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Vertaling brief van Sakyong Mipham d.d. 4 februari 
 
 
 
Aan de Shambhala-gemeenschap, 
 
 
Nu ik mij klaarmaak om op reis te gaan en de komende maanden in retreat te gaan, wilde ik de 
gelegenheid te baat nemen om me eindelijk direct tot jullie allemaal te richten – een gelegenheid die 
zich voordoet omdat het Wickwire Holm rapport inmiddels is uitgekomen. 
 
De afgelopen maanden zijn voor mezelf, mijn gezin en naar ik weet ook voor velen van jullie, een 
heel moeilijke tijd geweest. Ondanks deze problemen is het een periode geweest vol overdenking, 
emoties en inzicht. Ik heb de gelegenheid gehad om bij mijn gezin te zijn, om te praktiseren en diep 
over mezelf na te denken.  
 
Bij deze reflectie is er veel naar boven gekomen en er is veel dat nog niet is opgelost. Vandaag wil 
ik graag enige gedachten en gevoelens met jullie delen.  
 
Als ik nadenk over mijn vorige twee brieven, realiseer ik me dat ze mijn gedachten en gevoelens 
niet helemaal uitdrukken. Ik heb ze geschreven in een periode dat ik extreem onder druk stond. Ik 
heb veel tegenstrijdige adviezen gekregen over wat ik moest zeggen. Het voelde bijna onmogelijk 
om mijn gevoelens open uit te drukken zonder dat ze uit de context gehaald zouden worden. Ik zou 
graag zien dat deze brief de eerste is in een serie van voortgaande communicatie met jullie over 
mijn echte ervaring, gevoelens, en wat ik aan het leren ben. 
 
Ik heb de verhalen van vrouwen gelezen en gehoord die publiekelijk hun ervaringen deelden over 
het gevoel dat mijn handelen bij ze heeft opgeroepen. Ik heb diep nagedacht over hoe ik met die 
situaties en mijn relaties in het verleden ben omgegaan en ben me bewust aan het worden hoe mijn 
gedrag anderen heeft gekwetst. Het is duidelijk dat ik veel heb om over te reflecteren, na te denken 
en te leren. Die situaties aangaan en me verontschuldigen moet op persoonlijk niveau gebeuren. 
Daarmee heb ik een begin gemaakt en ik ben vast van plan daarmee zoveel mogelijk door te gaan. 
 
Ik heb de afgelopen maanden geluisterd naar heel veel stemmen die bezorgdheid, steun, boosheid 
en liefde uitdrukten. Ik heb alle brieven gelezen die me gestuurd zijn. Gesprekken met individuen 
en groepen hebben me de kans gegeven om alleen maar te luisteren en uit de eerste hand te horen 
wat er leeft in jullie hoofd en hart. Ik heb voortgaande gesprekken gevoerd met verschillende 
groepen vrouwen en de Raad van ‘Mensen met een Kleur’.  
 
Ik heb ook gesprekken gevoerd met sommige van de vrouwen met wie ik in het verleden een relatie 
heb gehad. We hebben samen de tijd genomen om onze gevoelens uit te drukken en te delen, en de 
problemen waarin we zitten te bespreken. Ik ben dankbaar dat ik de kans gehad heb om op die 
manier gesprekken te voeren.  
 
Al die gesprekken hebben me de kans gegeven om te luisteren en te leren. Het belangrijkste is dat ik 
begin te begrijpen hoe de machtsdynamiek tussen mezelf als leraar en mijn studenten in bepaalde 
situaties pijn en verwarring kon veroorzaken.  
Ik realiseer me dat het essentieel is dat we, zowel persoonlijk als collectief, onderzoeken op welke 
manieren we elkaar slecht behandeld hebben. Mijn persoonlijke proces van zelfreflectie en leren is 
nog maar net begonnen.  
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Ik heb een relatie met jullie, met de gemeenschap. Ik geloof dat in elke relatie er een uitwisseling 
moet zijn waarin we beiden kunnen uitdrukken wat we voelen, daar zelf over nadenken, en vanuit 
die uitwisseling een plek vinden om elkaar te ontmoeten.  
 
Het is belangrijk voor me dat je zelf nadenkt over wat voor jou de redenen zijn om deel uit te maken 
van deze gemeenschap. Als je vindt dat dit werk betekenis heeft voor jou persoonlijk, dan nodig ik 
je uit om met me mee te gaan en samen onze toekomst verder uit te zetten.  
 
Shambhala is bezig de maatregelen te installeren die nodig zijn voor de gemeenschap om een eigen 
stem te vinden, te groeien en te veranderen. Ik ondersteun dat proces volledig en geloof dat 
spirituele en wereldlijke ervaring moeten samenwerken. Dat pad is belangrijk en zal ons uiteindelijk 
in staat stellen om een weer een gemeenschap op te bouwen die sterker en vriendelijker is.  
 
Ik hoop dat we in de komende periode kunnen beginnen te verhelderen wie we zijn, zowel 
individueel als collectief, liever dan gauw onze problemen op te lossen en alles weer op te lappen. 
Zonder dat fundamentele niveau van helderheid kunnen we onszelf of elkaar niet helpen. Van 
daaruit kunnen we dan besluiten of we die relatie met elkaar willen hebben. Dit proces is gezond, 
noodzakelijk en zal uiteindelijk helderheid brengen.  
 
Elk van ons moet een eigen pad vinden. Dat geldt voor mij ook. Ik hoop dat dit een nieuw begin kan 
zijn en kijk uit naar de toekomst.   
 
 
Met liefde, 
 
Sakyong Mipham Rinpoche 
 


