
ZH de Karmapa in Bonn    

 
Een jaar nadat ZH de 17e Karmapa voor het eerst Europa bezocht, was hij in Bonn voor een tweede 

bezoek. Door het Kamalashila Instituut in Langenfeld, Duitsland, kregen we een uitnodiging om deel 

te nemen aan een groepsaudiëntie. Nadat eerdere pogingen de Karmapa te ontmoeten (2004 en 

2010) niet doorgingen omdat hij geen permissie kreeg te reizen of geen visum kreeg, dachten we dat 

dit een mooie gelegenheid was voor een derde poging. Een en ander vond plaats in het Maritim 

Hotel in Bonn dat een geweldig mooi auditorium heeft, zeer geschikt voor de gelegenheid. Wij 

verbleven een 10 minuten fietsen ervandaan in een hotel in Bad Godesberg, ook aan de Rijn gelegen. 

Het thema van de bijeenkomst van dit jaar was ‘Liefde, compassie, medevreugde en 

gelijkmoedigheid’, oftewel de vier onmetelijkheden. Toen we er waren bleken er nog kaarten te zijn 

voor de teachings en zo hebben we vrijdag een transmissie van Chenrezig/Avalokiteshvara gekregen, 

de audiëntie bezocht en ’s avonds nog een teaching bijgewoond met als thema: Environmentalism 

oftewel: Onze leefwereld, van willen naar handelen. Het was vooral een inspirerende dag met 

natuurlijk het in levende lijve zien van de Karmapa, de teachings en de audiëntie, maar ook door de 

sfeer en de vele ontmoetingen met bekenden. Naast een aantal leraren uit de traditie, Dzogchen 

Pönlop Rinpoche, Ringu Tulku Rinpoche, Chime Rinpoche, Tanpai Gyaltsen Rinpoche, Lama Yeshe 

Losal Rinpoche, Lama Gyurme, Namkha Rinpoche waren er onder de 1300 bezoekers sangha leden 

die we kenden van teachings van Thrangu Rinpoche, van onze bezoeken dit jaar aan Amsterdam 

Rigdzin Community, Oslo, Portugal en Hantum. Ook was het fijn Lama Kunga, resident monnik in 

Halscheid, Duitsland te ontmoeten en samen te eten ’s avonds.  

 ZH 17e Karmapa                                                                        

Wat vooral indruk maakte was de wijze waarop ZH de Karmapa het huidige 
vluchtelingengebeuren aan de orde stelde en verbond met het thema compassie. Hij stelde 
dat hij zelf een vluchteling genoemd kon worden. “Should we think of what is best for such 
people, or should we think only of the welfare and security of our own country and citizens? 
The time has come to give this issue our careful consideration,” zei hij. De cultivering van 
compassie is een goede  

Groepsaudiëntie 

 



 Audiëntie                                Lama Kunga 

oefening, ook om in praktijk te brengen. De Karmapa legde uit dat “Chenrezig is considered 
to condense all the energy of compassion of all the Buddha’s, embodied in this case as a 
deity with four arms. Engaging in Four-Armed Chenrezig practice is a means of tapping into a 
source of limitless power: the power of compassion.” En: that the four arms of Chenrezig 
symbolize the four immeasurable thoughts of love, compassion, joy and equanimity. En hij 
benadrukte “that I see these four as not merely qualities, but especially as the activities 
associated with each of the qualities.” Reflecting on the significance of depicting compassion 
in a form that has four arms and one head, rather than four heads, His Holiness stated, “I 
personally think that the fact that Chenrezig has just one head and four arms sends us a 
clear message: Stop thinking so much and start doing more to benefit beings. Think less and 
act more.” Zie voor uitgebreide(re) verslagen, video-opnamen van de teachings, foto’s van 
dit bezoek aan Bonn: www.karmapa-europe.eu  
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