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IËt orderricht is

cm orrreterdheid

te

zuiveren.

Ortrreterdhêid rrerlcÈ op een heel strbtiele rnanier.
I-bt is interessant cm orrJer rnijn studenten,
order de nansen die ik ontnnet, op te mrken,

dat tpesËl het heel duÍdelijk in het onderricht
gezegd rprdt dat er obstakels (zoals twijfel en
het verliezên van de visie) in je beoefenrng
zullen lrcÍrEn, dat áls dit gebeurt', nensen dit
niet zie-lrt als obstaliels. 7a zíen het als
rcrkelijke problaren. lbt staat zwart op wit
dat dergelijke d:ngen zullen gebeuren. l4aar
nensen zien het niet als obstakels, als een
natturlijk onderdeel, als een proces van
reínigug. 7a zíelrr het als rrerkelíjke probleren. Er dan kcnen ze er in vast te zitten.
MMICK

FIet is belangrijk crn te leren cm los te laten.
Iíat betekent dat? Dat is: niet vastho,rden,

voorbij laten gaan. l.ht als een rívier,
die je laat strcnen. Ook ín onszelf hebben rle
een zaL<ere enerjiestrocm, een strocrn v€m
barustzijn. Deze blokkeer je door het denken:
l.trarÈok in het Tibetaans. Nantok zijn onzte
bijgelovige gedachten. Als er bÍjvoorbeeld íets
ret je gebeurt, en je begínt direct te denken:
ttOtt, er ís iets net ne aan de hanitr. Stel dat
drngen

I
I

ged teken ksft, dan denk je: trO, het
nDet íets heel goeds zíjnrr. Of als er een

er

een

slecht teken kcml, rrf een nare drccÍn, dan denk
rtíísschien gaat er ieÈs ergs net nre
gebeurenrr. Als je dat doet, zan je rnrkelijk
negatieve cstanlígheden lq.mnen creëren, je
nodigt zc uít.

je direct:

je zíet, tdr ís de gedachte.
Als er iets opkcmb en je er neteen een heleboel
gedachten over creëert: dat ís Uantok. Een
l{n is iets

\dat

die erg Nanrtok Tsavo is, is iemand die,
als je iets doet of zegt, direct erg paranoïde
is. Híj denlÉ dat je dit bedoelt, of dat, of
dat je tsn niet reg. Híj creëert een heleboel
gedachten. Dat lprdt narÈok genoend. lleel veel
persoon

Dzogchen-lerar€n, zoals Drdjcm Rinpoche, zeiden

altijd:

rrCreëer

allerlei

paranoia.

níet teveel narutok, Íaterpreteer níet teveel'r. Als er dingen net je gebeuren, leg er níet iets in wat er niet in zíti
analyseer niet teveel, probeer de dÍngen niet
teveel te begrijpen. Zíe ze juist znLs zc.
zijn. Dat vordt gevoel voor hruror genoend, en
een anívere waarnemíng. lJat er ook geberrrt, zie
het voor nat het is. Arrler:s gez4dz zelfs als
eeÍr persoon iets negatÍefs tegen je zegt; als
je niet teveel llarÈok hebrt, en het níet als
opvat, heb je een goede tijd. TervÍjf
"rdarr4
als
de persan iets goeds bedoelt rmar níet
veet tpe hij tet nnet zeggen, en je bent erg
Nautok Tsaro; je crcëert een heleboel l,laftdí,
vruchtbare l.h.ok, dan kríjg je ormiddetlijk
In het l{esten ís de geest heef hoog ontwikkeld,
rnaar rÊ rÊten níet le s'-e intelllgentie te
gebnríken. D:s yat rre doen is: re tcbben reer
NarÈok. lle proberren intellígent te zíjn, dingen
te begrijpen. I{e proberen te zien: dat za1 rcl
dit betekenen, dit zal cnl dat betekenen. On
het heel eenva:dig te zeggen: een rrcrkelíjk
kerÍ€rk van een beoefenaar is, dat wlat er ook
ret tsn gebeurt: het bfijft niet te lang bij
tgn.

jullie vragen zich af vlat een Boddhisattva is. Een Boddhisattva is iermrd die, als
ienrand h€Ín I$raad doet, geen rvrok in zijn hart
koestert. Vanrrcge zijn eigen beoefenfug is hij
za, dal- zelfs als hij probeert vast te hcuden,
probeert een norrnale hcrdiÍtg te hebben als
íeínand hsn k\naad doet, dat dat niet rertrt' Hij
kan niet vastlruden cndat zijn hele ftmdarcntele r"ezen zo is dat hij geen slechte gedachten
o\rer rusnsen vasthcrrdt. Dat betekent nÍet daÈ
hij niet boos rrcrdt. Hij rrordt boos, mítar
boosheíd blijft niet zolang bij tsn, het
VeeI van

verdnijnt snel.
Het is nneilijk cm gedachten te bevrijden zodra
ze kcnen. tlcerrel dat de benadering van Dzogchen

ís, is het tarelijk nneilijk, realístisdt

gesproken. Maar wat ÍÍEer zegt, is dat als je
doorgaat net pralctízeren, gedachten langzarerhand rnirder bij je blijven. I'Jaaron? Hat je
mirder llautok hebt.

is als je rnaar over iets blijft denken'
Als je dat doet, zíe je niet reer \tat er
is. Je bent alleen rnaar ín
'rerkelijk gaarde
gedachten, je rnist díngen. Het heden virdt
steeds plaats, rnaar jij bent altijd ín het

NanÈok

verleden.

Voor de Inensen die tijdens de retraitedag
aanr"ezig waren, is de bele tekst ver*rijgbaar
ín het Ergels. Ze kost f 6,- en is af te halen
aan de Marcusstraat. Per post lo:n je llaar
bestellen dcrir f7,75 (waawan f1,75 porlo) over
te maken op postgiro 5559041 ten nae van E'
Soyer:x - RigPa, Marcusstraat 2-ÍÍ, l09l 1K
rrtransscript
Ansterdam, onder vernelding van

van harte relkcrn: ewarírgen irt retraites, net

neditatie, over boeddhistische onderrrerpen,
o.rer reisewarÍrgen in boeddhistische landen,
enz.

is dat zij enerzijds gericht is op het voorzien van de leden
van de sangha nnt r.elevante Ínforrnatie, en
arderzijds als ínspiratiebron rnet fi:ngeren.
De futs.rt zal daarcm globaal als volgt zijn:
De opzet van de nieucÉbrief

*Ínf ornst ievoorz,iening

:

-bezoeken Rínpoche aan l'Iederlard
-bezoeken Rinpoche in het brítenlard

(o.m. retraites)
-reissctgrs RinPoche
-activiteíten birnen Nederland, zoals

o.a. *practice-dagen
*.eÉkel ij kse beoef enirg

*studiegroepen
-orrerzicht van beschikbaar

studiemateriaal (transscripts, tapes,

boekjes)

*ínsPiratiebron:
-vertalirgen van (gedeeltes uÍt)
lezingen van RinPoche
-aarnvijzíngen t. a.v. veranderirgen in
de beoefenirg
-verhalen cnzer andere leraren
-persoonlijke verslaglegging bijv.
v€rn een retraite of een ewarirg ín
relke votm dan ook
-fotors, tekeníngen, callígrafie,
enz.
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Naarden 12 rnaarttt.

rÍEdedel ingen
OprichtÍp8 Stichtír8 RigPa
Op 1ó rreí is Rigpa officieël een stichttug
garcrden. De bestr-urrsfirnctíes rprden a1s volgt
vervuld: voorzitter Dolly hyn, secretaris
Eric Soyer-o<, penÍliÍErÍeester Gisela Prager.
dagelijks besttlrr, waarín
Daarnaast is er
rrolgt zíjn: ccËrdÍnator Eric
de fi-nrctíes als "sn
Soyer-u< (tel.020-923384), nier.ursbrief AaÈ van
Selm (tel. thris 02G791936, rerk 07G-264201),

archief/docurentatie Corry l$ssen (tet. 02|u-37m34), tr:ansscripts tlynke Valk (tel.050?535f4), tapes Mike Barsqr (te1.02G-380263)'
contactpersoon 3{aanden-retraite Dolly Eayn
(rel.020-732027).
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Nieucrsbrief

cm ín ieder geval 3
uitgebreide nieucrsbrieven (zoals deze) per jaar

fl.t fí$ írr de bedoelirg

uit te brengen.
tlet is de bedoeling dalu dezn nieuwsbrief ook IJI{
níer.msbrief rrcrdt. Ook uw bijdragen zijn dus

Verder 211en re u tusserdoor op de hoogte
brengen van belangrijke inforrnatie, zoals

bíjvoorbeeld bínnenkort orrer de zcnerretraite.

Copij voor de volgende Niermsbríef graag
inleveren bíj/ ínsturen naar: Aat van SeIm, 2e
Jacob van Carpenstraat 153{, 1073 )(S Anster-

SoOral Rinpoóe

dan.

Voor de volgende níeurnsbrief hebben tre ook de
hrlp van tlpisten nodig.
De

Zcnerretraite

vee

r naa r

tlede rl

and !

retraite víndt plaats op dezelfde plaats
a1s verleden jaar: ín de.Franse Alpen, vlakbij
C'ap en Briangon. Tijd: 5 - 26 augustus. DzogDeze

/

chen Rinpocbe, ltlyoslnrl Khenpo Rinpoche en
Dodnrpchen Rinpoche zullen de retraite trzreken. Dodnrpchen Rínpoche zaL óe transnissie van
de Iongchen llyinthik geven, en onderricht orrer
de de Rigdzin Diipa verzorBen. l.tradere inforrnatie
volgt.
NanÍ<tni Norhr
Nan'khai Norbr

zal ru zijn retraite in Scnth
Wales op znr:dag 18 juni DzogchenrcnderrichL
geven in het RÍgpa-centnrn te lcnden. Tijd:
10.00 - 17.30. Príjs: €10.00, ÍÍEt kortir€

llaarschijnlijk zal Sogyal Rinpoche op 1 juni
reer onderricht in Amsterdam geven. Plaats: in
het huis van Gisela Prager, Sarphatipark 120
huis. Tijd: 19.30 h; prijs: Í12,50.
Het onderwerp is:

€s . 00.

VIEbI, MEDTTtrTÏCN A'ID .EIICN

an intrduction to nditation arld dzogchen
practice

In

the sÈjllness atfr Tresence of

discqer a Fte

Boeddhistísche feestdagen
Op Grru Rinpoche-dagen en op Dakini{agen rrordt
in de nrÍmte op de Marcusstraat de Rigdzin Di.ipa
- de Tsok - beoefend. Ook op ardere feestdagen
rrcrdt scÍIE een beoefening gedaan. Voor het

uditation,

we

byorfr the odinary
tJlinkirg mind, and catch a glitryse or VIfll of
qtr tnn nature, sarcthing we have long ago
lost sight of anidst tJn b'syness atfr twnpil
of qtr 7ives. lle core of the practice of
MEDIIT(ICN is releasing tIre heart ard nfud in
deep ease and reTaration, wlnre tensions are
dissolvd atl we ffuzd otrseives connectd with
tlnt tranerflor.ts so.trce of Lrealing which we have
êNareness,

within. Thragh this practice, tle mtu:lc's
natrtraL fredon àr;gins to shine tJva4h whatever arjses in anr *a7day 7ives, brtngtng us
bth confidence ard skilfulness in anr EIICN.

preciese tijdstip waarop dit plaatsrzindt graag
even bellen net de Marcusstraat: 020 - 923384.
Oe onderstaande data vinden beoefenSrgen
plaats.
dinsdag 30 nei: Dakini's dag, en verjaardag van
de 5e Da1ai Larna.
zaterdag 3 jr:ni: Shalcyam:ni Boeddhars dag,
nier.rr,"re

naan.

zaterdag l0 juni: geboorte van de Boeddba.
dÍnsdag 13 juni: G:ru Rinpochers dag.
naandag 19 junÍ: volle naan; I van de 4 grote

het leven van de
(hier: zijn verlichtirg en paraniwa-

feestdagen, verbonden net

Boeddha

t

na).

r.loensdag 28 junÍ: Dakíni's dag.
rnaandag 3 julÍ: SbakYamrni's dag.

juli: Grru Rinpoche's dag.
juli: volle rnaan; Amitabha's dag.
donderdag 27 of vrijdag 28 juli: Dakini's dag.
dÍnsdag I augustus: Shalcyan:nits dag.
donderdag 13

dinsdag 18
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het levensverhaal van
SoOral Rinpoóe
ZL'N KINIERTUD IN TISEI
Sogyal nirpocte is bekerd

in het l{esten

varnrege

het feit dat hij de Engelse taal vloeiend
spreelict. en vansÈge zijn regelrutige optreden ín
de redía en cp internatíonale conferenties. HÍj

is een boeddhistische reester die in Tibet
ís en zíjn vormíng crtvargen heeft van

geboren

enkele van de grcotste rreesters van deze eeuts.
erkerd als een pionier in het denonstreren van de overeenlrrnstige inzichten van de
cude boeddhistÍsche wijsheid van Tibet enerzijds en de ewaringen van het nnderne onderzoek van onze tÍjd arderzijds. In de vroege
zeventiger jaren studeerde hij Êrgels aan de
Ilniversiteit van Carnbridge. Van de bijna
twintig jaar die hij in tet Westen gerroond
heeft, heeft hij een gebnrik geínaalft crn zijn
rrnieke kíjk op de hederd:agse cultu,rr en haar
spírítuele betpeften te vorÍÍEn.
Hierna volgen een aantal citaten waarin hij
terugkijlct op zijn vroegere leven.

Hij is

van de Teyhor Ktrarpstreek ín OostTibet. nr rras rc fortuinlijk in de lakarfanÍlie geboren te rprden. De lakar-farnilíe is
een zeer speciale fanilíe, díe haar naanr dankt,
iltr<' lrcm

aan de grote Tibetaanse heilige Je TsonlÓapa
Ctenpo, de stidrter van de Gelugpa Sctpol. 0p
TEg van árdo naar centraal Tibet, ging hij van
deur tot danr, aalnnezen vragerd, overeenkorr
stig de geÍponte van npnníken. Toen híj bij ons
h.rís aankwant, lsran rnÍjn voonrader, die was
gekleed Írt een dik, dt, rpllen kleed naar
b-ríten cnr tgn te verrrelkcnen en voedsel aan te
bieden. In Tibet rncrdt dit soort kleed 'rla"

genoend, en het rocord voor wit ís ttkartt.
Tsorgkapa z-ag dít als een zeer gunstig teken,
dus, de fanÍlie Iakar noenend, zegende hij heÍn
en voorspelde dat zíjn afstannelingen zeer rijk
zssden ucrden en de rreldoeners van de Dharma.
In de volgerde generatie werden er tr,ree broers
geboren díe rerden geacht de enranaties te zijn
van Janbtrala, de god van de rijlcCcrn, en zijn
vmrspellírg lcs,ao inderdaad uÍt. De farnilie
genoot aanzíenlijk ccnnerciëel succesr en net
tnrn geld hielpen ze de vele grote rÍEesters net
tnrn rerk. Er was geen enkel tpofdklooster ín
Tibet dat niet lun ster:n genoot, en 7n rrcrden
ze wijd vernaard v€trrtNege tn:n steun voor de
Dharma.

rr

ItToen

Ík

nog geen ó nraarden crrd was, *erd ík

van mijn tnris naar het Dzorgarklooster, naar mijn ÍÍEester roorde, een reis
van onge\teer drie d"gen. Toen re een kleíne

rrEegenqrEn

ík spontaan Padnawat het hele
zirgen,
te
saólsva's rÍEntra

bergpas orrelstaken, begon

gezelschap verbaasde. HÍerna

Siry het nieuÊje

rord dat er een incarnatie was geboren irr

de

Iakar-fanilie, net a1s resultaat dat een aantal
kloosters zich opnierp cm ÍE oP te eisen cm zo
de financiële steun van mijn fanilie te verkrijgen. Een aantal pogrngen rerd gedaan.
Aangezien ik ectrÈer eníg kíÍd was, wilden nijn
cnders re niet Íuln een klooster ge\ten, qdat zc
wilden dat ik Ín de toekcrst de zaken van de
fanilie zr$ gattn betnrtigen.
tpt ditenns rerd opgelost door mijn leraar
Jaryarg lftyentse CtËl<yi Lodró. Hij nan rE nee
en hield nre bij zich op het Dzongar-klooster,
waar hij ÍÍE grootbracht a1s zijn enige zoc'n.
Zo gr"oeide ík op waarbij ík reer tijd doorbracht ÍÍEt tsn en ÍEt rnijn tante Khardro
Tsering Ctndron, zijn spirituele vtunr, dan bij
mijn eígen cuders."

ilMijn eerste herinrnrírg, ín feite de totale
herinrnríng uit nijn kÍrdertiJd, betreft ziJn
crgelooflijke aanrezigheid. Hij sctriep de
atrmsfeer rnn wijsteid en rcdedogen waarin ík
opgroeide; \raÍlt Ear híj rc van \toozag in lEt
@ín ras niet qderricht mar een cgevirg.
Die was lnel erg krnrs en gaf nij een ganel nan
uíterste geborgentreid. Ik was erg geluklcig bij
tgn en gaf er de voor*er:r een crn bij fsn te
bliju:n in plaats van bij nijn fanilie. Ik
sliep naast tgn en at uit zijn etenstap. Tst
ik oder rerd, liet hiJ rc toelcijken tersijf
hij les gaf. HiJ beereep dat kirderen reer
leren van gadeslaan dan door direct lesgeven'
en Èenrijl het allemal cm re tnen gebalrle,
rerd ik zeer geibteresseerd en entlnsiast.
Bijv. als ik 's ochterds bij het ctderridÈ van
mijn rreester had toegekeken en 's avcds ret
mÍjn vrierden speelde, gaf Ík een voorstelling
van wat hij had gedaan als bij een klein
tieater. Hj.j had rc a1tíjd bij zich, mt Ík
heel prettíg vond. Ik stelde tsa steeds vragen,
en hÍj was altijd erg geduldíg.
Door tgn pilcte ík een ganoel op van een Íatuitief begríjpen, rEer dan intellectuele kennis,

traditie.
rcrkelijk het leverde vmrbeeld van het
onderricht. Hij rias rnaarlijk een Boeddha ín
nenselijke gd;€nte, daar bestaat geen t\Íijfel
o\rer. In díe tijd rcrd hij beschcurd als de
neester van ÍIeesters. Hij had orr:lerrícht
ontvangen gedurerde teer dan dertig jaar van 80
grcte ÍÍEesters van alle tradities; hij ruas de
horder van alle orrerle'veríngslijrnn. Hij was de
van de

Hij

ruas

leraar van heel veel van de rnr leverde neesters
van

alle

scholen.rl

*Ce dzogcfrn werleveríngslijn: belangrijke
leraren - tnrn leven en onderricht
te íconografie van het Tibetaans boeddhísre:
tne rcrdenboeddhars afgebeeld, $at zijn hwt
attrihrten, Inat betekenen de hcudÍrgen,
kleuren, enz.

2. MMHE.T EN IGëIIDRO&EP
De ttreede groep kctuÈ iedere eerste ÍEandag van
de rmard bij Gisela Prager (SaryatiPark 120 hs,

áÍFterdan) salEn. I-bt ttsu is Dzogchen en
tQó'rrtro.Deze strdiegroep zan je als iaterrediair lornnen besctsrvcn. De behardelde tekst is
oDzogchen en tQtirdrcr', een transscript van het
onderrídrt van SogSral ninpocte. De bÍjeenkcmsten beginnen cm 20.00 ttlr, en de nadruk llgt
op het uitrpisselen van ewarirg.

3.

MtrTHU$-SIÏ'DIMRCEP

studieg roepen
In ActerdaÍn
reerd:
1.

zijn drie

sttrdíegroepen gefor-

BÀSIS.PRI}iEÏIES-BCEDUtrSME€EP
tree weken ís er írt de

Dmderdags cm de

!brcr:s-

I'basis-príncipes-Boeddhisre-

straat z-IL een
grepn. De eerstvolgerËe keer is op

18 rei;
aaÍwarg 20.00 rarr. De mdenerpen die achtereenvolgens aan de orde zullen kcrren, zijn:

r*Et kctbare rcnselijke lichaa!
*Cood en vergankelijkheid

rkarrn en de ret van oorzaak en gevolg

*tijden:

de víer edele waarheden en het
achtvordige pad
,tet crderrictrt van de boeddba: tpe rprdt het
boeddhistisdre canon írgedeeld
uHe rngen yana: de negen niveaurs van beoefeníng op hetboeddtristische Pad
*Ce víjf scholen van het Tíbetaans boeddhisre:
verschíllen, overeenkcÍIsten en oorsprctng

rordt de rTsik Sm

l.Ie Dek": het
tesÈrrent van Cerab Dorje, de nrrcot ter<tn net
ccmuentaar van Patnrl ninpocte. Deze studiegroep is alleen bedoeld voor degenen díe aI
reerdere keren hierorrer orderrricht ontvangen
hebben. De bijeenkcnsten vi-rden plaats op
íedere eerste zoÁag van de naand; plaats:
lbrcr:sstraat, tijd: 14.00 uur.
Bestudeerd

In

Gr.oníngen

is er ook een studiegroep

opge-

richt.
zal plaatsrrinden
cm de dríe
reken, en het mdenerp rrpor de eerst rzolgende
keer is de treede edele waarteid. I{íl je het
voorbereiden, dan lq.uc Je dat ret een boek naar
keuze doen. Op 29 rre1 ls de bijeenkamt bij
ltynke Valk, Steptenscrstraat 15, tel. 050E3s&.
De volgerde bijeenlccrst enran

q 29 rei cm 20.00 tu:r. IËt is

In hêt zuiden is er ook een groeP. lGestal ín
tbaren. De DgërftÈbeoefeniry rcrdt geíEeÍrschappelijk gedium, en een bardje tct onderricht beluísterd. Bel voor teer ídorrmtÍe ret
Tineke Peeters (04O

-

480fU).

irpressie van de
Oorrmall - retreat

r

aan het bezÍnken.
rrcel,
Elt<e keer is
Allemaal, want het was heel
zotn grote
ret
cm
erren
t-t rreer een belevenis
groep tensen saen te lenren. Ieder in zijn
eígen hrisjersalEn ÍÍEt wat alderen, en toch
allerual salen, een gevoel van geheel'
Ik terd dezc keer wat gePlaogd door
heimree naar de zsrerretreat, \raar mijn hart
tnlsnaat open was gegaan. Nr zat ik rcer neer
in rnijzelf opgesloten, achter de tralies van
ruijn ozekerheden. C€lulddg heb ik ín de lmp
der jaren rel een beetje geleerd er doorteen te
kijken, in plaats van me erop blírd te staren.
0P tEt feest kon ík het erren loslaten. Ordat er
geen ardere grote nrirÊe lrEls, rrerd de terpel
voor één avord de dansgelegenheid; en die avond

I
I

,7
rf

tbt ís nog steeds allensa1

kon ík mijn fnrstraties even loslaten

en

uithmdig genÍeten, ge\àaon maar zijn.
&r dan het hriten zijn. Als ik uÍt het raan van
ons tnrisje keek, keek ik uit cnrer een wÍjds
veldenlardschap. Een pa.ar keer ben il< naar de
zee ge\NEest. Die zie ik niet vaak. Zittend op
het strard is alles goed, valt sansara even
$€g. Ik heb ook genoten van de wird, een avond.
Er staan orreral op en rondcrn het terreÍn tnge
bcren, en er was een beel sterke, toch zachte
wirÉ. Vardelerd in het donker was het of hÍj
hele vertralen vertelde, nE ÍteenefiLànd, opnarend.
En elke deg is tet reer heerlijk crn in de
tenpel neer te strijken, de nrjruLe adernt
nrírnte. De neditaties, die in de tenpel, net
Rirpoche en zoveel IIEnsen salnn, veel lichter
en dieper zijn. De teachírgs, scns driftig
schríjverd, scrls g€Írcon maar naar bínnen laten
kcnen. lJat raij, vooral sinds ik reer ttnris ben,
drngen doorlezerd, duidelijk rrrcrdt, is dat de
teachírgs een heel stuk dichterbíj zijn geke
nlr*r. 7z

zijn

ttgerncnerrr,

niet

ÍÍr,er ?D gescheiden

van het dagelijkse gedoetje.

Èr dan natr-a:rIijk Salga Trizin, Zijne
Heiligheid, Zijne Aanrezigbeid. Ik ben vooral
diep getroffen door zijn helderheid. Hij
straalt een hetderheid uit zoals jk nog nooit
bíj ieínard heb beleefd. Hij legde de Dharnra zo
sinpel uit, zo vanznlfsprekend. Toen hij de

neest irganiklelde visr:alisatie uitlegde dÍe ik
tot rnr toe ben Èegergekrnen, gírg dit gepaard
nret een gevoel van ttdat doe ík trel evenft. Zo
belder.
tbt afscheíd vas deze keer heel zacht. Ik
kon heet nrstig aan vertrekken, 7ag voor ne al
veel nensen tÈggaan, en dat was fíjn. Niet
zo'n gevoel van bnrte scleidíng' zoals bij
vorÍge gehaaste vertrekken. Terr'rg ttnris velde
ik ne de eerste dag rrel uat verloren. !Íoe, een
vernpeierde reis, mijn dagefijkse bezigheden
nog een dag uitstellerd. Toen ik rrallesff reer

a:

T

l1

líat is gebleven is
een gevoel van verdiepte bindíry tret het
oppakte, grrg dat \Èer orrer.

orderricht en de beoefenirg.
Tíneke

enige adviezen voor de Practice
Tijdens de laatste retraite in Cornmll is er
door Z1 Salga Trizín een dívÍnatie gedaan
(orakel-raadpfegrng) orrer wat de beste beoefenírrg ís voor onze sanglta. Dit is de Beschers-beaefenirg en de Lang-leven-beoefenÍrg.
!'erder adviseerde ninpocte ons cm reer tíjd te

nr.L

besteden aán g€noon

zitten.

&naanderFret raïte

Ís de driemaards-retraite, die
eerst ín 1990 %Lt plaaÈsvÍrden' Írmiddels

?rnJrs bekeÍd

verplaatst naar 1991, en re1 naar de maarden
juni, julí en argustr:s. Plaats: Ierland,
Dzogchen Beara.

ffiat de organisatie van een dergelíjke
retratte veel organisatorische problaren en
fínanciële rísicors ret zich nee brergt, ís het

noodzakelijk vroegtijdig een beeld te verkríjgen \ran het mgelijke aantal deelnarers, van

tun rensen t.a.v. acccrudatie, en van tntn

eventuele suggestíes.
Daarcm zíjn er tijdens de retraite in
Brgetard een brief en een bijbehorerd form.rlier
uitgedeetd cm een en arder te peilen' Copieën
daativan treft u in/bij deze níeuwsbríef aan.
tbt is ge\rEnst crn, Írdien u deelnane ovendeegt'
het bÍjgaarde vragenform.rlier zp snel rngelijk
op te sturen naar Dzogchen Beara. ltret adres
staat op de achterzijde van het form.rlÍer.
Telefonisch is Dzogchen Beara in lerland te
bereiken order (027) 73032.

verslag van de coitrdinatorep
vergadering in Londen

Op 2 t/n 6 april vqrd er in llerq:ay en in
Lqden een vergaderírg plaats van Rirpoche ret
de coórdinatoren \ran alle ver:sctrillerde larden.
Ilet qdenerp sas de wijze Feárop de Rígpaorganisatie norm zal rmeten krijgen. ninpocte
lEeft zijn ideeÈrr voor de toel<rrrct geformrIeerd. lbt is de bedoelíng crn de Rigpa<rganisatíe sat reer structr.ur te geven. Voorbeelden
zíjn: een vaste crJrsrJs-opzet, bt aanstellen
van coórdinatoren voor ieder lard, en het
bevorderen van de ccrutrnicatÍe tr:ssen de larden
mderlÍng.
Sogyal

tneft zíjn

sclgna

vor zijn

bezoeken aan

de versctrillende larden qua opzet vastgelegd.
n:ryoctp zal voortaan Írt ieder geval trreemaal
per jaar ín l.Iederlard kcren; Eanran I reekieinde ín het vmrjaar, en I bezoek ín het najaar
(bijv. October), verbonden net zijn prqlraluna
Ín Dritslard.
Rfupoche wil vaker naar Irxlia gaan cm onder-

rÍcht te

Het beoogde pand, 'The Citrdel' is nog steeds
beschikbaar. tr ;ordt echter naar alternatieven
gezocht, bijv. een kleiner pand.
Tot nu toe is dit aanzienlijke bedrag hoofdzakel ijk binnen de sangha opgehaald. In de
tegenroordige fase is nen nu van nening dat er
iemand zich full tine rnet de fundraising bezig
zal noeten houden, bijvoorbeeld om potentiële
gsvsrs zoals bedrijven en andere instellingen
aan tc spraken. Jíen is nu nog op zoek naar
isnand ! Voor roor infornatie kunt u RigpaLondsn bellen: tel. 09-441-1854342.
Het beoogde bedrag voor het internat ionale
centrun in Londgn is f 900.000. U; donatie kunt
u naar Rigpa-Londen sturen:
RIGPA

14

St. Paul's Crescent
Nfl gTN

London,

Engel and.

ontvangen.

In grote lijnen ziet het programa voor de
betargríjke retraites gedr:rerde het jaar er als
volgt uit:
Jfier.st en Níe@aar - winterretraite in
ztjanuari
,íIibeÈaans Nieurj

*Pasen
:tjr:ni/juli
*juli
*augustrrs

-

I{est-Dritsland
Australië

aar- Irrlía
- retraite in Engeland
- retraite in ïrSA

- Ar.stralíë
- zonerretraite in
Frankrijk

*najaar
tecember

- retraite in de IJSA
lrdia.

aan roepen

van de Lara

Bij de laatste retraite in Cornmll heeft
ninpocte crs tet volgende gebed gegeven, cm bij

ItIËt aanroepen van de Lanafl Ín te voegen.
Dit gebed Ís een írwocatie van Dilgo Khyentse
ninpocte en kcrut aan het eírde tussen het gebed
aan Drljcm Jig&el Yeshe Dorje RÍnpoche en het
gebed aan de Tsare Lana,
GYAL XIN YAB CHIK JENX.N JAíEE YÁÀG

I.ia de zcrerretraite za.L rraarschíjnlíjk ter
ple.kJre reer een reetirg voor coórdinatoren
plaatwirden. Rírpoche wil dan mk begínnen ret
het trainen van leraren en de therapiegroep net
EVa Jansen en llans KnÍbbe

fet

voortzetten.

Ihe one ard mIy fatler of all hrldhas is
Manjustrri
De enige vader van
TSIIG ltlé GélÉ

$É

alle

boeddhats

is

Manjushri

ISUL XHYENïSE llAI\E
hLman rnaster

rnnifestilg as the inccnparable
Jaryang Khyentse Wargpo.

dÍe zích heeft genanifesteerd als de onvergelijkbare reester Janyang Khyentse l{angpo.
het internationale

Rl@A-centn-rn

ín Iorden

Tot nu toe is or yoor dit project (het aankopê0, verboulen en inrichten van een pand dat
zorol als nationaal centrum voor het Verenigd
Ioninkrijk en als internationaal centrum gaat
dienen) in totaal f 129.000 ontvangen. De
herkomst ervan is als volgt:

f
ll-Duitsland f
f
Hol land
ul(

usA

f

f
Australië f
rest v. Europa f.
Znitserland

47.000
32.000

7.650

DéYT CHINT^AP

TAS{I PAL

His blessirg

GYT JoR

ermnation is Dilgo
ninpocte Tastri Patjor.
Zíjn zegenerde ermnatie is Dilgo
nfuocte Tashi Paljor.
SOUbTA

Khyentse
Khyentse

IEPSO S{YAB PE TEN GÏIJR CHIK

To ycu I pray! l,Íay ycur life be secure and
firm.
Tot u bid ik! l,Íoge try leven veilig en standvas-

tíg zijn.

6.600
4.000
2.000

Gesctrreven

1.725

Vajra-broeder Sogyal lUlhr.

door tgself op verzoek van zÍjn

t

?r-

