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Drinking the Nectar

of the Dha rma

Practical Advice ard G,ridance an InÈegratílg
Dharrn arË Life

Tnn learnitg is tpt a mtter d wssing
infotwtiqz, htt af discottittg scthirzg tlnt
really fits yan an i-s rea77y useful in ya.r
7i-fen Sogyal ninpocte

It is ofÈen said t$at ycu do not haze to roake a
ccrqplete change in yo.rr lifestyle ín order to
practice ttre Dharma. ïïE task of tbe practimer
ís trpfold: to learn tss to make the teachírg of
hddha rprk in tleir life ard to fírd cut ts to
stnpe tteír life in order to Ítríx ít wÍth the
Dharma.

A tradítíonal e<arple Ís of a bee, wtp errtracts
tte pollen frcm tle hearÈ of a flcrrer. It is rp
to r.rs to |tdrink the nectar of tle Dhanmatr, Èo

distil tle essence of each practice, ard draw
olt its ínner pcnrer to help cu::se1ves, ard o-
thers, to vprlr trith t}re specific pr.oblas er
ccuntered ín eve4day life. ftru:gh díscorerfug
a deeper, perscral resonance, ttte practices
preserrt a very real reans of processÍng erptio-
rnl problenrs ard transfomírg difficulties rE
face Ín life.

Many people, partícularly tlnse vtp have been

follcrrírg tte Dharrna for scre ye€rrs, also feel
tte need to rmke a clea:ier choice abcut wbat
directíon to take ín their lives, ard erzen nhat
kind of life to lead. In the absence of any srch

directicr, ttere ís a terdency to fa1I in old
pa.tterns, arrl to lose any irdeperderrce by src-
cuóíry to external influences, takfug elpe--
rÍences as solid, ard getting lost in distrac-
tion.

DrarÍrtg upon rearly trnnty yea::sr erperience of
tivíng ard teachíng in tbe nest, ard upm tÏe
specific advice be has sbared wittr students, irr
this new series of teactrÍngs, RÍrpetn will also
stsr tsc Dharzoa practÍcrers can develop an
orrerall visiqr ín nhich teachings ard practice
really rerge vith tlnir eve4ntay líves, allcr*
írg thsn to have theÍr real effect ard bear
fnrit.

Integratícr ÍEans etpardírg cters vísisr to be

able to skillfully r:se practice Ers a tterapy,
ard qlers life as an envÍrorrent ard irspira-
tíqr to sr.pport tle practice. ltese two wÍll
determire to tihat srtent a person can $rccess-
fritly integriate the Dharma ín tleir life, for
as Qalm Yang Ginpa said: rlt ís not mrch help
tlle teadring beiÍtg Dzogpaclrenpo, ít ís tte
persdl tiat re€ds to be Dzogpa.clrenporr.



zelfrrcrtrcr.*n besint te nelen, cntst:at er
en irerlíJke g1Íalach, cÍdat Je Je zrivere
nah.ur beSint te enraren. Er Ís vergeviq. tlÍe
vergeeft ? JLJzaLf.. Vergwirg kcrd. tnn Jezelf,
br dsa be€fíÍg. fb bbben lEÈ nodi€ crn al-
tÍJd rct anze basis, ret cnze nattlrr in ccn-
tect te sÈ8an. lë mten daar echt rnar terug
8aan.
Trdra le ccntact hebÈ tet je nah.n:r, kijk je
teel arder:s tegen de d:rgen aan. Dezelfde ge-
velens en gennarrcrdirgen, die rprrmal ge-
sproken Et ego geassaieerd rcrden (de skan-
aaq), zijn als ze ret Vísie nerbcnden srden,
firrdaenÈeel tetzelfde, ÍIEar zz zíjn gezui-
verd. ht is lEt principe nan de verschillerde
noe'*lhe-fanilies. Je zíet de dirgen zuíver.
Er \relt daarqo veel reer te antdekken aan de

een nieuw cent rm
Bínnen een jaar rcet Rigpa vertrekken uít de
l.Íarcusstraat. lbt pard rrcrdt nare1íjk gesloopt.
De financíële qdersteunÍng rroor de h.nrr van de
mditatienrirÊe daar rlclran deels van maardelijke
donaties. Die rraren op zich níet voldoerËe cm de
maardefijkse kosten te betalen. De rest rprd
gefínancierd uít de Ínkqreten op de verkoop van
artÍkelen zoals transscripts, vierook, e.d.

ltij zijn rru naarstíg op zoek naar een nÍer.ure

nrírste. 7a,Ls scnrnigen van jullie al Leten,
hebben tre mderzoctrt of het voor Rígpa rqelijk
zan zíjn cm een groot pard aan de Prínsengracht
te tlrren, naarin tot rnr toe de Da Free Johrr-
groep zat. Ië hebben voorlopig vanrege de g5gan-
tische finarrciële verantrpordefijheíd en de
korte termijn rraarirt de organisatie rqrd rrcest
kcÍrEn, afgezien van dit project.
tfij hebben Sogyal Rinpoche re1 op de lnogte
gebracht. Hij was het eens rct het zoeken naar
een nieture reditatÍenrírnte, en varruít dezc
inspiratie zÍjn rre nu van plan verder te zoeken
naar een arder pard.

De fínarrciële sÈeun dÍe \È nu maaniefijks
ontvangen voor de nrírste aan de l'íarcusstraat is
ÍoíniÍnaal. Díe nríruLe $"as erg goedkoop, de te
lrcrstige ruíÍste zal urgetwijfeld neel reer gÉurn

kosten. Daarcm nodigen wij degenen, díe al toe-
zeggírgen voor de Prínsengradrt hebben gedaan,
èn arderen, uít cm vanaf rnr alvast h:n steun te
betuigen door een rnaardelijlcse donaÈÍe van

f ?5,- te doen.
Op die wijze krÍjgen wij ínzicht jrt onze fi-

nancíële mgelijlóeden bij het zoeken naar een
nietnr nrírÈe, en terrens de nodige finarrcíëIe
arrmlag voor het betreklen v€ur een nía-ur garË.
Daanree zíjn od( de nodige kosten garceid:
over:ná[rE-kosteÍr1 vmrschot ha:r, ínríchtirys-
kosten, enz.
Bíj voorbaat hartelijk dank voor w bijdrage.

IIc dmatíes lunt u orrernaken op:

postgircnrrer 353. 37. 36
È.n.v. StíchtíÍA Rigpa
l{arcr:sstraat 2 II
1091 lK ÁÍEterdan
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beoefeníng als je die cp een ct-atieve rsnier
begint te den. En a1s Je probeert cm de beteke
nis ervan te begrijPen, rcrdt l-t van tepassfug
op alle sítuaties en crstardigheden

* tÈ t<enren relatie,re en absolute beefenírg.
In de abolute beefenirg laat Je Je geest
nsten in zijn Ere rlaÈur. Relatieqg be€fenÍ4
is altiJd verbcrden aan êen bpaalde vonn
(letten oP de ader*ralírg; Entls recltatle;
visralisatie).
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lbrth Sogral girg Eh.deren bij de grote Jany-
ang lQt5lenÈse llangln, bij Patrul Rinpcte zelf ,

bij Jqën l(mgtruJ., bij UiÈaD en bij llyala
BeÍB Dildul , een reester die het regenboog-
lichaaa \rerkreeg. Tertën Sogral qrtdekte een
grot aantal dmr PadmsaÈrava verborgen
shatten (terrn's) die Ín de 20 delen rnn ziJn
Verzaelde lbrt€n gehndeld ziJn. HiJ rerd ook
de perscrlijke lam en vrierd van de )CIIe
hlai Lam. lbgen tct eird rnn zijn leven vroeg
TrftÉ Ápé, één \nm zíjn tree reest naaste
leerlírgen, tgn rqar zijn tekcrnstige irrcarna-
tÍe geboren zcu rcrden. Hij antwrdde: mijn
lrrcarnatle zal eníge tiJd nlet l<cren. Mijn rol
ín Tibet Ís feiteliJk beëÍrdigd. In de tel<cÍct
aL niJn crderricht ín de Esterse leden
plaats viÍden.

Deze details c ter lbrt&r Sgral en diens leverr
k@n van de ltderËaagse Dogchen<eesLer
ltt'ctul IAEnpo Janyang Dorje, die een leerlirg
rrs van TrftÉ Apé.

Toen ik (Sqra1 Rinpocl-, red. ) qrder
erdrkreeg Í.k een leeneester en began ík 12

u,rr per dag t€ shrCeren. Eerst leerden tt lezen
en sctrrijven, pcËzie en dran, daarna logíca en
rcta$grsíca. Mijn ÍE€ster rcrBde ervoor dat er
geen mirnurt rrerloren grrg. lbt girg er strcng
aan toe. lbn ls str€r€er ret ircarnatÍes crdat
er leer rran ten rnrectrt rcrdt; odc rcrden ze
mderrezen nanaf zeer Jcrge leefÈiJd. Oo t€
\r@rlrcÍEn dat lEÈ Je naar Je trcfd stiJgt,
betrardelt Je leer-<eester Je als een teel rcr-
mal lerurd. De stu{ie es erg reilijk, en
groot deel beEtcd uit tnt ult Je trcfd leren
van gesctrriften. AIs Je nÍet ÍJwrÍg geroeg Esl,
kreeg Je te mken Íet een cntsÈ€Íde leraar.

In de vroege vijftiger Jaren verslecht€rde de

situatle in Oost-Tibet sel. Mijn reester tas
een van de eersten die Ktrro rnrlÍet, en naar
centraal Tibet giry. Veel lam's votgden ziJn
vorbeeld en cnt$apLen rlaetrCoo5 odc. Jrnyang
I(tryentse vilde al een tele tiJd q pelgrirctaht
naar lrdia gaen cm de ens van ziJn eigen rees-
ter te vervuJ.lerr de tcilige plaatsen rnn loed-
dha Èe bezeken. Odr erd hiJ officieel dor de

kaÉry rnn Sildcim uítgenodigd, aargezien hij de
incarnatie Es \ftrn Lbals{in }lrdrtra JÍlsDé, een \ran

de grote tciligen van SÍIdcim. DeÉraltre vertrd(-
ken re in 1954-55 naar centrael Tibet. harna
rerd besloLen am door te gaan naar Sildcin- Toen
de crctardigheden in Tibet nerslechterden, b
sloÈen rp cm nog níet t€rqg te keren en cnze
pelgrirctelrt te verrnlgen. Hijn reester cner-
leed in Silddm in 1959. Hierna velden veel
Esnsen cm ttE teen, mijn rrceder inbegnepen, dat

ik Egels tpest leren en m de cÍEargs\rorrrEn van
de bitenrÈreld eigen rcest rsken. Ik begcn nijn
Esterse studies tenrÍjl il< tegelijkertijd nijn
eigen qleiding vervolgde b{ ardere @esters,
vrcral Z.H. Drljcro RfupoclE en Z.H. Dilgo Xtry-
entse Rinpocte. Dilgo lQryenÈse iËs een van de
crdste leerlirgen rnn nijn reesLer Jaryarg IGy-
entse en is thans de grotste lerprde belicba-
nirg van DogctEn.

lbt ís interessant dat er geen tijdsbepertcirg is
voor transojssie. tbt gebeurt t*rcrtdurerd, ?cI;;
aI Ís nijn reester niet ficbrclijk bij trE.
Sids de tijd dat híj orerleed - ik ss ten rng
erg Jcg - t=b ÍJ< c gerealiseerd elke grote
irn'lcd hij cp rc teeft gehad. I#t ms door tgo
dat ik bijrrcorbeeld Drljcm Rinpahe, tet tnofd
van de ltyírgru Sctool crrtrcette, die ík laÈer
gedureÍde 6 á 7 Jaar rnn dienst es als \Ërtá-
Ier. Door de begeteidirg en vrierdeliJlóeid van
Drljcm Rirpoctc, otuildcelde tnijn begrip \ran
Dzogchen zídr. Hij ínspÍreerde trn, en zette re
rËn cm cnderictrt te geven.

' ', rsË* o,.- A .;dicsi$

Ik bezrcht een katholie&e sclml in Irdia, en

studeerde daarna IdÍesê fllcofie aan de uni-
\rerBiteít \ran Èlhi. Daarna crtving ík een
strdiebeurs tran tet llinity College in CadrrÍd-
ge, rBar ík vergelijkerde religies girg stude-
ren. Ten de Dalai Lsm vrcr de eerste mal
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De retraite in Kir$heim
&te.....trc.. ... tnréé6éééé .....klik.....
. ...de groepsfoto; nigp-sargtta' jannri 1990.

tbt historísch ruent. Een níer.ry jaar, een nietr
decerniun.
VierhorËerd boeddhÍsten oP een tlad beíJsd
teureltje bíj een lo.ursEeer, een hotel, w}an-
tíehrisjes.in tte raiddle of ncnter"e;
nismrdstard in het oosÈen van l{est-Dritslard.
The natural bardo of ttrís life.....
Rjqocháóóóóése. . . . . . . . .

Vór de jaarwisselirg heeft Ri-npoclre uitvoeríg
onderricht gegeven qrer de negen yaÍrars.
ltraarrnate het vorderde rrcnl óridefijk dat diÈ
orderricht belangrijk is ('wfiy do tre have to
learn all Èhis?'), dat ons eígen spirituele 5nd
alle negen yanars belichaaÉ en r,elke plaaLs
Dzogchen bínnen die negen yanats inneed.
Ook rordt steeds duídelijker dat het al hee-
rrceíIíjk is een Hírnyarn-mtivatie te hebben en

te hcrlden. dat tlínayana helemaal niet zo rklein'

ís a1s rre scns vanuít onze aspiraties gercígd
zijn cm te denken, dat Íet het fi-rndaent is,
de basis van qtze beoefenirg.
Echt los laten, echt vrij rrcrden van gehechtheid
aan de trensen en de díngen in dit leven
is best al een bele klus.

IJe hebben toevlucht gencÍren bij Khenpo, qrtroe-
rerde yogÍ-geleerde.
Als de groepsfoto is gencren, zegent hij roijn
rnala.
HÍj spreelrt de mantrars, blaast erop, stopt er
beel veel liefde ín.
Van het zitten rct tsa is rre vooral de nr!Ê.e
bijgeblwen.
EÍrdeloos veel nrfuute, rnaar od< een op aarde
kcren. Spaiio:sly gru:nded. . . . .

Zijn mderricht raakt re door de directheid en
de crgelooflíjke eervord erran. Alles is duide-
Iíjk, ík lijk níet rreer uit het hier eu mr teg
te slaan. ... . .tbÈ ís zo sírqpel rrat hij zryt dat
Ík rre niet kan vrcrstellen mit reer in sarsa-
rische cirkels Bevangen'te raken.

De jaar:wisselÍng. Ifet feest is goed' Oo tsaalf
u:r doen re practice op de dansrrloer'

I(tnnpo zirgt een blessíng die ik nooit zal
vergeten. . . SoryaI qóelst iedereen,

spontaan geef ik tgn een ?E:rL--....be1argrijk
die lictrselijkfeid.. . ook di' een eeurígheíds
ruent...

-->

Als Klnnpo weg Ís, krijgen rc sÈeeds neer
oderrictrt; lpofdzakêlijk cnrer de ba:rlo's.
Ite bardo of ttrís lifer, 'the barrlo of dyíng',
Ithe ba:xlo of dbarnÉttarr rthe barrCo of beccrnir.^'
Gedurerde hêt orderricht over rthe bardo of
dyírg' begíÍÍt-het allernaal heel araar te scrden
Nat re \.eínrS practice doen en door het
gebrek a;m anustof ín de ntírule vaar v,e

zitten, fijlÈ het allermal nog veel erger dan
bet naa::sctrijnlíjk is.
Soryal wil duidelijk íets aÊnaken,
deze tocht door alle tsuspensions in betrreenl
tot een goed eírde brengen.....
Ik sterf door gebrek aan z-ul:stof, Ínaak rthe

bardo of beccmÍngr niet reer tree.....
Víerfprderd fiEnsen ín een te kleine nrinÈe
hebben níet genoeg lucht.....
Negativíteit antlaadt 2ich.......íedereen dÍe
het nog niet ms rcrdt ziek. Veel getnest en
geproest..,..

Later (veel later).....Er is toch vel veel
gebeunl deze retraite. Ook al rras lret z*aar'
ró is er veel duídelijktEid en rzoelt het lícht.
l{eer begrip vat betreft de kleÍne veranderÍngen
en de kleíne verlíezen in dit - mijn - leventje,
tne het allemaal een voorbereídírg kan
zijn.. . . .
Er tnt nog vner ietsje duidelijker gekregen

tne belarrgrijk het is die geest te kenreen

die het allenraal bepaalt,de natr.lrr van die geest
te ervarm, de enrarirg te koesteren, deel van ms
te doen rrcrden.

Aan het eird van de retraiÈe vat Rinpoche

a1les sat zo ínganikkeld en uítgebreid
en íntellecttreel leek, saen toÈ

íets teel eewcudigs en ccÍPacts
Et \È geÍDald(elijk rree lannen rsen
en sat goed tranteerbaar ís.
Er zo t<cm Ík tenrg ín Arterdao;
gegroeid, redef íjk Aen en ontspannen en

vooral. . ... roirder bang.

Goed Ín het hier en nu rzoor mijn doen.

thank ycu RÍnpehe, tlnnk ycr seÍtgita

Jolanthe Berretty
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aanbevol en tapes

Door Sogzal Riryocte aanbevolen tapes van het
jaar 1989

Bardeteachíngs (Ll/4 + l2/4, Kinich, 3 tapes)

Bnngrng tte Absolute to the Relatíve
(L6/4, Berlijn, I t"p")

Meditatiqr ard E\reryday Life
(2I/4, Disseldorf, I t"p")

Grru Yoga
(6/5 + 7/5 + 3I/5, Paríjs, 4 rapes)

the Q:alíty of Listeníng
(26/5, Str€Ádshrg, IJSA, f t"p")

Sí4plifyÍry q:r Líves
(27/5, Straudshrrg, IJSA, f t"p")

hlddhíst tenre & practices
(27/5, Strqdshrrg, IJSA, I t"p")

Integratíng Practíce ard Lífe
(2815, Strcrdshrrg, LtrSA, I t"p.)

Ibík Sm lle Del(
(18/8, Les EquÍru:sses, Frankrijk)
(atleen voor degenen dÍe hier.orrer al
eerder mderricht ontvangen tebben)

Ïh'veos zijn de rcIgctrte t4ns \s.hílóa^r:

* IlE 4 causes of renr:nciatíqr
(14/2189, Parijs, I t p.)

* tEórdro (qrderridrt)
(26/4/89, Parijs, 2 tapes)

* Vaj rasattva-beoefening geleid
dmr Sog;zal Rínpoche ('89, I tape)

* lQórdro-beoefenÍrg ('89, I Èape)

De tapes zíjn te bestellen bij Míke, tel. 02È
1@.940.
Ze kosten f tOr- per stuk. Daar lrcÍEn de ner-
zendkosten noS bÍj.

Te Koop

De volgerde troeken, transcrípts en soorten
wierook zijn tc l<oop ín de Marcusstraat, of Èe

bestellsr per telefoon (020-92. 33. 84).

Beken:

De TÍbetaanse agerda
(van het llzeren Paard-jaar 2117) f 12,50

fte ercellent path to enlíghuent
door DíIgo KhyenÈse ninpocte f 22,50

Dzogchen en Paónasanbtrava (in bestelling)
door Sog5ral n:ryocie f 20,-

Three essential advíces on reditation f 3,50

Ngórdro practice (+ callíng the l-{oa) f 5,-

Longcten ÀIyingthik l.Eórdro f 7,S

tascripts:

Understardfug deattr, helprng tte dying,
10 & 11 nei 1988 f 7,50

Hittiry the heart essence 7 d$. 1987 f 3,50

Arakenhg the heart, healirg the mird,
8 dctober 1987 f 5,-

Tibetaaose vÍerodr

Draak
Ccle doos
Medicinaal

f 15,-
f 8,-
f 6,50
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