
in the name of      love 
    compassion         and         wisdom 

 

please STOP to ignore and to tolerate 

emotional, sexual, mental abuse and humiliation of 
women by sogyal ‘rinpoche’ and disciples of him 
 

this non-spiritual behaviour is hurting and traumatizing on a very 
deep level 
please wake up and come in a skillful-wholesome action  
 

 
 

Help dit te stoppen! Blijf achter de mooie woorden luisteren! Blijf zien, voelen met 
een open hart en mind!  
Help het diepe devalueren en verwonden van het vrouwelijke - ook in mannen - te 
stoppen. 
 
 
 
Lama Tsültrim Allione, een van de weinige vrouwelijke boeddhistische leraren op dit niveau 
en ‘pionier’ in het blootleggen van de dominerende patriarchale structuren ook in het 
boeddhisme noemt het vrouwelijke principe van spiritualiteit op het relatieve niveau:  
‘the sacred feminine’, het heilige vrouwelijke!  
‘the sacred feminine’, het heilige vrouwelijke bevat o.a.: 
      ‘sacred relationship’ – heilige relatie….met elkaar….. en de wereld,  
      ‘deeper relationship’,– waardering, dankbaarheid, het leven als heilig zien en behandelen      
      ‘skillful interconnectedness’- onderlinge verbondenheid,  
      ‘sacred sexuality’ – heilige seksualiteit (dit is zeker niet ‘seks zonder commitment.)  
 
‘Vooral over het seksuele aspect van boeddhistische tantra is er bijzonder veel 
misverstand; …. als men boeddhistische tantra beoefent dan is juist volledige controle van 
de seksuele energie belangrijk om deze energie te transformeren in wijsheid en mededogen.’ 
(website Maitreya Instituut) 
 
‘Op een bepaald moment in hun praktijk/ spirituele beoefening KAN een ver gevorderde 
vrouw of man op zoek gaan naar EEN geschikte, tantrische partner. (Ik veronderstel dat dit 

voor een oudere, wijze man een wijze, ervaren vrouw zal zijn met vele jaren ‘practice’?.) Deze 
tantrische verbinding met een geheime metgezel als maatregel voor geavanceerde 
beoefenaars wordt niet aan het begin van de beoefening gehandhaafd, wanneer de passie 
nog oncontroleerbaar is en verwarring onhandelbaar. In de seksuele tantrische beoefening 
wordt met de energieën verder ‘gewerkt’ (op fijnstoffelijk niveau). Emoties zijn erg krachtig, en 
voordat ze echt kunnen worden gebruikt voor een verdere verdieping van bewustzijn, 
brengen intieme relaties het risico, voor de beoefenaar meer obstakel dan een hulp te zijn. 
(te vinden in ‘The woman of Tibet’, Tsültrim Allione) 
 



 Hoe staat het eigenlijk met de spirituele of emotionele ontwikkeling van een ouder 
wordende sogyal ‘rinpoche’ en tegelijkertijd rolmodel, en de leeftijd van zijn 
dichtstbijzijnde, verwisselbare vrouwEN blijft hetzelfde? Als deze jonge vrouwen, zijn 
‘geschikte’ partners zijn (meerdere?), en zij zijn nauwelijks in de gelegenheid geweest voor 
een diepgaande en langere spirituele beoefening (gelijkwaardigheid?), en gezien de leeftijd 
zouden zij zijn kleindochters kunnen zijn, …………..dan ontstaan toch serieuze vragen over 
de spirituele en emotionele integerheid van deze man. 
 Gedrag zoals veel seks en veel werken, zijn evenzeer tekenen voor een onbalans 
tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect. Fysiologisch is de ‘symphaticus’ (Yang)  
- parasympathische zenuwstelsel - te dominant en de ‘parasymphaticus’ (Yin) is te zwak, 
verwaarloosd. De balans zou hersteld kunnen worden door de vrouwelijke energie te voeden 
en de mannelijke af te remmen, bijvoorbeeld door rust. Vipassana (of vipashyana), 
mindfulness op onderliggende emoties/ energieën/ conditioneringen zou diepere inzicht 
hierin en bevrijding ervan kunnen geven. Voor een spirituele beoefenaar/ leraar bijvoorbeeld 
via een ‘Long-term Retreat’? 
 Acting-out van onbewuste emoties, bijvoorbeeld in de vorm van (openbare) 
vernederingen, zijn duidelijke tekenen van te weinig compassie en awareness op het 
moment zelf en zeker als de ander gekwetst wordt en dat doet vernedering.  
Als vernedering bewust gebeurd, bijvoorbeeld onder de dekmantel van ‘crazy wisdom’, wat 
is dan de intentie om de eigen en zo vaak gesproken woorden, ‘Don’t harm others, don’t 
harm others!’ (sogyal ‘rinpoche’), te vergeten en niet te praktiseren? Of wat is de intentie om 
in dit soort momenten meteen twee van de vijf ‘precepts’ te negeren? Is er dan zoveel pijn, 
dat er nauwelijks nog compassie of empathie kan zijn? 
Er ontbreekt duidelijk: mindfulness op onderliggende emoties/ energieën/ intenties 
Vipassana (of vipashyana) en liefdevolle vriendelijkheid als er zo weinig of geen contact met 
het hartbewustzijn is. En soms is therapie nodig om weer skilfull - bekwaam in contact met 
emoties en gevoelens te kunnen komen. 
 
         
    ‘wisdom rising’ i.p.v. ‘crazy wisdom’!  
 
 
‘In mededogen/ compassie is er een duidelijk ‘Ja’, maar een evenzo duidelijk ‘Nee’, dat 
van dezelfde moed van het hart verleend wordt. Nee tegen misbruik, racisme en geweld – 
individueel, maar ook op globaal niveau.’ Jack Kornfield 
 
‘The place to begin is your own heart’, Jonathan Foust 
 
Empathie, compassie in actie!                      Stop dit te steunen met uw geld! (bijvoorbeeld) 

        Stop dit te steunen met uw aandacht en energie!! 
 
lees ook: ‘Rigpa-directeur weg wegens ‘seksueel, financieel en machtsmisbruik’ Sogyal Rinpoche ‘ 
door Rob Hogendoorn 
documentaire ‘Sex Scandals in Religion: In the Name of Enlightenment’ (2011)  

              

 

                 Amsterdam, 16 november 2016  

 

 

voetnoot: De derde van de vijf precepts: ‘I undertake the training to refrain from sexual misconduct’ is 

binnen Rigpa gewoon geschrapt. In andere Dzogchen tradities in het Westen wordt toevlucht tot alle 

vijf genomen. 
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