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Rinpoche, Yeshe Dorje Rinpoche en Karma Lhundup zonder wie het onderzoek 
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Nyoshul Khen Rinpoche, Khandro Tsering Chödron en Namkhai Norbu 
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de leer van de Boeddha over te dragen. Chögyam Trungpa Rinpoche, die ik nooit 
in levende lijve ontmoet heb, maar wiens boeken mijn leven veranderd hebben, 
wil ik ook noemen. Wat betreft het tot stand komen van dit proefschrift ben ik 
ook veel verschuldigd aan professor Verrips en professor Kamstra voor hun 
goede advies en ondersteuning. Tenslotte nog een woord van dank aan Maureen 
voor haar liefde, Rob en Johan voor hun vriendschap, Ian, Patrick, Philip en de 
hele Rigpa sangha. Rest mij nog dit proefschrift op te dragen aan mijn ouders 
van wie ik verschrikkelijk veel hou en aan de bloei van het authentieke 
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