
NIEUWSBRIEF VOOR NEDERLAND

vennar ring veranderen in
wijsleid

een gedeelte uit het orderricht van Sog5zal

Rinpoche op de r.etraitedag op 12 rnaart 1989 in
llaarden

lbt orderricht is cm onrcterdheid te zuiveren.
Omcterdheid rrerlct op een heel subtiele rnaníer.
Het is Íateressant cra order míjn studenten,
order de lrrnsen die ík ontnnet, op te nerken,
dat tpe$Et het heel ó:idelijk Ín het onderricht
gez4d rprdt dat er obstakels (zoals twijfel en
het verliezen van de visie) in je beoefen:ng
zullen kcren, dat áls dit gebeuri, nensen dit
niet zíqr a1s obstalels. 7a zien hêt als
rcr*elijke prcblaren. tbt staat aart op wít
dat dergelijke drrgen z.rllen gebeuren. ltaar
rEnsen zien het niet als obstakels, als een
nattrrrlijk orÉerdeel, als een proces van
reínigíng. h zíqr het als rrerkelijke proble-
nen. Er dan krcnen za er in vast te zitten.

MMITK
Het is belangrijk crn te leren cm los te laten.
Iíat betekent dat? Dat isr niet vasthcruden,
dirgen voorbij laten gaan. t'Iet als een rivier,
díe je laat strcrren. Ook ín onszelf hebben rre
een znk,ere enetgiestrocm, een strocrn van
benrustzijn. Deze blokkeer je door het denken:
NarÈok in het Tíbetaans. NanLok zíjn onze
bijgelovíge gedactrten. AIs er bijvoorbeeld iets
ret je gebeurt, en je begint direct te denken:
rrOtl, er is iets net re aan de haÍdrr. Stel dat
er een goed teken kcmt, dan denk je: ÍO, het
npet iets heel goeds zijntf. Of als er een
slecht teken kcnÈ, c.rf een nare dr.ocrn, dan denk
je dir.ect: rtíisschien gaat er íets ergs ÍÍEt rte
gebeurenrr. Als je dat doet, zan je rcrkelijk
negatieve cnstantigheden lannen creëren, je
nodigt ze uít.

llm is iets wat je zíet, tdr ís de gedachte.
AIs er íets opkcmt en je er neteen een heleboel
gedachten o\rer creëert: dat is NanÈok. Een
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persioon díe erg NarÈok Tsalrc is, is íemand die,
als je iets doet of z4E, direct erg paranoïde
is. Híj denlict. dat je dit bedoelt, of dat, of
dat je tprn niet nug. Híj creëert een heleboel
gedachten. Dat rordt nautok genoend. lIeel veel
Dzogchen-leraren, zoals D.ldjcm Rinpoche, zeíden
altijd: fiCreëer niet teveel n^autok, ínterpre-
teer níet teveelfi. Als er dingen rÍEt je gebeu-
ren, leg er niet íets in wat er niet ia ziti
aralyseer niet teveel, probeer de dÍngen niet
teneel te begrijpen. Zíe ze juist zre'ls zc,

zíjn. Dat rrcrdt gevoel voor htrror genoend, en
een a.rivere xraarnsdry. l{at er ook gebeurt, zie
het voor sat het is. Arrler:s gezegd: zelfs als
een persoon iets negatíefs tegen je zegt; als
je niet teveel Nautok hebÈ en het níet als

"darLLg 
opvat, heb je een gede tijd. Tervijl

als de petisom iets goeds bedoelt rmar niet
rreet lne hij tnt nnet zeggen, en je bent erg
l,IarÈok Tsaro; je creëlert een heleboel l.laft,ok,
vnrchtbare lilautok, dan krijg je ormiddellijk
allerlei paranoia.
In het l{esten is de geest heef hoog ontwíldceld,
rnaar rr reten niet tre a intelligentie te
gebnriken. Drs wat rre doen ís: re hebben reer
Nantok. I{e proberen íntelligent te zíjn, diryen
te begrijpen. I{e proberen te zien: dat za1 rel
dit betekenen, dít zaL rel dat betekenen. On
het heel eerwcudig te zêggen: een rnrkelíjk
kerrerk v€m een beoefenaar is, dat wat er ook
met tstr gebeurt: het blijft niet te fang bij
heíÍr.



bijvoorbeeld biru:enkort crver de zcnerretraite.
CopÍj v@r de volgende Nieupsbrief graag
ínleveren bíj/ insturen naar: Aat van Se1m, 2e

Jacob van Canpenstraat 153-d, 1073 )(S ênster-
dam.

Voor de volgende níeunsbrief hebben tre ook de
tnrlp van typisten nodig.

De Zcnerretraite
Deze retraite vindt plaats op dezelfde plaats
a1s verleden jaar: irr de.Franse Alpen, vlakbij
Gap en Bríangon. Tíjd: 5 - 26 augusttts. Dzog-

chen Rinpoche, Nyostnrl Khenpo Rinpoche en

Dodnrpchen Rinpoche zullen de retraite bzre-
ken. Dodrupchen Rínpoctre zal óe transníssie van
de longchen l.IyinthÍk geven, en orderricht orrer
de de Rigdzín Diipa verzorgen. l.Iadere inforrnatie
volgt.

NanWni Norhr
Naml<Lrai Norhr zal na zíjn retraite in Sctth
Wales op zondag 18 junÍ Dzogchen-onderricht
geven in het Rigpa-centn-rn te londen, Tijd:
10.00 - 17.30. Prijs: €10.00, net kortbC
€5.00.

Boeddhistisctre feestdagen
Op Grru Rinpoche-dagen en oP Dakíni4agen trordt
in de rujmte op de Marcr:sstraat de Rigdzin Dipa

- de Tsok - beoefend. Ook op ardere feestdagen
rrordt scÍts een beoefening gedaan. Vmr het
preciese tijdstíp waarop dit plaatwindt graag

even bellen net de Marcusstraat: 020 - 923384.

Op onderstaande data vinden beoefenirgen
plaats.
dinsdag 30 nei: Dakinits dag, en verjaardag van

de 5e Dalai Larna.

zalerdag 3 jr:ni: Shalcyam:ni Boeddha's dag,

nieuwe nraan.

zaLerdag I0 jruri: geboorte van de Boeddba.

dinsdag 13 jr:ni: G:ru Rínpoche's dag.

naandag 19 juni: vol1e rnaan; I van de 4 grote
feestdagen, verbonden net tet leven van de

Boeddba (hier: zijn verlÍchtirg en paraniwa-
na).
ruoensdag 28 jr:nÍ: DakínÍ's dag.

naandag 3 juli: SlnkYamrni's dag.

donderdag 13 juli: Grnr Rinpoche's dag.

dinsdag 18 juli: volle rnaan; Arnitabhars dag.

donderdag 27 of vrijdag 28 juli: Dakini's dag.

dinsdag I augustus: Stralryannits dag.

SoOral Rinpofie

\ieer naar

l.lede rl and !

l{aarschijnlijk 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: f12,50.
Het onderrerp is:

VIEH, MDTUIïCN ArD ETICN
an intrdrction to nditation arÈ dzq,chen
practice

In tlre stjllness atf, presence of nditation, we

discqer a trxlre ésareness, byotd tlr- ardinary
thirlkirg mfud, atd catch a glitryse or VI&I of
qtr tnte nature, sazething we have long ago
lxt sight of anidst the hssyness ati turnpil
of qtr lives. the core of the practice of
MDTUIïCN is releasing t]re heart atd ntud in
deep ease ati relaation, where tensiors are
dissolvd and we ffud anrselves corutectd with
tlnt tranerdou.s so.Jrce of healfug which we have
within. lfuongh this practice, the mirÈ's
natural- fredqn Ër;gins to shine throryh whate-
ver arises in qtr evetyday lives, brtngtng tts
bth confidence ati skilfulness in our ffiICN.
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ilMijn eerste herinnerírg, in feite de totale
herinnerírg uit níjn kíntert$d, betreft ziJn
crgeloflijke aanrezigheíd. Hij sctriep de
atrrcsfeer van wijsheid en rededogen waarÍn ik
opgroeide; want $aar hij tre \ran \roorzag in hêt
@ín rnas niet qrderríctrt nser een cqwirg.
Die uas heel erg lsnrs en gaf nij een ganel van
uíterste geborgenheíd. Ik was erg geluld<íg biJ
tgn en gaf er de rzoorlceur aan cm bij tsn te
blijven Ín plaats van bij nijn fanilie. Ik
slíep naast lgn ern at uit zíjn etensnap. Toen

Ík ander *erd, tiet hij rc telciJken Èereijl
híJ les gaf. Hij begreep dat kinderen teer
leren van gadeslaan dan door direct lesgeven,
en tenrijl het allemal cm te lcen gebanrde,

rerd ík zeer geinteresseerd en entlntsiast.
Bijv. als ik rs ochterds bij het mderridtt van
mijn rreester had toegekeken en rs anmds ret
rnijn vrierden speelde, gaf ik een voorstellfug
'uan wat hij had gedaan als bij een klein
tlpater. Hij had re attijd bij zictr, wat ík
heel prettig vord. Ik stelde tsu steeds vragen,
en hij was altijd erg geduldíg.
Door tsn pikte ík een ganoel oP van een íntu-
itief begrijpen, nreer dan intellectuele kennis,
van de traditie.
Hij rras rerkelijk het leverde voorbeeld van het
onderricht. Hij rnas naarlijk een Boeddha ín
mnselijke gedaante, daar bestaat geen twijfel
o\rer. In die tijd rerd hij beschcurd als de

ÍÍEester v€un neesters. Hij had orderícht
ontvangen gedurerde reer dan dert,ig jaar van 80

grote Íoeesters v:ut alle traditíes; hij was de

horder van alle werleveringslijnen. Hij was de

leraar van heel veel van de rnr levende ÍDeesters
van alle scholen.rl

studiegroepen

In Ársterdan zijn drie studiegroePen gefor-
reerd

I. BA.SIS.PRI}TIPES-BCEDIHS}íEGEP
Merdags crn de tree reken is er in de Marcus-
straat 2-ÍI een "basís-príncipes-Boeddhisre-
grepn. De eerstvolgerde keer is orp 18 mi;
aÍrnraÍrg 20.00 urr. De ondenrerpen die achter-
eenrrolgens aan de orde anllen kcnen, zijn:
,het l@stbare renselijke líchaan
{ood en rrcrgankelijl*teid
lí<anm en de ret van oorzaak en gevol.g
*lijden: de víer edele naarheden en het
adrtvcudige pad

r*ret qrderridrt van de boeddha: tpe rprdt het
beddtristisdre canor irgedeeld

te rngen yana: de negen niveauts van beoefs-
nrng op hetboeddhistische Pad
*ce vijf scholen van bet Tibetaans boeddhise:
verschílten, o\rereenkomsten en oorsprcng

*Ce dzogchen cnrerlerrerirgslijn: belangrijke
leraren - hn lerzen en onderricht
*Ce iconografie van het Tibetaans boeddhígre:
tpe rprdenboeddhars afgebeeld, ïrat zijn hn
attríhrten, $et betekenen de hcudingen,
kleu.ren, enz.

2. EGIIE.I Er.T IGëNDRO-GRCEP

De t*eede groep kcrut iedere eerste maandag van
de maard bij Gísela Prager (Sarpatipark 120 hs,
AreÈerdan) sarEn. Íbt ttsna Ís Dzogchen en

$6rdro.Deze studiegroep zan je aIs Ínternedi-
air lq.nrnen bescts-nren. De behardelde tekst is
trDzogchen en tQbndr.orr, een transscript van het
orderridrt van Sogyal Rínpoche. De bijeenkcrr
sten begíruren cm 20.00 uur, en de nadruk ligt
op het uitrgisselen van ewarirg.

3. IUtrTTIEIËSII'DIMRCEP
Bestudeerd rordt de nTsík Sm lib Dekrr: hêt
testaÍEnt van Garab Dorje, de trrcot ts<trr net
cqnrentaar van Patnrl RÍnpoche. Deze studie-
groep is alleen bedoeld voor degenen díe al
rreerdere keren hierorrer orderrricht ontvargen
hebben. De bíjeenlccrsten vinden plaats op

iedere eerste 
"$ÁaE 

van de maand; plaats:
Marcusstraat, tijd: 14.00 t-ur.

In Groníngen is er ook een studíegroep opge-
richt.
De volgerde bijeenkcret ewan zaL plaatwílden
op 29 rrei cm 20.00 ra.rr. I-bt is cm de drie
rreken, en het crlenerp voor de eerst volgende
keer is de trreede edele waarheid. t{íI je het
voorbereiden, dan lqtrt Je dat ret een boek naar
ker.rze doen. Op 29 rei ís de bijeenkorst bij
llynke VaIk, Steptenscrstraat 15, tel. 050-
E3s&.

In het zuiden is er ok een groep. l{eestal in
Haaren. De DQiirdr>beoefenrrg tordt geÍEerF
schappelijk gedaan, en een bantje tet onder-
ridrt beluisterd. Bel vmr teer ínfonnatie tet
Tíneke Peeters (04O - 480117).



verslag van de coórdinatoren-

vergadering in Londen
Op 2 tln ó april vmd er ín ltanguay en ín
Lsden een vergaderírg plaats van Rinpoche ret
de coórdínatorcn \ran alle versctrillerde larrlen.
Ibt qderrerp sas de wijze Haarop de Rigpa-
organisatÍe vorm zal ÍÍDeten krijgen. Rinpoche
tEeft zijn ideefrn voor de toekcÍEt geforrnr-
leerd. lbt ís de bedoelírg crn de Rigpa-orBaÍri-
satie wat reer stnrctrur te geven, Voorbeelden
zijn: een vaste cursus-opzet, het aanstellen
van coórdínatornen voor ieder lard, en het
bEvorderen van de ccnmrnicatie tussen de landen
mderlirg.
Sogyat tneft zijn sctrÍrts voor zijn bezoeken aan
de versctríllerde larden qua opzet vastgelegd.
ninpocte zal voortaan ín ieder geval tveanraal
per jaar in ltederlard kcnen; \raatrz€m I reekeín-
de in het voorjaar, m I bezoek in het najaar
(bijv. October), verborden net zijn progranna
ín Dritslard.
Rinpoche wil val<er naar IrdÍa gaan cm onder-
richt te ontvargen.

In grote lijnen zÍet het prograuna voor de
belangrijke retraites gedurende het jaar er als
volgt uít:

,rlGrst en Niew{aar - wiaterretraite in
I{est-Dritsland

/rjanuari - Australië
,íIibeÈaans Nieurj aar- India
*Pasen - r"etraite ín Engeland
:tjuni/julí - retraite in IJSA

*juli - Australiê
*augustrrs - zoroerretralte ín

Frankrijk
*najaar - retraite in de ïlSA
teceniber lrdia.

I.ta de zcnerretraite zal raarschijnlijk ter
plekke reer een reeting v@r coórdjaatoren
plaatwirden. n:npocte wíl dan ook begínnen ret
het traíaen van leraren en de therapíegroep net
EVa Jansen en llans l(nibbe voortzetten.

het iaternationale Rl@A-centn-rn i-n Ionden

Tot nu toe is €r voor dit project (het aanko-
p0[, verbouren en inrichten van een pand dat
zorol tls nationaal centrum voor het Verenigd
Xoninkrijk en als internationaal centrum gaat

dienen) in totaal f 129.000 ontvangen. De

herkomst ervan is als volgt:
ur( f 47.000
ll-Íluitsland f 32.000
Hol land f 7.650
usA f 6.600
Zrritserland f 4.000
Aust ral ië f 2.000
rest v. Europa f. 1.725

Het beoogde pand, 'ïhe Citadel' is nog steeds
beschikbaar. tr nordt echter naar alternatieven
gezocht, bijv. een kleiner pand.

Tot nu toe is dit aanzienlijke bedrag hoofdza-
kel ijk binnen de sangha opgehaald. In de

tegenroordige fase is nen nu van rnening dat er
ienand zich full tine met de fundraising bezig
zal noeten houden, bijvoorbeeld om potentiële
gevsrs zoals bedrijven en andere instellingen
aan tc sprekan. Jíen is nu nog op zoek naar
ienand ! Voor roor infornatie kunt u Rigpa-
Londen bellen: tel. 09-441'4854342.
llet beoogde bedrag yoor het internationale
centrun in Londen is f 900.000. Ur donatie kunt
u naar Rigpa-Londen sturen:

RIGPA

14 St. Paul's Crescent
London, llfl 9Tll
Enge I and.

fet aan roepen van de Lam

Bij de laatste retraite in Cornwall heeft
ninpate ons l-t volgerde gebed gegeven, crn bij
rIÈt aanroepen van de Laoatt Ín te voegen.
Dit gebed is een inraocatie van Dilgo Khyentse
ninpocte en kcrut. aan het eirde tussen het gebed
aan Drljcm Jigdrel Yeshe Dorje RÍnpoche en het
gebed aan de Tsare Lana.

GYAL KIN YAB CHIK JEnIN JAíPE YÁ}G
Ihe one ard ofly fat]rer of all hrldhas ís
Manjushri
De enige vader van alle boeddba's is l,Íanjushri

TSur3 t'Íé cétÉ srÉ lsul KHyErrsE wÁtG
manÍfesting as the ínccrparable tlman rnaster
Janyang Khyentse llangpo.
die zich heeft gananifesteerd als de onverge-
lijkbare ÍEester Janyang Khyentse Wargpo.

DéÏÏ CHINIÁP TASII PAL GYT JOR

His blessirg emanation is
ninpocte Tashi Paljor.
Zíjn zegeneÍrie ermnatie ís
Rinpoche Tashi Patjor.

Dilgo

Dilgo

Khyentse

Khyentse

SOIIíA IEPSO S{YAB PE TEN GYUR CHII(
To yol I pray! l,lay yo:r lífe be secure aÍd
firm.
Tot u bid ik! l,Íoge urc leven veilig en standvas-
tig zijn.

Geschreven door tgcelf op vetzoek van zijn
Vaj ra-broeder SogSral T\rlhr.



verslag van de cottrdinatoren-

vergadering in Londen
Op 2 t/n 6 april vond er in llerquay en ín
Iorden een vergadering plaats van Rínpoche net
de ccËrdinatoren vÉul alle ver.schillerde landen.
Ilet uldenerp $as de wijze waarop de Rigpa-
organisatíe vorm zal npeten krijgen. Rinpoche
heeft zijn ideeirn voor de toekcrst geforml-
leerd. tbt is de bedoelírg cm de Rigpa<rgani-
satie wat ÍEer strarctr.urr te geven, Voorbeelden
zijn: een vaste cursus-opzet, het aanstellen
van ccËrdinatoren voor ieder laÍd, en het
bevorderen van de ccruruÍlicatie tussen de landen
mderlirg.
Sognl heeft zijn sctgna voor zíjn bezoeken aan
de verschíllerde larden qua opzet vastgelegd.
niryocte zal voortaan in ieder geval tveemaal
per jaar Írt tlederlard lrcnen; \raarvan I reekeín-
de ín bet voorjaar, en I bezoek in het rujaar
(bijv. October), verborden net zijn programa
ín Dritstard.
Rinpoche wil val<er naar Irdia gaan cm onder-
rícht te ontvangen.

In grote lijnen zíeL het programna voor de
belangrijke retraites gedurende het jaar er als
volgt uit:

*fterst en Nieu{aar - winterretraite ín
West-Dritsland

*sjanuari - Australië
,íIibetaans Nier-nrj aar- Irdia
*Pasen - retraite in Engeland
:tjuni/juli - retraite in IJSA

*juli - Australië
*augustus - zonerretraite iÍr

Frankrijk
rrnajaar - retraite in de ïJSA

tecqnber lrdia.

I{a de zcnerretraite zaL waarschijnlijk ter
pfekke reer een reetÍrg voor coórdÍnatoren
plaatwÍrden. Rírpoche wil dan ook beginnen mt
het traínen van leraren en de therapiegroep net
EVa Jansen en lbns Knibbe voortzêtten.

het ínternationale RIGPA-centn-rn in l-onden

Tot nu toe is Er voor dit project (het aanko-
pen, verbouren en inrichten van een pand dat
zorel als nationaal centrun voor het Verenigd
Koninkrijk en als internationaal centrum gaat

dienen) in totaal f 129.000 ontvangen. De

herkomst ervan is als volgt:
ut( f 47.000
l-Duitsland f 32.000
Hol land f 7.650
usA f 6.600
Zwitserland f 4.000
Aust ral ië f 2.000
rest v. Europa f 1.725

Het beoogde pand, 'The Citadel' is nog steeds
beschikbaar. Er rordt echter naar alternatieven
gezocht, bijv. een kleiner pand.

Tot nu toe is dit aanzienlijke bedrag hoofdza-
ket ijk binnen de sangha opgehaald. In de

tegenroordige fase is nen nu yan mening dat er
iemand zich full time nret de fundraising bezig
zal noeten hoqden, bijvoorbeeld om potentiële
gsysrs zoals bEdrijven en andere instellingen
aan tc spreken. Jíen is nu nog op zoek naar
ienand ! Voor reer infornatie kunt u Rigpa-
Londen bellen: tel. 09-441-4854342.
Het beoogde bedrag voor hat internationalE
centrun in Londen is f 900.000. Ur donatie kunt
u naar Rigpa-Londen sturen:

RIGPA

14 St. Paul's Crescent
London, Nfl gTN

Enge I and.

het aanroepen van de Lara

Bij de laatste retraite ín Cornwall heeft
ninpocte ons het volgerde gebed gegeven, cm bij
rltbt aanroepen van de Lanatt in te voegen.
Dit gebed ís een írwocatie van DÍ1go Khyentse
ninpocte en kcrut, aan het eÍrule tussen het gebed
aan Drljcm Jíg&ef Yeshe Dorje Rínpoche en het
gebed aan de Tsale Lana.

GYAL KIN YAB CHIK JETSIiN JA{EE YÁ}G
ïhe one ard only father of all hrtdhas is
Manjustrri
De eníge vader van alle boeddhars is Manjtrshri

lStlG l,té GélIé SfÉ TSUL KHYENTSE lIÁI.r3

manifesting as the ínccnparable trLlníut rnaster
Jaryang Xhyentse l{argpo.
die zich heeft genranifesteerd als de onverBe-
Iíjkbare ÍÍEester Jaryarg Khyentse Wangpo.

Dért CHINT^AP ÏASII PAL GYT JOR

His blessírg eroanatÍon is
Rinpoche Tastri Paljor.
Zíjn zegenerde ernanatie is
Rtupoche Tashi Paljor.

Dilgo

Dilgo

Khyentse

Khyentse

SO[.}TA IEPSO S{YAB PE TN GYUR CI{IK
To ycu I pray! l,Íay ycur life be secure and
firm.
Tot u bid ik! !,!oge tnr leven veilig en standvas-
tig zijn.

Geschrerren door tgrzelf op verzoek van zijn
Vaj ra-broeder Sog5ral Ïrlhr.


