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Het qngaan ret woede

Gft fs en gdeelte ult de lelng die furalRittpln q 12 srlptoÉrir in Arl'is lreft gq*en)

Er Ís geen unl antrcord op de rrraag fne Jerct roede rcet rer*en. Er Ís heel et _ cm het
zo te rpqnn - noorbe- reíderrt rerk te den, het
rcetË, mt tiJd. Boyendien heft een tBp",lde
rethode niet noodzakel{kerwíJs noor iedereen te
rer*en. Of Je lnhÈ eelr Gtltode, ÍEer Je hnrt talo
nog niet tepassen, Je níst nog de EardÍgtEíd
de rcthode tepasbaar t€ mkeÍr. Daarcm speelt
uitbcdírgsvernogen of gedr.fld een belangriJke
rol, gedtrld te tebben ret Je eÍgen rude of ret
mt dan ook.

Ibt gaat er niet cm, nÍet kËad te rcrden.
Ibt probleen Ís niet ?,o zÈet dat die ganelans
odrcrcn.... l{atr^lrrl{k zcr het tEt beste ziJnrrclt h*aad te rcrden of Je lc*aadhejd terminste
níet te tcnn; dat zcu fantastlectr ziJn, í-q"

Jrunr geneg Ís dat erg rcílíJk. tbt gaat er
cm te je er ce cÍ€aat. Sac rcrd je lmad q
Í€ÍErd en dan gaat het errn Et Je ret die
kmadteÍd doet. Crises Ín relaties, problerren
mt arderen hrysl tEel ríjk ziJn, tEel
inspirerent als Je reet lpe Je er ree h.urt
*rken. Er is een tele lcractrtÍge ercrgle ín
crisissÍbratles. . . . .

In de eerste plaats Ís lEt, denk ík, goed cn
teng te l<cÍEn bÍJ JezaLf als Je k*aad rcrdt.
Ibt ls níet zoznr hpadfeid op ëÍl ander. Dit
Ís naturrlÍJk eÍfiJk. Ik spreek over iets dat
Je zan lonrnn den; lk z4 nÍet dat je s.rcces
anlt hebbeÍt. Je zan het h.nuen proberen. Of als
het Je niet lrrkt op tnt menÈ dat Je kmad
rcrdt lq'tn Je tet terrainste actrtcraf doen;
teqggaan naar Jezelf en kÍjken sar het vadaan
ksÉ, of le en mt tet is. tbt gaat crn tct
mtwildselen nan een s@rt toeganendheÍd, een
ntÍde geven aan, een verrelkcren van Et rroor
ernties er dan odr oflrcrnn. Drlzz truding of
tnnier nan benaderen lqm Je op alles Ín tet
levrn toepassen.

Als Je begint te rediteren kcrnÍl er allerlei
gedachÈen ecr €ÍDÈies op, die een soort obstakel
g&m \rotÍrEn \r@r Je rcdÍtatie. È algemrn
terrtens ls de gedadrten níet te rÍllen, ver. ?E
af te vlllen, EÍrr zE gaaÍl nÍet Eg.
Integendeef ; tre reer Je van zc af. víL, hoe mer
er kcrenl In plaats daanran stel Je Je q a1s
een chanmrrt€ gasttner of -vrcrr die alle
gedeóten ecr €ÍDties verrelkcÍÈ als rceilÍJke
gasten. Je blÍJft geml chanmnt. Dat is
prostraties d€r, dat 1s brigen.

AIs Je Je leadtnid ?D gaat benaderen,
gebeurt er iets ínteress:mts; het is alsof de
hcrdírg van de hnadteid besint te verarderen.
De hcrdÍry \ran k*aadheid naar jcu toe
\terardert, crdat er in jqr een versctuivílg
tneft plaats- gamden. Er is uat nrírÊe tussen
Jcu en de lqadheid gêkcrrEn, de dingen beginnen
te passen. Eerst paste het niet. Scrre rcet je
een beetje sctrrdden voordat iets ergens in
past. Als Je mt reer nrirÉ,e begint te geven
dan focr.rs Je níet zuzÈer q de gedactrten en
eroties trar ap Je charnnnt-ziJn.

Als Je lead bent is het tnel goed cm ee!!
ctHe te t€ passen cu Je nan lmadheid af te



gárel n@r hmr, een dêrde ls mrm, \rcdent.
Sc rerlt eaq tea beter dan êen pensban.
Voral, als lmnd geesteltJk door een crisis
gaat, is lnt nor een perscrcn \reak tê rciliJk
cm te hanteren.

Als Je nan Jezelf eet dat Je scr ernnn
uede- uítberistÍryen lcbt, hn Je Je partrer of
rnnsen, dÍe tnt nfbft rnn Je rrcede zcuden
lqÍrÍEÍt rcrden, nwrbereiden, 

"rd.el 
ze begrÍp

hnÍren crtrríldrelen nrcr de situatie, zrfral ze
reten dat 7,8 zorn uitbarstÍrg nlet serieus
meten netlen. l&!:sen dÍe lamad ziJn zeggen sm
dÍrgen dle zz nlet renen, díe Je nlet serÍeus
met rgen. Als de ander reet tne hij ret zorn
rcedeuitberstírg cÍD rcet gaán dor teel \Ëard€
te z$n op een mne mnier terrijl hiJ Jewde rel eerieus nê€ÍÊ, kan er mt nrird,e
mtstáan warín dê Fede nt kan hed"'en. Scrs
gaat tnt etgens cm als Je lmad belrt, wil Je
lete duídelijk Gl@n. Als dat odr gezien en
be\restÍgd rcrdt, lrcrd, er nt nrÍrd,e. Scrs gaat
tet cm lets tnel kleins en crbelangr{ks en
begrfJpt dê arder dê redêlt \roor ?D,\
uitbarstÍrg nÍet. l&ede teeft odí helamal geen
reden; tet gebanÊ geffii. tbt barst uit, zoals
een nrlkaan uitbsrst. Als de arder op zorn
EEÍtt, begrlp tneft antstaet er Gteen
danlóaarheid \roor dat begrlp, cÍltstaat er
ruÍË,e nor rnrurtschrldigtry en nergevÍng, lonr
Je gaan praten en tob leer 'egrip ltcen.
BegrÍp Ís \rergevelr znáer respect te
nerllezen. Ib llefde en l-t respect blÍJven
tntzelfde en er Is vergwing. Er Je knt elkaar
natwrliJk cdrlzen eÍr mlssctrlelr s:rrEn eenÁr eeÍr
beoefenírg doen. In goede telatíes kan zorn
ultbarstíq aanleidírg z{n nrcr een nrmntÍsctr
dÍrcrtJe bij l€arsfÍcht en êen mrm gesprek.
IÈt turdt de relatle le\rend.
Èr nisschien rcet Je gemr êens op een lasselr
slaan. Japanrnrs tEben a<rn een errcnbeeld
van de baas Ín de w.c., rner ze tnel hard q
hÍlEÍr sllon cm dan reer êen en al beleefdteÍd
eo nederígheid teng te l<crcn. ProstratÍes den,
tnfÊ od(. Prostraties Ín ccÍóíaatie ret
lrcmisclE fiLE. PnoetratÍes, een beetJe bÊÍEgírg
en hror. En als er Eer rcede odrcÍÉ, probeer er
den naer tê k$ken. Ilxd tEt nlet vast,
adêrdruk tnt, niet, nerstÍk Jezelf nlet. Er als
êr een kleia beetJe nrlrÉe kcd, htn Je roÍsscfrfun
een beefening dm, en de boefeld&g qlcsen.
ht 1s t€Írtra, dat i8 VaJrayana. VaJrayana is
niets arders dan rliaedíg hardelen.

ScÍc teb Ík tEt gevel dat e Íets dírekts
nodíg fEbben ln ans lanen, daarcn sprek th zo.
llet leven is sc tnel reÍt{k, hatd, nnar gsft
prachtÍg. Als Je de veedigtEid tnbÈ k:n Je tnt
transforreren. ht ls et de becfeDtq Íg; s
vaardige etHe. l.íaar tnt beteft el efenÍng
cn ert<elíJk dte vaadígheid te kr{gen. Veel
reÍrsen relateren zldr aan dê \ron \ran è
beefenirg. ht Ís een nergíssfuE. Ib norn ls
slechts èen middel, tEt ís nÍet Eer tet

nr*el$k @ geat. lbe er Je een beefenirg
det, ln reer Je de betekenis gaat otdekken.
ScÍË heb Je bepaalde rnnrcfttÍrgen rran een
beoefeldlg mar tnt le\relr ts tcel grapig; tEt
felteliJke rêsulteat zan rel eêns iets heel
arders lorn'.n ztJn. n n sÈldent van rntJ bij
noorbeeld, had aft$d problamn Ín grepen; een
eoort teritorÍale problaelr. HU deed de
l{ardala oÊferande, marÍn Je alles -het
uninersn, de *reld, Je lÍdraar offert. HiJ
deed deze bêefeoirg HerddrÍzerd keer. Over
het atgemen \ret€chten rÉnsen ven &za
specifleke boefenlry det tet arroede eheft,
mar ín dÍt ganl ns tet r€sulteet dat tr{ zÍctr
reer e zÍJn gmk gírg velen ret ursen en
minder probllpn Ín een groep had.

tbt rêsrltáet ls Eer tet cm gaat. Als er een
zekere prifÍcatíe tsrcêg Ís gebractrt opent dat
echt een deur, heft dat een eÍliJkheid, een
bld*ade q. Ibanrn Ís tet zo belangr{k de
beoefenÍ4 ret een eeo geest te ds, er eell
beetJe me tc spelen, níet te strak t€ rcrden.
Itat vor bêefêníry Je d det, lrt gaat er cm
dat Je de betelsenis, de Víev van de beefeniq
gaat begrÍJpeo. Hce reer Je de beoefenÍrg det,
lre reer de Viey tn zie.trt kcd,. Elr'ron Ís er
alleen nog Viw, geeo beefenirg. En verblíJf Jegemn Ín die YÍer, Ín det aanrezÍg z{n. Er
ziJn tnel neel nerschlllerdê beefenírgen die
allermal naar hetzelfde leÍden: tnt openen rnn
die danr, ar-e deur.

Col ophon

De Rigpa NÍewsbrief rnrsctriJnt drie keer per
jaar. Een aban€ÍEnt k6t f É; per
kalerderJaar. BiJ opgarrc na I Jr:li bedragen de
ebmn€ÍEnÈslctên nor bet lqeÍde Jaar f I2r50.
Na opgane antxrsngt U een acceptginikaart.
I+t q?e8flelo, van een abcnrerent dielrt tê
geschieden v6ór I Janrari rnn tet nia.lc Jaar.

Ibt redactieadree is:

Stichtíry Rigla
pcthrs 17233

l00l JE Ast€Ídao.
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Dtlgo lGryrenterr rcder ns dq dctrter van êell
nlaister la lbrge. ZiJ haddên Ín totaal vier
zcns ên te\EÍrs enige dchtêrs. De cudste nan
de vÍer stierf t€t híJ nog Jarg ns. De tseede
tEette Stndrup; de èrde ms SanSÉ t{yenpa
ninpene en de vlede ns Dilgo l0ryentse. fÈt
laat€te mt de rrader nor zÍJn zocrs Enste ns
cm hêd<eÍd tê rcrden als een tullo.r, een
geïrrcarrnerde lau.
rbn paar Jaar later rrad er een aardbadrg
plaats ecr stortte tEt h.lis van de Dllgo farnille
Ín, EarbÍJ de grooËrnder, diens vrcrr en tr.rn
cudste kleÍnzsr cdsut. Juíst, in die tiJd
rnrbleef de :(V{e IGríEpa fUapyaU DorJe Ín
Dírrkclc, eelr plaats vlaló$. Er rerd eelt
bediede gesturd et tet nerzek cn biJ trn q
bezoek t€ llcen. Ib l{anmpa st€Ídê te, mar
aargezÍen lpt Tosr 4) us elr tÉJ het deÍl írr
h.ur hrls zan meten vieren, Ínforeerde hiJ of
dit rel ultJam, nr de grootanders q znrn
tragische mnier aan tr:n eird mren gekÍrcÍr.
ïoen de bedienden tgn verzekerden, dat dit geen
prcbleem es, aÍ lGmpa, dat als hij Losar
vierde, tpt eI an grot feest zqr rcrden en
hiJ vroeg trernel rensen er k!Ítien l<cren. De
bedíende 87, dat êr op ztJn nÍnst, haded
npnsen kcden kcÍEn. Er àrs lageÍr er hcderd
nrÍrsen. I+t festt\nl nrd op groÈe scheel
gerrierd in het Dilgo hds. IGrrEpa rerkte op dat
dit zeer voorspoedig nor de fmflle zcu ziJn Ín
de teksrt.
In tnt Dilgo gezÍn wrsr eeo h,rÍs-Len opgeÍEen.
b"E M, eelr aantal &@n gehad, rel&e tÉJ
gmliJk rerr de vader rrcrtelde. In zlJn
laatste drocn ftad hij de berode cyÉalen uit
het Bencten klooeter tnren spelelr ín tct Dilgo
hds en er Eren neel rensen tegestrod o dit
te lrren. Volgens tm lÍm dlt niets anders
betekenen rlqn dat de dêrde zsr de hrlkr nan
l{ye.npa niryoctp 5) rest, zÍJn, nÍens zetel in
Bercten ns. È rrrader ss rcêd€d. iAls Je nÍet
al zo veel Jaren b{ crs had gelrccd eo als rÍJ
elkaar niet al zo Lang en zo goed gekerd hadden,
dan zan Ík Je Herd acepslagen btrbelr laten
geveni, zaí & rnder ziedend. iJe kan rrpo. beter
Je rud hcrdeni. È LG belofde dat. Kort
daarcp ectrter gaf f.allEpa en rnrklarfu€ uÍt,
naarin htj stêIdê det dlt kid l$/erpe nireoctre
Es. lbt viel de wder aaar (m tgn aan tnt
klrcter ef te stean en tÉJ ms zeer bang dat
z1Jn vÍerde zsr odc zan rcrden opseëÍst als een
trilhr.
lben zlJn vierde zur, IGSrcntse Ringoche, nog in
ziJn mederre ach, zat, glq de fauÍlie op
bzck bU Mípheo nineocte. Deze wq de raader,
of ziJn vrtrrr mÍ€er ms. HiJ gaf dit ta en
ziJ vroegen of de baby an zoo of een doclrter
ut zíJn. IËt i.s €l zfin, en tnt Ís belargrÍJk
crl nÍJ mniddelfJk te laten reten als tr1J
geboren ts. HiJ gaf de mêder oen
protectlekmrdJe en zei dat zÍJ een t'edierde
naar ta te reet€n Eturo q de d:g dat ze

@st be\lialla. HiJ gaf tar ook mt !íanjushrl
pIllen sr € aantal atren \rmrerpeÍr. e tEt
EcnÈ dat Dllgo lo5,€lrts ninpoctp geboren
erd, schreven ze de lett:r Érih q z$n tctg,
rrg voordat h$ mt van de rcederclk gedrurlren
hed. lle enfue tiJd nrcn ze tm ree naar MÍphau
nfryeb. Ufpha za| &t tÉJ a specÍaal kÍd
ns. b vader rnrtelde tm, dat hfj rnnaf zlJn
geboorte faÍ€ mrt tnar had gebad, dat oner
ziJn ogen hÍ.q eo hÍJ vreg of hij tEt af rrst
knipen. il\ber, ra| !íiÉaa niryatre en tÉJ
vloctrt tet zelf Ín viJf strêrtgeo Ín de vorm van
een l{anJushr1 diadeem, naar Chirpse traditie.
HiJ gaf tE de nasn trashl Pa{or. Ibt is eelr
intÍáse gffirt€ o biJ de geboorte nan een kird
een feest te ganen en ó:s gaf lííphr! runpoctn
het kjrd trce trdes, a damru ó), een bel en
een vlerlcante lap gele zlJda. Toen ze MiÈar
noor de trcêdê mal eeu bezoek bractrten, gaf
hiJ tEt kírd een líanJustrÍ fnwijdiry elr hij
sprak: iln el Je toekcstige lanars zal ik voor
Je zorgeni.

Ibrdt rrcnrclgd

t) clËp&F cermlereester
2) prrÈe- ritrrle rnas
3) nyerpa- itanaderÍrg'r, één nan de drie fasen
(tenaderirgr Er flIlry en actÍvítcit)
nan rccltatÍ€ dle verMen ls aan de
qbcrrfase \ran sadhana beefenÍry.
4) LGar- Tlbêtaans NiarJaar
5) $rcrya ninpoch- de eerste Sangé t{yerpa
niryocfn ns eeo grote siddha en de leraar
wn Mik5Ë lbrje, de VIII-Ete lGmapa. Dit
ns de IXde Írcanratle.
6) danru- mdltatietrcuel
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Q de jesdag van de geboort€ rnn PaÁmsatrrana
rerd de retraite dmr Sognl Rirpoctn geopeuf
ret een feestcl{ke tsd( (1). mpoctp gaf een
aantal lessen cm de aan*zígen nor te bereíden
q de kcrt wn ZiJrn tbilÍgheid Dilgo l{tgrcntse.
l,l"ctuf X}rn Riryche, een belcerde rnn de RJgpa
Sangtta en sen rnn de reest €mÍrn[rte kherpors rnn
de lfÍrgrn- treditle, Baf een reeks lesselr in
zíJn crnarcIgbare st{l, die ?Dtn sterfte
DzogdnrFnfle\rurri tneft.

f.h de eerste Eek ksn Chagdd I\rlkr Rirpocte,
en leídde en dnryctn - een íntensÍ€\re
beefenírg - van Rlsdzin Uba, ilb Bellórnirg
van de Vidyadhararsi, de írrnrlÍJke sadhene ven
de qtu volgens de DogcfEn Langctren lgírgtlk,
qenbarírg van JÍlse llryn. runpocne fu en
groot sadhanacster, bekení h de Rigpa Sangha
cm zÍjn allesornrtreffed zÍrgeu. Elke alg rerd
de ccrplete Rígdzin Uba ell en rrclledÍge
Beschermrs-beefenirg rrcltoid. n:npoctre
makte bovendien van deze gelegentnld gebnrÍk cm
anderlcht qrer de gadtrana te gerrco.

RigprZqrerret rai te lgq)

Tegen tnt eÍrde \ran de treede reek nan de
retraíte lc*Nn Dza€sar Xhyentse Rínpoche, de
reïncarnatle vaÍr de grote Jayarg lGyeÍrtse
ChdryÍ Lodro (189G1959), de iroot{urrr' \rên
z;m.L Zíjte lËlfigheÍd Dilgo fihyentse n:npoctc
als van SoSraI ninpoctn. Dzcrgsar lCryentse
Rinpocte geeft op neel plaatsen tn dê rereld
anderidrt en staat bekent cm de uitdagerde,
trrmrlstísche en frisse benaderíng die hfj
lEeft als hfJ de Boeddhadharrn uitlegt,
lffilÍteiten die h{ wiJgadg ten todr spreidde
teffÍJl hiJ aderrlctrt gaf o\rer eelr aantal
cderrerpen, zoals InitíatÍe en VaJralcÍlaya.

Q f5 a.Eustus arriveerde ZíJrn tbiligheid Dilgo
IGryentse RJnpocte. HiJ gaf e&€ dag aderrictrt
en Ínitíatles. Ib eerst€ hlewan rrs-
voorspoedíg geÍro€ - de inltiatíe \ran de
ultrreríge llbrdref t$rcseli, de beqefeoírg rrcor
tet verdriJven van cgunstfue cÍËtadiglEdeÍr.
Deze beefenÍrg rerd dor 1brt&r Sogaf (185G
1926) geopenbaard €!r owat mrdalars van
boeddhnpmn utt de líahayoga en Anr5roga, zml
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(2) In dê qde r-trcl Otyfusn) van tnt
Tibetáans Eoeddhise ís cr drirke-rnir sr larne
lÍjn-van ov€rdracht, I(aB, eÍl' een korte lÍjn vËn
overdractrt, die 1btrn eáo€Íd Frdt. b'l(em-traditie Ís de l{n van onrdraclrt, die
hÍstorisctr gezien b*-int bij de leraar die tnteet€t dat cderictrt gegar€n tneft zoals
Sakyauni Boeddhe, PaÉrsáÉrnn of Garab Ilcrie
en dÍe crcderàrdieo dmrgegaan is \ran ler:aar foleerlirg tot de teceÍruriÍi.Ëe tiid.
De lbrÍE-tradÍtie -is besoàbn bii patusdrsrla
en rcrdt de korte lijn-rnn qrcróracfrt cerceíd.cÍdat er- srprake is lran een itijdsprcrga. fteá
PaÈmsaÈtrarn ndiJk Ín TibeÈ'het fUïtrfscrccdericht íntroórceerde, teeft hij scunige
lerÍngen Eanroor qe trj{ nog niet -rijp mË,verstryt eÍr Ín beÍnr-irn Éecerren aàn dé
Dranmpalars (Besctnners)r-e&Èzíj ín de
toekgrt dor earr ermna,tie nan tn of van een
van zíJn 25 dÍsc$efen othrld zadpnt rcrden.

(3 ) tbt t9írglÍk(trartessentíe)<derrÍctrt rmrrÊ
de kern -van de_!íengaldê (PitfpínstnrctÍans)-
categorie rran ltsogpacbnpo. De belancriíkste
Dlyjl:gtík zíJn & Vito lV-iogtik (IkB), hêrqrderrÍdÊ rloor Vftnlruítra ín Tibet Áeeenen. de
lGaÍtdqo ryirgtik rlan PadnsatrranE (ÈrËa) en 0.
Lmgchen- wfurStík, de essentie rnn het DzógctEÍFqdericht van de crote reest€r Lcrgclnrna(l3ql3ó3), door Ji€ÍE LÍnsra (f73u-Ugb)
crthrld. È FínctÍk-Yabshvï is-her
_beoe-fenirgsasiEcE nan_de ért<en rnn tcrgclEnpa.lbt bestaat u1t tee istaueni; de VÍrn-lyingtik
en de__Khardro lfirgtik, en treè rt-t<Iani;-de-
Lan Yangtik en de Khardro Yanctik. LqrcètEÍDars
wrduídel ijkirgen q respectieilelÍj k de-VftB' en
de Khardro l{yíÍEtík. C*dètailleerd- ccuenÈaar
van aderdelen nan nmral de Khantro Nyíngtik
die te gelEim rarren,, fEeft Larcclrnoa in ;le
Zaho YangtÍk bijeengebraót. -
(4) SerË,rl: Sem (Tlb. ) bet€kent de denkende
geest. TrÍ (Tib. ) betelcnt jnstnrctie (guidancc) )

Te rugbetal ing
bo rgsamen

È terqgbetefiry \ten de borgscuur van de
afgelopen zaerretraltc kan plaatwírden als rÍJ
het geld uÍt Frarikrijk tertggelc€gen hebben. e
dit rnent, 6 norcrÈer is dat nog nlet gebeurd.

IÈl bereÍlcte ans nsrrdt Frankr{k de rrraag of
er ÍEnsen zlJn dle trn borgso wlllen dmrelr,
aargezíen tnt hdget nan de zcmrretraite reeds
overschreden is, teffijt er Dog st€€ds relíenírF
gen bimerÍrcm.

!íoclÊ Je Je borgscn villen dcnren, d"a hn Je
dat dorgeven aan Eríc O?o*9l33ex- of lt5mke 050-
25.356É.. VrÍerdeliJk dank.

We rl eden

Qrlangs bereikte ans tet berldrt dat de lber ÏJÍm
nan Doonr is overleden. Vele rnn de ordere
shdeÍrten zullen zldr tgn lerinreren. ttij ms
dÍe zeer vltale large mn van oeer de 80, die
ieen beetJei harr:llprerd ms. Iaten re tuu op
passêrde wÍJze gedenken als lid vien crzê saÍlgha.

.!ffiEËFrt
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n@rt8an de zcrenetraltes en als tpt ner let
toeleet dê paasretraltes tn Ierab LÍrg, het
nier.ure lad Ín Zríd-FrankriJk, bU l&rtpelller
gelnden rcrden. I&t terreín, plaatseliJk b
kerd als ilrEngayeresqni, figt W een rran de
laatste uitlqers rralr tpt tÍassif Central. I:bt Ís
een valleÍ saÍrrvan tct nerloq van 88() tot 6m
reter gaat, Ín lEt laegEte deel strocrË, eelr
beelcJe, de Egayeresqrn. Ibt getcel Í.s 145
lnctaÍe grcot ê!r besteet utt eelr aantal gras-
laÍden en bossage. Q tnt leÍd stean een grote
boerderÍJ clo een aantal ruïnes.
Er ret nog vel rer* nerzet rcrden cB tnt
gebíed gesctrilÊ te mken als retraitecentnrn
Als alles goed verloqt, kan rrclgend Jaar apríl
ret let rer'k begcrnn rcrden. Vanzelfsprekent
zaL er veel hrlp rndÍg ztJn tegen die tÍJd.
lbnsen, dle Ee vlllen tclpen, hÍrnn zictr
egeven biJ tLn (tel. 020-73576ó) of Eríc (tet.
02o.92338/+). VoorlqÍg zal hrlp nodÍg ziJn vor
nr erlc, zoals het sctncÍrrl<en van lpt bc en
borer*zaa*eden. VriJwÍlligers kriJgeo gratls
kst en inmirg.

Ngóndro - ret rai te
in l-lantm

Ook dit jaar rcrdt er tusseÍl lGr:st en Niarjaar
\Èier een ffihdr>retraite in l&derlard geturden.
Zoa1s de reeste mn Jullie Et€n, is een rran de
voormarden van de DogdEntratnir€ dat Je,
vroeg of laat, de lgHrc aÊmakt (fm.m
prostratÍes; 1@.m Herdlettergreptge
Vajrasattva mntras; 1.3m.@0 nen-^ etu
mntr:as en 1m.000 mndala-offerandes). Mat
het nlet elt{d eerpudig ís z:.lt. de inspiratle
\rrcr Je beefenirg op te brengen kaÍt een
gezarenliJke gëndr>retraite êen goede
stfunrlans zÍJn.
IËt Ís de bedoeling cm de gMro verspreid orcr
de dag tc beefenen. I+t rmrstel ís cm een
flinke tíJd vrcr elke efenirg uít te trel*en,
zrd'at Je veel rsntras lcnt zeggen.
Dondeldag 27 decelÉer is Glrru Rínpehe{ag, en
daarcm sÍIlen re dan een uitgebreide RÍgdzin
Il$a-beoefeniÍ€ den.
De retrait: staet in prÍrcÍpe een \roor Íedereen
(ook als Je nog niet zo bekerd bent ret de
I'Bëutro), mar er Ís nl een bepertct aantel
plaatsen. tË gaan dit Jaar n.l. reer naar tet
Friese plattelarrl, neer llantuo, Ear eell
rcditatiecentnn \raÍr de filrm{agÁI-tradÍtíe
gelegen 1s. Dtt mditat,iecentnra íe bezcht en
gezege.rrl dor versctrillerde lerarcn zoals biJv.
de lhnmpa, Iai Sitr.pa en Jagfn Kagtrul.
[llaar ís tnt centnra niet grooÈ en órs Ís
opge\re nooraf verplídrt.
TÍJdeÍrs de retraíte rcrdt znLf gelrodct,
boodsctrappeÍt rcrden \ror cts gedaan; het rrcedsel
ís bij de prÍJs inbegrepen. De retraite k6ten
bedragen fl05r- + insctrr{fgeld.

Ihnbm Ís wnrlt Lsmrden tc bereiken ret
hsliJn 54. Deze gaat 27 niÍt. orer elk tur,
reÍst{d 55 nÍn.. VaÍnrlt GronÍngen: trein
Veenmrde, vanaf 9.52 r.lrr ieder urr. Dan neem

Je hsl$n 53 naar ddrJnrn, daatpa 54 naar
Ihntm (reistíjd lh.20Din. ). In ltantrm
aargêkcÍEn rcem Je de lbererreg en ga je voorbij
de rclen naa. de Stlpa te.
tbt inschrÍJfgeld Ís n@r adainistratielícten,
vÍerodr, leeJrsen cnz. Als Je Je noor 13 dec.
qgeeft Uearaagt tet Ínsctrr{fgetd fl0,-,rnnaf
t3 dec. f5r-. Ulterste insctrijfdattm Ís
dcderdag 20 dêc. Je hnt Je cpgerrcn door 02È
9233U of 050-253564 te bellen. BiJ anrnrlerirg
rtc, b dec.rcrdelr 752 rnn de kct€n ín rekenirg
gebradÊ. Dit geldt odr als Je biJv. een d.g
later lqÉ, daÍt opgege\rên. Drlza regels ztJn
qgestetd opdat RÍgn geen nerlÍes lijdt en
zrdet & Ens€lr zldr tÍJdíg ege\rêÍl.
HeÍdag 27 dêc. cm ll.m urr bêgint de
retraíte ret dê Hartsrtra en gebeden \roor
gunstige qctardighêdêÍt. On $.m urr begirrEn
re mt de RÍgdzÍn Dpa; rnem Je offerardes reet
líaadag 3l dêc. Ín de loop nan de ehterd
eírrtÍgt de retriaite.

Boektesp reki ng

T lbetaanse Geneeskunde door
Dr.A.Lobsang Dolaa

15 IbcerÉer nan 1989 qrcrleed de tlbetaanse
vrureIÍJke d&,er Dr.A.Iobearg IbtB in
Dharacala. A grand van lezirgen dor traar
getsrden tn ffierda! ner"sdpen Ín 1985 tnt boek
rTibetaanse GeneeslozrCer. In dlt boek kcreÍr
naast tet leqrnwertraal rran Dr. IobsaÍrg DolÍB de
versctrillerde aspecten \raÍr de Tibetaanse
gerneskede aan de orde. Betrardefd rcrden de
geschiedenis, de ldeean, dÍe ten grudslag
líggen aen @a gernesrÍJze, de r=latte ret het
Boeddhise; er rcrdt b{zcdere aadechl besteêd
aan ccneptÍe, grel en geboorte; en uiteraard
t<cren diagmtleh en behardelírg aan de orde.
Ibt boelc beeluit ret en gespr* rct Dr.Dolm
over let gterven.
Ibt boek geeft q Uetrncfte vtjze een globaal
Ínztcht ín de Tibetaanse gerneslo&de. Relatief
veel aardacht rcrdt besteed e'n de
kírdergereeshÍde. Voor d.gernn dle orenregen
een Tibetaanse srts te cosrlteren of reeds
cder behardelirg ziJn be\rat dÍt boek goede
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tËb Je tdêeëo of aggesties otrêr de
lcírderoprnrg, net Je gesctríkte crèdtecerkers
of vll Je een rcdrsfrop noor kLderen opzetten,
reld Je dan bij l{an (0eË57óó).

Ve rsl ag zqrn r-ret rai te i n

Prapoutel/Les Sept Laux

Granfuigan, dcter lffi

Aen de hard \ran dagboekaaÍrtelfieÍríngen en
notitíes, die Ík tÍjdens de teactrírgs lrb
gamakÈ, zal Ík proberen een rnrslag te geven
van nijn eerste retralte, Jotnot tbt zaL
naturrl{k geen rrclledig verslag rcrden (tref
ín zictr naturrl$k reft). DÍt det ík t€n
eerste rpÍt zal lqtrrÍEÍl Eergeven st b.v. H.H.
Dilgo lftyentse tneft gezegd en ook crdat nt hiJ
gez4d tneft op zsteL rrcrsctrillerde nlvors
rrerlct, zodat het vor ledereen reer teel arders
Ís. De retraite Es erg veelziJdig, cntzettend
veel voorbereídíngen, veel rrcrschilleÍËe ttersen
uít veel laden (vooral Uritslard, Frankríjk,
EngelarÉ en de IISA). EiSeÍrfijk ms de retraíte
ín treeen verdeeld. Its eerste te relcen als
voorbereídirg op de kcrrt en tEt iDaselni \rar
ILH. Khyentse Rinpche en de tree laatste rrken
ret HÍs tblyrnss.

Ik heb begrepen dat deze retraite arders dan
voorgaarde zcrerretraites Es. Ook al cÍdet H.H.
êr Es, ÍrEe? €k door l-t llchte ifestlnal-
karakteri. lbt is de bedeling dat de kcÍEnde
zcrerrctraites @k in dezc sfeer anllen
plaatwÍnden. I.bt ms ín elk genal arders dan ik
re had vrcrgesteld. lbt Es mirder retrait+
achtíg den Ík hed \rermcht en dan Ík had
góoryt.

Een paar Íqgen \,@r tpt officlele begin rnn
de retraÍte ns Ik al ter plekJre cm Et t€
helpen ret nmrbereidirgen. Ik tnb nmral

copieen rnn Laartar gmakt, írÉonmtle oner
apar- trentrn nerzreld, etc. Ook had ik mi
de tÍJd cm tet "dorp" te leren kemen t-s míJn
taak als èen ven dê ïDrtdl Glridesí.
M{n eerste Írrtnrkken mren nÍet erg pcitief
trqrens en de eerst€ dag vÍfde ik het liefst
reteen Fêr rÊ9. Sognl Es er nog niet en er
Eren ÍratnÈl1Jks cnsen die ik kerde. boverdÍen
zat ík nog half ín de strdÍestress en het nalt
niet ree o alles zctraeÍ rnn Je ef te laten
vallen. rs Arrqds makte ík vaek een
bergnardêfirg en af en te heb ik mt btJ een
stenal gezeten en teb erg geprobeerd ra te
crtspanrur, hetgeen mar gedeeltefijk lul$e.

Goed. Ibt begÍn wn de retralte. De eerste
dag rerd tradittqnel irgeleid dor eell
spectaculair en verfrisserd cnÊer. Er lasen
steeds reer ÍrEnsen en de shriÍE erd steeds
rmier aan de bÍnnenkant. Van de h"lltenkant
eren slechts vreerde geluiden te tnren, die
daÍr d de nier.usgierigheid \ran de
rnlrantiegargers Ín Praportcl ogrctrten. tfun
Ínteresse gÍrg ectrter niet nerder dan hêt bíj
de Íngarg van de sctrr{nnrtnÊe kcren rniagen r*at
er írr iGodsnasni aan de haÍd is daarbiÍmen.
NÍ€ÍErd (q tee drcrkelappen na) nan ectrter
lEt ínítíetief of de lpeite crn naar binnen te
gaan. Mr zaten er bij de ÍngaÍrS ook rreestal
tee wierdelÍjke, sterfte, belrrlpzae guards,
die rcnsen rrrfur verplldrt Rigpa-naad€artje
hrit€n hÍe1den, mar tctr.

Áan de birnerrkant nan de shríne híngen de
prachtígste tlunkats \raÍl VaJrakilaya, G.rru
Rínpodr, dê Rigdzin Dpa, Ekazatí, Aoita*ra,
l{anjushrt, tEt lernn nan de Beddha en Et
tlrankars van de fedfieled€n rmn Soglal, aÉm
tao gesómken, vorial odc ret afbeeldíngen nan
Gru PaÉnasaËrana erq.

Sognl ninpoctn rnrgele* His ttclyness
Difgo lG5rurtse nfp*e ret:ialles, waar ík het
altijd over tnb, 1s gemanÍfesteerd in tED, Híj

htj het cper lgn had, straalde hij zorn devotie
uit. El die denoÈ1e leek steeds groter te
rcrden naarrnte de dag, Earop Hij zE t
aankcren, díóterbÍJ lcnn"

Qrdertussen bestanden de dagefiJkse sessÍes
utt RÍgdzin Dpa, een beetje t€ctdro, eelr
trádrlry (od< rel trEnsen rccrrrteren voor een
belargr{k kaneitJe) en rs rDrgens
zÍtedltatíe geleid dor lan l,Ía:cel1.rs l{iddags gu€ ft reestal naar de
beginrnrsgrep, lËer nlet alteen systerntisctr
pnten uÍt de !€ddro aan de orde lsrden, Íraar
o* ialle rrrageni n-b.t. tnt Boeddhise ín de
ruftste ztn vaÍr lEt wrd. l{eestal
tegelÍJkertiJd mt de begínnêrsgroepen deden de
rgevorderdeni (habaha) de protcctors-practice
die biJ de Rigdzín Dpa gedaan rerd.

In de t€adriÍAs retd erg rraak de analogie
Et de trel getrtÍdren; iltrs alrays good
natlnr up tlrrei. Vor ?Íflet ík tre l€n
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