niansbrief maft, l99l

RIGPA
nÍerssbríef van de stichtÍng RIGPAJtIederlard,

pcths L7.233, lml JE Acterdan

hij gaf zijn kopjes mit aan
een arder. Dit Es trqrens od( niet
gebruikelijkl HiJ zei tegen zíjn Sangnrn 3) :
erg dol op kopjes,
iBreng

een

de jmgen. Daanp zei l0ryentse RÍnpochers vader:
ryij gaen q bedevaart, naar Urasa. Verleent U crs
alsbrblieft U, besclEtmingll. iDat zal ik deni,
antrcrdde hij, igmrlijk let mijn vrur mij
daar elke dag aan brirunren, arders vergeet ik
het, mar dít kiÍd vergeet Ík rroit. i
Kort, &eÍW hzn Steclen $altsap bij de Dilgo
fanilie q bezelc. 'Dit kiÍd is van t-t grootste
belang noor het Stnctnn klocter, U bent rel
verplidrt cm tgu aan tniJ ef t€ stsani, zei hij
tnn. Ib vader antmrdde: iAls U rerkelijk denkt
dat tEt de rensteid ten goede kold', zaL ík tan
afstaan. 7n níet dan laat ík tsn geen Lam rcrden
enkel en alleen crn giftan aan tc rgen nan de
rEnsen.i il\be, dat Ís niet tpt gwal. Híj zal de
rcnsheid rert<elíjk ten goede hrcni, zei Stechen
$aftsap. ltu ms er ín het Dilgo hris een slaap-

nenrolg nan

het levensverhaal

van

Di I go Khyentse Rinpoche.
Qp een dag lry{D IoÈer lÍangpo

f)

op bezek

bij

nijn kis{e ret kqjesi. Ihanrít troos hÍj
k4je, \rulde dit rct rozÍJrnn en gaf tet aan

de

Dilgo faailie en gaf een Iang-lat€rFinitiatie.
ilbze jcrgen (Dilgo lGyentse nfupocte-rea. ) is
een %eE belargrÍjke SalqTa tdltori, rnrklaarde
hij. iHij zcr eÍgenfijk aan de Sakyapars rmeten
rorden afgestaan.i De nader zei níets. BiJ een
anlere gelegentnid lsn de viJfde IEogóeÍl
RÍnpoclc, I\rbÈen CtËkyÍ Dorje q bezek. iDít
kíÍd is een ?,eler belargrijke tull$ van hêt
DzogctEn kloostert, zei híJ. \l znr tgn eígenlijk
aan cls reten afstaan.n De;za keer eígen:le de
vader deeóÈr*elijk cm zijn zmr af te staan.

I(ort daarcp SrÍ€ de fanilÍe naer TseÉ,nrl
Rínpodn, een gr@t siddha en trrlhr van JiM
SalrrÉ ll5 €u. iDit is een hritengenwr kinCi,
riep híj uit, ilÍij kenren elkaar uít een voríg
levent. Hij l<eek de Jogen aen en vreg tan: ilën
jij nij?i tl(en jíj tsn?n hêrtraalde de vader de
\zraag. nJa, ik ken lslï, antwrdde de rot.
Tsed,nrl ninpate vertelde tnn: \tele vrcrgaarde
levens tnbbeÍl víJ een kcnrel<tie getrad 2). Ik ga
tgn een zeer marde'nol gesctcnk genenn. llr had
Tsarntnrl Rinpoche nÍet de geríngste
Lelargstellírg vwr \r@rrcrpeÍr van gord of ziltnr
etc, voor tgn sren dat rpt sternn. líaar hij es

kaer, rner

radtreklrende Lamrs

gffirlijk

overnachtten en ín deza L<zer bevqrí zich een
beeltenÍs rnn Tseríngm 4), gamalct door tËngpo
Tenga 5). In deza kerer sliep od*' Shedcn
$aftsap. rs Nachts lsr de beeltenÍs tot leven
en TserÍrgm sprd<: iAls jiJ deze Dílgo zoct
crder je He De€íd,, zal dat van oschatbare
marde ziJni. D wder en de tcle fanílie hadden
een gareldÍge derctie voor *pcben Saltsap.

Tijdens h.tr bedeuart naar tttasa tnreÍr zíi

Taklung Uatnrl tegenge.lqen, die tnn het advies
had gegarcn cm zeer goed nor dit kÍd ta zorgen, crdat het een tullqr l@st zijn. De wder
had niets ger4d, rEer eerrnat teruggelceerd ín
tnt hris mar ziJ nerblernn, sprak hÍj luid: nDe
Lanrs villen nij deze zoqt niet laten turden.
ltaer ík laat tgn geen Lm rcrden, ík mak een

g*re Gn

tsn. tíij hebben een grot€
fanilie, een lardgoed tet veel lard en hij met
degerc rcrden die dit gaat betnnn. i
\ran

zrrbf,nn tr.n bedewart in Centraal Tíbet vmrt
en leerden vernolgens naar Khan terqg. Ihar

ZíJ

anumetten de nader en de Joge lftyentse Rinf
ctE ádzm Drulga 6), die tnn rrroeg of dit de

?;Nn

Es die tnt fanilíebezit lrcest

gaaÍr

larglerrcrínitiatie, mann hij zei:nEr bestcd
een obstakel, rnar ik heb tnt uit dê reg
genrÍrd.' Hierna leerden zíi rlcrar hlis teng. In
& zrer Es er veel rerlr te doen en de Dílgo
faoilie nf,tr een groot aantal lcectrten in dienst,
voor rie soep *rd gekodcl ín een grote ketel.

tet spelen ms ret zijn
in de soep. De
ninpatn
broer viel lGyentse

Qp een dag

ten hij

aan

zijn ltdraan Es zo ernstig
eelr
verbrard
Jaar larg ín bed mest
in die tijd veel
reciteerde
Iiggen. De fanilie
qaltsaP
zei dat tpt
gebeden.
Stcctnn
langlernn
ander:ste

telft

rran

dat hij

zeer cnfortuinltJk ?rtt zijn' als lftyentse
nirrpocte geen nrnik zcu rcrden. Ds lctipten ziJ
zijn traar af elr krêeg hij z{n ÍnrijdíÍg tot
lutrík rnn l6enpo Stryenga nfp*e 9), rct wie
híJ de tDertien Grot€ thksteni qter tnt Srtrayana
qrderrictrt beshrdeerde.

n

\40

I
ll

belct-n. iJa, dat is tsDxr

antroordde de vader'

Zíj hadden lGryentse Rinpclc's baar laten
grcien en dit op de Derge rnanier rurd zijn
tnofd gaurden, en odr zijn kledíng ms die van
lJa, hij
een leek. ldzcÍtr Drul9a lactrte en zei:
zal tet faniliebezit gaan betreren, Ear er is
een grrct obstakel. 7aL tk eens kijken rat het
ís?il ua, graagi, zcí de nader, ntl bent oze
teidsmn en U anlt *el rreÈen of er een obstakel
is. Als U het uit de rreg hrnt nríren, dan graag.
7n níet daÍl is het od( goed'. Èar€P zaí ldzrm
Dnrlqa: 9r*fu zoa beter zijn cm tgn een tutnÍk te
Iaten mrdeni. tDat zcu grote problacn geven',
wierp de vader tegen. nDaÍr zal ik tet obstakel
uit de rng nríreni, zeí ldrzst Drulga. Er rerd
een larglanerrpijl 7) gebracht Eantan de lengte
rerd gereten. harna reciteerde AÀzrr't DrukPa de
Tsegtik 8) en ten ze de naat rytiar lurlEn lnsl
de pijl een virgerspanrrddte korter dan tevoren.
iÈar Ís lptn' zní ldzst D!:ttl9a ndaÈ is tet
obstakel sar ik tet orer had. Ibt mni'festeert

zictri. Ib nader ms ectrter niet bijzcder cder
de írdruk. tÀzÁt Drulrya reciteerde de lseguk ÍDg
drie mal. f{a afloop trok hij aan de píil. 7a
naen de mat en rnr bleeh hij larger te zijn dan

zijn orsprurkelijke fengte.\I ziet dat ík geen
gffiE rsurík benirzei ldrzÁt Dnrlqa, en hij
vegde eraan te: ril'íaar het zcrr beter ziJnr als
u tsn rsmik liet rorden. i Venrolgens Saf hij
KhyeÍtse ninpatee zeven dagen adttereen
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ICtenpo Stlyenga

zei dat na

zijn dood rcI5rcntse ninpate zlJn qttolget

een

zolr

rcrden.
De nader en de tele fenilie hadden een zeer grote
delotie noor *nclen $altsap, die nr zeí dat hij
Khyentse nfnpocte q de trocr zan ínstalleren.
Zij rerden crtboden in zijn kluízernaar:srrcrbfiif
in Sheclnn GcÍPa. Èar aarge*cen riernaen zij
dat Stecten ryafEaP in retraite ms. En dus rerd
er een berictrt gesfi.trrrd cra lgl van trn kcrÈ q
de lnogte te st€ll.en' en clo een audiëntie te
vragen. Steclpn Gyaltsap zcd een bericttt terug'
maría storÉ dat Hnp ten alle tíjde reIkcm
rns, ÍBar dat lhyentse niryatn onerrrrgen {at
ms nanlijk een gr.rnstíge dag- alleen bij tso
mest kcrnn.
Toen lGyentse Rinpclc díe dag naar tgo te gÍrg,
stqrl er een grote trur in tnt vertrek. Stectnn

I(mgtnrl, die terÉertijd Írcg zeer Jcg ns,
hield de wierodc rnst en Stechen Qyaltsap had
zijn rnoiste gemad aan. Er mren slechts een
paar ÍEnsen aarezÍg. Zíi zatctrin Iftyentse n:rycte
op de tror. Iba::na rerd de rh:nsm Tsdga
I.Eadenn gedaan. Stncten Qaftsap gaf tsl de
iobjelcten die stei.ur vedernni aarr Liclaao,
Sraak, Geest, IGralít€it en ÁlctÍviÈeit. Àls

Lícttaf,n gaf hij txn vijf
t
kstbare beeldjes, aaÍcÍder een beeldje van de
Boeddha, dat MiÉtrn ninpocte als objelrt vor zijn
beefenirg had gebnrilct', en een arder dat aan
objelcten

\rmr tEt

PeÍE óEef Ibtgak Lirype (Jaryang lC!rcnÈse
tlangpo), $recten Qaltsap's lbarÉ I-m, had
Èebetrcrd. Als objelst nor de SPraek schatk hij
tgn vele bef,cen ret de gesctrriften van Miphan
nirrpcte en Jruyarg ltlyentse l{aÍ€po. Àls obje&t'
voor de Geest gaf htj tstr de dorje en bel' die
MiÉrío ninpctp ztjn leven larg had gebnrikt. Als
objekÈ vor de lGËliteit sctstk hij tsl een bel,
een demnr, eein gróa, en alle nerdere
benodigdheden \r@r tEt nerleren van een
inwijdiry. Als objetct voor de akÈivíteit sctsrk

hij

tstr Míphen Rinpodre's eigen zegel. TensloÈte
Saf hij tgu een or*rrde sarín stctd:

VaÍdaag rijd ík deze Dilgo zoan,
die Ík hert(en als de tullol rran

Joyary lGrFlrtse ttangfiD h, s
geef tm è naao qrurÍÉ Tekchok

2) JigrÉ etalrÉ ltn€u Es een van

belargrijkste rnlgelí4en van JigrÉ Lirgpa,
tevens de leraar nn Jruyarg lGy€lrtse tlargpo
Tenpé

$alts-"-

tlo ziJn lct cdericlrt van de vier
3argóns toevertround (Klryentse,
I(agtnrl, C6114 o lliphm),
rra de gebreders !íinliry l0)
en de

llr

Nyi4tík.

ltan Ík rustig stenren.

ii

de
en
en

Patrtrl n:ryoctn.
3) Sarynm : rsecret Oclsortr, rgetníre partrnri,
spirÍtele pertJnr rnan lnt rrrrrnlíJk geslaclrt

(ïm). Als en rest€r een tnge graad ven
realisatie rcrf<rÍJgt is lrt re gr.rnsttg (o.a.
\toor een larg le\ren) dat hij sl pertrer teft.
Vaek Ís deze parter vorspeld zoals bijv. ín tEt
garal van lbrt&s (crtdeldrers \ran nerborgen
cdericlrt'). Als de gede crctardígHen Dtet
sercnkcÍEn ên êeo lbrth kan geen geschíld€
partÍEr vÍrden ts tEt scÍE qelljk
rmr an
lertlh @ de vorspelde [ta'm schattên te
qenbaren.

4) Ierpo lbrga, everpêns bekerrt als Orryen lbnzín

llcrhr, tms een stdent rnn Patnrl Rinpctn en
Nychrf Imgtrk, en èetr ref rnn $alsé SfErpeÍt

In diezelfde tijd verbleef Dzcrgsar Xtgrentse,
Jauyarg lGryentsê Ct$kyí Ldr6 ,everrens bij
Shecten $altsap. Híj zciz nlk tnb dit kíÍd
eerder an!rcet. Ik denk dat hiJ een incarnatíe
is van Jao5rarg ltr5rcntse lÍargpoi. hary zeí hij
tcgeo Sheclnn Saltsap: nttt ts sctritt€rerd det
u zorg draagt voor dít kÍnt. Ik zal alles doen
mt ín nijn vermgen lÍgt cm tgn te dÍercnil. Híj
sctsrk lga vele kctbare objelcten als steun noor
Lióaaa, Sraek en Geest en hij zaí, dat $reclen
$altsap aan lhyentse Rinpcln de transnissie
rcest geven nan de Damgak I2ó en de l.IyÍngtík
Yabstryi, en dat hij tan zalf de Rirrchen Ter Èh
?Írt geven. 7D teeft lGyentse mpoctc \raÍt
Stnden Saltsap nele r*args crtrrangen, zoals de
kmgak Dzó en de l{yíngtÍk Yabs}ryi. h Stec}en

Saltsap tneft tEn od( geïntrodrceerd Ín de
naturr nan de geest. Iftyentse ninpcte ms een
Jaar of 8ctÊ, teÍr hiJ rerd geibstalleerd, rear
hij begreep alles st er gebanrrle. In die tÍjd
had Stpchen Saltsap nogal larg haar, aargezien
hij in retraite Es, en zijn stem ms niet erg
luid, tah kan lftyentse nirycte alles verstaan
van de llyiÍgtík initiatÍe, tsr tga die verleerrl
erd. Zelfs tot q de rtag vtll \raÍdaag fu hij

Tayé.

5) Tseringm is êelr besclnnreter ret eein
vrouweliJke verschijnirgsrom. Besclerrnrs
beefenirg rcrdt

gedaan cm qd::racht

te

ganen

tot

verlidte actívitcit. Iserírgm rcrdt afgebeeld
ret een larg lerrcn piJl ín de linkerhad, ziJ ms
de Sargi'trl van Milarepa.

6) AÀzÁn DrulSa (LU2-1924) Es sen rrclgelirg van
Jauyang Xh;re!$se llargpo, Patnrl n:npocte en
Miphan.Als groot, DogctEn mester en TertËn, gaf
hiJ les tijdens retraites in Adzcm C€r ín OostTibet. HÍJ ms de leraar van Jru5nrg lftyentste
CtËkyi Lodr6.
7> IarglarerrpÍJl (Tib. Ibder) ís een ErÍÉ@l
voor levenserergie. tbt bestaat uit een pijl ret
een spiegeltje en v1Jf gelclaude linten er aan
vastgebmden. Ibt is tEt lnstrtrent cm
Tseguk de lennnsernrgie aan te tre.ldcen.

biJ

de

niets \rergeten. Drs Stnctnn @altsap ns ín
feite de lbarÉ LaB van Khyentse n:npate.

l)

Ioter lfiargpo, een beroerde Sakyapa reester en
volgelírg rran Janyarg lftyentse llargln, rÊs zeer
aktief Ín dê RiÍÉ beÍregirg. SeEn ret lftyentse
teeft hij tree belargrijke collelsties tantrars
en sarlhanars -de Ql{dé l(untfi en de Dnrytap
Ifunttl- spngesteld en uitgeganen.
Hij tneft selr ervarírgsgeridrte Dzogchên
traínÍrg rran Nyostrrl Imgtok Tenpe lÏyítm gebad
en hij ms de leraar van Janyarg l0r)ËÍrtse CtËkyi
Lodró cn Zíjrc lbiligteid Dilgo lftyentse
n:npctc.

8)
en

Een beefenírg
te nerzeelecr.

9) kryenpo Styenga

cm lenenserergÍe

Fs

e te repen

een groot, ICEnpo

uit

tEt

IètH( klooster en êen volgelirg rnn tftrpo lerga,
die !m Patnrl Rínpctnrs orerlevírgslíJn van
verklarerrl qderidrt dorgaf. Hij ís beroeÍd
vanrege zíJn uítgarcn \raÍr de dertien grote
tekst€n en ziJn kcruentaren erp.
10) tíinlíry Terclpn qurÍE
brer Ioclnn hanmstrri.

1l) VíJf
Jaryën

schatten

lktgtrul zijn

brje

en

zíjn

Jcrgere

sarín de geschriften ven
gerargsctrikt: de StÉja Dzó,
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de rÊrcyclqedie nan de kennisi; de IGS/{I }€ak
V.b, tnt tantrlsctr qderrídÊ \Ën dê IGSÁi
tradítíe; Rfudren Ter Èl5, eên belangrijke

rnrzaeli4 \rian terrerE en trÍt bíjbetnrende
beefení4en; kn l€ak Dó, dê belargrijkste
Ínstnrtles vor beefenírg van alle sctplen in
hÊt Tibetsens Boeddhise en I\rrurg l{ayínpé I2ë,
ziJn adere geschrifÈen. De n$fuStík Yabelryii'

ín derti€tr delen, is

Langdten Rabjanrs
presentatie nan de beefenirg nan de Dzogchen
NyintÍk, een synttese van VftmtsnÍtrars VÍrm
Nyintik o Ea*nasaffrana's Khadro t{yjrgtÍk.

Tele druppels mken êen grcte ocêaan. i Sctuun
du.s niet qD een periodieke orersctrrijvírg te den
cp cns specíale gÍrunruer 3ó91ó51 t.n.v.
Sticttting Rigpa, posthrs L7233, lml JE
Asterdan.
Alctiviteitenagerda:

Qen sUdiegroep \rar tnt besttderen van tnt boek
van Sog5ral ninpoctn ÍÈogcten anC PaÁmsaËranai.
líaadaga\rqd cm de 2 Eken cm 20.@ urr; de
eerstvolgerde keer ls l8 rmart,. Plaats rrcg anbe-

kerd, bel

hienor F'líc: Ofu2380.22.

Gezaenlijke beefenirg rnn de ftlindro; Iedere
van de
zcÍdegeht€rd (behalrrc de eerste
"o.Áeg
bel Eric.
ÍEáÍd) van l0 tot 12 r.rrr. Plaats:
otu238p.22.

nan de mard rordt er,
"frÀeg
veneld, naast de gezannlijke
beefening een videooprare van Sogral

Iedere êerst€

Bel angri

jke

t€nzij

nBdedel ingen.

lgffirc

@

Zoals velen van jullie reeds reten, nertuist
Rigpa begín ÍEart uít de Marcusstraat. Dit pard
rordt naelijk gesloopt. Iíe zijn e tet luent Ín
bespreking cm bij Erra Jansen op de Rtysdaelkade
een zoldernrirÉe te betreldren.

lbt

ín een nier.re ruíÍÉ,e geiÏrstalleerd
is, Ís tnt telefsunrrrer \toor Ínforrmtie etl

bestellÍngen (tapes, telcsten, de nÍeum Tib+taanse agerrJa, Dzogdrentraínírg-sttdiermteriaal
enz.) O2È23ffi22 Dit ís l-t nia.re telefomrnruer
van Eric Soyanr. (I+t is dns niet ÍEer de
bedoelfug cm [Ian lËlgemed of Míke Barso apart
te bellen. )

In

Gisela,

rt de Paasretraite nenralÈ
q 3l mart en 7 apríl.

nerbard

l.€ëndro

de

Tsdr agerËa.
I\ree keer per rmant rcrdt er een RÍgdzín Uba
lbolc (PadmsaËran Rrja) getsden. Plaats: Bel

dê Dakíni d"gen merw dezc

en

beefeníng

plaatwírdt:

l0 en 25 mart, 9 aprÍl (paasretraíte)
9 qt 23 tei, 7 en 2l juni.

en

23

april,

Agenda rran

Soslal FliÍIpoche in Drropa (order

norbelsdl):

f6 t\m 2L wart-, Paasretraite (DzogclEn
TlainiÍ€) 29 tt\n 7 april, l'tÍtidl I en 2 lei'
Lcr:lcn 4 t\m 6 (Dzogchên IlainiÍE), Paris 8 t\n
L2 (D.T.), BerlÍn L7 t\m 2l rni (Fcrrer of
Lcrdqr

Rigpa Girqnnrrer

Voor bestellingen,
inschrijfgelden etc. is

Níewnbríefabon€ÍEnt,
959373E,

vilt u

zoveel

rrcgelíjk gebnrík tmkên van de acceptgirokaarten
díe u rcrden tegezcËen, dit vergamldrelíjltct. de
aÉainÍstratie.

nrruer 3691651 is uitslui
dcnaties vmr de nier-re nrírÊe.

lbt

\t@r

Orcrigens nerloopt de actíe nmr ÍEeÍdelÍ.jlee
dqraties qtr een nier.re nrirÊe te beliostígên zBer
srccestlol. qp lnt tuenÈ bedraagt tet totale
bedrag dat marËelijks binrprikctÉ, + de
toezeggíngen ongeveer f 9@r-. Gezien deze antvikl<elirg tEeft Rigpa l€derlard goede IDA cm een
penmrnnt centnm te hnren qridten. tbt bedrag
is ectrter nog niet telemal voldoerde cm de tr.lrr
en ardere vaste lasten \r@r eên goed pard Ín

Acterda te hnren qbrengen.
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ninpocte rnrtoad. Plaats: bij
SarphatipaÍk 120. Aarvang l0 urr.

Eric.
híerqrler volgen de data van de Grru RÍnpeln

níeure telefoqrnrner

Todat Rigpa

fbt

ander:s

Visíans Ocrfererrce),4'tsEFDAM 24 TU{ 26

Ierlard

Dzogctpn Beara

gritserlard 5 t\ro 9 juni

MEI,

3l rreÍ t\Ío 3 Juni

,

IE MTTIJR VA}.l DE GEEST
(een gedee.lte van de

laing

futal RingJn
l9n, gebasetd op
van

in Aftis A 7 rwfu
Khyentse RirryIe vorige
%rrer in Praputel ott de nafi.tr van de ger.st en
qderziclt vat Dilgo

de

&fening

vatz sl,qtata

lreft gq*en)

In de eerste plaats is het belangrijk te reten
dat Ín het Tibetáans, boeddhisten rrnang-narr
rcrden; boeddhisten neÍrEn zichzelf niet
rboeddhisteni ÍÉer inarg-pa'. ttlangn betekent
nbínnentr. ilttang-pa' betekent ndegene die zíjn
geest naar binrnn keerttr. tíaarqn naar bínrcn?
Nat het gaat cm l-t srtdeldren van de marheid
ín de natrur van de geest. Ibt ultierm doel, de
kern van de Boeddhadhanm is het qrtdeidren van de
waarheid - niet h-riten - nnar in de naharr van de
genoerd

geest.

term xnaturr van de geestr rcrdt neel
gebnrílrÈ; in het begín, als ercver mrdt
uitgelegd, rmar odc A het lDogste niveau, als de
leraar de student een introóilt,ie in de natr.urr
van de geest geeft. ÏJanrner re o\rer de naturr van
de geest sprekêÍr bedoelen re niet de gffiE
geest, die elclusief \rerbqden is rret tnt
Írrlividu, mar dan spreken ve over iets dat alles
doordringt. In feite spreken re dan over aIles.
Zoafs Dxljcm Rinpche zeíz iDe nattur van de
geest is de naïarr van alles.n Als je de
vijsheíd van de naturr van de geest
venmr*elijlê, dan begríjp je alles. De nattur
van de geest is de sleutel.

bn

Khyentse ninpoctpe besint

ret

een

citaat

\ran een

lele grote reester uit de achtste êar,
Shantideva. Shantideva heeft de

ttBodhisattrracar;ravataratr gesctrrevenr tlÈt Pad van
de Bodhisattvar, over de rreg die een bodhisattva

banandelt, tEt pad t:eAr verlídÈíng. In het
is dit ín rrcel opzidtten een belangrijk

líahayana

haÍdboek gerrcrden, bijvorbeeld noor de
beoefenírg van de zes paranitars of zes
perfelcties: vrijgevigheid, díscipline, uitlur
dingsraerrrcgen of geduld, enttn:siaste volhardÍng,
reditatíe en wijstnid. In de Tíbetaanse kloosters
ís het, zodra kirderen eníge tptie van fílmofie
beginrnn te krÍjgen een van de eerste teksten die
betrardeld rcrdt. Ibt ís een tekst mantit vaak

rcrdt geciteerd. Zijrn lbifigbid de Dalaí LeE
gebnri.lst dê Bodhisattvacaryavatara \roor zíjn
qderidrt orer tededogen.

In het cítaat van Khyentse n:ryocte z4í
is het rnÊ van enige ascetische
beefenirg als je de ascetísche beoefeníng van
tpt traírnn of t€rurcn \ran de geest niet
toepast?i lht Tíbetaanse rcrd noor asceet is
qful Ctukn. rllbln betekent tcrderrrerpenrr of

$rantideva: itlat

iteÍtrEnt. iCtrJki is rbinrnngaanil. rrïUl Chtkrl
betekent itÈrken ÍEt de geest, de geest
trairpni. Een asceet ís ierurd die ret de geest
rerkt. Als ik tpt cÍtaet iets losser vertaal
rcrdt l-t: et is tnt rnÈ van enig ondericht of
eníge trainírg als het niet gerídÈ ís op het
verrert<elijken van de natr.nrr van de geest? I{at
ís let nrt nan eníge traíning als het niet
trairen rnn de geest is?

Met itraírnnr of iteílrcn' van de geest rordt
nLet zsznr bedeld de geest odenerpen of de
geest cnder cqrtrole tnbben, nnar rreeleer de
geest rerlóaar rmken. Iíant, zoals de situatíe ru
is, is crze geest wild, en níet stabiel. ...en re
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zíjn er níet \rrij van. I-bt is dat EÈ

qts

overteerst.

it€lsen'
bedelen E
"4gerl
de
van
crafharikelijker zijn
I,eest' "rdaí &

Als

rË

geest bnrilóaarder, Ineedbaarder, rerlóaarder
rcrdt. ?lfiet. je, als er rcgatiane eroties
odírÍEÍI, de wijslEíd bb, de retHe, er
d@rheen te sníjden. Missctrien lrcÍd' de
vermrrírg of de rngatierze errctíe in eerste
instantie rel Q, rpt zoals dat bij íedereen
gebetrrt, rmar Íermrd die geeferd is ín deze
lllaínfutg van de geesti Ís een rrclgerd luenÈ in
stáat crn er tet zíin wijstteid drcrtnen te
kijken. l{et zoals tet tEt ern tEIEnt rrcg dmker
kan zíjn, rmar die duÍsternís ogenblild,<eliJk

qlct rruuner je tnt lidrt

aan

det.

Drs als re spreken oner tpt traíren van de
geest, bedelen re tet begríjPen van de geest.

grootste
ons
is
wat
lJant
probleem?.....wíjzelf....Hat tP ÍEÈ mszelf
rmten leven. Er angelukJcigervijs níet let één
zaLf.....ÍBar tet vele zelven. Vooral a1s re
niet ecttt ittrrisn zijn, niet Ín cns centnrn
ÍEer ver:sripperd ín hcndêrd ver:sdrillerde
stukkên, nelen * ms niet teletmal oP ms
gamk. Ik denl( dat die anzekerheid qrtstaat

dordat re crszelf niet kenrnn. Ilan mnífesteert
ego zich, als tmnier cm je te verbergen, je te
beschenen crdat je je verloren voelt.

tnt algereen h.tn je z43e:l dat de geest
posíties futneeÍÊi ofrel naar briten of rel
naar binren geridrt. l'Íeestal is híj naar hriten
gerictrt. Zelfs als de geest bestudeerd rcrdt,
rcrdt niet rerkefijk de geest bestudeerd, ruar
Orcr

tw

rcrdt g*wnng naar de proJektíes van de geest

tËnrper e ía de geest villen kijken, ctze geest
naar bírrsr keren en naar de geest zelf wÍllen
kijkên, is dat tnet reilljk. tè kcten problamn
tcgen; crze geest Is tnlemal nlet nrstig' je
t nÍet sdg nlrr rie kiJlt'. dat er zxrteL
gedacttten en ermties tíJzcn, Ís Je geest als een
tsel die nolkcren rierduisterd ís dmr rclken
?rf,et de trel achter die rclken niet te zien is.
Ats gernlg vian gmrtepatroÍEn, kann -niet elleen uit dit lanen, mar uit nele letnns- hêbbeÍl
E \ran Jcrgsafaan een geest die nerstrooíd Ís.
Qrze geest Ís rrclkqen wild' oopge\roed en \r€rrprd. Als de geest rild is' teeft hij een soort
ergen kraclrt, etgetr ernrgie, die rngal
crgecíviliseerd Í.s. Als je in zorn geest probeert.
t€ kijken is dat crrcgelijk. Hij ne€Íd, tnt crer.

e in de geest kijken eten re de geest
brengen. ht rcrdt de beefeníng van
nrst
tot
istlantei SenoeÍd' in tEt Tibetaans istrinéi.
Ígrii betekent \rredei z;o*L als itot rust
brergeni; tnt is zml een zetfstardig naamrd
als een rerlmrd. 'lÍé' is verblíjnen'. iShirÉi

Vordat

betekent d'rs tÍíredi8 nerblíJrnni. l\ldaenÈeel is
tet een oefenirg ín aardachtig zijn. Je rÍctrt je
aandacht q één díry. Er zijn veel verscttillerde
she.ta beefenirgeni tet \rotm' zaÁet
\ronu . . .Hínayana, l{atrayana. . .Itlyentse ninpate
teeft een efenÍrg gege\ten die, zoals l:ij z4t,
alle andere in zidr tEeft, die eemndrg is en
die rnel baat geeft. BíJ &za efenfug richt Je
je eardecht op eeÍt wÍtt€ letter nA' die je

vi.saliseert op tEt g:ntje rnn Je rnrs. Als Je
uitadelÉ, be*egl hÍJ rran Je af, als je ínademÈ
l<rÍË, hij eer terug. En dat tel Je' ret Je tnlaIhyeurtse zegt: iDrizerd keer' dan is Je geest

gekeken. Ze1fs als re rediteren nst€Ír e niet
rerkelijk Ín de natr.rrr van de geest, mar zíJn re
zo'n beetje bez5g ct de gedachEn en ermties die
od(crÉn. In zeker:e zÍn reten re niet te e naar
de geest rceteÍr ktjken; e ziJn verónald Ín de
projelrtíes. Ilet is de stsrÉ van zaken. ht i^E
Ea@e tEt ell@el begcn: ret afleidí4, ret
lnt rnrlÍezen wn Jezelf .

als er gez4d rcrdt: kÍjk ín de natrlr nan
de geest, rcrdt niet bedeld het kiJken naar de

lrÍaar

proJelrties, gedactrtcn, errctíes {atgern mt rijst
uit de natr.lrr wn de geest- Ger Daar de geest
znLf , & grud manrit alle gedachten en oties
opkseÍr. In plaats \ran naer de rclken te kíiken,
kÍjk Je naar de teldere tsel.
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kafuan.

Een arrCere

ret.He i8 het tellen \ran de

ed€Í*raliÍ€. Of Je ridrt Je aardacht eernrudígtcg
og de uítadernírg. Je aderÉ, uÍt.....en als Je
iaaded. Dem Je even Palze......er ís
ru!É,e...... Je aded, uít.....rut!Èê....Ibe\Èl
lnt s siqele efenirg ts, lijkt het bijna een
vortereidÍ4 q DogdEn of líalrandra. Ibt ls
Ínteressant dat, tr rer Je deze sftryele

efenírg doet, lpe cer Je Je realíseert

dfup fÉ gaat. tlce reer Je lnt det,
Je tet ErlJpt.

hoe

tpe reer

scÍE uit &za l<aLE Eteat een beetje Íeer
helderinid, een beetje rcer ínzicht. Met dit
ínzicht, &za yijstEid kijk Je dan naer Je

í

.i,

í

en erottes. Hier 4E Ktyentse
Rirpctn: rlËedê bÍjvorbeeld, lijkt tEel

gedechten

I

lcachtíg. tË

i

S.\r

.i

t

\
H.H. Dtlgo Khyentsc Rlnpoche

Als je @a beefenÍrg det l<cÍEn er veel
gedactrta cp. I&ryentse nirycte zegt, dat let
1s de gedachten niet te verjagen. Je
Laat za vmr mt za zíJln en Je ridtt je aardacht
q de aden of relke tetHe Je dan odr gekozen

belargr{k

tebt,. Voral als Je gespanrnÍr bent is het beter
nÍet Je volle aardacht A het objelÊ te ridtten.
Je rÍclrt' mge\reer víjftien procent op tEt
objelG en de rest cntspen Je. Als er obstakels
zijn, laat je elke keer getrccn los, Je nectrt er
niet tegen, Je geeft het, mt ru!É,e. Je vectÈ
niet ret jezaLf.. líant mt je hier tegenkctÉ, ben
jeznLf, ziJn tnel veel zelven. lbt als in de
bardo; aI dÍe Ezens die je proberen te lsellen. . . . .In tnt begin is je rcdítatÍe tnel
larnaieríg en kan het betrcrlijk gek zijn.

tbt belargrijl€te pnt dat hier

kan helpen, víní
1s, dat Je Ín plaats nan te \rechten rct Je
gedadrten en ermties {ie allemal verscttillerde
aspelrt€n nan Jezelf zijrr Je ze venelkcrd,. Je
beefent wiJgevíghêid jegens je eÍgen gedachten
en ermtles. líant ze zijn rant Jcrr, van nÍemrd

ík,

arders.

IËt ls

zoals de

ze de golven besdulvt,:

& ze rcrdt niet verst@td door de golven.
kcren en

ríjza

rordt

gean. Gedad$en

denkeo

det tEt kractt tEeft.

dat tEeft tnt alleen zoLal E lnt
cÉerzeken. i In dê Bodhísattvacaryarratara

1

Ze

den dat ook; ?E

en "E
ze zÍnken.....als Je er níet middenin

gevargen.

Ibt vorbeeld det ik eerder heb gebntílcÈ is dat
de beoefenaar ret zíja als een charmnte
gast\rrcr.r of -lner, en dat alle gedachten en
errcties lastÍge gasten ziJn. tbt ínteressantc
is, dat als Je channnt bent en blÍjft' dit
largzaa een cntmpenent effelct tneft q de
lastíge gasten. Iarryzaaro begín Je vrierden te
rcrden ret je gedadrten en amties, ze bezínken
en Je bent steêds rcer biJ de ad€m. $amta is
eesr beefeÍrÍrg lran bevrieÍd rcrden rct jezelf.

Je doet deze beefenÍrg, en EfiEer je je bwird
in die staat marín alle uit de tqt vallerde
zelven zorn beetJe bezÍnken, +r is flEer vredet
rner nrirte, een beetje teer hrmr- riJsÈ er

l.íaer

níet
staat

dat ro€de geen kractÊ tEeft. Tijdens aderricttt
orer geduld dat de Ilelai Lan ín 1988 ín Lcdeo
gaf vertelde híJ dat hij dit p:nt eerst nlet
begreep. To h$ zÍJn leraar \rro€: rlftede is
toctr zeer kractÊig?r wierp deze tegen: ils er s
leger nodíg o rpede te nernletigen?n.....fbedê
ís niet srbstantlel. Er 1s niets dat ïoêde
genoed kan rorden. Als Je tnt niet begrijpt
lijlt tnt grot, solide, lcactttíg. Maar als Je
tEt echt cderzekÈ tEeft tEt geen klanr, geein
vorm. lËt als mt boeddhísten altijd zeggen o\rer
de nattlrr van de geestl tEt tEeft geen \rotm,
geen kleur.....Èar zít mt in zÍe je. Als Je
ectË naar Je rrcede HjK, is tEt níet srb
stantieel, is tet alleen een errrgie. Dat begrip
mt je bh, qttkradtt hêt - zoals lftyentse
ninpoctn zegt, mnrner je apen en beren recht ín
de ogeÍr kíjkt geen n zictt mgemld*elijk en
verlegen nelen ên rennen zE W,. Qp dezelfde
mnier kijk Je dírêlÊ naar de rDede, je rrraagt:
\Jie ben jij?r Nonmal gesprdren gairn le tee tet
de erptie als die odrcÍÉ,. Ië gaan ÍEe e de golf.
tÈ vragen de rnede niet: \íie ben iij?n IË zijn
gffin reteen vertrddren. I& rcrden lwad, F
rcrden rcede. tb nerliezen onÉt qdersctpidingsvenrcgen, de belangrijkste rcnselíJke
lmliteit, zoals Zijrn tbilÍShêid de Dalaí Lan

altijd

zegt.

&
Dit ís een sort analytiscln raditatie. Je lq:nt
het een beefenírg \tan stgm,ta no€ÍEn. Itt
gebnríkt de retHe nan vÍpastyana, brergt je
naar de rmhnripastryana {e tnrerftelijkirg \ran
leegte, stunyata, de verert<elijkirg \ran de

nattlrr nan de geest. Door de beefenÍng wn
shanta rcrrlt tet leldere ínzicht' de wijsleid
qgarel*È, EerilBe Je direlrt in Je gedadÈen en
ermties kíjkÈ terviJl ze oflrcen.

In de BodhisaÈtrncaryrratara staat, deÈ ocl< bij
een 5rcgi gedactrten en ermtíes oPkcÍEn, rpt als
bíj ieÍEd díe niet geoeferd is. l{aar de tnnier
waerop ieÍErd díe geeferd is erree crqaat is
arders. I€ÍEÍd die dat niet ís laat zidr erdmr
reeslepen, ttnar èelt yogi -een beefenaar- ziet'
tport, voelt alles, ÍEar er is geen gedachte' er
is geen grijpen. Dit is niet gereld<elijk' mar
als Je blljft oefetnn, gebanrt het scrs. Èn is
er ectrt eea gevel ram iets rrclbradrt te tEbbeo'
em genel det Je ergens ín geslaagd bent, een
ganel dat er een doorbraak plaats víndt. Je
realiseert Je dat ernties rerlóaar zijn.
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ret lct tpldere írzíctÈ' dat crtsteat uÍt
de becferd.q \ran shetBte, direld naar Je
gedaclrten eo mties kijlc, \terrasl je je oties
als tet Ere, EaÍdoor hrn lo:adlt afneed'. !íaar
Je rcet ln een bepaalde ruftde ziJn; daam
befen Je erst stsmta.
Als Je

ruryoctn z4t, dat alléén de beoefenirg
van sttf,Bte -vredig verbliJver niet tot
rrcrlíchtírg leidt. In tEt esten rcrdt rcditatie
IGryentse

wak alleen als een soort crtspannings-teclnieh,
als vorm nan ccrcentratie benaderd. I{at Ídst is
lnt hart, en de víjstEid. Strenata alléén kan
geen grote rrcranderírg tsreegbrengen, als je

nlet tEt tEt tnldere inziót st er uit
crÈstaat direlft naar Je gedadÊen en ermties
kijl,È. lht is tet rerten rct je gedadÈen en
erptÍes dat nerarderirgen ternegbrengt. t{ant dat

is rrar tnt cm gaat: tr

tP

reegeren.

BiJvoorbeeld als re sterren. Als re gestoneÍr
zijn en in de banlo lceÍt is lnt belangrijkste
te re q de situatie reagerelr. Als Je de
crafhankeliJlrteid bezit, als Je de natr.rrr van de

geest tEbt verrerkelÍJkt, dan l=b Je
stebiHteít, êD laat je Je níet dor
crrtardÍgheden leen en reer slÍrgeren. Mat je
heel erg je eigen grurt trbt cm oP te staan laat
Je Je niet dor afleidírgen en dor de vÍsÍenen
in de bardo

van Je shrk brengen.

Drs eerst de stabíliteit. De noorbereidende
stabiliteít crtrildrel Je dor de beefeníry van
stramta, nnar den, zoals Iftyentse ninpocfe
Milarepa citeert: "Op de grcd wn sbzmta kan
de blen van vipastqnna greíen. i

of telder ínzicht, í8 tnt t€sllt€at,

de vrucht
tet volle
rechtstreeks
Je
kÍJlct
van de rcditatÍe.
gedachten
Dat is
en
erpties.
aarËactrt naar de
ilnlder
ret
rordt
vertaald
vípastryana. Vipastryana
zieni.Àls Je dor die retHe er*eftjk de naturr
van Je eroties zíet, rcrdt dat blranipastryanai
gerroeÍd, mt tstr.utyatai of de natturr van de geest
is. lbt is mar Je lardt.. . elke keer als je naar
Je gedactrten en otíes kijkt en ín staat bent
tun rer*eliJke natur te zien.....
cm q deze mnÍer tet
gmties te rer*en, te reer
stablliteit Je kriJgt. tbt 1s niet gerceg aa ín
je reditatÍe st tnlderheid en begrip crÊrent de
natuir van de geest te crtrrikkelen. tbt is
belargrijk dat Je dle teldertnid gebnrílct ctu
direlst ret Je errcÈies te rer*en, daar rer*elijk
enrarirg rce qdet. t{ant daaruit antstáat eêÍl
zá<ere stabiliteít en nertmmr. Ihn Ís er zelfs
als Je sterft en Ín de bado lrcÍ!Ê' lDcP op
berrijdírg. A1 tEb Je rrcel cderridÊ gehad en
tet missdríen ot< goed begrepen, als je geen
stebiliteit tebt zan Je rel eens niet in staat
blijken t€ zijn tnt tc t: passen, rcctË de
sittratie ín de banl'c te\ralllg niet zo prettig
zijn.

lbe reer Je Ín stáet bent

je

gedachten ecr

harcro zegt l0x5rcntse ninpocte dat re ín de nabrur
van de geest mten kijken. Als Je teveel rcrdt
afgeleid dmr gedachten en gmties ga Je teng
naar de beefenírg \ran sttelata en als Je reer
stabÍIiteit tnbt kijk Je qtiar ín de naturr van
de gedaclrten en mtíes. Ideaal zan zíin dít in
een retralte sltuetle te efernn. lhar als Je Je

dÍe ihD€i niet lalnt nerorlqlen' hÍr Je
rnissctríen ín Je dagelijkse rcutÍrn st nrirÊe
vírden, mt tiJd, earÍn Je &zc beoefenirg hnt
den.

Als je dÍrelÍt in de erptie kijlct' tersijl hij
opkcÍd,, den artstaat daantit begrip, dê
realisatÍe rran mt tpt *rlrelijk Ís, mt een
zekere ifeedbackn geeft. Je leert etdoor, tet
geeft rrcrtrcrren. Elke keer dat Je erin Elaagt
een negatie,re erotie te bevrijden, geeft dat je
reer vertm.ren.
Dls, het belangrijkste p:nt nan stranta of strÍÉ
is éérrpntíge cqrenÈratíe. È nerstrmide
geest rcrdt tot éérrpntigheid gebradtt. Als Je
in díe é&rgjntigheid verblijft, let dat Fnt
cp eeÍt geteveÍl ruent q), zat Je hmrnn uggen.
l&t als EÍrEer Je een potlood slijpt, en Je gaat
algmar dor; de p.urt verdnijnt en l=t rcrdt en
pnrtlee pnrt -*t orerigens egoloostnid i8.
Trdtra Je de steet rran kalrÈe, rust ereaert ?rd.ra
'
je slaagt ín Je beoefenirg wn tegenrcrdigheid
rran geest ls er eer gtabillt€it. Er kcren reIiffier nog gedachten op, mar de geest zaLf., of

liever, de telderheid' is gter*er den de

rlermrrirg. Dat rcrdt "prajna'
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gemo€Íd. Prajna,

Ilrs tet doel rnn de beefenirg wn éérrpntige
concentratie is het ontwikkelen \tan
tcgerrordigheid nan geest. AIs Je slaagt Ín de
beefenírg rlan tegermrdígheid van geest, rcrdt
dat aanrezig zíJn. ht 1s Farcm trítpa" Ín DogclnÍr d *l uitgetegd rcrdt als ipur aanrezÍg
zíJni. D ret.He lct zÍdt oP' ÍEar dan is er
een andere retMe; tet direkt. Ín de naturr van
de gedeclt€o kijken. l{aer dit ler kijk je rct
tnt oog rzan Je yijstEid. Àls det vercr*elÍjlcl
rcrdt, lad Je tn de sarteíd, fu de nattLrr rran
de geest.

Uaar nt d tel belargr{k Ís' Ís dat Je
Jeralf vaDaf tËt begín van Je beefeni4 nrfuÉe

geeft.....co hier ie tnt goed als je je
beetJe oÍEt, alsof Je i ah i zegt.

ud

een

Sm lo.u Je, als Je gnl een beefenírg wÍlt
den, gm r ah i
Je laat je
"43ql.....en
een
ment dat
geest gwr. hn ls er stilte,
er rerkelÍJk ntÍÉ,e Ís.....

bgerur, die al galerd zíjn

aan

mditatie, of al

et líahrnrtra of DzogcheÍr hebbeÍr beoefend
verblíJven dan <det zE tnt lGÍrsF ín de
natturr \riaÍr de geest. llaÍrt, zoals lGrFntse
Rirpche zegt, iAi representeert de rezenlíJke
uaartnid nan alles; de naturr rran de geest. iAi
is od( de essenÈie nan aI tnt aderidrt van de
Boeddbars; tet belíóad, alle 84.@0 Dra:rnleríngen. iAí is de meder van alle Boeddhars.
"A' i"s de beefenírg rran 6rruyoga3 tEt belióaad, alle leraren, alle Boeddhars.

Als je dÍe beefenír€ doet, als Je gemt i atl "
z4t, an Je geest darrl6st, je geest q wkantie
str.lut, els lct mre, is tet rnt alsof je tmÈl
Je Je eerst ín een Íetmt benaude atmsfeer
be\d, een raen eenzet. Plotselírg ís er een
praclrtíge *i en zmlicttt en Je laat Jezelf
gaen..... Dat rct je den als Je rcditeert: je
benrijdt lezalrf , laat Jezelf gaan elr z;$E....á
ah '.....Als Je jezelf bevrijdt, los laat, als
Je de ercrgie nerardert, dan is je rcdítatie
neel betcr. Ibt tneft allermal lat energie te
Ímken.....

Ifrs Je laat Je geest rustig.....en je

bent
helpen.

ruírL....Iharqn kan de natu:r odc erg
Als je in de natu:r bent Ínspíreert dat

nrírÉ,elijlóeid, naturlijt*rid;

de

nau.ur

inspireert Jan naturr.

È beste beefening \r@r de naturr 1s te
rnrblijven ín de natr.ur van de geest, dan ben je
ectrt wierËelijk voor het nilietr, rcrk je echt
Ge aan tet tnlen wn de aarde of tet tnlen van
tet rnilieu. Als je in staat bent Ín de nah.nrr
van de geest te verblijven en rranuit die ntftÉe

krlJgt
Je rerkof nt den od(- een
volkcren ardere lgliteÍt.
rerken,

te

tlerapat,iscttrcreatief

Col ophon
De Rígpa Nia.rcbrief verschíjnt drie keer per
jaar. Een abqmerent kct f 25r- Fr kalenderjaar. Hien u reeds abannêe bent of u vrcr de

nier.mbríef opgege\rcn bÉ, antvang u rnr een
acceptgiro nmr let Jaar 1991. l{octrt u voor lnt
jaar 1990 nog niet beteald tEbben dan is tet
openstáeÍde bedrag

f juli

erbij opgeteld. Bij

opgiile na

bedragen de aboonerstskcten noor

tpt le

perde jaar f 12150. lib opgane crtrnngt u een
acceptgirrkaart. lbt qz4gen \ran een abamÊEnt
dient te gesctrieden vóór I jarnnri van het nia.ne
jaar.

Ibt

Rigpa organisatie in uording.
Bestad Itigpa Ín lÈderlaní noortcen uit eetr
kleíre grep studenten, h & afgelqen tree jaar
is tet aantal belargsteUerdên uit€egroeid tot,
een grep \ran oge\reêr 3(D perscnn.
Eríc tneft een large tijd, daa$Íj getnlpen door
een aantal arderen, een groot dêel \Ën de
organisatie op zidr gernmÍt.

o.a. ttBer ÍEnsên gelhfoureerd wÍllen rcrden,

aargezien de DzogclEntraíníÍA eníge organisatie
nereÍst en re bínnenkort marsctríjnlijk een nieru
centnrn arllen heben.
NoverÉer voríg jaar is een grep rensen gestart
írnaentariseren \rzlÍl bestaarde activíteiten

rct let

en daaraan gekoppeld te beldjken mt de rmg+
lijl*reden zijn cm taken t€ (ter)rnrdelen.
Hierbij vÍldeÍr e odc aardadrt besteden aan tct
betreklen van niare ÍEnsên bíJ de organisatÍe.

Deze lerstnrtucrírgs{rep bestaat uit Dolly,
ErÍc, Nynke, Gisela, Ctrarlottc, Paul

(StÍctrtíngsbesturr en een grooÈ deel nan

tet

trrde

hgelijkse Besturr) Jeé en tbn.
In juni denken ,F êen aaÍdig bêeld te letrben van
allerleÍ activiteiten en êen norstel tê hÍtrEÍr
den orrcr een nietre qzet binrnn Rigpa Eerín
ÍBer ÍEarsen, z*L rq.der als Iníetrer, betrdrken
zijn. Odr zal dan óridelijk @ten ziJn wie onr
st kan beslissen. In jurÍ zal dan odc een uiteirdelíjk Dagelijks Bestr.lrr rcrden saengesteld.
Een nan de níare ídeeën Ís tpt foneren nan
rerlqroepjes die zidr rct bepaalde taLen bezig
tsrden en een eigen nerantrcrdeftjkfEid hebben.
qp dit rnent tEbben re de volgerde rerlgrcpen:

Ib NiersHef
retraite kcd, er

t{a elke

een

drÍe keer per jaar.

tÈrt<zaa*en,

:
-

redactieadres ís:

Stíóttutg Rígpa
posth:s 17233
l00t JE AEterdÀD.

rsen ectrter te. Een aantal
te rcrden georganiseerd nr er

De rer*zaafieden

zaken dÍent arders

síEns..lríÍs

niarsbrief uit;

dus

Ho;ffiHr**,

redigeren vertalÍrgen

lay-ort

*À:fftïiïï""t

Jolanthe, Ibtja en tbns.
Omtactpersocr : nader te bepalen.

ouro",
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|1Xlgpstirrral e CCEtet€n.

Ibt qderhcuden van ínternatianale ccntacten;
tnt bijmnn van de internatianale coordinatoren

RIG

bijeenkcrten.
Gisela en Eric.

Eestdthaif irv/einistrratie

È
Co6rdÍnatiegro€p UqcUtrainiq
Een groep die alle z"kaÍt rqdcm

de

Dzogctnntrainingstudiegr€pen cordírpert.

lÈrteaa*reden: - coë,rdinatie
- tsrden van Íntervims ret rstsen
die de ltzogchen trainírg (DE)
willen gaan volgen
- rrcrlirijgen feêdbad( van de UI

grepen - cqrtact tsrden tnt
degenen die de III volgen tmar die
niet ín een greP zitten
- Ínfurd van mílirg verzorgen
retraÍte)
uitvallers
tet
opsen
cdltect
vergaderílgen
cqttectPer:sonen
(ook over 3 marden

organiseren

SaensteUiÍA redqrep: Charlotte, Dolly, Eric,
Gisela

Ccrtactpersut: Eríc

Ilrisrcstiry
Activiteiten ret betreldcing tot het vírden

van

nietne hrisvesting Rigpa centnrn. op dít rqrent
mírder actief in verbard ÍEt de mtwild<elingen
rqrdcm een evenÈtreel centrrrn in tnt hrís van
Eva. Afhankelijk van tne dit afloopt; teer
actief zoeken, dan rel actief lorden ÍEt

tot de verbo.wing /inrictttíÍg.
Saenst€ffirg rerkgrep: [Ian, Jen, [bnk,

betrekldng

I(o'

Jcé, Hilda, Jan, Aat en Eríc.
Contactper:socn: José

Xíff-

lbt

trxrrn
organiseren

Iêtja.
Er zijn odr nog ardere
Ccrtactpersct: lbn

E:nsen g6/raegd.

[' ta.rihfen

rerlqrep tndt zidr bezíg ret het uÍtrcrt(en
ltt vertalen rran tdr.sten.
IÍer*zaa*reden:- bepalen mt er uitgeschreven
rcrdt
- uittlryen rnn bardjes
- vertalen
- redigeren
- uitgerm van boelcjes
Deze rerlsaa*teden rcrden gedaan dor: Tirnke'
Deze

van tapes en

Paul, Nynke, llans, Jolantl= en Els.
Er ís belefte aan aanvdfiÍtg.
Coë,rdínatíe: Paul en l$mke
Ccrtactpersoct: t{5mke
en
^àdere etiviteiteo die nog bekeken rcrden
war verrrcedelijk een *rlqroep vor kclÊ ziJn:
- fínancíën
- arctríef transcripts, tápes' vídeotapes en
biblíotteelc.

Een en anCer IíSt niet nast. Er rcrdt
van

qrrsn

ssen \t@r nierlre

nEnsi'eÍr.

Saenstellirg rerl6grep: Han, Dolly, Gisela

en

Paul
CorrtacÈpersoct: DollY

l€HÍo
Een grep

sracte taken vaÍl deze rerlqrep zíjn rrcg niet
cÍBctrre\ren. tbl is duídelijk dat rEer ên ÍBer
zeken menÈeel ret betrrlp \ran de persmal
c€ÍFrter rcrden nererlst.
Dit betreffen dírgen die te mken tnbben mt
adressen en milÍrg, adninistr:atie, en de dsarbij
betDrerde finaÍEÍën.
Saenstelling rerlqrep: mnnfet }lan, !íarlles,

gebraínstorrd en geprobeerd anze steeds grot€r
rrdeÍde organisatie notm te gevelr en rerkbaar te
tnden zrdrer dat een of reerdere Persdnrl t€
mar mrden belast.

die afrvisseferd de ïekelijlse
ttitÍdrc-be€feníng q zsÀae leidt.
Saenstel1ing rerlrgrep: Gisela, Dol1y, Eríc,
Ernsen

Charlotte en Paul
Er rcrden o* nog ardere ÍEnsen gevraagd.
Ocntactpersur: Eric

YíDbl
Beteer en organisatie van de RiSpa

siiket.

Saenstellírg rerlqgrep: Q dit ÍEEnt alleen
rrcg PÍeter, in na-s orerleg rct $nke en Eric.
Er is befpefte aan aentuffir8.
Ccrtactpersocr: nader te bepalen
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Ibb Je ídeeën voor, of interesse in een van de
rerlxgrepjes lÊem dan kantakt op ret de
ccrtactpersct. Dar Ear nog Seen cotáctperscl

is hrn Je rret een van de eerder geno€Íde
ÍEnslen uit de terstnrturerÍrgs*rlqrep kctt:lcÈ
bekerd

orreÍEÍr.

