 
F 13.000.— aan donaties mogen 
ontvangen. Toch is dit bedrag he-
laas nog ontoereikend en we doen 
daarom opnieuw een beroep op 
uw vrijgevigheid. Zonder uw do
naties en de enthousiaste inzet 
van de vrijwilligers is de tot stand-
koming van dit bijzondere, voor
spoed brengende wiel niet moge
lijk. Wij danken u alien hiervoor 
dan ook vanuit het diepst van ons 
hart! 

Door: Margot Kool-Stumpei 

Zie ook MM 1993 nr.4 en MM 
1994 nr. l . 

DE BOSCOMMISSIE 
ORGANISEERT DE VOLGENDE 

WERK PERIODEN: 

10 t /m 13 juni 
15 t /m 18 juli 
2 t /m 5 September 

AAPfVANG: 
10.00 uur's ochtends. 

INFORMATIE: 
Inge te Velde, 
tel.: 020-6683343 
Tom van Maanen, 
tel.: 05490-50583 
KOSTEN: 
Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 



BEWONER(S) GEZOCHT 

Hoewel verschiUende personen belangstelling 
hebben getoond om op het Maitreya Instituut te 
wonen. liet hun leefsituatie steeds niet toe dat 

ook te actualiseren. Er is nog steeds plaats voor 
vaste bewoner(s). 

Wij vragen wat we voor het Instituut het meest 
nodig hebben: iemand met fmancieel admini-

stratieve deskundigheid. die bereid is ca. 4 uur 
actief deel te nemen aan werkzaamheden. waar
onder telefoondienst. gedurende 4 a 5 dagen per 
week. Dit alles ten behoeve van de studenten en 

de cursussen. 
Wij bieden twee bescheiden kamers in een riante 

woning temidden van een prachtige, bosrijke. 
rustieke omgeving met vruchtgebruik van andere 

ruimten en faciliteiten. 
Wij verwachten van de bewoner een positief 

actieve deelname aan lessen en gebedsdiensten. 
het zich houden aan de leefregels van het 

Instituut en een boeddhistische levenswijze. 
Uw reacties zijn tijdens kantooruren welkom bij 

April Elzenga. director. 

RECEPT 

UIT DE KEUKEN VAN PAN 

PANEER 
Recept voor vier personen. 
Vier liter melk. twee citroenen, 1/4 liter yoghurt. 
Breng de melk tot het kookpunt. Voer wanneer de 
melk omhoog komt het citroensap en de yoghurt toe. 
Als je intussen roert zie je dat het stremsel zich 
vastzet aan de lepel. Doe het vuur uit. Leg een stuk 
kaasdoek in een vergiet en schenk de melk-kaas 
daarin: "Hangop". 

Als je het stevig wilt, plaats je er een gewicht op en/of 
laat het een paar uur hangen. Zo kan het in stevige 
blokjes gesneden worden. 
(Lekker los van structuur is het als roer-ei-effect in 
combinatie met bv. ui. knoflook. tomaat) 

Vervolgens: in de koekepan royaal olijfolie. 
Daarin gemberrasp-madame Jeanette *l)-knoflook. 
Zodra dat sputtert de volgende kruiden: Assefoetida 
*2). kurkuma, kerrie. koreander, komijn. 

Voordat het te heet wordt de blokjes paneer eraan 
toevoegen. Daamaast champignons en stukjes to
maat. Flink heet bakken. Voor 't zout wat shoyu, 
voor zoet wat honing. 
Om alles wat gladjes tot een mooi afgerond geheel te 
maken roer er tot slot wat witte tahin door, (creme 
fraiche kan ook). 
*1) heel hete heerlijk aromische peper. 
*2) "duivelsdrek". 

SEITAN 
Seitan in stukjes snijden en een nacht in marinade 
zetten. 
3/4 kombubouillon met groenten, kruiden naar 
smaak. (bijv.: ui. wortel. selderieknol, kool, knoflook, 
een peper, thijm, lourier, kmidnagel. zw£irte peper, 
shitake). 
1/4 shogu, sap van enkele sinaasappels, laurier, 
knoflook, pepers, wat honing. 

Vervolgens: olie in de pan met fljngesnipperde gem-
ber, knoflook en peper. 

Als het bakt en het dreigt te bmin en te droog te wor
den, afblussen met de marinade. Dit tot drie keer toe. 
De laatste keer afgeblust met geweekte rozijnen met 
weekvocht - inkoken tot het het ideale vochtgehalte 
nog heeft. 

ARAME 
In olie met gesnipperde gember: royaal) bakken: 1 ui, 
1 winterwortel in lucifers (evt. stuk selderieknol in 
snippers). 
Intussen weekt de arame twintig minuten. De 
geweekte arame op de uit/wortel leggen. Het 
weekwater toevoegen. Alles een half uurtje zachtjes 
doorkoken met het deksel op de pan. 
Het resterende vocht zonder deksel laten verdampen. 
Dan met royale scheut shoyu op smaak brengen - en 
luxueus lekker: tevens een scheut mirin (Japanse 
zoete rijstwijn). 

Eet smakelijk. Liesbeth. 
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CURSUSINFORMATIE 

Per bus no: 124 is het centrum in Emst te bereiken 
via NS station Apeldoom of Zwolle, als u uitstapt 
halte: Laarstraat. Daar is een Chinees restaurant 
waar u bij slecht weer kunt schuilen en iets drinken. 
Bij alle cursussen die om 20.00 uur beginnen halen 
we de cursisten af tussen 19.00 en 19.30 uur bij het 
restaurant. U kunt zelf ook lopend het centrum be
reiken door de Laarstraat af te lopen tot u aan uw 
linkerhand het Maitreya Instituut tegenkomt. Elke 
cursist wordt verzocht pantoffels mee te nemen en 
zich na aankomst te melden bij de receptie. Twee la-
kens en een sloop zijn te huur voor / 5,-- per keer of 
zelf mee te nemen. Cursusgelden dienen uiterlijk 
14 dagen voor aanvang van een cursus te zijn 
betaald. Het is belangrijk u zo vroeg mogelijk aan te 
melden. De cursussen worden tegen kostprijs aan 
lid/abonnee van het Maitreya Magazine aangeboden. 
Indien uw fmanciele situtatie dit noodzakelijk maakt 
kunt u vooraf verzoeken om korting. 

Per auto bereikt u ons centrum, dat ligt aan de 
Heemhoeveweg 2 of Laarstraat 27 te Emst: 
Vanuit Utrecht: Neem de snelweg naar Zwolle. Afslag 
Epe. Bij Epe zijn stoplichten. Daar rechtsaf naar 
Emst. Na een paar honderd meter rechtsaL de 
Laarstraat in, voor het Chinese restaurant. Laar
straat volgen tot verharde weg overgaat in zandpad. 
Zandpad volgen, links inrit Maitreya Instituut. 
Vanuit Apeldoom: Neem de snelweg naar Zwolle, af
slag Epe, bij stoplicht naar Emst etc. zie hierboven. 
Parkeren bij de hoofdingang voor cursisten aan de 
Heemhoeveweg. Doorgaande paden vrijhouden is 
brandweervoorschrift. 

LOCATIE 
De cursussen worden gehouden in het centmm van 
het Maitreya Instituut. Het op de Veluwe gelegen 
centmm omvat 7 ha. bos met daarop een woonhuis 
(waarin zich o.a. de kantoren en de winkel bevinden) 
en een cursuscentmm. Daarin bevinden zich zowel 
de meditatie cq. lesmimte. alsook de keuken, eetzaal, 
ontspanningsmimte, slaapverblijven en badkamers. 
In de vrije tijd die men heeft kan men uitstekend 
fietsen of wandelen in de omgeving met veel bossen 
en beide (zelf een flets meenemen of huren). 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 
Deelnemers aan cursussen dienen lid/abonnee te 
zijn van het Maitreya Magazine voor het hele jaar 
1993 en zich op het cursusterrein te houden aan de 
5 voorschriften en huisregels. 1. niet doden, 2. niet 
stelen, 3. geen sex, 4. niet liegen, 5. geen alcoho-
lische of bedwelmende middelen gebmiken. De 
maaltijden. die vegetarisch zijn, worden verzorgd 
door een professionele kok. 

AANMELDING EN BETALING CURSUSGELDEN 
Aanmelding voor een cursus kan telefonisch van 
10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur, elke dag be
halve van zaterdag t /m maandag.. 
Uw reservering wordt defmitief na ontvangst van het 
cursusgeld dat uiterlijk 14 dagen voor aanvang van 
een cursus dient te worden voldaan op girorekening 
43.05.057 of bankrekening 65.85.11.548 t.n.v. Mai
treya Instituut te Emst met vermelding van de cur-
susdatum. 
Alle bezoekers en cursisten dienen zich na acinkomst 
te melden bij de receptie in de winkel. De winkel is 
gespecialiseerd in alles wat een beoefenaar van het 
Tibetaanse boeddhisme nodig zou kunnen hebben. 
Er is een keur aan honderden boeken, kaarten, po
sters, wierook. beelden, offerbakjes, boterlampen 
enzovoort. De winkel is open tijdens cursussen en na 
telefonische afspraak. 

RETRAITES 
Boeddhistische retraites. zowel voor groepen als indi-
vidueel. kunnen in het centmm plaatsvinden onder 
deskundige leiding van onze monniken. Individuele 
retraite of verblijf in het centmm buiten de aange-
kondigde programma's is alleen mogelijk indien er 
een band bestaat met het centmm door deelname 
aan diverse cursussen. of door voldoende kennis te 
hebben opgedaan van de boeddhistische leer in ande
re centra. 

GEBEDSDIENSTEN 
Gebedsdiensten of poedja's' worden gehouden op 
speciale dagen. Zo wordt tweemaal per maand de 
'Offerande aan de spirituele meesters'. ook wel 'goe
roe poedja' genoemd. gedaan. Een lijst met belangrij
ke poedja's zal steeds in het magazine worden gepu-
bliceerd. Informatie over het aanvragen en sponsoren 
van poedja's voor zieken, stervenden of speciale ge
beurtenissen zoals examens en reizen vindt u in Mai
treya Magazine nr. 3 jaargang 11. 

VERHUUR CURSUSRUIMTE 
Het cursusgebouw is te huur voor groepen van mini-
maal 25 personen. Vraag naar onze folder. 



PROGRAMMA T/M DECEMBER 1994 

1994 
In de maanden augustus en januari worden in het 
Maitreya Instituut geen cursussen gegeven. Zowel 
voor de vaste leraar van het Instituut, de eerwaar
de Geshe Sonam Gyaltsen, alsook voor de vaste 
medewerkers zijn dit retraite perioden. 

DRUB THA, DE FILOSOFISCHE SCHOLEN 

Gewijzigd najaarsprogramma 
09 t /m 11 September 
30 September t /m 2 oktober 
04 t /m 06 november 
02 t /m 04 december 
Door: GESHE SONAM GYALTSEN 
Nederlandse vertaling door Hans van den Bogaert. 

Boeddha Sakyamoenie richtte zich in zijn onderricht 
van dc leer tot een zeer uiteenlopend publiek. Hij 
presenteerde zijn leerstellingen in overeenstemming 
met de aanleg, voorkeur en capaciteiten van zijn toe-
hoorders. Vooral met betrekking tot het moeilijke be
grip "zelfloosheid* ontstonden verschiUende inzichten 
onder boeddhisten, die aanleiding gaven tot verschil-
lende filosofische standpunten. In het Tibetaans 
boeddhisme word! de Prasangika Madhyamika als de 
hoogste filosofische school beschouwd. Svantantrika 
Madhyamika. Chittamatra. Sautrantika en Vaibhasi
ka zijn eenvoudiger in hun beredenering en stelling-
name. De verschillen tussen deze scholen beperken 
zich niet tot de basisleerstellingen. maar hebben ook 
hun invioed op de le volgen paden (methoden) en de 
te bereiken resultaten. 

Zo houden de Vaibhasika bijvoorbeeld vast aan de 
realiteit van de verschijnselen zoals die zich aan ons 
voordoen. De Sautrantika accepteren alleen de zelf
loosheid van personen. maar niet van andere 
verschijnselen. De Chittamatra accepteren de zelf
loosheid van beiden. maar houden vast aan werkelijk 
bestaan van de geest. De Madhyamika presenteren 
de stelling dat de dingen verschijnen als echt. maar 
niet bestaan als werkelijk concrete entiteiten. 

De leerstellingen van de vier scholen worden als een 
ladder gezien. waarbij eerdere inzichten het ontwik
kelen van begrip op de hogere sporten van de ladder 
ondersteunen. Daarom wordt het verwerven van be
grip (Drub) volgens de 'lagere scholen* beschouwd als 
een belangrijke stap op weg naar het uiteindelijke in
zicht (Tha). Voor het studieprogramma kan men 
zich per seizoen opgeven. 

Het eerste seizoen van 5 cursusweekenden is als 
uitermate succesvol ervaren en we gaan dan ook vol 
vertrouwen het tweede seizoen van 4 weekenden te-

gemoet. Wanneer u alsnog aan dit tweede seizoen 
wilt deelnemen, bel dan even voor inlichtlngen en 
vraag naar Olga. Alle onderdelen van het studiepro
gramma 
kunnen ook als thuisstudie gevolgd worden. Geinte-
resseerden kunnen contact opnemen met Olga. 

KOSTEN: 4 weekenden F 130,- per maand voor 
deelnemers aan het studieprogramma. Deze Drub 
Tha cursus leent ztch niet voor het volgen van 
losse vueekenden. Bij deelname aan losse weeken
den is het gebruikelijke cursustarief van toe-
passing: F 165,-
AANVANG: Vrijdagavond om 20.00 uur. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

1 t /m 15 juli 
Lam Rim Meditatie Cursus 
Door: GESHE SONAM GYALTSEN 
Nederlandse vertaling door Hans van den Bogaert. 

Tijdens deze jaarlijkse zomercursus wordt een over
zicht gepresenteerd van alle stadia van innerlijke ont
wikkeling volgens de boeddhistische leer; vanaf het 
eerste positieve denken tot het hoogste niveau van 
evolutie. de verlichting. het boeddhaschap. 
Onze vaste leraar Geshe Sonam Gyaltsen Zcd alle be
langrijke grondbeginselen van de boeddhistische leer 
uiteenzetten en aan de modeme mens relateren. 
zodat een goed overzicht ontstaat van theorie en 
praktijk van deze bevrijdingsleer. 

De Lam Rim Meditatiecursus vormt al jarenlang het 
hart van alle programma onderdelen die door het 
Maitreya Instituut worden georganiseerd. De lezingen 
door de Tibetaanse Lama, die de ononderbroken 
overlevering overdraagt. worden afgewisseld door ge-
leide meditaties. zodat onder deskundige leiding 
zowel kennis als ervaring kan worden opgedaan. 

Om de meditatieve atmosfeer te vergroten zal regel
matig een ochtend stilte in acht worden genomen en 
een aantal dagen zal de gelegenheid worden geboden 
de Acht Mahayana Voorschriften voor een dag te 
nemen. Dit gebeurt steeds in overleg met Geshela en 
de studenten. 

De cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die in 
korte tijd zoveel mogelijk over het boeddhisme willen 
leren op een geordende wijze. zodat de leer als geheel 
overzichtelijk blijft. Voor ervaren boeddhisten 
verschaft de retraite-sfeer ieder jaar weer een gewaar-
deerde gelegenheid tot verdieping van beleving en 
ervaring. 



KOSTEN: F 945,- vol pension (slaapzaal) of 
F 800,- voor mensen met een minimum-
inkomen. 

AANVANG: Vrijdagavond 1 juli om 20.00 uur. 
EINDE: Vrijdag 15 juli nd de lunch. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

15juU 
FEESTAVOND VOOR GESHE SONAM GYALTSEN 

TIJDENS DE MAAND AUGUSTUS ZIJN ER GEEN 
CURSUSSEN EN IS GESHE SONAM GYALTSEN AF-
WEZIG. 

16 t /m 18 September 
STERVEN ALS DEEL VAN HET LEVEN 
Door: Koosje van der Kolk. 
Met: INA VONK EN WILLIAM YANG 

Op 15 juli willen we graag vieren dat de eerwaarde 
Geshe Sonam Gyaltsen twee jaar bij ons in het Mai
treya Instituut is. 
De surprise-party vorig jaar was bijzonder succesvol, 
zodat we ook dit jaar Geshela's studenten uitnodigen 
voor een koud buffet op vrijdagavond 15 juli vanaf 
19.00 uur. Wij hopen dat zijn studenten dit jaar wil
len bijdragen aan een geschenk waarvan we weten 
dat Geshela er erg blij mee zal zijn. Sjon van de Tol 
verzorgt de inzameling en verschaft meer informatie. 
tel.: 030-514553. Voor uw giften kunt u ook het giro-
nummer van het Maitreya Instituut gebruiken onder 
vermelding PCGSG. 

AANVANG: Vrijdagavond 15 juli om 19.00 uur. 
AANMELDING: Dringend getvenst i.v.m. voorberei
dingen, voedsel en drankjes. 

22 t /m 29 juli 
LAM RIM RETRAITE (DE STADIA VAN HET PAD 
NAAR DE VERLICHTING). 
O.Lv. Olga. 
Met een inleiding door: Geshe Sonam Gyaltsen. 

De vrijdagavond wordt begonnen met een introductie 
door Geshe Sonam Gyaltsen en het treffen van 
verschiUende voorbereidingen voor de retraite. De re
traite bestaat uit twee cycli van 3 dagen, waarin de 
hele Lam Rim wordt doorgenomen. We raden aan 
beide cycli mee te doen omdat herhaling tot verdie
ping van de retraite-ervaring leidt. Voor degenen die 
maar een cyclus kunnen meedoen: de eerste cylus 
eindigt maandagavond en de tweede cyclus begint 
dinsdagochtend vroeg zodat men maandagavond 
naar het MI moet komen. Het is niet mogelijk an
derszins tussentijds of gedeelten van de retraite mee 
te doen. 
De retraite is bedoeld voor mensen die Lam Rim on
derricht hebben ontvangen. Bel voor meer informatie 
en vraag naar Olga. 

KOSTEN: F 345,- ofF 175,- per cyclus. 
AANVANG: Vrijdagavond 22 juli om 20.00 uur. 
EINDE: Vrijdag 29 juli nd de lunch. 
BEL VOOR mUCHTINGEN: 05787-1450. 

Van 16 t /m 18 September 1994 zal het tweede wee
kend plaatsvinden in de serie: STERVEN ALS DEEL 
VAN HET LEVEN, met als gastsprekers Ina Vonk en 
WUliam Yang. 
Het thema van deze workshop luidt: Hoe kunnen we 
ons voorbereiden op ons eigen sterven? Het weekend 
zal bestaan uit een combinatie van lezingen en medi
taties. 
Vraag voor meer informatie naar Koosje van der Kolk 
tijdens de kantooruren van het Maitreya Instituut. 

KOSTEN: F 200,- voor inkomens onder F 1500,-
F 300,- voor inkomens boven F 1500,-

AANVANG: Vrijdagavond 20.00 uur 
EINDE: Zondagmiddag 17.00 uur 
AANMELDING EN INUCHTINGEN: 05787-1450. 



23 t /m 25 September 
EERSTE LODJONG WEEKEND 
Voorbereidende beoefeningen van de gedachtent
raining 
Door: GESHE SONAM GYALTSEN 
Nederlandse vertaling door Hans van den Bogaert. 

De Kadampa Geshe's uit de vroege periode van het 
Tibetaans boeddhisme zijn beroemd om hun op
rechte beoefening en praktische toepassing van de 
boeddhistische leer. Daarbij letten ze niet op de 
fouten van anderen, maar bonden zij op inventieve 
wijze de strijd aan met de eigen tekortkomingen. 
Door de inspiratie van onder meer de grote meester 
Serlingpa en Jowo Atisha. schreven verschiUende van 
de Kadampa meesters 'Lo djong' teksten met in
stmcties voor dagelijkse beoefening. zoals de "Zeven 
Punten Gedachtentraining' en de 'Acht Verzen', welke 
de eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen in dit onderdeel 
van het studieprogramma zal uitleggen. 

Dit eerste weekend in een serie van vier zal Geshe 
Sonam Gyaltsen ingaan op de voorbereidende beoefe
ningen van de gedachtentraining. Deze vormen het 
fundament voor de verdere toepassing en bestaan uit 
contemplaties over het waardevoUe mensenleven, 
sterven en vergankelijkheid, karma of onze activi
teiten en de gevolgen ervan, en de tekortkomingen 
van het cyclische bestaan. 
Daamaast zal Geshela ons enige instmcties geven 
omtrent de speciale voorbereidende beoefeningen 
voor tantra, de ngon dro. Dit zijn beoefeningen die 
specifiek gericht zijn op het zuiveren van de geest en 
het verzamelen van verdiensten. 
Met de uit deze voorbereidingen verworven inzichten 
zullen we ons volledig op de gedachtentraining kun
nen richten en zal succes niet uitblijven. 

KOSTEN: 4 weekenden F 130,- per maand voor 
deelnemers aan het studieprogramma. Deze Lo 
djong cursus leent zich uitstekend voor het vol
gen van losse weekenden en is ook zeer geschikt 
als 'instap cursus'. Bij deelname aan losse wee
kenden is het gebruikelijke cursustarief: F 165,-
AANVANG: Vrydagavond 23 September om 20.00 
uur. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

Het hart van de beoefening van de gedachtentraining 
is de verlichtingsgeest en wel in twee aspecten; de 
uiteindelijke- en de relatieve verlichtingsgeest. Het 
eerste aspect behelst de ontwikkeling van het juiste 
inzicht. de realisatie van shunyata of de leegte van 
concreet bestaan. De relatieve verlichtingsgeest is het 
altmistische voomemen jezelf te willen ontwikkelen 
om meer te kunnen doen voor het welzijn van ieder
een. De beoefening hierbij bestaat ondermeer uit de 
uiterst krachtige 'tong-len' meditatie van nemen en 
geven, welke de eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen 
tijdens dit weekend op zijn bijzonder heldere en kun-
dige wijze zal uitleggen. 

21 t /m 23 oktober 
TWEEDE LODJONG WEEKEND 
De twee werkelijkheden in de gedachtentraining 
Door: GESHE SONAM GYALTSEN 
Nederlandse vertaling door Hans van den Bogaert. 

KOSTEJV: 4 weekenden F 130,- per maand voor 
deelnemers aan het studieprogramma. Deze Lo 
djong cursus leent zich uitstekend voor het vol
gen van losse weekenden en is ook zeer geschikt 
als 'instap cursus'. Bij deelname aan losse wee
kenden is het gebruikelijke curswrtarief: F 165,-
AANVANG: Vrijdagavond 21 oktober om 20.00 
uur. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

18 t /m 20 november 
DERDE LODJONG WEEKEND 
Ongunstige omstandigheden in het pad brengen 
met de 'Acht Verzen voor Gedachtentraining*. 
Door: GESHE SONAM GYALTSEN 
Nederlandse vertaling door Hans van den Bogaert. 

In de gedachtentraining worden we onze eigen leraar. 
We controleren onze eigen geest regelmatig met de 
bedoeling alle negatieve neigingen af te bouwen en 
positieve gedachten en motivaties te stimuleren. Alle 
vervelende. pijnlijke. problematische. moeilijke en ne
gatieve kanten van ons bestaan leren we gebmiken 
voor spirituele groei. 



Dit Is de essentie van de gedachtentraining zoals die 
dit weekend mede aan de hand van de 'Acht Verzen 
voor Gedachtentraining' wordt uitgelegd. Met de ver
lichtingsgeest als motivatie en het juiste inzicht in de 
leegte is deze gedachtentraining de praktijk voor 
iedereen die het bodhisattva pad ambieert en wil 
leren het eigen geluk en dat van anderen daadwerke
lijk te bevorderen. 

KOSTEN: 4 weekenden F 130,- per maand voor 
deelnemers aan het studieprogramma. Deze Lo 
djong cursus leent zich uitstekend voor het vol
gen van losse weekenden en is ook zeer geschikt 
als 'instap cursus'. By deelname aan losse wee
kenden is het gebruikelijke cursustarief: F 165,-
AANVANG: Vrijdagavond 18 november om 20.00 
uur. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

16 t /m 18 december 
VIERDE LODJONG WEEKEND 
De gehele beoefening samengevat in adviezen en 
instmcties voor dit leven. 
Door: GESHE SONAM GYALTSEN 
Nederlandse vertaling door Hans van den Bogaert. 

In dit thema-weekend zal een praktische handleiding 
worden gepresenteerd waaraan we onze beoefening in 
de gedachtentraining kunnen controleren. Wat zijn 
de tekenen van vordering op het pad? Welke richtlij-
nen kunnen we het beste volgen en wat is de beteke
nis van de instmcties in de gedachtentraining? 
Antwoorden op deze vragen en de manier om de Lo 
djong beoefening in dit leven te vervolmaken. komen 
uitgebreid aan bod. Het weekend bestaat zoals steeds 
uit vijf lezingen door de eerwaarde Geshe Sonam 
Gyaltsen, die afgewisseld worden door geleide medi
taties en gelegenheid tot discussies. 

KOSTEN: 4 weekenden F 130,- per maand voor 
deelnemers aan het studieprogramma. Deze Lo 
djong cursus leent zich uitstekend voor het vol
gen van losse weekenden en is ook zeer geschikt 
als 'instap cursus'. Bij deelname aan losse wee
kenden is het gebruikelijke cursustarief: F 165,-
AANVANG: Vrijdagavond 18 november om 20.00 
uur. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

23 t /m 30 december 
LAM RIM RETRAITE OVER DE STADIA VAN HET 
FAD NAAR DE VERLICHTING. 
O.l.v. Olga 
Met een inleiding door: Geshe Sonam Gyaltsen 
Voertaal: Nederlands. 

Vrijdagavond beginnen we met een introductie door 
Geshe Sonam Gyaltsen en treffen we de verschiUende 
voorbereidingen voor de retraite. De meditaties wor
den gedaan in twee cycli van drie dagen. Degenen die 
de kerstdagen niet willen meedoen, kunnen aan de 
tweede cyclus deelnemen. waarbij de hele Lam Rim 
voor de tweede maal wordt doorgenomen. 
Het eerste deel is van vrijdagavond 23 t /m maandag-
ochtend 26; het tweede deel is van maandagavond 26 
t /m vrijdagochtend 30 december. 
Beide cycU vangen aan om 20.00 uur. Het is niet mo
gelijk anderszins tussentijds of gedeelten van de re
traite mee te doen. De retraite is bedoeld voor 
mensen die Lam Rim onderricht hebben ontvtmgen. 
Bel voor meer informatie en vraag naar Olga. 

KOSTEN: F 345,- (F160,- per cyclus) 
AANVANG le cyclus: Vrijdagavond 23 december 

om 20.00 uur 
EINDE le cyclus: Maandagmiddag 26 decem

ber na de lunch. 
AANVANG 2e cyclus: Maandagavond 26 december 

om 20.00 uur. 
EINDE 2e cyclus: Vrijdagmiddag 30 december 

na de lunch. 
AANMELDING: Telefonisch: 05787-1450. 

15 juU 
FEESTAVOND VOOR GESHE SONAM GYALTSEN 

Op 15 juli wiUen we graag vieren dat de eerwaarde 
Geshe Sonam Gyaltsen twee jaar bij ons in het Mai
treya Instituut is. 
De surprise-party vorig jaar was bijzonder succesvol, 
zodat we ook dit jaar Geshela's studenten uitnodigen 
voor een koud buffet op vrijdagavond 15 juli vanaf 
19.00 uur. Wij hopen dat zijn studenten dit jaar wil
len bijdragen aan een geschenk waarvan we weten 
dat Geshela er erg blij mee zal zijn. Sjon van de Tol 
verzorgt de inzameling en verschaft meer informatie, 
tel.: 030-514553. Voor uw giften kunt u ook het giro-
nummer van het Maitreya Instituut gebmiken onder 
vermelding PCGSG. 
AANVANG: Vrijdagavond 15 juli om 19.00 uur. 
AANMELDING: Dringend gewenst i.v.m. voorberei
dingen, voedsel en drankjes. 



DB BOSCOMMISSIE ORGANISEERT 
DE VOLGENDE WERK PERIODEN: 

De weekenden: 
15 t /m I S j u U 

2 t /m 5 September 

KOSTEN: 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

INFORMATIE: 
Inge te Velde. teL: 020-6683343. 

Tom van Maanen. tel.: 05490-50583. 

LANG LEVEN OFFERANDES 

Teneinde onze connectle met onze insplrerende spi
rituele lelders voor de toekomst te waarborgen. doet 
het Maitreya Instituut mee aan jaarlijkse gebeds
diensten voor een lang leven van Z.H. de Dalai Lama. 
Lama Zopa Rinpochee en Lama Tenzin Osel Rinpo
chee. Deze offerandes worden georganiseerd door de 
FPMT. de Foundation for the Preservation of the Ma
hayana Tradition. In november jl . werd Z.H. de Dalai 
Lama een lang-leven-offerande aangeboden in Tou
louse. Lama Zopa Rinpochee en Osel Rinpochee 
wordt een lang-leven-offerande aangeboden in Nepal. 
We danken iedereen die aan de offerandes heeft bij-
gedragen en stellen iedereen opnieuw in de gelegen
heid uw bijdrage aan dit speciale doel voor 1994 te 
doneren op onze bank of postgirorekening onder ver
melding van: l.l.o. Z.H. de Dalai Lama en/of L.Z.R. 
en/of L.O.R. 

SANGHA PONDS VOOR MONNIKEN EN NONNEN 

De monniken- en nonnenSangha vervult in het 
boeddhisme een belangrijke rol in de overdracht en 
verinnerlijking van de Boeddha Dharma. Voor het 
verschaffen van benodigdheden aan deze mensen die 
al hun tijd en energie aan studie en beoefening wij
den is een speciaal fonds opgericht. waaraan het 
Maitreya Instituut jaarlijks minimaal $ 240.- over-
boekt en waaraan ook u financieel steun kunt geven. 
Uit dit Sangha Fonds worden uitsluitend monniken 
en nonnen ondersteund die aangesloten zijn bij de 
FPMT. Vermeld bij donaties voor dit doel: Sangha 
Fonds. 

KOPAN MONASTERY NEPAL 

September 17-24 Seven Day Meditation Course 
October 10-20 Ten Day Meditation Course 
November 10 -
December 10 Annual Meditation Course 

taught by Lama Thubten 
Zopa Rinpoche. 

Call us at the Maitreya Institute for more info. 

PROGRAMMA VAN ZLJNE HEILIGHEID 
DE DALAI LAMA IN SPANJE 

11 t /m 19 december 1994 
Barcelona 
KALACHAKRA INITIATION FOR WORLDPEACE 
Informatie op aanvraag bij M.I. 
en 
Kalachakra'94 
Organizing Secretariat 
Sepulveda. 45-47 
08015 BARCELONA - SPAIN. 



LEZINGEN IN HET LAND DOOR 
GESHE SONAM GYALTSEN 

ZWOLL£: Centrum Tara. 
Steenstraat 5-7. 
038-229151. 

NAGARJUNA'S BRIEF AAN DE KONING 
Serie van 4 lezingen over algemene thema's 
uit het Tibetaans boeddhisme op de 
woensdagavonden: 
7 September. 
5 oktober. 
2 november. 
7 december. 

AANVANG: 20.00 uur. 

AMSTERDAM: Maitreya Studiegroep 
Amsterdam. 
Prinsengracht 200. 
Tel.: 020-6254138. 

LO E^G. DE GEEST EN DE MENTALE FACTOREN. 
In een serie lezingen op de woensdagavonden: 
14 September. 
12 oktober. 
9 november, 
14 december. 
AANVANG: 19.30 uur. 

TILBURG: Machig Labdron 
Slipjachtpad 23. 
Tel.: 013-681326. 

Serie van drie lezingen over de 
VIER ONMETELIJKE GEDACHTEN 
op de woensdagavonden: 
21 September: Onmetelijke liefde 
19 oktober: Onmetelijk mededogen 
16 november: Onmetelijke vreugde en gelijkmoedig
heid 
AANVANG: 19.30 uur. 

In aansluiting op deze lezingen zal de Nederlandse 
monnik Jampel Pharchin (Eugene) een serie van drie 
avonden met geleide meditatie en gelegenheid tot 
vraag en antwoord verzorgen: op 6 oktober. 10 no
vember en 1 december. 

Gesh? Sonam Gvaltsen 



Instituut 
M A I T R E Y A M A G A Z I N E 
juni. Juli. augustus 1994 

VERSCHIJNING 
Tenmlnsle Ix per kwartaal 

UITGAVE 
Stlchting Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2 
8166 HA Emst 
Telefoon: 05787 1450 
Fax: 05787 1851 

REDACTIE EN VERTAALTEAM 
Gelong Jampel Pharchin 
Getsulma Tenzin Kalzang 
Paula de WMs-Koolkln 
Koosje v.d. Kolk 
Jolanda Egberts 
Jan-Paul Kool 

EINDREDACTIE 
Hans van den Bogaert 

VORMGEVING 
Rene van Luyn 

ILLUSTRATIES 
Andy Weber. Rene van Luyn. Karma Meun-
lam e.a. 

DRUK 
OfTsetdrukkerlJ Refo 
Wallcrstraat 69 
3862 CN Nljkerk 

COPYRIGHT 
Stlchting Maitreya Instituut. 
Alle rechten voorbehouden. 

WELKOM 
Kunstuitlngen over boeddhistische onder
werpen. gedlchten. tekeningen. foto's e.d. 

ABONNEMENTEN 
Schriftelljk of telefonisch opgeven. 
Alleen per kalendeijaar. 
Het abonnement gaat in na ontvangst van 
uw betallng en loopt automatlsch door 
tenzij voor 30 november schrlftelijk wordt 
opgezegd. 
De prlJs Is inclusief tussentijdse nieuws-
brleven / 25.-- per jaar In Nederland 
Europa / 35.-- overige landen / 50.--
Gezinsabonnemenl / 37.50 
Losse nummers / 6.50 plus portokosten. 

BETALINGEN 
Voor abonnementen, cursusgeld. donaties 
en rekenlngen: Postbank: nr. 4305057 
Bank: l.N.G. Epe. reknr.: 65.85.11.548. 
t.n.v. Stichtlng Maitreya Instituut 
te Emst. 

A D R E S W U Z I G I N G E N 
Gaame een maand voor het verschijnen 
van dit magazine schriftelljk opgeven. 

VORIGE NUMMERS 
Steeds minder vorige nummers zijn nog uit 
voorraad leverbaar. 

BESTELLINGEN 
Boeken en andere Dharma-artikelen uit 
onze winkel en groothandel kunnen zowel 
schriftelljk als telefonisch worden besteld. 

Foundation Jor the Preservation 
oj the Mahayana Tradition 

SPIRITUEEL LEIDER 
Lama Thubten Zopa Rinpochee 

VASTE LERAAR 
Geshe Sonam Gyaltsen 

STICHTINGSBESTUUR 
Voorzitter: 

April Elzenga 

Secretaris: 
LanTjoa 

Penningmeester: 
Arjan Korevaar 

Bestuursleden: 
Gelong Marcel Bertels 

TELEFOON 05787-1450 
PAX 05787-1851 

Het kantoor van het instituut is disdag 
t / m vrijdag telefonisch bereikbaar van 
10.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 
uur. Op andere tlJden als w e niet bereik
baar zijn kunt u een boodschap Inspre-
ken op ons antwoordapparaat. Het 
kantoor Is van zaterdag t / m maandag 
gesloten. 

DOELSTELLING 
De stlchting stelt zich tot doel: 
Het bevorderen van de interesse en studie. 
het beoefenen en uitbreiden van het boed
dhisme. v.n.l. in de vorm waarin het In 
TIBET heeft bestaan en te komen tot een 
vruchtbare integratie van Oosterse en Wes
terse niosoHeen In Nederland. 

/ 300." KORTING'DONATEUR 1993 
De beste manier om het Maitreya Instituut 
te steunen waarbij u tevens het grootste 
voordeel heeft Is om / 300. KORTING-
DONATEUR 1993 te worden voor f 25, -
per maand. Hiervoor worden alleen auto-
matlsche overtweklngen geaccepteerd op 
onze postbankrekening nr.: 4651510 t.n.v. 
Maitreya Instituut te Emst. U kunt gebruik 
maken van een machtlgingskaarl. U krijgt 
dan 2x per Jaar het Engelstalige blad Man-
dala en 4x per Jaar Mandala nieuws-
brleven. Verder krijgt u 20% korting op 
boeken. kaarten. posters en wierook In 
onze winkel (ook voor telefonische bestel-
lingen) en 10% korting op alle cursussen 
In net Maitreya Instituut behalve het drie-
Jarlg studieprogramma. En u bent auto
matlsch FPMT-Lid. hetgeen steeds meer 
voordelen oplevert bij bezoeken aan een 
van de 70 aangesloten centra in de hele 
wereld. 

DONATEURS 
Donaties waar geen korting tegenover staat 
zijn vanaf 1990 aftrekbaar van de In-
komstenbelastlng. Voorwaarde is dan dat 
het totaal aan donaties aan Instellingen als 
het Maitreya Instituut (of bijv. het Rode 
Kruls etc.) minimaal 1% en maxlmaal 10% 
van uw bruto inkomen bedraagt, 

/ 100.-- MAITREYA MAGAZINE ABON-
NEE 1993 & F P M T - U D 1993 
Voor minder draagkrachtigen is cr ook een 
mogelljkheld om uw betrokkenheid bij het 
Maitreya Instituut te laten blijken door 
/ 100.- Abonnee & FPMT-Lid te worden 
voor dit bedrag. LI krijgt dan 4x per jaar 
het Maitreya Magazine en eventuele 
nieuwsbrleven en 2x het Engelstalige blad 
Mandala en 4 nieuwsbrleven per jaar. 

DONATEUR GESHE ACTIE 
Voor het verblijf en onderhoud van de 
Geshe en zijn vertaler is een apart fonds 
gesticht. Deelnemers aan deze actie storten 
een maandelljks bedrag van minimaal 
/ 10.-- voor de periode van ten minste 
1 jaar. of doen een eenmalige bijdrage op 
onze post- of bankrekening met vermelding 
van: Geshe actie. en ontvangen 10% 
korting op cursussen gegeven door Geshela 
behalve het driejarig studieprogramma. De 
donateurs worden regelmatig op de hoogte 
gehouden van de actie. 

LEENFONDS 
Deelnemers aan het leenfonds kunnen be-
dragen vanaf / 2 5 0 0 . - storten op reke-
ningnr.: 65.85.11.548 van de l.N.G. Bank 
te Epe t.n.v. Maitreya Instituut. Deelne
mers ontvangen geen rente maar een certl-
ficaat voor het bedrag van de lening en de 
garantie dat het geld binnen vijf dagen na 
net ontvangen van uw opdracht retour 
wordt geslort op een door u aangegeven re-
kening. 

VOORPLAAT 
Gebedswiel 
Foto: Jampel Pharchin 

Bezoekers aan ons centrum of onze winkel in Emst zijn altijd van harte welkom, echter alleen na telefonische afspraak. 



i ^ s 
^ ^ ^ ^ 1 

• ^ ^ s ^ ^ ^ ^ 
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