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venolg van

het levensverhaal van

Dilgo Khyentse Rinpoche.

Qp een dag lsd! Ioter fÍargpo f) op bezoelc bij de
Dílgo fanilie en gaf een Iang-laren-Ínitiatíe.
iDeze jcrgen (Difgo Khyentse ninpocte-.rea. ) is
eelr z:ler belargrÍjke Sakya tullor', ver*laarde
hij. iHij zan eieenlÍjk aan de Salgrapars rreten
mrden afgestaan. i De vader zei niets. Bíj en
ardere gelegenheíd lcn! de víJfde Dogclnn
RÍrpocl-, lbbten Oëkyi Dorje op bezelc nDít

kíÍd is een zÈet belangrijke tuUqr van tEt
DzogdEn klostertr, zcí hij. 4l zan fen eígenfijk
a;m ons meteÍr afstaan. i Deze leer reigerde de
vader daaórer*elíjk cn zijn zoqr af te staan.
I(ort daarcp S:.nS de fanilie naar TseÉ.rul
Rínpodc, een groot siddha en tulhr rnn JílaÉ
QyahÉ ll'4€u. lDit is een hritengemr kindtr,
riep hij uít, nïij kenÍEÍr elkaar uit een nor5g
levenr. Híj l<eeL de Jcgen ean en vreg tun: iIGn
jij rÊij?n rIGn jíj tsn?n tertnalde de wder de
\Eaag. "Je, ik ken lstrn, antrcrdde de zsr.
TseÉ,rul n:npcte rrcrtelde ten: Wele voorgaande
lenrcns tnbben wij een kannelstÍe getnd 2). Ik ga
tga een zêer Eerderol gesclnnlc genenr. nr had
Tsamtnrl Rlnpoche niet de gerÍrgste
Lelargstellirg voor \roorËrpen van gord of zilver
etc, vrcr tga sren dat rpt steÍEn. líaar hij ws

erg dol op kryjes, híj eaf zijn kqjes rrcit aan
een arder. Dit ,Es trtlrens @k niet
gebruikêlijkl Hij zeí tegen zíjn Sangnrn 3) 3

'Brerg mijn kistje ret k4jesi. Iharadt kG hij
een kryje, \ruIde dit rct rozíJren en gaf het aan
de jcrgen. Daarq zei lftyentse Rinpodre's vader:ilÍij gaan op bedevaart naar Ltrasa. Verleent U crs
alstublieft llr besctnmilgn. iDat zal ik denn,
antmrdde hij, igmllijk rcet nÍjn rrrcw rníj
daar elke ír4g aan tnrinrnren, anders vergeet ik
het, mar dit kítrt vergeet ik rrcit. i
I(ort daarq hsn Stnchen Saltsap bíj de Dilgo
fanilie q bezelc. iDÍt kírd is nan tnt grootste
belarg vor ltt Stpcten klcter, U bent rel
verpticlÊ m tm aan nij af te stáenn, zei hij
tEn. De vader antrcrdde: tAls U rert<elijk denlt
dat tnt de renslnid ten goede kfr., za,L ik tsr
afstaan. 7n tíet dan laat ík taa geen Lan rcrden
enkel en alleen cm glften aan te sen nan de
tuensen.r' Sbe, dat Ís niet tet gwal. Hij zal de
rrensheid rert<elijk ten goede kÍteni, zei Stechen

@aftsap. lrtu ms er in tnt Dílgo hris een slaap-
kaer, rner ranttreldrerde Lanrs gffirlijk
olernadÊten en ín deze kaer bevqd zich een
bêeltelris rran Tserirgrm 4), gemakt door tftrgpo
Tenga 5). In dezc kaer stiep od( Steclen
$afkap. rs t{adrts ls! de beeltenis tot leven
en Tserírgrm sprak: iAls jij deze Dilgo zocr
cder je He nêeÍË,, zaL dat van mschatbare
Ealde ziJni. È vader en de tele fanilie hadden
een g*ldÍge devotie noor *recten Saltsap.
Tijdens trrn bedevaart naar ttEsa rareÍr zíj
Taklung l{atnrl tegengel(ann, die tnn tpt advies
had gegeven qr zser ged vmr dít kírd ta ?r.r-
gen, odat het een tulhr rrest zíjn. De vader
had níets gez4d, Eer eerrEal teruggekeerd in
tpt hris mar ziJ nerblanen, spratc hij luid: rDe

Lanrs vlllen nij deze zocr níet laÈen turden.
l.íaer Ík laat tgn geen Lan rcrden, ik mak een
gffiÊ En ven tau. IlíJ hebben eein grote
fruilie, *-n lardgoed let veel lard en híj rcet
degern rcrden die dít gaat belnren. i
ZíJ zal.trlrr trn bedernart Ín Centraal Tibet voort,
en keerden venrolgens naar Khao terug. Daar
mUrcetten de wder en de jmge Iftyentse Rinf
cln Adzam Dniea 6), die tnn vreg of dit de
mL Esl die tnt faniliebezít lpest gaan



VaÍdaag uijd ik deze Dilgo zocr,
dÍe íf herfen als de tullqr nan
Jayary lCyelrtse fbns[D h, a
geef ta de naau qrunÉ llekcHr Tenpé

9alus^".
thm ziJn tnt arrterricht rnn de vÍer
Jaqóns toevertrourrd (Khyentse,
Kogtnrl, GËUq o llipha),
rrm de gebroeders !íj.nfi.q l0)
en de lÍyi4tík.
lfr ken ik rustig st:nren.

In diezelfde tiJd verbleef Dmgsar Xtgrentse,
Jauyarg tGryentse Chëkyi Lodr6 ,evrernens bU
Stncten Qaltsap. HÍj z:.íz 'rlk heb dit kiÍd
eerder antmet. Ik denk dat hiJ een íne.rnatie
is mn JaqËrg lGryentse tÍangpoi. Daaq zaí híj
tegen StEclEn $altsap: rT&t ís schittererd dat
u zorg draagt vrcr dit kid. Ik zal alles den
st in nijn verrcgen ligt au tgn te dÍeneni. Hij
scfsrk tgn vele t(6tbare objelrten als steun noor
Lidraan, Sreak en Geest en hij zeí, dat Shectren

Qyaltsap aan Khyentse RÍnpodre de transnissíe
rcest ge\reÍr van de lbmgak IZó en de lyíngtík
YabstryÍ, en dat hij tEm z:.Lf de RÍncben Ter Diï
?Írt ge\reÍr. 7D teeft lftyentse ninpocte \ran
Stccten $altsap vele rlargs crtvargen, zoals de
Ikrrgak Dó en de l}iÍrgtik Yabstryi. Er $redren
$alteF tneft tsr ók geïntrodrreerd in de
naturr nan de geest. Iftyentse nfuoctn rns êen
Jaar of ecttt, ten hiJ rcrd geïnstalleerd, mar
bij begreep alles st er gebanrde. In die tijd
had Stechen Saltsap nogal larg haar, aangezien
hij in retraite rns, en zijn stern ms niet erg
luid, toctr kcr l0ryentse ninpcte alles ver:st:an
van de lÍyingtík ínitiatie, ten tsa díe rrerleerrl
erd. Zelfs tot e de dag wn \raÍÉaag is hiJ
níets rnrgeten. Dts Sheóen @altsap ms Ín
feite de lbaÉ LNB rlan lftyentse ninpoctn.

l) Ioter tlarg1n, een beroerde gkyapa reester en
volgelrrg wn Jauyarg lhyentse lÍangp, nas zeer
aktief in de RiÍÉ beÍregíÍS. SeEn rnt Ktlyentse
leêft hij tree belangrijke collelrtíes tantrars
en sadhanars -de erudé l(rrtt0 en <te Ihrytap
I(unt0- sernrBesteld en uitgqerien.
IIU tEeft een enrarirgsgerictrte DzogctEn
traínírg rran $ehrl LrÍgtok Tenpe t{yÍn gehad
en hiJ ns de leraar van Jaqyarg lhyentse Cbókyi
Irdr6 en Zíjrc lbilígheid DÍlgo lftyentse
ninpocte.

=

2) JígÉ @alrÉ $n€u Es een van de
belangrijkstê rclgeli4en rnn JígÉ Lírgpa, en
tevss de leraar rnn Jmyarg lGrFlltsê lÍargp en
Patrul ninpocfe.
3) Sargnm : isecret OclsoÊi, rge&círe partrnri,
spirítele partcr rnn tnt rrrurnlÍjk geslactrt
(ïm). Als een Eestêr een tnge graad \neÍr
realisatÍe rcrf<rlJgt is tet s gunstíg (o.a.
\r@r een farg l6ren) det hij sr psrtÍ€r tneft.
Vaak Ís deze parter vorspeld zoals bijv. tn tet
geval ven lbrths (crtdekkers van nerborgen
crderrtctÊ). Als de goede cctaníígtnden ntet
saÉÍilrcÍEÍl en en lbrtën kan gêen gesctrílcte
partrEr vÍrden Ís tEt sÍE <rmgelijk vor een
!êrt&r <rD de vmrepelde lham schatten te
qenbaren.

4) lkrpo thnga, evetnêns bekerd als Orgren lenzin
llcrbr, ras een strdent nan Patnrl Rinpodc en
t{y6hrf lrngtd(, en een ef van Salsé *lerpen
Tayé.

5) TserÍngm is een besctnrrcter ret een
vroureliJke versctrijnirgsrrorm. Besctesers
beoefenirg rcrdt gedaan crn @nactrt tc genen tot
verlichte activiteit. lserírgÍE rcrdt afgebeeld
tet een larg letren pÍJl Ín de línlrcrhant, zÍJ ms
de Sangnm van Milarepa.

6> lÀzÁn Dnirya (LU2-L924) Es een volgelirg van
Jalyang l(tryentse llargpo, Patnr1 n:npoclc en
Miphan.Als groot, DzogcfEn teestêr en Tert&r, gaf
hÍJ les tijdens retraÍtes ín ldzcn Ger in Oost-
Tibet. HiJ ms de leraar rnn Jruyang lGryentste
CtËkyí lrdr6.

7> IangleverFpÍJl (Tíb. hder) Ís een ryóool
nor levensercrgÍe. lbt beEtae't uit een pijl ret
een spÍegeltje en vÍJf gekfarrde tínten er aan
vastgeHen. tbt Ís hêt instnrent cm bij de
Tsegulí de leuenserergie aan te trekken.

8) Een beefenirg o lenenserprBfu A te roepen
en te nerzaelen.
9) I0yenpo $ryenga Es eelr groort, Ittcnpo uit tnt
IAtH( klcter eÍr êen rmlgelírg rnn tËnpo Tbnga,
die tsn Patnrl Rínpodcrs orerlevírgstÍJn rran
verklarerrl cderidrt dorgaf. Hij is beroeÍd
vancÈge zíJn uÍtgaven van de derÈien grote
teksten en ziJn kquentarên er€p.

t0) t'íinlíry Terctnn eruÍE Dorje en zijn Jcrgere
brer Ioclnn Dsnmshri.

ll) ViJf schatten marín dê gesctrrÍften van
Jary&t I ngtrul zijn gerargsctrikÈ: de Stréja Dzó,
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IE MTTIJR VAl'l IE GEEST

(en gedelte var de luittg van furaL Rinpr-ln
in Ar-i-s op 7 tptfu 19n, gebaseerd op
qrdeur:riclzt wat DiTgo Klzyerztse Ritrylle vorige
ntu in PrapfteL otq de natutr van de geest en
de &fening vaz sltaata lreft gq*en)

In de eer-ste plaats is het belangrijk te *eten
dat ín het Tíbetaens, boeddhÍsten rrnang-pail

genoerd rcrden; boeddhisten noeÍren zÍchzelf niet
nboeddhístenn rÉer inarg-pail. nNangn bebkent
trbírmentr. rllang-pa' betekent trdegene die zíjn
geest naar binrnn keertn. tlaarcm naar binren?
Nat tet gaet cm het qrtdeklen van de marheid
ín de naturr van de geest. tbt ultiere doel, de
kern van de Boeddhadhanm is het qrtdeklen van de
waarheid - niet briten - rEar ín de natr-nrr van de
geest.

Delzc term xnattur van de geestn rcrdt neel
gebruí.lrt; in tet begin, als ercver rprdt
uitgelegd, naar 6[1 oP tEt ltoogste niveau, als de
leraar de sÈudent een introdulÈie in de natr,urr
van de geest geeft. tlanneer rp o\rer de naturr van
de geest spreken bedelen re niet de getqe
geest, die ech.rsief verbqrden is let tet
indiviór, rmar dan spreken se over iets dat alles
doordringt. In feite spreken re dan over alles.
Zoals Dxljcn Rinpcln zcíz iDe natrlrr van de
geest ís de naturr van alles.tr Als je de
vijsheíd van de natr.lrr van de geest
verrrert<elijkt, dan begrijp je alles. De naturr
van de geest is de sleutel.

Khyentse Rfupclee beSínt ret een citaat \ran een
hele grote reester uit de achtste ezur,
Shantideva. Shantideva heeft de

trBodhisattvacaryavatarar gesctrrevenr'IËt Pad van
de Bodhisattvat, over de rcg díe een bodhisattva
bananlelt, lEt pad naar verlidÈing. In hêt
l,Íatrayana is dit in veel qzÍchten een belangríjk
haÍdboek gancrden, bíjvorbeeld voor de

beoefeníng va:r de zes paranitars of ?Es

perfelrties: vríjgerrígheid, discipline, uitlsr-
dingsierrrcgen of geduld, enttsrsiaste volharríing,
rcditatie en wijsheid. In de Tíbetaanse kloosters
is tet, zodra kinderen enige rptie van fÍ1osofíe
begínrEn te krijgen een van de eerste teksten die
behardeld rcrdt. lbt is een telcst waanÉt vaak
rordt geciteerd. Zijrn hifigheíd de Dalai Lena
gebnrilct de Bodhisattvacaryarratara \roor zijn
qderrictrt orer rcdedogen.

In tnt citaat van Khyentse niryocte "egt
Strantideva: \Jat is het rrut van enige ascetische
beefeníng als je de ascetische beoefeníng van
het traírsr of terren \ran de geest niet
tepast?i tbt Tíbetaanse rord voor asceet is
lnrf Ctrrkn. r1\rln betekent ncrderrerpenrr of
iÈ€ÍtreÍli. iCtuki is 'bínnengaanrr. rr1\rl Ctukrr
betekent \Èrlen ret de geest, de geest
Èrairpni. Een asceet ís ierurd die rret de geest
rerkÈ. Als ik tpt cítaat iets losser vertaal
rordt tet: st is tet rrut, van enig qrderrictrt of
eníge trainirg als het niet geridÈ is op het
vercrtelijken van de natr.lrr van de geest? Wat
ís het rnrt van eníge traíníng als het nÍet
trainen van de geest is?

Met Ítrairnnx of xtstrEnn van de geest rcrdt
níet zozrer bedoeld de geest mderrerpen of de
geest ander cqrtrole hebben, Ituar veeleer de
geest rerkbaar mken. lJant, zoals de situatie rnr
ls, is aEe geest wild, en niet stabíel....en re
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H.H. Dtlgo Khycntsc Rlnpoche

Als Je tbzt beefeniry det t<crrco er veel
gedachteo q. I&ryentse niryoctn zegt, dat lnt
belargr{k 1s de gedaóten niet te taerJagen. Je
Laat za \rpor Et za zíjn en je ridÊ je aardacht
q de adem of relke ret.He Je dan oolc gekozen
tebt. Voral als Je gespanÍEÍl bent is het beter
nÍet Je volle aardacht op het objelt, te rldtten.
Je rictrt' mgev€er vijftien procent op tEt
objelct en de rest qttspan Je. Als er obstakels
zijn, laat je elke keer ge*wr los, je veclÈ er
niet tegen, Je geeft l-t mt ruíÍd,e. Je vectÈ
niet ret JezaLf,. Iíant mt Je hier tegenkcrnÈ ben
jezaLf, ziJn tcel neel ulnen. ttet als Ín de
banto; al dÍe rËzens die je proberen te lsellen-
. . . . .In tnt begin ís je mditatie lEel
la*aaierig en kan tet betrcrlíjk gek zijn.

tbt belargriJl€te pnt dat hier kan helpen, vínl
ik, is, dat Je ín plaats van te \rechten rct Je
gedachten esr errcÈies {ie allemal versctrillende
aspe*ten rran Jezelf zijrr Je ze nenelkcrÊ. Je
beefent vríjgwighêÍd jegens Je eigen gedadÊen
en erptles. Iíant ze zijn lnn Jcu, van niemrd
arders. I-bt Ís zoals de ze de golven besclulÊ:
de ze rcrdt niet verstoord dor de golven. Ze

rijzen eo ze zinken.....a1E Je er niet middenín
rcrdt gevargen.
lbt vmrbeeld dat ik eerder teb gebruílct, is dat
de beoefenaar rct zijn als eell chanunte
gast\zs.r of -tner, en dat alle gedachten en
erntíes lastíge gasten ziJn. tbt interessante
is, dat als Je óarrmnt bent en blijft, dit
langzaa een mtmpenerrt effet<t tneft q de
lastíge gasten. l-a:g:zazr begin Je vrierden te
rcrden rnt Je gedadrten en arties, ze bezinken
en Je bent steeds rcer biJ de ad€ín Shamta is
een beoefenírg nan barrieÍd rcrden rct jezelf.

Je det deze beefenírg, en RntËr je Je bwird
Ín die staat marin alle uÍt de tqt vallerde
zelven zorn beetje bezinken, +r is Itner vrede,
rreer nrjrËe, eeÍt beetje teer trrmr- riJst er

srcÍB uÍt deza kaLE staet, een beetje rÉer
tnlderheid, een beetje rcer ínzíchÈ. tbt dit
irzicht, &za vlJstEid kijk Je deÍr naar Je
gedactrteo en otÍes. Hier 4E ltryentse
Rirpcbe: rlËedê bijvrcrbeeld, lijkt tEel
tcachtíg. tÈ denl<en dat tnt kracht tEeft. líaer
dat teefÈ tnt alleen zol:4 E tEt niet
aderzeken.i In de @ staat
dat rpede geen kracht tEeft. TÍJde!:s adericht
orer geduld dat dê Èlai Las ín 1988 in Ladea
gaf vertelde hlJ dat híJ dit pnt eerst niet
begreep. Ioen hiJ ziJn leraar \noeg: \ftede ls
tetr zeer kractÊÍg?r wierp deze tegen: ils er s
leger nodÍg cm rrcede te rnrnletígen?i.....fbede
is nlet srbstantieel. Er 1s niets dat ïpede
genoed kan rcrdeo. Als Je tnt niet begrijpt
fijl<t bet gr@t, solide, lcachtÍg. !íaar als Je
het echÈ cderzekÈ tEeft tet geen klanr, geen

vorm. l&t als mt boeddhisten altijd zeggeÍr o\rer
de naturr van de geest: tpt teeft geen norm,
geen kler:r.....Daar zit mt in zie je. Als Je
ecttt naar Je rnede Hjh, is tet niet qó-
stantieel, is tEt alleen een ernrgie. Dat begrip
uat je bb, crtkradrt tEt - zoals Iftyentse
mpoctn zegt, mnrner je apen en beren rectrt in
dê ogeÍr kijlct gaan n zidr cngamld<e1ijk en
verlegen nelen en rrennen ?E ve4. Op dezelfde
rmnier kijk je direld naar de rnede, je vraagt:
\íie ben jij?i llcreal gesproken gaan re rme rat
de erptie als díe odrcÍÉ,. IË gaan ÍEe e de golf.
lË vragen de rrcede niet: \íie ben jij?n tË zíjn
gemn ÍEteeÍr vertrdd*en. Ië rcrden lwad, E
rprden ïoede. tb nerliezen qts qtdersctpi-
dirgsvenrcgen, de belangríjkste mnselijke
lffiliteit, znLs Zíjrc tbilígfEid de Ilalai Lam
altijd zegt.

Dit is een sort, analytiscln mdítatie. Je lq.urt

het een beoefenirg \ran stssta trcÍren. I-bt
gebnrilrt, de rntHe van vípastryana, brergt je
naar de mtravipashyana de verer*elÍjkirg rraÍt

leegte, strrryata, de verertcelíjkirg \ran de
naturr vaÍr de geest. Door de beefening van
stramta rcrdt tct heldere ínzidtt, de uijshêid
opganelrt, Eer:rne Je direkt in Je gedadten en
erpties kijlct, tervijl ze opkcen.

In de BodhisattrncarTaratara staet' dat ocf( bij
een 5rcgÍ gedactrten en erpties opkcren, ret als
bij ieÍEní die niet geoeferd is. l{aar de mnier
Eerop ieÍEnt die geeferd ls errme cqaat is
arders. IeÍErd die dat níet is laat zidt enlor
reeslepen, ttEer een yogÍ -een beefenaar- ziet'
trrt, velt alles, tmer er is geen gedadrte' er
is geen grijpen. Dit is níet gauldrelijk' mar
als je b[Jft oefernn, gebanrt tet scrr. Èn is
er ectrt eea genroel van iets volbradrt te hebbeÍr'
een genel det Je ergens in geslaagd beÍrt' een
ganel dat er een doorhraak plaats virdt. Je
realiseert Je dat ermtíes rerkbaar zijn.

::
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bgerur, die al geverd zíjn aan reditatie, of al
Et !íahrndra of DzogctreÍt tEbben beeferd
wrblÍJven dan <dat ze tnt tGÍtrF:rF in dê

natrar \riaÍr de geest. llant, zoals lCryentse
niryoctn 4E, rAe representeert de ezenliJke
sarheÍd nan alles; de naturr rnn de geest. iAi
is od( de essentíe nan a1 tet aderÍdtt van de

Boeddba's; tnt beIÍóed alle 84.000 ftanm-
lerírgen. iAi is de rceder rnn alle Boeddhars.

'Ai is de beefenirg wn Grruyoga; tnt beli-
chaed, alle leraren, alle Boeddhars.

Als je die beefenirg doet, als Je gffir || ah rr

z4t, tt Je geest daarlaatr je geest op wkantie
sturrt, als tet m:e, is let ret alsof Je tr*l
Je Je eer:st in een Íetmt benaude atrcsfeer
bevud, een raar qenzet. Plotselirg ís er een
practrtige Fi en zanlidrt en Je laat Jezelf
gaan..... Ibt ret je den als Je rcditeert: je
balrijdt tezalrf, laat Jezelf gÍran ell "$c,...reh i.....Als Je Jezelf be\rijdt, los laat, als
Je de errrgie rnrardert, dan is je mditatie
neel beter. Ibt tEeft allermal tet energie te
ÍEkeÍt.....

If:s Je laat Je geest n:stíg.....en Je bent
nrin"....Ibarcm keÍt de naturr odc erg helpen.
AIs je in de natu:r bent ircpireert dat
nrftÉ.elijlrtreid, nattu:rlijl*cid; de natturr
inspireert Jor naturr.

De besÈe beefenírg \I@r de natr.lrr ís te
rnrbliJrrcn Ín de natrlrr rnn de geest, dan ben je
ectrt wiendelijk vor tnt nilian, rerk je echt
nEe aan tet telen van de aarde of het telen van
tct nilietr. Als je in staat bent ín de nahrur
van de geest te nerbtijrrcn en rnanrit die ntftÉe
te verken, krtJgt Je werk-
tlEraped,íschrcreaÈief of nt dan o*- eein

rnlkcren arËere lmliteit.

Col ophon

De Rígpa Nier.nsbrief verschíjnt drÍe keer per
jaar. Een abonnernnt t<ost f 25r- Pr kalender-
jaar. Irdien u reeds abannêe bent of u noor de

nielrsbrief opgegE\ren hebÈ, otrrang u rnr eell
acceptgirc voor tet Jaar 191. I'bcttt u noor tet
jaar 1990 nog niet betaald tnbben dan is tet
openstaarde bedrag erbij opgeteld. Bij opga\te na
f jul1 bedragen de abannelentsksten noor l-t 1o-
perde jaar f 12,50. l{a opgave cttrrargt u eein

acceptgir*aart. tlrt qzeggen van een abctnerenÈ
dient tc geschieden v6ór I jarn:arÍ rran tnt niet*e
jaar.

tbt redactieadres is:

StictrtíÍA Rígpa
posth:s 17233

l00l JE AÍEterdao.

Rigpa organisatie in uording.

Bestcrd Rígpa Ín lGderlard \rmrtEen uit een
kleire groep studenten, h & afgelqen tree jaar
is tet aantal belargstellerdên uitgegreid tot
een grep \ran ongeveer 3(D perscur.

Eric tneft een lange tijd, deaÍbíj getnlpen door
een aantal alderen, een gr@t deel van de
organÍsatie q zidr gerseÍI.

De rerlsaafieden rgen echter te. Een aantal
zeken dient arders te rcrden georganÍseerd nr er
o.a. rËer Írensen gelhforreerd rÍllen rcrden,
aargezien è DzogcfEntrainíÍA enÍge organisatie
nensist en re bÍrnenkort ea::schijnfijk een nierw
centnrn anllen tEbben.

l.IwelÈer vorig jaar is een grëp rcnsen gestart
tret tet írventarÍseren \ran bestaarde actÍviteiten
en daaraan gelrcpefd te belcíjken mt de rrcg+
lijl*reden zijn cm taken te (terhrcrdelen.
Hierbij vilden re mk aadadÈ besteden aan tet
betreldren van nietre nrnsnn bÍJ de organÍsatie.
Deze herstnrturerirgs-groep bestaat uít Dolly,
Eríc, Nynke, Gisela, Ctrarlotte, PauI
(StidrtÍngsbesturr en een grooÈ deel van tet qde
Dagelíjl€e Besturr) Jcé en tbn.
In juni denken E êen aardig beeld te hebben rran
allerlei actÍvíteiten en een vrcrstel te hrrpn
den over een nier.re qzet binrnn Rigpa marin
tlàerÍErxen, zm.L rcrder als Inierrer, betrddren
zijn. Odc zaL &n óridefÍjk metcn ziJn vie onr
mt kan besliss€n. In juni zal dan ook, een uit-
eírdelij k Dgelij lrs Besturr rcrden saengesteld.

Een rran de nienre ldeeën Ís tet foneren van
rerlXgrepjes die zídr ret bepaalde taken bezig
fsrden en een eigen nerantrcrdelíJktEid tebbeÍt.
Q dit ruenÈ tEbben re de volgerde rerlqgrepen:

Ib Nicr*ief
t{a elke retraite kcrË, er een nierssbrief uit; óts
drie keer per jaar.
IÈrkzaaÉnden' 

_ffi*Ëx;
- finarrcíën nietrsbnief

Seenst€lliÍ€ rerlqgrep: Aat, Eric, lS/rÍ(e,
Jolanttc, Iêtja en lbns.
Ccrtactpersocn : nader te bepalen.
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