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Voorwoord

Beste lezers,

Dibnaat is het thema van dit extra dik wintemummer:

sanghazorg. De sangha - de spirituele gemeenscbap -
vormt samen met Boeddha - de spirituele meester - en

Dharma - het onderricht - de drie juwelen die je helpen

op het pad naar verlichting. De laatste tijd legl Sogyal

Ri:rpoche er in het bijzonder de nadruk op hoe belang-

rijk het is orn een goede sangha te vormen ' Bfurnen

Rigpa Nederland en ook in intemationaal verband

wordt er gezocht naar een structuur die help om san-g-

hazorg vorm te geven. Zo is het de bedoeling dat er in
Nederland voor de sanghazelg een coórdinator en een

werkgroep komen. Sanehazorg is echter niet alleen de

verantwoordelijkheid van een teaÍn, maaÍ in feite van

de hele sangha: het is samen beoefenen, of de moge-

lijkheid daartoe scheppen; het is het onderlinge con-

táct; het is werken voor Rigla; het is elkaar op het pad

ondersteunen en oog hebben voor elkaars moeilijlfie-
den; het is steun geven als iemand zich niet lekker
voelt; het is op de kinderen pÍ$sen van iemand die re-

traite doet.
Een harmonieuse en geluklsige sangha schept de om-

standigbeden waardoor het waardevolle werk van Rin-
poche en het onderricht in de toekomst in het Westen

een vaste basis kunnen krijgen.
Met de de artikelen van Sogyal Rinpoche over sangha-

zorg,het artikel over de sangbadag van 17 oktoberj.l.
en verslagen van hoe ouders en kinderen het ervaren

hebben om samen op retraite te nin, hopen wij bij te
dragen r^n een belangrijke wens van Rinpoche: to cre-

ate a happy sangha!

De redactie wenst iedereen prettige kerstdagen en een

gelukkig nieuwjaar !

Hoe het Rigpacentrum te vinden

Het centrum in Amsterdam is gelegen tussen de O-Z

Voorburgwal en de O.Z. Achterburgwal ter hoogte

van Hotel Grand (het voorrnalig stadhuis).
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De Rigpa Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaaÍ.

Een abonnement kost f 25,- per kalenderjaar. Bij opga-

ve na I juli bedragen de abonnementskosten f 12,50.

Het opzeggen van een abonnement dient te geschieden

voor I januari vanhetnieuwejaar!

Het redactieadres is:

Stichting Rigpa
Sint Agnietenstraat 22
1012 EG Amsterdam

Aan dit nunmer werkten mee: Mark ldathijssen, Nyn-
ke Valk , Johan Dijk, Rob van }larewijn en Eric Soy-

eux (eindredactie). Foto omslag: Jurgen Gude-

Openingstij den secretariaat

Het secretariaat is gehuinest ín het Rigpacentntm.

Openingstijden:

lvÍa ochtend
Ma. avond
'Wo. ochtend
Do. ochtend

09.30-12.30 uur
19.00-22.00 uur
10.00-13.00 uur
10.00-13.00 uur (an. niet)

2
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Bij de training in (relatieve
bodhicitta gaaÍ.h;et onder meer
om de ontrvilJceling van de
vier onmetelijlàeden, liefde-
volle wiendelij}fieid, mededo-
gen, weugde en gelijlanoedig-
heid. Gelijlcnoedigheid komt
als eerste en de ontwil*eling
van liefde gaat vooraf A^n de

ontwikkeling van mededogen.
Boeddha ldaitreya zei tegen
Asanga: "Het water van mede-
dogen gaat door het kanaal van
liefdevolle wiendelijkheid".
Lief<levolle wiendelijlfieid be-
tekent datje anderen geluk toe-
wenst, mededogen dat je wenst
dat anderen geen lijden erva-
ren. Voor de ontwikkeling van
liefde zijn twee voorbereidende
oefeningen, 'jezelf en anderen
als hetzelfde beschouwen' en

Jezelf in anderen verplaatsen'.
Deze zelfde oefeningen kan je
gebruiken als voorbereiding op
Tonglen, de training in mede-
dogen. Over deze twee oefe-
ningen gaat deze les die Rinpo-
che op 20 juli 1993 in Lerab
Ling gaf.

Sogltl Rinpoclrc !* i-erab Í.ing (Foro: CXiffVenr*)

december 1993

wilt en niet wilt lijden, heeft de

andere persoon die wens.
Vooral als we moeilijkheden
hebben of wanneer we zonder
mededogen en ongevoelig zijn,
is het heel goed de ander het-
zelfde als onszelf te beschou-
wen. In zekere zin opent dat
een deur. Er ztln vele boeken
a^n dit onderwerp gewijd, maar
dit is het basisprincipe.

Als je bij voorbeeld moeilijk-
heden met iemand hebt op wie
je gesteld bent, zoals je moe-
der, vadeÍ, man, wouw, gelief-
de, wiend of wiendin, kan het
heel behulpzaam en bevrfdend
zijn om de ander niet in zijn of
haar rol van vader, moeder of
man te bezien rnaar eenvoudig
als een ander jij. Een ander
mens met dezelfde gevoelens

als jij, hetzelfde verlangen naar
geluk en dezelfrle vïees voor
lijden. Aan deze persoon den-
ken als een reëel persoon, pre-

cies hetzelfcle als jezelf, zA je
hart voor hem of haar openen
en je meer inzicht geven hoe je

Rigpa Nieuwsbrief

DE BEOEFENING VAN MEDEDOGEN
Een onderricht van Sogtal Rinpoche

Anderen hetzelfde als jezelf beschourven

Een krachtigs 6rnis1 om mededogen op te welken is
anderen precies hetzelfde als jezelfte zien. In het Ti-
betaans wordt dat 'daye njampa' genoemd. Alles wel
beschouwd zijn alle mensen hetzelfde, gemaakt van
vlees, beenderen en bloed, aldus de Dalai Lama. We
willen allemaal geluk ervaren en lijden vermijden. We
hebben een gelijk recht gelukkig te zijn. Met andere
woorden, het is belangrijk om onze gelijkheid als men-
sen te beseffen.

Ik heb het gevoel dat dit in zekere zin de sleutel, de

eerste stap tot mededogen is. In het ,lgemeen beschou-
wen we andere mensen als andere mensen. Vooral als
we erg zelfzuchtig of egocentrisch zijn, zien we andere
mensen bijna als dingen en worden we ongevoelig of
zonder mededogen.
Daarom is het zeer eenvoudig, mÍuÍ erg lcrachtig de

andere persoon niet als een ander persoon, maar als
een ander jij, hetzelfcle als jij te zien. Net als jij geluk

hem ofhaar hulp kunt bieden. HLet zalje hart openen
voor mededogen. Je zult gevoeliger worden, meer
open en met meer begnp.
Als je anderen precies hetzelfcle als jezelf beschouwt,
zal dat je helpen je relaties te openen en ze een nieuwe
en rijkere betekenis te geven. Stelje voor dat de maar
schappij en naties elkaar op dezelfde manier beginnen
te bezien, dan zouden we het begin hebben van een

stevige basis voor wede op aarde en een gelukkig sa-

menleven van mensen. Als mensen in Bosnië bij voor-
beeld zulke consideratie met elkaar hadden, zouden er
geen problemen zijn. Dit is de eerste stap, anderen het-
zelftle als jezelf beschouwen. Deze beoefening kan je
doen en er zijn vele gelegenheden waarvan je gebruik
kuntmaken.

Jezelf in anderen verplaatsen

De volgende stap in de ontw"ikkeling van mededogen
is jezelf in anderen verplaatsen. In het Tibetaans wordt
dat'daye chewa'genoemd. Als iemand lijdt en je weet
niet hoe je kunt helpen, verplaats jezelf dan zonder
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voorbehoud in hem of haar. Stel je zo levendig moge-

lijk voor waar jij doorheen zov garrn als je dezelfde

pijn zou lijden. Vraag jezelf af: "Hoe zou ik me voe-
len? Hoe zou ik willen dat mijn wienden me behande-

len? Wat zou ik het meeste van hen willen?'
Het volgende is een meer traditioneel punt: AIs je je-
zelfin anderen verplaatst, richtje je koestering van het
gebruikelijke object, jezelf, op anderen. Jezelf ver-
plaatsen in anderen is zo een zeer lrachtige manier om

de gnp van de zelfuerheerlijking en

de zelflsoestering van ego op jou te

verminderen en zo tnededogen de

kans te geven.

Dit zijn allemaal voorbereidende oe-

feningen voor Tonglen. Als je je me-
dedogen geleidelijk ontwiliÍ<elt, eerst

liefdevolle wiendelijkheid en don

mededogen, zal je in veel opzichten
geleidelijk lcachtig genoeg zijn om
te beginnen met de beoefening van

Tonglen.

Jezelf inspireren.

Wat je kunt doen als je geen werke-
lijk mededogen voor iemand, die

lijdt of in een moeilijke situatie ver-
keert, voelt, is je in zijn of haar
plaats iemand voor te stellen om wie
je werkelijk geeft. Stel je je broer,
dochter, ouder, man, wouw, beste

wiend of wiendin in dezelfde punllj-
ke situatie voor en je hart zal heel

inspireren en dat gevoel te delen met iemand voor wie
je mededogen zou moeten tonen, maar tegenover wie
je je geblokkeerd voelt.

Mediteren op mededogen

Er zljn in het leven talloze gelegenheden om op mede-

dogen te mediteren. Op dit moment is er in de Vere-
nigde Staten een enorme overstroming. De Mssissipi

is buiten haar oevers geteden. Ver-
schillende staten zijn door de over-
sÍroming getroffen, de schade loopt
in de miljarden dollars. Het punt is
dat erg veel mensen dakloos Àjn ge-

worden. Ik keek de volgende dag

naar CNN, er was een oude wouw
die zei: "Nu ben ik alles kwijt". Als
je het gezicht vanzo iemand ziet, die

werkelijk lijdt, raakt dat je erg. Er
zijn veel van dergelijke gelegenhe-

den. Alsje de televisie aanzet,zie je
zo veel tragedies en het lijden van de

mensen wÍarvan verslag wordt ge-

da^n. Die situaties kan je gebruiken
om mededogen te wekken.
Soms zeggen de traditionele leraren
tegen je: "Mediteer op mededogen!",
maar je weet niet wat je moet doen.

Er is echter ssa esfsning om op me-
dedogen te mediteren. Keer je nazt
binnen en probeer werkelijk mededo-
gen op te wel*en. Als je blijft medi-
tercn op mededogen, ontwilC<elt je

Rigaa Nieuwsbrief december 1993

natuurlijk open ga:m en mededogen ZïLKh<4pofiphtm (fcto:Job"knbrv) mededogen zich steeds meer. Medi-

zal in je opwellen. Wat zou je liever willen dan hen teer dus op mededogen, dat geldt vooral voor de harde

van hun kwelling te verlossen? Neem nu dit mededo- noten onder jullie.
gen en breng het over naaÍ de persoon die je hulp no-
dig heeft. Je zult merken dat je hulp meer natuwÏjk is 

Je nededogen richten
gernspAeerd en dat je het gemakkelijker kunt richten.

Als je diep genoeg op mededogen mediteert, zal er een

Men waagt mij soms of de vriend of wiendin die je je sterke vastberadenheid in je groeien om het lijden van

voorstelt geen schade ondervindt. Integendeel, aan alle levende wezens te verlichten. Je laijg een sterk

hem ofhaar denken met zoveel liefde en mededogen gevoel van verantwoordelijkheid voor dat edele doel.

kan hem ofhaar alleen maar helpen en zelfs lenezing Het eerste wat je doet, is bidden tot alle boeddha's en

van lijden en pijn brengen. verlichte wezens, de bodhisattva's, dat alles wat je

Met andere woorden, een wiend, wienrlin of een be- doet, al je gedachten, woorden en daden levende we-

minde gebruiken als inspiratie om mededogen op te zens wel doen en hen geluk brengÍ. Je kunt bidden:

welken voor iemand anders zal uiteindelijk ook dege- "Zegenme tot nuttigheid". Bid dat je een weldaad bent

ne baat brengen, die de bron van inspirarie was. voor allen die met je in contact komen en dat je hen

Idaar ook geldt in de woorden van Shakespeate 'De helpt hun lijden en hun leven te transformeren. Om

kwaliteit van genade is onbeperkt, het valt als zachte een concreet voorbeeld te geven, de reden waarom

regen uit de hemel op aarde: tweemaal zegenend; z-e- mijn boek zoveel mensen helpt en verandert is ook

ge1rt àj hem die geeft, en hem die ontvangt ... Mede- mededogen. Als er geen mededogen in het boek zat,

àogen is het wensvervullende juweel , zijr_ tieilz-aan zou het die laacht niet hebben. In het verleden sprak ik

licht straalt in alle richtingen. niet zo veel over mededogen. Je hebt het gewoon, je
praat er niet over. Maar nu zal ik er steeds rneer over

De belangrijkste punten zijn dus 'anderen hetzelfde als pxaten.

jezelf beschouwen','lezelf in anderen verplaatsen', en Vervolgens maak je je mededogen universeel. Je richt

dan een wiend, wiendin of iemand die werkelijk me- het mededogen dat je hebt op alle wezens door al je

dedogenbijjeoproept,gebruikenomjemededogente handelingen en je spirituele beoefening aan hun

4
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welzijn en in het bijzonder hun verlichting op te
dragen.

Ik kreeg eens onderricht van Nyoshul Khen Rinpoche,
toen hij iets heel eenvoudigs zei: "Mededogen is in
wez-en dat je een diep vedangen hebt \ilezens goed te
doen. Mededogen is dat je wezens werkelijk goed wilt
doen in wat je ook doet. Bodhicitta is in de eerste
plaats wezens werkelijk goed doen, wezens helpen.
Het tweede punt gaat nog wat verder. Het houdt in dat
je je hele leven wijdt aan de verlichting, omdat je be-
seft dat je door verlicht te worden het beste in staat
mlt z,jn het lijden van rvezens te helpen verlichten. Je

draagtje verlichting derhalve op. Dat betekent in feite
dat je niet alleen werkt aan je eigen verlichting, maar
datjouw verlichting een investering is ten behoeve van
de verlichting van alle \il'ezens."

Mededogen en het spirituele pad

Mededogen ontstaat op natuurlijke wijze als je het qpi-
rituele pad op de juiste manier volgÍ. Om een persoon-

Iijk voorbeeld te noemen, soms voel ik dat ik te weinig
mededogen heb. Ik zeg zlttjd tegen rnezelf dat ik niet
genoeg mededogen heb. lvÍaar soms ben ik verrast,
want wat ik doe, schijnt een zodánig effect op mensen
te hebben, dat het mededogend is, hoewel ik me er niet
van bewust ben dat ik mededogen heb.
Als je je spiritueel inzet, ontstaat mededogen vanzelf.
Je hoeft geen mededogen te voelen om mededogend te
zijn. Dilgo Khyentse Rinpoche zegl tn dit verband:

"Als een bodhisattva alleen maar zijn pink beweegt,
doet hij wezens al goed". Een bodhisattrra hoeft zich
niet in te stellen en te zeggen: "Ik ga mededogen to-
nen, dit is mijn stategie. Ik ga eerst dit en dan dat
doen". 'Wat hij of zij ook doet, het wordt een weldaad.
'Want mededogen betekent dat iemand, die werkelijk
mededogen heeft, zonder meer u/ezens goed doet.
Daarom moeten we vurig bidden, dat we niet alleen
mededogen mogen ontwikkelen, maar dat wat we ook
maar doen een weldaad zalnln voor alle wezens. Van-
daar de bede "Zegen me tot nuttigheid".

Dedicatie

Draag altijd de verdienste van de hulp die je aan ande-
ren hebt gegeven op aan het welzijn van alle wezens.
Vandaag bij voorbeeld onwing ik drie mensen die mij
wilden spreken en zij begonnen me onmiddellijk te

bedanken. Dat was het eerste wat ze deden, ze dankt€n
me vanuit het diepst van hun hart. Als mensen dat
doen, raakt mlj dat. Ik ben niet alleen geraakt, maar ik
bid onmiddellijk daama, dat ik nuttig mag worden. Ik
bid dat ik anderen en meer wezens kan helpen, net als
ik deze persoon enigszins kon helpen. Het is altijd
mijn bede dat ik anderen en steeds meer mensen lcan

helpen. Als iemand je bedankt, bid je onmiddellijk, dat
je meerwezens kan helpen, in plaats van te zeggen,

"Dat is erg aardig vanje". Je draagt ook de verdienste
van je hulp op tan het welzijn van alle wezens.

De Tonglen-beoefening

Een verslag van Jet Kellner

Ongeveer een jaar geleden, december 1992, maakte ik
de afspraak met Nynke, dzt ze me een bandje van de

Tonglen-lezing van mei '91 zou opsturen. In een vlaag
van herinnering en opwelling, voelde ik de behoefte

om deze leing over Tonglen weeÍ te horen. Ik ben een

trage Dzogchen student (eigenlijk ben ik dat volgens

sommigen niet eens... ), mrjn commitnent laat vaak te

v/ensen over, Iulmen van lama's, mantrawoorden en de

inhoud van retraites en lezingen raken snel verloren in
mijn geheugen. Op een of andere panisl was dat niet
het geval met Tonglen.
Ik was dan ook wel teleurgesteld toen het toegestuuÍde

bandje niet het bandje was waaÍ ik op doelde. lvÍaar de

lente brak Íum en er was zoveel, dat me bezighield, dat
ik het erbij liet...
Tot miin grote verrassing kwam ik weer met Tonglen
in contact tijdens mijn trvee maanden retraite op Lerab
Ling. Ik wil in dit artikeltje niet beschrijven hoe de

Tonglen beoefening er precies uitziet. Belangstellen-
den kunnen dit beternalezen in het boek van Rinpoche

of het vira een bandje horen en meemaken.
De kem van de oefening is voor mij het besef dat alles

verwijst naar het vermogen om lief te hebben. In dit
veÍmogen is het accepteren, veÍgeven en weer geven

een essentieel proces. Dit kun je doen met je omge-
ving, je wienden, familie, of met jezelf. En ten slotte

ook met een nog grotere 'onbekende'wereld (hoe ver
en hoe gÍoot is afhankelijk van je eigen reikwijdte).
Met behulp van de adernhaling ontvang je al het lijden,
de zorgen, irritaties (inademing) en geef je je aan-

dacht, je liefde, je mededogen (uitademing).
Ik voelde zo vaak tijdens deze oefening, hoe dit proces

me opende en zegende, mijn bardheid verzachtte, mijn
verdriet heelde maar bovenal tr"1 ygdangen om liefte
hebben (mezelf en anderen) aansprak als grond van
mijn bestaan

In deze Tonglen-periode zijn heel wat familieleden,
wienden en kennissen op 'bezoek' geweest, maar ook
al die weemde (en verffouwde) vogels van mijn ego.

Het verleden en het heden, het wisselde elkaar af.
Soms was het een mederetraiteganger, die ik na de be-
gsfsning kon ontnoeten en mijn excuses kon maken of
mijn ondersterring kon bieden; soms wÍts het een ex-
wiend, die ik na de beoefening een kaartje zond. Be-
langrijk was voor mij ook de ervaring, dat mijn moe-

der voor mij werkelijk een inspiratiebron was, waar ik
mijn vermogen om lief te hebben aan kon relateren. Ik
realiseerde rne daarbij dat allerlei andere personen

nauwelijks in aanmerking kwamen, omdat de herinne-
ring aan hun liefde direct overspoeld werd met teleur-
stelling, woede, verdriet, tekortkoming. Dit betekent
zeker niet dat mijn moeder een volmaakt persoon is...
nee, wel dzt ze er zo vanzelfsprekend altijd z-al zljn
voor mij, los van 

"116 
pgningsverschillen, ruzies en

conflicten. Ik moest er om huilen, toen ik bedacht wat
dit betekende voor mensen, die nauwelijks

Rigpa Nieuwsbrief decernber 1993
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moederlieftle hebben gekend. Wie kan hen herinneren

en ilspireren? Rinpoche, Cbrisnrs...

V/ie ben ik als moedeÍ voor mijn kinderen? Waarin ik
ook allemaal te kort schiet, ik hoop en bid dat mijn
kinderen die liefde in mij zullen blijven herkennen en

gebnriken.

Tonglen, maar ook de Lojong lessen, legden voor mij
een duidelijke relatie hrssen mijn spirituele wortels in
het christusdom en de aantrekkinskracht, die Rinpoche

als levende leraar op mij uitoefent. Het is het Nlahaya-

na aspect (ben ik dat, die dit woord gebruikt? Gebruik

ik het wel juist?) dat mij het meest aanspreekt. Ver-

lichting zegt me zo weinig, als dit niet voortkomt uit
hetzaad,van de liefde en niet de'wrrchten van de liefde

vooórengt.
Corinthiërs 13 komt inme oP:

'Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen

sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of
een rinkelende cimbaal. Al ware het dat ik profetische ga-

ven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is,

wist, en al het geloof had zodat ik bergen veÍzette, maar ik
had de liefde niet, ik ware niets. A1 ware het dat ik al wat
ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn li-
chaam gaf om te worden verbrand maar had de liefde
niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de lieÊ
de is goedertieren; zij is niet afgunstig; de liefde praalt

niet, zij is niet opgeblazen; zij kwetst njemands gevoel; zij

z-oeklzicbzelÍ niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het

kwade niet toe; zij is niet blijde over ongerechtigheid,

rrnat zíj is bli;de met de waarheid. Alles bedekt zij, alles

gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefcle ver-

gaat ÍdÍnmermeet, ÍnaaÍ profetieên, zilj niTer^ afgedaan

Lebben; tongen, zij anlTen verstoÍnmen. Keruris, ai nl af-

gedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvol-

komen ons profeteren. Daar als het volmaakte komt, zal

het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik

st:
,dtsxt*.':: 4 Ih.1l

hso
SoaPckt

als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afge-

legd wat kinder$k was. Want nu zien wij nog door een

spiegel, in raadselen doch straks van aangezicht tot aange-

,i.hi. N" ken ik onvolkomen, maar dan za,l ik ten volle

kennen, zoals ik zelf gekend ber.- Zo blilven dan geloof,

hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de

liefde.'

Ik vind het getuigen van liefde en wijsheid dat Rinpo-

che deze retraite een nadruk heeft gelegd op Tonglen,

Lojong en op sangha care. Bedankt Rinpoche.

Het heeft z"eker àjn effect gehad op mij. Niet alleen

wat betreft mijn privé-leven en mijn relatie tot de

sangha, ook heeft het mijn visie op mijn werk ver-

sterkt. Als conzuIente in het welzijnswerk ben ik bezig

om die verbinding en beweging, 'van binnen naar bui-

ten en van buíten naar binnen' (grving and receiving),

te ontdekken, te laten zien en te benadrukken. Dit
geldt zowel voor organisaties als geheel als voor afde-

lingen, voor groepen en voor individuen. Tonglen als

inspiratie voor mÍmagement tools. Tijdens de retraite

kon ik ermee oefenen, door mijn betrolÍ<enheid bij de

organisatie van de kinderopvang en àjn communica-

tieproblemen in Lerab Ling. Nu, twee maanden thuis,

merk ik dat de stroom niet meer zo helder is, en voel

ik hoe ik weer meer verbard. Hoe moeilijk het is om

mededogen werkelijk toe te laten en ook concreet en

zïchtbaar te maken. Ik word weer gevuld met goede

vooÍnemens, die voonremens blijven.
Ik glij weg in gevoelens van depressie, zelfinedelijden
en eenzaamheid.
Dat... terwijl ik me keer op keer, herinner-.'

Misschien is dit artikel een goed begin om een

Tonglen oefengroep in het leven te roepen?

Een bandje met een geleide Tonglen beoefening is te
bestellen in het centrum (redactie)-

Whd-Cr,"f
c^d li<t^t
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Visie op sanghazorg

(Uit een onderrícht van Sogtal Rinpoche over sangha-
zorg, gehouden in Lerab Líng op 17-8-93)

Vele malen heb ik erop gewezen hoe belangrijk het is
voor de sangha om samen te komen, om zich te vereni-
gen, een échte sangha te zijn. rWat is een sangha ? In
het leven hebben we wienden nodig. Sangha is de
vrienden op het pad die, als we door moeilijkfieden
gaan, onze bron van inspiratie en steun zijn. En we
hebben deze ondersteuning nodig! Vooral in het wes-
ten, waar het leven niet gemalJ<elijk is. Zoals Z.H. de
Dalai Lama vaak heeft gezegd: "in de oosterse maal-
schapp[j word je als het ware in de spirituele beoefe-
ning getrokken, ook al zou je dit niet willen, in de
westerse maatschappij word je uit de beoefening ge-
trolÍ<en, ook al wil je graag beoefenen."

Daarom ben ik, na vele jaren van beschouwing, tot de
conclusie gekomen dat, als er geen echt sterke, vere-
nigde en blije sangha is, er een reëel gevaar bestaat dat
de lijn van overdracht van het onderricht nchntet zal
continueren... Soms waag ik me af: "Als ik nu dood
zolu gaan, hoe zou het dan worden?" Weten jullie al
hoe jullie dezeLeer zullen saan voortzetten?...

Ik heb al redelijk wat volbracht in mijn leven, maar het
hangt van jullie af of dit ook in de toekomst zat blijven
besta"an en of het op een zinvolle manier mensen zal
kunnen helpen. Jullie zijn mijn kinderen. Ik heb geen
andere kinderen of eigen familie.... Alles wat ik bezit,
zullen jullie vooÍtzetten. Jullie zijn de erfgenamen van
deze wijsheids-taditie. Jullie zullen deel worden van
de lijn van overdracht van Garab Dorje.

Deze keer, tijdens deze retraite, wil ik ecbt iets berei-
ken.... Ik zd julie het onderricht geven, maar geef mij
een goede sangba. Als jullie me echt een geschenk
willen geven, dan is dit het grootste geschenk datjullie
me kunnen geven: een sangha die één is. Als je echt
iets voor mij wilt doen, doe dit dan.
Dat is wat ik aan jullie waag.

Over de noodzaak van een aktieplan
voor sanghrzorg

(Samenvatting uit 'lart advies voor de nationale sang-
ha-bijeenlamsten', gehouden in Lerab Ling op 20 au-
gusrus 1993)

Het doel is duidel{ik: aen het eind van deze bijeen-
komst (of in ieder geval voor het einde van deze retrai-
te) willen we een helder en praktisch aktieplan hebben.
We moeten het ijzer smeden als het heet is, nu we nog
geinspireerd zijn.
De 'Grond', de basis is gelegd. Jullie hebben allemaal
een glimp van de 'View' gehad. Het Pad is enigszins
helder. Door meditatie, door mijn ondericht over

decernber 1993

Garó Dorje

integratie en de Lojong-lessen, begrijpen we hoe we
verder moeten gaan. Nu is het tijd voor aktie.

Geinspireerde verantwoordelijkheid

Als jutlie sÍrmen de beoefening doen, zal ik meer bij
jullie aanweàg àjn, evenals de zegen van de lijn van
overdracht. Willen jullie de inspiratie en de impuls van
6s2s beoefsningen, van deze retraite, voortzetten?
Dan is het aen jrrllie een nieuwe sangha, met nieuwe
gewoontes en nieuwe manieren op concrete wijze te
creëren. Later ai je niet zo verdwalen en zullen obsta-
kels je niet kunnen belemmeren. Als jullie geen plan
hebben waarin jullie elkaar kurnen ontnoeten en met
elkaar kunnen samenwerken, zullen ds ílingen weer
uiteen vallen.

Persoonlijke comnunicatie

Maar om dit te realiseren, hebben '$/e een goed net-
werk nodig, goede kanalen,zodzt ieders behoeften ge-
hoord worden. Als ik de verschillende landen bezoek,
wil ik de mengak, de essentie, van wat er in jullie le-
ven gebeurt. Niet alleen met betrelJcing tot het werk
voor Rigp4 maar ook hoor ik graag hoe het met jullie
persoonlijk gaat.

Onze toekomst

Sommige van jullie hebben ge'rraagd naar de toekomst
van Rigpa. IJloe za| deze eruit zien ? De toekomst van
Rigpa hangt in grote rnaÍe af van wat jullie willen. Het
is wat jullie willen, samen met mijn visie, wat ik u/il.
Jullie behoeftes zijn erg belangrijk voor mij. Jullie we-
ten dat de manier waÍrop ik werk, is dat ik altijd goed
luister naar een ieder van jullie. Daama breng ik het
allemaal sirmen. Ik vertaal wat jullie hebben gezegd,
op een geschikte manier, in aktie. Ik neem, net als een
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computer, alle informatie in mij op en voeg deze sa-

men in een heldere visie.

Maar je moet niet te egoïstisch of te territoriaal àjn,
en je moet geduldig zijn. Ie wensen zullen gerespec-

teeid worden en een plaats lcijgen' maar dit heeft tijd

nodig. Je moet leren om te geven en te ontvangen zon-

der angst. Dat is de moed die je nodig hebt; om je

langzaaÍíLmazr zeker, meer en meer, te openen' Dat is

wat een Bodhisattva is.

Het principe van toevlucht:

Het principe van toevlucht is binnen in ons' De Boed-

ttha is in jóu. Ik ben een bee{e in jullie. Het onderricht

en de beoefening zijn in jullie, en de sangha is in jul-

Iie. Dus hangt de lijn van overdracht van jullie af' Jul-

lie zouden een gernspireerd verantwoordelijkheidsge-

voel moeten hebben.

Het is van belang om de discussies hierover voort te

zetten.ldaar het is ook belangrijk om iets te verwezen-

lijken. De tijd om te blijven hangen in filosofische dis-

cussies of in teveel aandacht voor emoties is voorbij'

Dat hebben jullie al geda^n. Ik wil dat jullie komen

met manieren en methoden om elkaar te helpen, niet

alleen spiritueel maar ook op emotioneel en praktisch,

alledoaÁs niveau. Goede wil is niet langer genoeg' Jul-

lie moeten plannen maken, nu, terwijl jullie nog 'ver-

liefd' zijn. Às *e zorgen voor vandaag en morgen, zal

de lange termijn vanzelf komen.

Sangha is familie

Uiteindelijk luidt de visie voor ons: een familie te rilor-

den. We hebben allemaal vrienden en mensen nodig

die voor ons zorgen. Ik zou willen dat jultie dit zouden

laten doordringen in de hele sangha- Alsjeblieft, doe

dit voor mij, en maak het nu ncbtbaat.

? t -t
t llr

Sanghadag

Een verslag van Johan Dijk

Een fris-heldere dag was ons gegeven de 17 de olÍober

- sanghadag. Zo leek de atrnosfeer eÍ een te zijn van

sptaok"liog, en wamte. Vooreerst werd met name de

zonoveÍgoten stoep, maar al gauw toch het Rigpa-cen-

trum zelf zangenaam gevutd met oudere en jongere

sangha-leden. Retraite-foto's uit Franlcijlg e^n ds

raamzijden en een je tegemoet stralende, door Jaap

gemaakte nieuwe schrijn complementeerden de sang-

ia-atnosfeer. Gewekt of gelaafd door koffie of thee

volgde het spirituele wekken en laven van de gemeen-

r.ntp uuo beoefenaars: de gezamenlijke Ngóndro

beoefening.
Na deze wrjding, als het \ryaÍe' van het centrum door de

sangha als zodanig, volgde een welkome lunch-pauze'

Tijà voor verdere begroeting, bijpraten, naar inspire-

..odt foto't kijken en niet te veÍgeten een overheerlijk

mi<ldagmaal. Na aldus op adem te 
^in' 

gekomen, ver-

trokken de kinderen ne^r een technisch museum en

werd door Karen het vierbenig mirakel van de vier-

stemmige canon briesend en wel van stal gehaald, om

met naÍÍre lTouwe Tara te vervoeren (het zingen van

het Tara gebed, red.).
Vervolgens werden de drie tijden van de Qlollandse)
Ripa-sangha doorkruist: Jan-Karel verhaalde van de

ontrvil*eling van Ripa van zigeuner-beweging tot

doordachte struktuur; van hapoutel tot Lerab Ling,

centa in Londen en Parijs en nu: Amsterdam - de ont-

wilÍ<eling naar bestuur, coórdinatiegroep en werkgroe-

pen. Ook de verwachte toestroom van mensen kwam

ier sprake. Meer mensen, die bij de sangba betrokken

*otden. Maar ook naar binnen toe: meer mensen die in

aldiviteit€n beÍrolíken zouden kunnen worden of raken'

Aldus landden wij aan bij Jigmey Phuntsok en Sogyal

Rinpoche. Phuntsok Rinpoche vertelde in Lerab Ling

daÍ wanneer er een goede connectie tussen hen zou be-

staan, dit een goede tijd voor de Dharma gedurende

500 jaar betekent. V/at ook iets zegtr oveÍ oDze verant-

woordelijkheid! Tot besluit dankte Jan-Karel nÍImens

de sangha een aantal mensen voor hun grote verdienste

in hun werk voor de Ripa-organisatie.
Nu volgden video-beelden van Rinpoche vanuit Lerab

Ling, deze zomer. IIij benadrukt het belang van de ge-

meenschap van beoefenaars in een leken-sangha en

vervolgt i'I 'll giue you introduction in the Nature of
Mind - rWhy not, wbat the hack.-. if you give me a
good sangha. A united sangha is the greatest gift you

can give me."

Het progamma bracht ons na de video het thematisch

deel van de dag: sanghazorg. Met een voorgeschreven

spreekJzwijgtijd van 15 minuten per persoon ging

men uiteen in door het 'toeval' bepaalde gtoepjes van

drie, om te reageren op de waag: lWat heb je nodig om

je prettig te voelen in de sangba? Het belangnjkste wat

tnJnsen te berde brachten was hrm behoefte aan steun

en inspiratie vanuit de sangba en de behoefte zich

t
I

-

I
t)

sog!,al Riopocha "lÍ is important Íhat the cbildren do

noÍ develoP an auersioll to Íhe oharma beca0se Íhev ha

ve to compeÍe witb it Íor their parenÍs' atteDÍioo."
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geaccepteerd te voelen. Verschillende vornen van on-
dersteuning kwamen vanuit de driegesprekken naar
voren, zoals:

r informeel contact (socialiseren), zo leerje elkaar
beter kennen.

. de onderkenning en waardering van elkaars
kwaliteiten.

r gewaagd worden in Rigpa-aktiviteiten deel te
nemen.

. Satnen 6s6sfening doen.
r elkaar helpen stabiel te zijn in beoefening in het

dagelijks leven.
. zoÍg voorkinderen en Dharma lessen voor hen
r plaatselijke rneditatie- en Ngóndro-cursussen (ook

buiten Amsterdam, Groningen) oÍgani ss1sn.
o regelmatig activiteiten organiss1s11, zodat het mo

gelijk is mensen die op hetzelfde pad zijn te
ontrnoeten.

I ervari:rgen delen die men heeft gedurende of van-
wege de fssgfsning.

Tot besluit volgde een door Thich Nhat FIan gerntrodu-
ceerde theeceremonie, met de teruggekeerde kinderen
en Karel als ceremoniemeesters. Een prettige manier
om 'mindfulness' en 'awareness' te trainen of op te roe-
pen. Na de 'bell of mindfutness', de stem van de Boed-
dha, werden door de kinderen koppen thee en delicate
hapjes rondgedeeld. Alvorens deze aandachtig tot ons

te nemen, welde er een golvende beweging op van ge-

ven en ontvangen, buigen en glimlachen, over en weer.
In deze lredige ruimte lieten de kinderen stenen zien,
die ze in Lerab Ling hadden gevonden en de meest

ontroerende gebedsstenen, gebedsvlaggen en gebeds-

molens die ze er zelf hadden gemaakt. Sarah trakteer-
de ons op een gedicht wat ze heeft gema:kt (zie elders
in deze nieuwsbrief en Ramon, Eva en ik deelden iets
van onze retraite-ervaringen in Lerab Ling en Dzog-
chen Beara.

Een retraite met kinderen

Alle drie een diep vsd:ngen om te gaan. Misschien
verschillend gemotiveerd, hoewel uiteindelijk...
De treinreis was voor Jerome (7Y) en Laurie Jane lnet
5) al heel sptnnend. Toen we Nynke en Eric in Roo-
sendaal, in de slaaptrein, ontrnoetten, voerde Jerome

spontaan een "wrathfrrl-deity-dance" uit: met een tur-
kooizen snoep-oog op z'n voorhoofd geplakt, plastic
messen in z'n mond en een walkrnan om, stond hij
wild schokkend op de bank te springen.
Laurie vond 't allemaal prachtig en liet me meteen aan

een reisverslag voor haar papa (toen in Indonesië)

beginnen.

De volgende dag in Leró Ling. Een warme ontvangst
door de sngha en Rinpoche & reti.nue. Het voelde

echt als weer thuis zljn. Zo vertrouwd.. Alleen een

beetje een andere sfeer als vorigjaar...
Het was net of ik nauwelijks was weggeweest. Het he-
le afgelopen jaar was, net zoals de 1992-drie-maanden-
retraite, intens geweest. Het was een bewogen jaar
voor me geweest, onder andere met relatieperikelen,
rommelig op 't werk, financiëIe beslissingen, ziekte en

het overlijden van mijn vader. Het was soms zo moei-
lijk om zulke gebeurtenissen op die momenten als "pu-
riffiag" of als "blessings in drsguise" te zien, te

ervaren.
Ik had er zo'n behoefte aan om weeÍ terug te zijn op

Lerab Ling, in Rinpoche's aanwezigheid te zijn. Be-
hoefte e^n opheldering, ruimte, rust & eenvoud, weer
"schoon" te worden, laacht en inzicht te vergaren.

De rust kon ik wel vergeten (althans fysiek!). Het werd
een drukke maar wel speeise en vooral een heel (prak-
tisch) leerzame retraite voor me.
Nu ervaar ik afgelopen retraite ook als een soort ver-
klarende toegift voor de 3MR92. Een li:rk, een brug,
die ik nodig had om, wat steviger in m'n vel, te
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functioneren in het leven van alledag. Die link werd

mede door de kinderen, mijn omgaan met kinderen,

gelegd. In retraite ben je je bewuster van je gedrag en

relaties als anders. Vooral kinderen kunnen behoorlijk
confronterend zijn en het uiterste op allerlei gebied

van je vergen.
Het duurde wel even voor ze gewend waren asn de

omgeving, de mensen en vooral de crèche. Sommige

crèchewerkers hadden er al maanden, weken van voor-

fslslding voor en werken met de kids opzitten. Ilard
werken met een minimum a^n middelen'.. zo te horen.

De werkers zaten net in een crisis van relaÍie-, organi-

satieproblemen. Geen leuk moment om binnen te ko-

men als kind. Ik kon soms wel begrijpen daÍ z-e et,
vooral in het begin, met tegenzin heen gingen. t\daar

meestal kon ik het niet begrijpen: het kinderveld' z-ag er

leuk uit verschillende tenten met verschillende groe-

pen (eeftijd/nationaliteit, activiteit), een schitterend

uitzicht, een afirisselend "programma" met spannende

wandelingen, zwemmen, wij spelen, kinderonder-

richíverhalen, korte meditaties, mantraÍecitaties, lorut-

selen, tekenen, computeÍqpelle{ es, video's.

Af en toe voelde ik me wel eens wanhopig. Een be-

langrijk onderricht of een inwijding die dadelijk kon

beginnen en nvee jengelende kinderen die persé bij me

wilden blijven. En uit protest niet mee wilden werken.

Dan voelde ik mijn eigen grijpen, dat geestelijk / spiri-
tueel materialisme, en mijn ongeduld zo sterk- Het is

don beter dat verlzngen los te laten en vanuit je goede

hart te handelen, helemaal d:u,r tÊ' zijn bij hen die je op

dat moment "nodig" hebben. Meestal bracht ik hen dan

zelfraar de crèche en bleefer een tijdje. Toch wel ge-

nietend: van het prachtige uitzicht, het spel van de kin-
delen, soms het kinderonderricht van "Onkel Jakob"

(lnap hoe hij het onderricht naar kinderbegrippen ver-

taalt!) Als ze zichweer een beetje opgenomen in 't ge-

heel en op hun plek voelden, probeerde ik me van hen

los te maken en me v/eer te richten op het komende

onderricht enlof beoefening, inwijdingen. Soms hep ik
valaf het kínderveld via de toekomstige "tempelberg"
(voor de kids de "vlaggetjesberg") terug naar de grote

tempeltent.
Die ptek geeft me iedere keer weer zo'n gevoel van

ruimte, laacht en besef van -innerlijke- rijkdom' maar

vooral dankbaarheid. Dankbaarheid om in zo'n omge-

ving, van zo'nlerazÍ, zulk onderricht te mogen ontvan-

gen. Deze keer extra dankbaar om er met de kinderen

te mogen zijn.
Net als "grote" mensen worden ook kleine mensen

door Rinpoche, doot het verblijf op Lerab Ling, de

sfeer, door alles wat en door alle leraren die hij ons

introduceert, geraakt.

Je àet ook de kinderen veranderen... soms zo mooi

open gÍum, ontvankelijker worden, gevoeliger- Laurie

voelde zich de meeste tijd heel lekker. Ze wilde soms

alleen in haar tent zitten, alleen maar genieten. Ze utt-
te haff "lelkere gevoel" met vele zoenen en lsluffels'

lvÍaar soms zag je kids ook door blokkades heen ga^n,

$erk geconfronteerd worden met hun gewomtes' Dat

gaf niet altijd zulke leuke reacties. Vooiar niet bij

Jerome. Die "naÍe gevoelens" projekteerde hti nog

wel's op z'n moeder of zus. Z'n leideíjes-direkteursrol

of rol van entertainer - uit zijn schooVdagelijks-leven -

gingen hier vaak niet op' Niemand leek onder de in-

druk of geamuseerd. De gebruikelijke patronen gmgen

gewoon niet op. Ik herken mezelf er ook in: je lcan je

in retraite op bepaalde momenten behoorlijk door el-

kaar geschud, naákt en krpetsbaar voelen, soms door

levens verdriet heen lijken te gaan. Toch lijken sferen

en st€mmingen nergens sneller te wisselen als tijdens

retraites. Je lcijg de kans niet er lang in te blijven'

Niet in de bliss van de blessings, noch in de verwonde-

ring van de "trap onder je kont" of andere openbarin-

gen! Ik klaagde wel eens dat de kinderen me (m'n

energie) opvraten, nu besef tk dat ze gewoon m'n ego

aan het oprneten zijn.
Rinpoche reageerde bevestigend op de kinderen, mafr
we zullen er zelf voor moeten zorget dat hij ook naar

ze luistert, zelf de mogelijlàeden, de ruimte en juiste

sfeer moeten creëren waarin hij hen kan bereiken- Dit
jaar is er echt een begin gemaakt, ook al gingen daar

jaren van vssftffsiding aan vooraf. Ik voel me heel

dankbaar ten opzichte van allen die zich opgeoflerd

hebben, zich er zo voor ingezet hebben om de kinde-

ren op t€ vangen en te vermaken. Dankbaar ten oF
zichte van vele anderen waardoor ook deze retraite

weer mogelijk en heel bijzonder was. lvÍaar bovenal

dalk en eer azn Lama Sogyal Rinpoche, onvergelijk-

baar, kostbaarjuweel.

Zutpfun, olaober 1993
Els Olthof.

lVat zeiden Laurie Jane en Jerome zelf
over de zomerretraite in Lerab Ling?

Leró Ling
Jerome: Leuk, heel groot.

Laurie: Leuk, vooral het traplopen, het Himmen
(soms wel 1000 traPPen Per dag)-

De sangha
Jerome: Kletskoppen, als we op 'n stille plek waren

kwam je altijd iemand tegen.

Laurie: Leukenlief.

De crèche
Jerome: Saai, maar daar spelen in de varens was wel

leuk. We hadden daar een poeP en plasplek

en het was spannend als de Duitsers ons ach-

tet]na TJlÍÊn en dan door de poep liepen' Het

was leuk toen Rinpoche en Ringu Tulku een

middag op 't kinderveld kwamen en bij de

theeceremonie waÍen. Ik vond het fijn toen ik
de wierook mocht aansteken.

Laurie: Een beetje leuk, in de schommel-autoband

hangen als Jerome me keihard duwde vond ik
Jeuk en met zand en water een waÍerval ma-

ken en dan zt:eP er bij doen, dat mocht
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eigenlijk niet. Het was ook fijn om bij IIan op
schoot te zitten als hij van de Boeddha vertel-
de. Ook vond ik het fijn als ik alleen in de
crèche terrt zat te tekenen. Wandelen, vooral
klimmen en rennen vond ik fijn. Ik liep
voorop.

De vlaggetjesberg
Jerome: Mooi uitzicht, het leek net of ik er omver

werd geblazen. Ik moest er vaalk a^n papa
denken en aan opa die dood is.

Laurie: Je moet dan heel veel trapjes op, den liep ik
voonrit en verstopte me. Ik voelde me geluk-
kig op de berg, ik moest wel arn papa denken
en miste hem en ook de poes en oma.

De grot
Jerome: Vond ik het allerspannendst.
Laurie: Heel spannend, ik droom er weleens over

Hetzwemmen
Jerome: Was leuk, ijskoud water. Ik vond het leuk als

we nat geqpoten werden en als Rinpoche
kwam kijken, ik vind ook dat hij al best goed
kanzwemmen.

Laurie: Leuk, wel naar als ik steeds uitgleed.

De tenten
Jerome: Leuk om in de tenten te wonen. Soms was ik

wel bang als mama 's avonds wegging of als
het onweerde.

Laurie: Leuk, geinig, leuk om in de tentstolÍ<en te
klimmen ook al mocht dat niet.

Empowerments
Jerorne: Voelde heel lekker, vooral de amrit smaakte

Iekker, daar lust ik wel meer van.
Laurie: Leuk, gaf een gelukkig en blij gevoel, 't leek

net ofik een beefe vliegde.

Ringu Tulku
Jerome: Hij vertelde leuk, mooie verhalen.
Laurie: Mooie verhalen en ook een beetje t<nap is hij

Het eten
Jerome: Ene keer wel lekker, andere keer niet, pizza

was heerlijk. Al het kóaal in de eetzaal was
wel vervelend, wel leuk om met mh vriendjes
te eten.

Laurie: ldarcaroni was lekker, de kaas vies, veel ge-
klets in de eetzaal.

Tsoks
Jerome: Een keer had ik een hele grotÊ zak vol met

snoep.
Laurie: Leuk om geblesst snoep te eten, dat smaakt

lekkerder als gewoon snoep.
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Jerome: IIad ik zo geleerd, dat kwam omdat ome
Jacob ons chocolade had beloofd.

Verder
Jerome: vond ik de tekens op de weg heel mooi. Ze

gaven me lcacht. Het leek ook net of ik veel
lracht lceeg als ik bij Rinpoche was. Ik vond
het leuk dat Rinpoche er ook was.
vond ik het jammer dat je bijna geen vogels
hoorde, bijna geen genviet. Ik vind Rinpoche
heel lief omdat hij veel áen mensen geeft. Hij
zegt steeds iets tegen alle mensen, dat is be-
langrijk en daÍ vind ik mooi.

Laurie:

Tvee gedichten van Sarah

lk zit
ik zit in het duister
niks dan donker
ik kiík
ik kiik in het duister
niks dan donker
ik luister
ik luister in het duister
naar het ruisen
van de wind
naar de druppels
van de regen

ik weet

voor mij, is licht
ju'st daarom

doe ik mijn ogen dicht

Ik kiík voor me
gewoon recht voor me uit
ik zie daken met dakpannen
en een vogel
een mooi klein vogehje

hijhipt wat tussen de daken

maar vliegÍ dan weer weg
Ík zie bomen

en bladeren

maar het mooiste

wat ik zie

zit diep in mij
als ik mijn ogen

dicht doe

dan komt het vanzelf
en het is zo mooÍ

het is mijn fiefde.-

voor alles wat om mijheen leeft en groeit

Rigpa Nieuwsbrief
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'de vlaggetjesberg'

Drie Maanden Retraite 1993

Eenverslag van DottY Brandt

Nynke heeft mij gevraagd een stukje te schrijven over

mijn ervaringen als ouder tijdens de drie-maanden

retraite-
Mijn besluit om te gá^n is eigenlijk wij plotseling ge-

komen nadat Rinpoche zljtlaztste bezoek a^an Neder-

land gebracht had en waarbij mij duidelijk werd dat

het ook mogelijk wzr zes weken te gaan. hoblemen

als waar moet mijn kind naar toe als ik drie maanden

ga, waÍen opgelost. De zes weken vielen grotendeels

in Jiri's vakantie. Ik bad niet veel verwachtingen over

de retraite alleen wat bedenkingen over hoe Jiri het

zou ervaren. Zouhtj zich amuserenl Zoahet hem niet

vewelen als hij bijvoorbeeld stil zou moeten zlin'! Het

was per slot van rekening ook zijn vakantie en wij had-

den èerst een vakantie naar Turkije gepland' MaaÍ Jiri
zelf had er zin in, vooral omdat Jiscar, een wiendje

(ook van zijn school) er ook zott zljn.

We lcegen na aankomst samen één tent in plaats van

twee, dat was even wennen, maar de tent was wel heel

ruim vergeleken met onze eigen mini-lichtgewicht

tent.
Dus geen beoefening in de tent maar in de tempel-tent,

wat later ook heel prettig bleek te zijn. Jiri voelde zich

meteen op zrjn gemak, hij had veel, vooral Nederland-

se wiendjes, waaÍÍnee hij alleen op stap ging, in de

boshut, of stenen zoeken, frambozen om jam van te

maken, zwerrunen, veel want het was mooi weer'

Toen ik hem na een week woeg of hij liever naar Tur-

kije gegaan was, zei hij heel beslist dat de retraite veel

te*àr was omdat hij hier veel wiendjes had' Mijn tijd-

schema was ook goed in overeenkomst met dat van

Jid.
's Morgens zes uur, beoefening met prostraties, dan

douchen en Jiri wakker maken, dat moest wel vlug ge-

beuren. Samen ontbijten met andere ouders en

kinderen.
Van negen tot kwart over negen kindsÓsesfening

@ier waren ook veel volwassenen bij) rn de tempel,

om de dag met Ringu Tulku en met

. : een sPtnnend verhaal' Het was fan-

tastisch hoe hij met de kinderen om

gjng, zo echt kind-gericht. Na af-

loop konden de kinderen !Íagen

stellen en luisterde hij vol geduld

naar allemaal en had ook reuze Ple-
zíer met de oPlossingen die de kin-

deren bedachten (de baas mocht de

ezel niet dragen en de ezel de baas

niet want dat was zielig, dus be-

dachten de kinderen om rollerskates

aan de voeten van de ezelte binden

en hem zo vooruit te trekken). Na

afloop wilden de kinderen hem ie-

dere keer allemaal een hand geven

(sommigen zelfs twee keer)- Ik vond de lgqsf6ning

voor de kinderen heet belangrijk omdat ze daardoor

opgenomen werden in de retaite.

Hiema gingen ze tot een uur naar het kinderveld en

kon ik in alle stilte Tonglen en Vajrakilays lsosfsning
doen en eten in alle rust.

Om een uur was de stilte afgelopen met de komst van

de kinderen en hielden we gezamenlijke pauze: zwem-

men, wandelen of Jiri ging alleen op staP.

De crèche begon weer om half vier à vier uur en dan

ook het onderricht vooÍ ons. Half zeven waren de

drukke maaltijden met de kinderen, maar niet alleen de

kinderen waren druk. Na het eten gauw Jiri laten dou-

chen en in bed gestopt met een verhaaltje waardoor ik

wel een kwartier of meer te lazt kwam op de avond-

fsssfsning, mÍutr een teweden kind is ook belangrijk'

De hele retaite was ik me ervan bewust hoe gemakke-

lijk het was met zo'n gtoot kind die zo lelJcer z'n eigen

i^g g^gwaardoor ik in staat *r5 lsegfsning te doen

en onderricht te volgen, en hoe moeilijk het woeger

was toen hij nog klein was. Je leert het daardoor meer

te waarderen en niet als vanzslfsplskend oan te nemen

dat je erbij kan zijn.

Ik heb het ook fijn gevonden dat Jiri bij Ínij was, hij is

een deel van mijn dagelijks leven thuis en dingen die

we op de retraite leerden konden al in het omgaan met

elkaar toegepast worden- Jiri was een sooÍ brug tussen

de retraite en de situatie thuis.

Niet ik alleen veranderde maar ook de ki-nderen' Het

gemak waaÍïnee ze zich inpasten in aI de regeltjes van

ttit tiio en plekken wa t ze niet mochten spelen; heel

moeilijk voor een ki:rd-

Het Tsok gebed voor het eten konden ze het beste'

Jiri leerde om makkelijk Ílingen te delen, natuurlijk

waren er ook wel ntzietjes' maar de kinderen speelden

heel goed met elkaar; de retraite werlÍe bij hu:r ook

door.
NatuuÍlijk zijn er ook ouders geweest die het wel

moeilijk hebben gevonden met hun kinderen samen te

zijn, vooral met kleine kinderen, maar mijn ervari:rgen

waren heel Positief.
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Sogyal Rinpoche's retraite in 1994

Instructies over het doen van beoefening en
studie

Over de Dzogchen Training en Dzogchen
Training interviews.

Onderstaand sak is samengesteld uít verschillende
bieven en fuen uit het buitenland. Voor meer uitleg
over Rinpoche's retraitejaar en de beoefeningen die je
htnt doen, is er em uitgebreide bief in het engels bij
Rigpa beschilcbaar. Bel even als je een copie wilt!

Zoals velen van jullie weten zal Sogyal Rinpoche in
1994 geen publieke lezingen geven en een

persoonlijke retraite en retraites met de sangha hou-
den. De reden hienroor is dat voor Rinpoche vanuit
astrologisch oog?unt het komend Tibetaanse jaar als
ongunstig jaar beschouwd wordt. Sogyal Rinpoche zelf
heeft meerdere mden gezegd dat er voor ons geen Íe-
den is om ons ongerust te maken en dat hij gebruik
maakt van deze gelegenheid om de adviesen van zijn
leraren op te volgen en minder tn reaen. In de wijge-
komen qid wil hij langere tijd op één plek btjven en
persoonlijke retraite doen.

Tijdens de retraite in Duitsland zal definitief besloten
worden waar Rinpoche volgend jw al verblijven en
voor hoe lmg. Hoewel er nog-hglgmad-uiets besloten
is, lijkt het erop dat Rinpoche zijn retraitejaar zalbe-
ginnen in Sikkim waar Khandro verblijft. Daana zal
hij naar het Dzogchen Klooster in India reizen, dan
gaerÍhtj naar Dzogchen Beara in Ierland waár een Íuut-
tal mensen voor één jaar in retraite zullen gaan. Deze
7svv1s1 '.ql Rinpoche verblijven in Leró Ling. Venrol-
gens zal Rinpoche naar Califonrië gaan.

Steun voor Rinpoche

Hte komende jw zal voor Rinpoche en de hele sangha
van cruciaal belang zijn. Daarom heeft Rinpoche zijn
leerlingen gevraagd het komende jaar speciaal beoefe-
ning voor hem te doen en langzamerhand over de hele
wereld een echte 'practice sangha' te creeëren. Aan de

hand van divinaties is aan verschillende lama's ge-

wazgd \ilat het beste is om vooÍ Rinpoche's lange le-
ven aan beoefening te doen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk voor mensen om de be-
lofte te doen om vanafnu tot het eind van het volgen-
de Tibetaanse jaar ( ong. tot maart '95) een bepaalde

beoefening op gezette tijden te doen, Bijvoorbeeld de

Riwo Sangchó beoefening één keer per maand op
nieuwe maan ofgedurende de 15 dagen van de was-

sende maan.
De divinaties van Dodrupchen Rinpoche, Trulshik
Rinpoche en Z.H. Sakya Trizin geven aan dat het be-
langrijkste is dat we gezamenlijk 100 miljoen Vajraki-
laya mantra's afinaken vóór het Tibetaans nieuwjaar.
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Deze mantra-accumulatie is na het volbrengen van de

100 miljoen Vajra Guru mantras tal992, aan het einde
van de drie-maanden-retraite, begonnen en met zh aI-
len zijn we nu ruim over de helft. Het it 6. 6s6ssling
dat we volgend Tibet^ans ja.elr nog een keer
gezamenlijk 100 miljoen Varakilaya mantras doen.

Een aantal mensen hebben op de drie-maanden-retai-
tes in 1992 en 1993 de beslissing genomen om voor de

rest van hun leven dagelijks, voor het lange leven van

Sogyal Rinpoche, de beschermersbeoefening van Eka-
zati te doen.

Volgens een recente divinatie van Trulsbik Rinpoche

is het o.a. heel goed om met zh allen op tsokdagen

saÍnen te komen en de Tendrel Nyesel tsok te beoefe-

nen samen met Namk Kong Sbak (Confession and Ful-
filment) beoefening. Dit is niet alleen belangrijk om

tijdens het volgende jarrr te doen maar ook vooral nu,

zoals de divinatie uitwijst, voordat het nieuwe jaar be-
gint.

Andere beoefeningen die aange-

raden worden zijn:

o The verse of the Eight Noble
Auspicious Ones

o Prayers to GuruRinpoche for
Removing Obstacles and Ful-
fitling All Wishes

I Tara
I Sengé Dongmaand Averting

Obstacles
o (igrtzin Diipa with the Long

Life Practice

In het algemeen is het allerbelangrijkste war we kun-
nen doen, een zuivere en open houding te bewaren
naar Rinpoche, de sangha en het onderricht en Rinpo-
che zoveel mogelijk t€ ondersteuen in zijn werk:
Sogyal Rinpoche is nu gekomen op een moment in
zijn leven dat àjn werk in grote mate vnrchten begint
af te werpen. Met het uitkomen van het boek heeft
zijn werk een omvang gelregen die we ons moeilijk
voor kunnen stellen. De periode die nu voor ons ligl
draagl een ongelooflijk potentieel in zich en Rinpoche

'vTaagt ons om hiemoor klaar te staan net zoals hij er-

voor klaar stazt. EÍ is niets wat Rinpoche meer inspi-
reert en weugde geeft dan te zien hoe het onderricht en

zijn werk mensen echt helpt en het is zeker niet de

bedoeling dat Rinpoche minder onderricht gaat geven!

Hoe meer we Rinpoche kunnen ondersteunen met zijn
Visie het onderricht naar het westen te brengen, des te

meer energie en vervulling het hem brengÍ.

Beoefening

Als je glazg meer Ssesfening voor Rinpoche wilt
doen, en je vindt het leuk om sarnen met anderen de

beoefening te doen kun je met mensen die bij je in de

Rigpa Nieuwsbrief

13



RipaNieuwsbrief december 1993
5e jaargang nr. 3

buurt wonen een oefen- en studie-groepje vormen. Als
je in de buurt van Amsterdam woont kun je naar de

samenkomsten komen die regelmatig worden geoÍga'

niseerd. Soms komen daar ook een periode lang een

aantal mensen samen om 's ochtends de Ngóndro te

doen. In Groningen is ook een groep die iedere woens-

dagavond samenkomt om de Ngóndro te doen.

Mocht het het geval njn dat je een groepje vormt en

een tijd lang een bepaalde lsssfsning voor Rinpoche

wilt doen dan is Rinpoche daar erg benieuwd naaÍ en

kunje het hem laten weten door het aan het secretari-

aaÍyan RigBa door te geven (contactpersoon Eric).

Studie

Alsje langzaam het onderricht deel vanje
wilt laten worden, zullen beoefening en

studie hand in hand moeten gaan om
resultaat te brengen. Sogyal Rinpoche

heeft gezegd dx Àjn stijl van onderricht
geven wij snel gaat, en dat als we het on-

denicht dat hij geeft willen integreren, het

heel belangrijk is om steeds weer het mate-

naz/_ dat je ontvangen hebt te bestuderen

en vooral de hiaten in kennis die je bij je-

zelf aanteft aan te vullen.

Op het moment worden er in Amsterdam
cursnssen gegeven. Deze zijn volgens het

internationale Ripa Curriculum opgezet.

Dit heeft de volgende vier onderdelen als

basis: Meditatie; Ngóndro - de voorberei-

dende beoefeningen voor tantra; het ontwikkelen van

Mededogen en; Grondslagen vÍm het Boeddhisme (uit-

eenzetting over de graduele opbouw van het padnaar

verlichting). De cursussen zijn niet alleen bedoeld om

beginners !35l5l6snni5 te geven over het Tibetaans

boeddhisme maar zijn i:r zekere zin voorwaarden voor

het volgen van de Dzogchen Training.

Dzogchen Training en de interviews

De Dzogchen Training is bedoeld voor mensen die een

verbintenis met Sogyal Rinpoche willen 2^ngaan en

zijn onderricht volgen 'tot het einde' (verlichting). Als
je een hart-connectie met Rinpoche en zijn onderricht

voelt, is fsst'síling tot de Dzogchen Training niet de

enige manier. Rinpoche zeg. ilnid tegen mensen die

hem willen dat het goed is naar retraites te komen en

dat het belangrijk is door te ga^n met het doen van be-

6sfsning en het bestuderen van het onderricht.

Onlangs wees Rinpoche erop dat het voelen van een

hart connectie niet automatisch betekent dat je er aan

toe bent een 'CommiÍnent' aan te gaan. Vy'anneer de

eerste verliefdheid op de dharma door het'kitchen sink

level' heen rijpt tot een steeds groter wordend besefdat

dit 'Het' is, kun je van een 'commifinent' beginnen te

spreken.
De Dzogchen Training is zeker geen paspoort om

'hoog' geheim onderricht te onwangen van Rinpoche

of een interessant stadium in je spirituele beoefening

of het toetreden tot een elite club. Soms laten mensen

zich meeslepen door de sfeer van een retraite, raken

over-enthousiast en merken pas blj het thuiskomen en

de confrontie met de dagelijkse werkelijkheid dat ze

toezeggingen gedaan hebben die ze niet waar kunnen

maken.
Daarom wordt er altijd met iemand die de Dzogchen

Training wil gaan volgen een interview gehouden

waarin de gei,:rterviewde wordt voorbereid op een per-

soonlijk interview met Rinpoche en waarin uiteengezet

wordt wat het volgen van de Dzogchen Training wer-

kelijk inhoudt, zoals bijvoorbeeld:

: Zo regelmatig mogelijk Dzogchen Trai-
ning retraites volgen.

c Zoregelmatig mogelijk contact houden

. 
met de sangha en RinPoche.

o Eventueel aansluiting zoeken bij een

Dzogchen Training groeP.

o Het volgen van de verschillende Rigpa-

cursussen om een goede basis te lcijgen
in het onderricht van RinPoche.

. In gedachte houden om op de l2nge ter
mijn voor jezelf de mogelijkheid te
scheppen om een drie maanden retaite
te volgen en je er met studie en beoefe

ning op voor te bereiden (de volgende

retraite is in'96 of '91)

. Het À^r'gaqn van een maandelijks financieel com-

mitment om Rinpoche's werk te ondersteunen.

Uiteraard zijn deze voorwaarden afhankelijk van de

persoonlijke situatie van ieder persoon en moeten deze

op zich nooit iemand tegenhouden orn de 'commit-

ment' aan te gaan.

Vy'at wel een voorwaarde is, is dat Sogyal Rinpoche, na

het Dzogchen Training interview, met ieder nieuw lid

EÍs9gÉLijk-kennis maakt voordat deze officieel tot de

Dzogchen Training kan toetreden. Iedere 615 2edanig

begrepen'toezegging' van Rinpoche in een groep, in

de wandelgangen, tijdens de inspiratie van het onder-

richt kan niet als een persoonlijk interview met Rinpo-

che gezien worden.

TïT. I 1l iiUl"I :lI Ljg!

Tiilnï$ rc0il

ilï tfiïNfi
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I 
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Vajrakilaya

Onderstaand ingezonden sruk stuat in het lcader van
een seie artilcelen die over de iconografie van het Ti'
betaans boeddhisme gaan. Tot nu toe hebben we Man-
jushrí, de boeddha van wijsheid en Tara, de wouwelíi'
Ite boeddha van mededogen besprolcen. Dit lceer be-

sprelcen we Vajrakilaya, de manifestatie van de toorni-
ge actíviteit van aIIe boeddha's. In het tantrisch boed-

dhisme is het van essentieel belang om initiatie te ont'
vangenvoordatje de beoefening lcan doen. Dit geldt in
het bijzonder voor beoefeningen van toornige boed-

dhavormen zoals bijvo orbeeld Yamantala, Hayagriva,

Singhamukha, Vajrakilaya etc. Het is daarom zelcer

niet de bedoeling dat men aan de hand van dit suk de

beoefening van Vajrakilaya gaat beoefenen, de

redactie.

De beoefening van Vajrakilaya is een sadhana Tijdens
ds lgssfening van een sadhana ben je een bepaalde

boeddhavorm. Je essentie, je waÍe aard is niet te schei-

den van die boeddhavorm. Je visualiseeÍt dus eigenlijk
wat je findaÍnenteel al bent. De sadhana-bsesfsning
helpt je om je onzuivere visie te transformeren in de

pure dimensie, of de 'mandala' van de befreffende

boeddhavorm. Je overstijgt je dualistische menier van
rffaamemen. Je beschouwt je gehele omgeving, en nog

liever het hele universum, als puur en volmaakt. Wan-
neer de formele meditatie is afgelopen, verblijf je in
deze staat.

De Vajrakilaya werd beoefend door een aantal leerlin-
gen van Guru Rinpoche. Een van hen was Yeshe

Tsogyal die door middel van de Vajrakilaya de gave

on*rikkelde om leven in een dood lichaam terug te

brengen, evenals Nanam Dorje Dudjom, die later in-
carneerde in Tertón Sogyal - die op zijn beurt weer de

'voorganger' is van Sogyal Rinpoche.
Er àjn veel verschillende vormen van Vajrakilaya-be-
oefening. Ook de visualisatie van Vajrakilaya is niet
altijd precies dezelf<le. Zoheeft bijvoorbeeld de Vajra-
kilaya van Jamyang Kyentse Chókyi Lodró zes aÍmen
en die van Tertón Sogyal - degene die wtj meestal be-

oefenen - slechts twee aÍnen.
De Vajrakilaya-sadhana werd en wordt veel in de

Sakya- en Nyingma school beoefend en is derhalve

ook voor ons van belang. Ook al omdat Vajrakilaya
werd beoefend door Dudjom Rinpoche, evenals door

Jamyang Khyentse Chókyi Lodró, beiden leraren van

Sogyal Rinpoche.

De Vajrakilaya is een toomige boeddhavorm. I\4ááÍ

zijn toom is geen gervone toom. Het is de toom die

ontspringt azn onzÊ boeddha-natuur en die zich richt
op de obstakels die onvermijdelijk uit onze dualisti-
sche zijns-toestand voor&omen. In plaats van toom
zouje ookkunnen zeggendat er eenongelooflijk ster-

ke uitstraling van energie plaatsvindt- Vajrakilaya ver-

trapt een vïourilen- en een mannenfiguur onder zijn

VajnkilaYa

voeten. Hiermee wordt het overstijgen van dualisme

symbolisch weergegeven.

'Wanneer je Vajrakilaya beoefent, word je normale,

illusoire waameming doorgesneden. Het 'wapen' dat

daarbij wordt gebruikt, is de purba (kilaya), een drie-
kantige, korte dolk. De drie zijdes symboliseren de

drie kaya's: Nirmanakaya, Sambhogakaya en Dharma-

kaya. De gehele purba symboliseert je oorspronkelijke
staat, je Rigpa. In de puóa komt de activiteit van alle

boeddha's bijeen. Wanneer je gezegend wordt met een

phurb4 wordt dat dan ook als een zeer sterke zegen

beschouwd. Het is dit machtige wapen waarmee Vajra-
kilaya de drie vergiften - aÍkeer, begeerte en onwe-

tendheid - doorsrijdt. Daardoor ontstaat de ruimte voor

het enraren van Rigp4 je boeddbanatuur.

De Vajrakilaya wordt beschouwd als een uitzonderlijk
sterk werkende beoefening. Het kan helpen om te gaan

met zeer sterke emoties, emoties die rnet behulp van

andere !'e6sfeningsvormen niet zo makkeliik gehan-

teerd kunnen worden. Te denken valt aan emoties als

woede, arrogantie en paranoia. Ook wanneer dergelij-

ke emoties in een sangha spelen is het goed dat een

ieder de Vajrakilaya sadhana beoefent. Er wordt dan

gewerkt met de eigen negatieve energie: de 'vijand' is

niet buiten maar binnen. Door de beoefening van

Vajrakilaya worden dergelijke problemen opgelost-

Bovendien wordt de toewijding voor de leraar sterker.
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De Vajrakilaya is zo'n krachtige beoefening daÍ er

wordt veÍeld dat de mantra het hele ruriversum kan

doen schudden. Wanneer je deze mantra zeg!, gaAn er

rillingen door de wereld van de negatieve krachten.

Vooral in deze tijd waarin negativiteit heel sterk is -
denk aan de oorlog in voormalig Joegoslavië en dich-
ter bij huis: vooroordelen ten opzichte van elkaaÍ, on-
begrip - is het belangrijk dat compassie ook vergezeld
gat van. kracht. Onze geest heeft - om met Dzongsar
Khyentse te spreken - een

wilde temmer nodig.
De lracht van de Vajraki-
laya beoefening is zo groot
dat het niet voor niets was
dat Padmasambhava juist
deze meditatie gebruikte
toen hij de vijanden van het
boeddhisme in Tibet aan
zich wilde onderwerpen.
Vanwege de intensiteit van
de Vajrakilaya beoefening
is het, als je de beoefening
veel doet, vaak nodig om
dzerrnaa"st Guru Yoga te
beoefenen.

Waar Vajrasattva liefde en
zachtheid uitstraalt, dzar
belichaamt Vajrakilaya
meer een toonrige vorm
van compassie. Vajrakilaya
werkÍ dan ook met het
lcachtig zuiverende beeld
van het vuru van wijsheid,
terwijt Vajrasawa wat mil-
der werkt met behulp van
de nectar stroom.

RipaNieuwsbrief

De nieuwe incarnatie vau Dudjom Rinpoche , Tenzin Yeshe Dorje

De hart-lettergreep van Vajrakilaya is de blauwe

HUNG, net zoals bij Vajrasattva. HUNG symboliseert

de wijsheidgeest van alle boeddha s. En het is compas-

sie die de essentie van de geest van alle boeddha's. Het

visualiseren van HLING activereert compassie die bij
uitstek het 'gtote wapen' is in het transformeren van

emoties als arrogantie en woede. De blauwe kleur
symboliseert de onveranderlijke staat van Dharma-

kaya, het absolute. Waaneer vanuit de HLING licht
uitstraalt, worden alle ver-
schijnselen gepwificeerd. Je

staalt dit blauwe licht on-

dermeer uit naar je leraar en
je sangha, waardoor je rela-
tie met hen gezuiverd wordt.
En ook straatje dat licht uit
naar alle negatieve energik-
ê4 zoals je eigen

stemmingen.

Wanneer je op het eind van

de sadhana de visualisatie
oplost, rust je geest op het
Dharmakaya-niveau. Je bent
volledig in het hier-en-nu.
'Wanneer in deze staaÍ ge-

dachtes opkomen, realiseer
je je dat deze niets anders

zijn dan de wijsheidsgeest
van Vajrakilaya. Alle ver-
scbiinselen vormen àjn
dans en zijn gevolg.
In deze herkenning van de

staat van Dzogchen kun je
dnn verblijven.

Ada de Boer

december 1993

De Vajrakilaya transformeert sterke emoties ofivel:
transformeert de energie van de vijf boeddhafamilies
in verschillende wijsheidsvormen. Zo wordt de arro'
gantie van de gele boeddhafamilie getransformeerd in
de wijsheid van gelijlcrnoedigheid. De kleur rood staat

voor begeerte dat wordt geffinsformeerd in de wijs-
heid van onderscheidend gewaaràjn. Achterdocht
wordt omgezet in allesvolbrengende wijsheid (groen

licht), woede in helderheid of spiegelende wijsheid
(wit lichQ en tenslotte onverschilligheid, onwetendheid
in de wijsheid van het absolute (blauw licht).
Nog duidelijker is het transformerende aspect terug te

vinden in de attributen van Khorlo Gyendepma. Zij is
de consort van Vajrakilaya en is een toornige vorm
van Tara.
De chakra boven op haar hoofd verwijst naar Dharma-

datu, absolute wijsheid. Haar ooningen nÀzr onder-

scheidend gewaarzTjn, de band om haar hals naar wijs-
heid van gelijlanoedigheid, haff aÍm en enkelbanden

naar spiegelende wijsheid en haar gordel naar allesvol-

brengende wijsheid.

Troning van Tenzin Yeshe Dorje Rinpoche,
de reïncarnatie van Jigdral Yeshe Dorje,
Z.H. Dudjom Rinpoche.

Een door de redactie aangevuld verslag van Engelbert
Verhagen.

Op 30 september 1993 vond in Baudhanath, KaÍhman-

du, de tronings ceremonie (installation) plaats van de

tweede incarnatie van de grote tertón Dudjom Lingpa.
Z.H. Dudjom Rinpoche, de eerste incarnatie van

Dudjom L)ngpa, was eveneens een tertÓn en op latere

leeftijd werd hij geaccepteerd als het hoof<l van de Ny-
ingna traditie van het Tibetaans boeddhisme. Hij was

een alom gevierd en gerespecteerd meester met dui-

zenden discipelen in India, Nepal en Tibet. Hij over-

leed in 1987 in Franlcijk @ordope) en er wordt ge-

zegd dathij de 49 dagen van de bardo in samadhi ver-

bleef voordat hij zijn lichaam verliet. Zijn lichaam
verblijft nu in een stoepa in zijn klooster in
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Kathmandu, hetzelfde klooster waar nu de troning
heeft plaatsgevonden.
De jongen is gevonden naar aanleiding van dromen
van de ïrouw vanZ.H. Dudjom Rinpoche, en een brief
met aanwijzingen van Z.H. Dudjom Rinpoche zelf. Er
waren vijf kandidaten en uiteindelijk wees Z.H. de Da-
lu Lana de jongen azlr- nà een qpeciale retraite van
een week.
Tenzin Yeshe Dorje Rinpoche is geboren in een bhuta-
nese familie in Kathmandu en is nu bijna drie jaar oud.

Het progtamma duurde drie dagen, met op de eerste

dag rituelen en op de tweede en derde dag lamadansen

met o.a. een dans van de acht manifestaties van Guru
Padmasambhava welke Dudjom Rinpoche als Dalnang
(zuiver visioen) onwing. De ceremonie werd onvoor-
stelbaar druk bezoch! onoverzichtelijk en met continu
gedrang - zo kon bijvoorbeeld maaÍ een minderheid
van de mensen een kfiata aanbieden aa'. de nieuwe
incanratie.
Ondanl$ al deze uiterlljke ongemakken was het toch

een hele speciale gebeurtenis. Kwam het door de aan-

wezigheid van zoveel tulku's dat de omgeving een gro-

te mandala werd, door het enthousiasme van iedereen

ofdoor de bijzondere uitstraling vanhet kind - zonder
twijfel een nieuwe manifestatie van Guru
Padmasambhava.

Little Buddha

Eenfilmrecensie

0p Donderdagavond 16 december
grng de nieuwe film van Bertolucci
"Little Buddba" in première in 25

bioscopen in Nederland.

De film speelt zich gedeeltelijk in
onze tijd af en gaat over Lama Nor-
bu (de chinese acteur Ying Ruo
Cheng), een in Bhutan verblijvende
Tibetaans boeddhistische lama. Deze

ontvangt uit seattle (u.s.A.) bericht
dat de incanratie van zijn overleden
leraar mogelijk teruggevonden is.

Met spoed begeeft Lama Norbu zich
naar Seattle om Khenpo Tenzin
(Sogyal Rinpoche) te bezoeken. De-
ze heeft door middel van aanwijzin-
gen in dromen reeds contact ge-

maakt met de westerse familie Kon-
rad waar de vermeende incanatie,
de kleine Jesse, woont. Lama Norbu
wordt aan de familie voorgesteld en

al snel ontwiklcelt zich een relatie
tussen de kleine jongen en de oude
lama. Na enig beraad besluit de fa-
milie Konrad dat vader en zoon mee

afteizen naar Bhutan. Lama Norbu
geeft Jesse een plaatjesboek cadeau

met een beschrijving van het leven van de Boeddha.

Aan de hand van dit boek wordt in flashbacks het hele

leven van de Boeddha QGanu Reeves) verfilmd.

De fitm geeft op zeer integere wijze een beeld van het

Tibetaans boeddhisme en de tulku traditie. Zowel de

hedendaagse scènes - Seattle, Bouddhanath in Nepat

en Paro in Bhutan - als de historische scenes - uit het

leven van de Boeddha - àjnzeer sfeervol met prachti-
ge beelden weergegeven zoals we in andere films van

Bertolucci (Ihe Last Emperor, Sheltering Sky) gewend

zijn. Andere lama's die in de film meespelen àin o.a.

Rato Khyungla Rinpoche als abt van het klooster in
Bhutan en Dzongsar Khyentse Rinpoche. LaalsÍ.ge-

noemde heeft in de rol van technisch adviseur over het

boeddhisme en met zijn hulp om toestemming te krij-
gen van de koninklijke familie van Bhutan om op loca-
tie te filmen, een zeer belangrijke rol geqpeeld.

De film geeft door middel van twee verhalen (het ver-
haal van fls lgsdÍlha en het verhaal van Lama Norbu

en Jesse) een indringend beeld van een van de belang-

rijkste thema's in het boeddhisme namelijk die van

dood en vergankelijkheid.
Eic Soyeux

MEDEDELINGEN

Vooraanlandigingen

In het nieuwe jw z:r1n de volgende

bezoeken van senior leerlingen van

Sogyal Rinpoche gepland.

Chistine Longaker zal in het voor-
jaar een weekend komen geven over
stewensbegeleiding en Patrick
Gaffnqt zal eveneens uitgenodigd
worden voor een weekend over
Dzogchen.

In het najaff is weer een retraite met
Ian ldaxwell gepland in het Theoso-

fisch centrum in Naarden.

Ook zal er in het voorjaar waar-

schijndiik weer een serie van Lunch-
parze Meditaties georganiseerd

worden

Tezijnertijd zult u hierover meer

informatie ontvangen.

RipaNieuwsbrief december 1993

Sogyal Rinpoche
als Kelpo Tenzin

in'The Lifrle Buddha
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'Boeddhisme voor Aziaten - Boeddhisme voor
'lVesterlingen'

Kennismakingsbijeenkomst 1994, Boeddhistische

Unie Nederland

De Boeddhistische Unie Nederland, het sarnenwer-

kingsverband van boeddhrstische organisatie, houdt op

Tonilag 1 mei 1994 te Nederhorst den Berg haar jaar
lijkse kennismakingsbijeenkomst. Het doel van de dag

is het bevorderen van onderling begrip tussen boed-

dhisten, en bestudering van het thema: "Wat betekent

boeddhisme in Azië - en',vat betekent het in Neder-

land, voor Aziaten en voorvvsgtgdingen?"

Vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur komen de volgende on-

derwerpen aan bod:

. Introductie in Vietramees boeddhisme, zoals dat in
Azië gegroeid is en nu door 6000 Nederlanders van

Vietramese aÍkomst beleefd wordt.

r Een presentatie over de Vietramese leraar Eerw.
Thich Nbat llanh, die veel westerse volgelingen
heeft en in Oost en West bewondering oogst middels

sociaal werk.

. Inbreng van Nederlanders van Chinese en Thaise

afkomst, die vergelijkbare cultuurbarrières als Ne-

derlanders vanvietmÍnese afkomst moeten

overbruggen.

+ Devotionele en verdiepende elementen zoals chan-

ten. Oosterse muziek en meditatie.

r (Illaafloop om 15.00 uur de ledenvergadering van de

BrrN.)

Thich NhatHanh

Het centrum in Nederhorst den Berg (bij V/eesp) is
zowel per auto als per streekbus goedbereikbaar. Voor
deel:rame aan de (vegetarische) lunch wordt een bij-
drage van fl.10,- gewaagd. In geval van deelname aan

de lunch gelieve u op te geven voor 7atÊÍdzgB apnL-

U laijgt don een routebescbrijving plus detail-pro-
gÍamma toegezonden.

Aanmelding en inlichtingen:
BlIN-secretariaat, Erik de Ruijter, 020-69125&, Rrrr-

seveenpad 104, l106 AN Amsterdam.

Yuthok Nyingthig Retraite met Dokter Troga-
wa Rinpoche

Amsterdam 20 juni t/m l juli 1994

Tot veler weugde heeft Trogawa Rinpoche tijdens zijn
bezoek a^n Nederland dit jaar, toegestemd om volgend
jaar in het centrum van de Nederlandse Stichting ter

bevordering van Tibetaanse Geneeskunde (NSTG), de

overdracht te geven van de Yuthok Nyingthig, de hart-

essentie van de de grote meester Yuthok Yonten Gon-

po. Het zal de eerste keer zijn dat deze bijzondere ini-
tiatie in het westen gegeven zal worden.

Trogawa Rinpoche

Dr Trogawa Rinpoche is in 1932 in Centraal Tibet ge-

boren. Trogawa is zijn familie na:un. Op jeugdige leeÊ

tijd werd hij herkend ats de incamatie vÍm een bekende

lama-dokter Drag-Lhoong Gomchen Paljor Gyaltsen.

Tot àjn l5e jazr genoot hij een opleiding in het kloos-

ter, en daaÍna vertrok hij naar Lhasa om medicijnen te

studeren bij dr. Narongshar, een houder van de Chag-

poori lijn van overdracht.
Het Chakpoori klooster is
genoemd nt^r de berg
waarop het gebouwd is,

Ilzeren Berg. Het is in
1696 gesticht door Desi
Sangye Gyatso, de voor-
naaÍnste minister van de

vijfde Dalai Lam4 en
werd al snel een van de

belangrijkste centra voor
opleiding tot arts in Tibet.
In de Chakpoori traditie is er attijd grote nadruk op

gelegd om naast de theoretische kant ook de spirituele

kant van het Tibetaanse medische systeem te ontwik-
kelen. Tijdens de invasie door de Chinesen in 1959 is

het klooster met de grond gelijk gemaaJrt en tegen-

woordig *a Íer een grote zendmast op deze berg.

In 1956 vertrok Trogawa Rinpoche uit Tibet samen

met zijn guru Jamyang Khyentse Chókyi Lodró. Van
1964tlm 1967 werkte hij als leraar bij het Tibetan Me-

dical and Astrological Institute in Dharamsala en daar-

na bleef hij als adviseur voor het instituut fungeren.

Begin jaren tachtig begon Rinpoche naar het westen te

reizen om meer bekendheid te geven aan de Tibetaan-

se geneeskunst. Het grootste deel van zijn werk is ech-

ter altijd in het llimalayagebied geweesq Ladalà, Sik-

kim, Nepal en Darjeeling. In Darjeeling is nu het nieu-

we Chapoori Tibetan Medical Institute gevestigd.

Rinpoche is verscheidene keren door Sogyal Rinpoche

op Rigaaretraites uitgenodigd. Trogawa Rinpoche

komt sinds 1984 naar Nederland. Aanvankelijk op uir
nodigrng van de Kosmos, later van Ripa en de Dzog-

chen Community van Namkai Norbu Rinpoche en on-

langs op uitnodiging van de NSTG, waar de Neder-

landse Chapoori-werkgroep een onderdeel van is.

RipaNieuwsbrief december 1993
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Yuthok Nyinthig

Tibetaanse geneeskunde is heel oud en vindt zijn oor-
sprong in het oude Bon koninlcijk Shang-Shung. Vol-
gens sommige bronnen gaf Shenró Miwoche zo'n
3800 jaar geleden voor het eerst onderricht in genees-

kunde. Vanaf 400 na Christus onderging Tibet steeds

meer invloed van het boeddhisme en de Indiase ge-

neeswijze. In de zevende eeuw nodigde koning
Songtsen Gampo vele grote buitenlandse artsen uit om
naar Tibet te komen. Hierdoor onderging de Tibetaan-
se geneeskunde grote invloed van India(Ayurveda),
Griekenland (via Galenos), China en Penië.
De Vier Medische Tantras, de Gyushi, gecompileerd

door de indiase boeddhistische meesteÍ Chandrananda
werden door Vairocana in de achtste eeuw naar Tibet
gebrachd. Daar gaf hij ze aan, Yuthog Yontan Gonpo,

de turkooise dokter, de beroemde dokter-heilige waar-
van gezegd wordt dat hij een spmak- emanatie v/as van
de Medicijn Boeddha. Yuthog was een monnik tot zijn
tachtigste jaar toen hij trouwde om zíjn
familie-overleveringslijn van aÍtsen veilig te stellen
Hij was I25 jaar oud toen hij in regenbooglichaam op'
grng. Op advies van Padmasambhavawerden de Gyus-
hi als Terma verborgen in Samye Ling. In 1038 wer-
den de Tantas onthuld door Trapa Ngonshe en later
zorgde Yuthok de Tweede voor de bewerking van de

Gyushi zoals deze tegenwoordig bekend staat en in
deze vorm raakte de Gyushi wijdverbreid in heel Ti-
bet. De traditie die de spirituele laacht verbonden met
de medische kennis van de Gyrshi behoudt staat be-
kend als de Yuthog Nyngthig.

StadsRetraite

De Yuthok Nyngthig initiatie in Amsterdam duurt 2
dagen en zal vooraf gegaan worden door een retraiG
van l0 dagen op de voorbereidende beoefeningen zo-
als die in de Tantrische traditie van het Tibetaans

boeddhisme bekend staan. Deze vorm van Ngóndro' is
echter verbonden met de Medicijn Boeddha als centra-

le figuur.
Het is niet rnogelijk om de initiaÍie te ontvangen zon-
der de retraite vooraf te doen. \il'el is het mogelijk voor
mensen met een baan die zich overdag niet vrij kunnen
maken en de retraite graag willen doen om een specia-

le regeling te treffen.
De retaite zal iedere ochtend om 5 uu beginnen en de

hele dag duren. s'Avonds zal Rinpoche instructies ge-

ven over de verschillende onderdelen van de Ngóndro.
Er zíjn geen speciale voorwaarden om a:m de retraite
mee te krmnen doen. Van degenen die de initiatie ont-
vangên wordt wel een'commitnent' verwachd om da-

gelijks ds lsosfsning te doen (dagelijks een aantal

minuten!).
In de ruimte van het NSTG zal een groot mandalahuis
gebouwd worden. OÍndat er in de NSTG ook consulten

en lezingen gegeven zullen worden zal de retraite er-
gens anders plaatsvinden.

De Medicijn Boeddba

Hierover en over accomodatie, prijs etc ontvangt u
nadere informatie.

Blslysnnslding: Terry Clifford - Tibetan Buddhist

Medicine and PsychiaÍry: the Diamond Healing, Dr.

Lobsang Dolma - Tibetaanse geneeskunde. Chakpoori
news, vol.l, nr.l, febr. 1993, a publication of Chak-
poori Tibetan Medical Institute ( in commemoration of
Chakpoori, Tibet I 696 1959).

Een internationaal bericht voor kunstenaars

Op de drie-maanden-retraites van 1992 en 1993 àjn
een aantal mensen bezig geweest gegevens te Yevz-
melen om een Ripa Creative Directory op te stellen.

Dit is een adressenlijst waarin de kunstenaars van onze

sangha terug te vinden zijn met vermelding van de ge-

bieden waarin ze creatief beàg àjn. Op deze manier
hoopt men een intemationaal netwerk op te zetten.

Alsje interesse hebt kunje je gegevens opsturen naar

RIGPA, c/o Julian Engelsman, 330 Caledonian Road,

London Nl 1BB. Vermeld daarbij je naam, adres, en

watje doet enlofgedaan hebt op creatiefgebied.

De Rigpa Agenda

Injanuari komt de Rigpa-agenda van het Jaar van de

Houten Hond2l2l uit. Deze agendawordt door beoe-

fenaars over de hele wereld gebruikt. Alle belangrijke
feestdagen, verjaardagen van grote meesters van de

vier tradities van het Tibetaans boeddhisme met na-

druk op de Nyingma-traditie, en speciale dagen en tij-
den voor beoefening staan erin. Ieder jaar wordt de

agenda geilustreerd met lijntekeningen van meesters

van het boeddhisme en dit jaar gaal de aandacht naar

de meesters van het woege boeddhisme en het }dahay-

ane,'zoals bijvoorbeeld de 16 arhats, de 7 palriarchen

etc.
Vanaf dit jaar viordt de distributie van de Rigpa Agen-

da door Ripa Nederland verzorgd. Ideeën en hulp bij
de distributie van de agenda zijn welkom!
De agenda komt in januari uit, hij kost f12,50 en is in
Amsterdam te bestellen, 020-6238022. Het Tibetaanse

nieuwe jaar begint op I I februari 1994.

RipaNieuwsbrief december 1993
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flet Dzochen klooster in India

Zoals velen van jullie weten is het Dzogchen klooster
in India nauw verbonden met Rigpa. Dzogchen Rinpo-
che is dan ook samen met Sogyal Rinpoche spirituele
leider van Rigpa. In de loop der jaren is Ripa altijd
een gÍote sponsoÍ van het Dzogchen klooster geweest.

Hierbij heeft Sogyal Rinpoche tot nu toe zelf de groot-
ste rol gespeeld. Ook ditjaaxheeft Sogyal Rinpoche de

sponsoring voor zijn rekening genomen.

Op het moment wordt door het klooster de meeste

energie gestoken in de opleiding van monniken. Er
studeren op het moment 80 monniken en de Dalai La-
ma heeft goede hoop dat sommigen van hen in de toe-
komst als ware Rime-leraren zullen kunnen fungeren

en onderrricht zullen kunnen geven in onderwerpen
van alle scholen van het Tibetaans boeddhisme (inclu-
sief de Bonpo school!).
In ieder land àjn er mensen gewaagd om de qponso-

ring als contact persoon te fungeren (voor Nederland
Dolly lIayn).
Als je interesse hebt het Dzogchen klooster te onder-

steunen is het mogelijk voor fl. 500,- per jaar één van
de monniken van het klooster te ondersteunen. Je kunt
je bijdrage overmaken naar Stichting Rigpa, Anster-
dam, giro: 3533736 o.v.v. Dzogchen klooster. Naast

het ondersteunen van de monniken is het ook mogelijk
andere projekten van het Dzogchen Klooster te onder-

steunen, zoals gezondheidszorg in de Tibetaanse ge-

meenschap om het Dzogchen klooster. Neem hiervoor
contact op met Rigpa

Openingstijden van het secretariaat

Sinds november werken er een aantal mensen op va,ste

tijden in het kantoor van het centrum in Amsterdam.
De volgende mensen zijn op onderstaande tijden be-
reikbaar om je telefonisch bij te staan.

Dag van beoefening

Op zondag i0 janaart is de verjaardag van Longchen
Rabjam. Om van deze gelegenheid gebruik te maken
wordt er een dag van intensieve fsesfsning georgani-

seerd. De nadruk van de fsssfening tijdens de dagzal
liggen op mantra accumulatie van Vairakilaya. Er zal

om l0 uur 's ochtends begonnen worden met de Ngón-
dro. 's Mddags zal er een Tendrel Nyesel tsok zijn met
Y alrakillyU Narak Kong Shak en Beschermers . Dit zd
uit nvee sessies bestaan eindigend om l7 uur. De be-

oefening zal toegewijd worden aan Sogyal Rinpoche,
zijn werk en zijn retraite jaar.

Bijeenkomst over sanghazorg

Zondag27 maiart om 14.00 uur is er een bijeenkomst
voor degenen die geihtereseerd zijn om mee te werken
aan sanghazorg.
Doel van de bijeenkomst is te evalureren in hoevere
Rinpoche's visie op sangbazorg en de wensen vanuit
de sangha in Nederland verwezenlijkt zijn en wat er

verder ondernomen moet worden. Het is ook de bedoe-

ling dat ereen sanghazorg coórdintor gekozen wordt.
In eerste instantie is het belangrijk, zoals Buny Bur-
rows, de int€rnationale sanghazorg coórdinator zegt,

dat:"de bijeenkomst zelf de spirit van sanghazqg
belichaamt."
Heb je suggesties, neem den contact op met Paul

020-6392361 of Nlmke 050-2535&, die deze middag
voorbereiden. Iedereen is welkom!

CI]RSUSSEN

Ngóndro en meditatie retraite

Tijd:27 dec. 1993 tlml jan1994
Plaats: Koetshuis Schellerberg nabij Zwolle
Prijs: fl .285,- (alt-in).

Beginnerscursus Medítatie: 'De Geest Thuis
Brengen"

Tijd: Acht woensdagavonden beginnend op 19 jan.

t994
Plaats: Ripa Centntm Amsterdam
Prijs: fl.80,- lfl.60,- minima

Ngiindro, de voorbereídende oefeningen van het

Vajrayana

Tijd: Zes dinsdagavonden beginnend op 15 feb. 1994

Plaats: Rigpa Centrum Amsterdam
Prijs: fl.60,- lfl.45,-

Mededogen, H et Íllensv ervallend Jwtteel

Tijd: Zes dinsdagavonden beginnend op 26 apr. 1994
Plaats: Rigpa Centnrm Amsterdam
Pds: fl.60,- /fl.45,-
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Maandagochtend

lvÍaandagavond

'Woensdagochtend

Donderdagochtend
/

r \.'62--".8.c22

9.30 - 12.30 uur
Dotty
19.00 - 22.00 uur
Mchel en lvÍaria
10.00 - 13.00 uur
Eveline
10.00 - 13.00 uur
ldarlou (niet in
dec.ijan.)

Het secretariaat is gesloten vanful dec. ím 10 januari.

Ngóndro beoefening in de ochtend

Als je interesse hebt om regelmatig met een groepje

mensen 's chtends in de Sint Agnietensnaat saÍnen te
komen om de Ngóndro te beoefenen is daar zeker de

mogelijkheid toe. Orn hier aan mee te doen of sÍImen-
komsten te initiëren kun je Eveline van IJsselstelm bel-
len om afspraken te maken over tijd, sleutelbeheer etc.

020-6150622
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RIGPA BIBLIOTHEEK

Beste lees-wienden en -vriendinnen,

Nu onze bibliotheek naar de Sint Apietenstraat is ver-

huisd, kunnen we er allemaal makkelijker gebruik van

maken, maar njn een paar regels noodzakelijk
geworden:

Iedereen kan lid worden door een 
""opalige

donatie vanfl.25,- te doen of een donatie van

5 of meer boeken die in de selectie passen.

Betalende Dzogchen Training leden betalen

geen leengeld of donatie maar wel de eventu-

ele boetes.

De kosten voor het lenen zijn fl.l,- per boek.

De uitleentermijn is I maand.

Er mogen ma<imaal 2 boeken per keer wor-
den geleend.

Verlengen is niet mogelijk. V/el is het moge-

lijk om een boek, ds het boek niet gereser-

veerd is door een ander, opnieuw te lenen.

Boete bij overschrijding van de uitleentermijn
is fl.l,- per week per boek. Er wordt niet uit-
geleend aanmensen die nog boete hebben uit-
staan of nog boeken in hun bezit hebben. Bij
beschadiging ofverlies van boeken benje de

waarde ervan verschuldigd.
Lenen kan op de Sint Agnietenstraat als er

mensen aarwezig zijn die bekend zijn met de

bibliotheekadministratie, zoals mensen v:ul

het secretariaat (aanwezig gedurende ope-

nings{den). Ook kunnen Dzogchen Training
gloepen die van de Sint Apietenstraat ge-

bmik maken, iemand aanwijzen die op de

hoogÉe gebracht wordt van het

uitleensysteem.

We nragen jullie medewerking om geen boeken mee te

nemen zonder dit te melden of te betalen, want anders

moeten de boeken weer achter slot en grendel en heb'
ben we niets aan onze bibliotheek.

Onze bibliotheek heeft meer dan 100 boeken, is geqpe-

cialiseerd in het Tibetaans boeddhisme en heeft een

aardig complete selectie op het gebied van Vajrayana

en Dzogchen. Een lijst van de titels vind je op de vol-
gende pagina. rilil je thuis eens kijken of je nog boe-

ken hebt staan die je niet meer leest en die in onze bi-

bliotheek passen?

Ook zou het leuk zijn als lezers die daawoor belang-

slslling hebben een kleine recentie zouden scbrijven

van een boek dat ze gelezen hebben waar enthousiast

over zijn, voor publicatie in de nieuwsbrief.

De volgende boeken zijn uitgeleend maár we weten

niet meer door wie. Laat ons alsjeblieft even weten als

je iets thuis hebt.

Karel Lefevre

Lijst van de boeken die verkrijgbaar zijn:

ldANrRAs, MAcIScIIE KRAcITTEN vAN HET wooRD

Blofeld John
Buonrrsu rN CHINA, A HISToRIcAL suRvEY

Ch'en Kenneth
Tlre rusronv or rrn S.lrvl rnmrnoN

Chogay Trichen
Gl,tr'tpsns or Agt{DItlRMA

Chógyam Trungpa
Sglt"gll-n

Chógyam Trungpa
Tic r-ns or lvÍARpÁ, TIIE TRANSLAToR

Chógyam Trungpa
Tlm rnnrnN sooK oF TIIEDEAD

Chógyarn TrungPa
Tttppl,wN ortlNTRA

Chógyam TrugPa
Tincpsnrclrs

Chogyr Linpa
Tlc,glroocune goor

Chókyi Nyima RinPoche

Ttrrauon or uerreuruor.,l aND Dzoc'cI{EN

Chókyi Nyima Rinpoche

David Neel,Lama Yongden
MvsrmrpN MAcren!Tber

David-Neel Alexandra
ENr.rclrreNED CoURAGE

Dilgo Khyentse
THB Hr.qRr ThEAsrnn or ïc ENucrmNeD ONEs

Dilgo Khyentse
Sry oeNcrn, rHe sEcRET LIEE AlqD soNcs or YssgE Tsocvc,

Dowman Keith
Buoorllr's LroNs, TtD lrves or rI{E EIGITTY FouR Srourns

Abhayadatta
Vy'lvs or El*r.rcrronuoxt

Mipham Rinpoche
Crvsrnr,l"mronM

Tarthang Tulku
Trn h.lvtn ro rHE LEcENDARY INcARNAToNS

Drdjom RinPoche

Ttc vern lvlNa ESoTERIc socIETY

Dudjom Rinpoche
Tire 35rn lr.wrw*.sARY oF VAJRÀYANA EsorERrc socIETY

Dudjom Rinpoche
N4unrBn pp onorE TIBETAANSE Yoct

Evans Wentz
Clran lrcrr or gltss

Geshe Kelsang Gyatso
Ttn r,nn lNo Tb.lcrrNcs or Gnsc R cBTEN

Geshe Rabten, Wallace Al
TbpraN rn cDrIoN oF MENTALDEvELoPMENT

Geshe Ngawang DhargeY

Rigpa Nieuwsbrief

Zevenjaar in Tibet
Open bewustzijn'

december 1993

- Heinrich llaner
- TarthangTutku

*
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Tïr wlv or nn vHITE cLoIJDS

Govinda Anagarika
Fournenons oF TIBETAN MYSTcISM

Govinda Anagarika
MrrN voLrnN lfiJN LËwN

H.H. the l4th Dalai Lama
Bnrrenq 1984

H.H. the l4th Dalai Lama
Em vcusBl-txr BENADRING vAN \TIRELDvREDE

H.H. the 14th Datai Lama
Ter.rs ro LouwnnN Mrens

H.H. the l4th Dalai Lama
Srr.ncleo wonxs orrnE D.lr.nr Lnl,re II

GlennH. Mullin
Foun psssNTIAL BUDDIST Tnxrs

H.H. the l4th Dalai Larra e.a.

ZrwNrnar.rNTbrr
Harrer Heinrich

Buopmsr lftvar,nvn No. 1'88
Hopkins J. e.a.

El"srv cr,ouo: TIm autoglocRÁ?Irv oF TIIE cITINESE

znN raesrs n Hsu YUN

Tln opsNrNc or nn DH,c'RMA

Jamyang Khyentse Chokyi Lodró
Tln Excrr,r,mr pATIr ro ENLIGITTENMENT

Jamyang Khyentse Wangao
Het boeddha-boekje,

Jansen EvaRudy
Dzoccrre\ï INNEpMosr EsssHcE h.ELrÀ,rNRv h,ecncp

Jigme Linpa
TtmDsepra

Kalu Rinpoche
Pnevln rucs, TIIE Lrr AND TEActrNcs or JrcreN SUMGÓN

Khenpo Kónchok Gyaltsen
Pnocnpssrvn sTAGES oF MEDITATIoN oN ËMPTvNEss

Khenpo Tsultrim Gyamtso
Tbrr, BoNnu.IctoN

Kvaeme Per
TlrefiDll-rY oT.TETARAs

LamaYeshe
A eREr stocRAflrv or AozeNa Drucp,q.

Lhundrup Tso
Barpo rencruNcs, TnE wAY oF DEATIT AN'D REBIRTH

Lodó Lama
Tim pottr rrnwo PREcIous GARLAND

Longchenpa
You alr nrsrYES oFTIIEti/oRLD

Longchenpa
Cx,u elu cr.rAR, TIIE 'wrIEEL or ÀNALYTTc MEDrrÀTIoN

Mipham Rinpoche
Ess.qvs

Mcmet osMoNTArcNE

Necanmta's Lnt:ten ro A SPIRITUÀI FRIEND

MNil.MUDRe, ÏIIE QUNTESSENCE OF MINID AND MEDITATION

Takpo TashiNamgyal
Trm ctvsrll-aN'D TIIE wAY oFLIGHT

Namlóai Norbu Rinpoche

Tt*rE sollcs roR DIsCI?LES oF CIrnNccnug Dorlr
Namkhai Norbu rinPoche

REar, Mnexno oE INreourroN n DzoccrnN TencmNcs

Namfchai Norbu rinpoche
TIn r.trn r sollc oF "Do ns You PLEnsE"

Narnkhai Norbu Rinpoche
Drcnprwom

Namkhai Norbu RinPoche

Onncr.rs nrn DruoNs or TBnr
Nebesky-Wojkowitz

R.{Nsow on LBERATED EMRcY
Ngakpa Chógyam

REsr rN Nnnn ct cREAT pEAcE..... SoNcs or E)cERIENcE

Nyoshul Khenpo Rinpoche
Tlm r.rre eND TEActuNcs or Cgocnn LrNcpl

Orgyen Tobgyal
Ttm lpcrwo or rIIE GREAT sruPÀ

Padmasambhava
D,c.KrNr rEA,crtrNcs, Padmasambhava's oral instructions

to Yeshe Tsogyal
Ttm guDomsr RELIGIoN , A HISToRIcAL INTRoDUcTIoN

Robinson
TlnBnnANNar,s

Roerich George N.
Ilerp.lo vnN os Bonrnsarrv,q,

Shantideva
A Guor ro TIn BopHs.trrv,q,'s waY oF LEE

Shantideva
ZoN t"ruo, BTGTNNER's l"trND

Shunryu Suzuki
Tln TïsprlN Boox or Lrvnc nNu Dvnlc

Sogyal Rinpoche
Ivr spncnr,pps tooes

Sogyal Rinpoche
DzoccnN mlo P.qDMAsA:"BtlAvA,

Sogyal Rinpoche
Essevnar. apvtcE oN TIIEPRAcTIcE oF MEDITATIoN

Sogyal Rinpoche
Soltm pssnrnlt ADvIcE oN TIIE PRÀcïïcE oF

MEDrrAroN, Sogyal Rinpoche
KrrrmrsEÓznn

Sogyal Rinpoche,e.a.
Dn gnr-orre vll{ wERELDvREDE

St. Báa'i literatuur
Ti+ snwN rxsrRucrroN LINEAGES

Taranatha
Ttm coprn nosenv or T,qr.c,

Taranatha
TIue, Srect .a,xo Knowr,rncE

Tarthang Tulku
OpsN BswusrzrN

Tarthang tulku
Th.,c,NsFoRMAnoll & IImr,rNc

Thich Nhat llanh
Toucrxc hnce, pRAcrïcINc rrn arr or MrNorur,

LrvrNG, Thich Nhat llanh
Ttm ornprowo lur curs TIIRoUGHILLUSIoN,

Thich Nbat llanh
Tbr rnnN, Bornorusto nri 14 poonrnN

Thich Nhat Haxh

/),,
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Tic lv{nr.on or MnqoR.r,Nrs

Tsele Natsok Rangdrol
TrnLn'c orMnneMLlDRÀ

Tsele Natsok Rangdrol
A carr,eNo orrMMoRTAr wrslr-FULFILLINc rRÊEs

Tsering Lama J ampal Zang
Erutcrrrexno lrvnqo

Tulliu Thondup Rinpoche
Buoogl, Mno,LoNccueN RluAMrs wRrrrNcs oN

Dzocpe Crnxpo, Tulku Thondup Rinpoche
Br,ronrust crvr.z.c.noN rN Tbnr

Tïrlku Thondup Rinpoche
IInpBN rEnqmlcs or TïeBr

Tulku Thondup Rinpoche

TlaNcr,ls, Rollamrn aus orna lftlunr-eve
Laviry-zri-Raeuber Al

How ro rnepo A ïrrANKA

Nytngna centeÍs art
TbBmN gtuotusr MBDIcINE AND PSYcHIATRY

CliffordTerry
TbprmNsp ceurnsKUNDE

Dr Lobsang Dolma
Tic rntrqtn rreernN PERSoNALITY TEsr

Dr. Lobsang Rabgay
H,c.NDgOOf Of TRADffiONAL TIBETAN DRUGS

Tsarong
TIBETAN MEDIcINE, sERIEs, 6 nrr.nN

Lobsang doltna, e.a.
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(Roa = het dagelijks colvee op de retaites)
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Lusr valvecrrvrrErrrN

december

Donderd
Maandag

Jlnuan

7-aterdag
Zondag
Vrijilag
Maandag
Dinsdag
7-ondag
Woensdag
Zaterdag
Zondag

februari

Z,atedag
Zordag
Donderdag
Vrijdag

Dinsdag
Vnjdag
T,aterdag
Zondag
Vrijdag

marrt

Zondag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Zordag 27

23
27
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Gruu Rinpoche dag Rigdein DÍipa Tsok, 19.30 uur
Begin Ng6ndro retraite in Schellerberg (Overijssel)
12.00 uur hmch
14.00 uur start van beoefening

EindeNgóndro retraite, vertrek 16.00 uur
Ngóndro vervalt!
Dakini dag Tendrel Nyesel Tsok , 19.30 utn
Beschennersbeoefening, 19.30 utu
Riwo Sangchó , 19.30 uur
Ngondrobeoefening, 10.00 tot 12.00 un
Sïsrt Mditatiecursus 'Bringing the Mind Home", 19.30 utu
GwuRinpoche <tag, RigdzinDtpa Tsok, 17.00 uru
Ve{aarilag van Longchenpa, dag van beoefening 10.00 uur tot 17 uur, zie nieuwsbrief

Dakini dag Tendrel Nyesel Tsok, 17.00 urn
Ngondro en video, 10.00 tot 13.00 uru
Riwo Sangchó, 19.30 uur
Tibetaans Nieurdaar, de eerst volgs,lrde 15 dagen zijn heel belangrijk voor beoefening voor
Soryal Rinpoche
Start cursus Ngóndro, 19.30 uur
Orryen Menla , Guru Rinpoche of Medicine beoe.fening 19.30 ur
Teachers trainingnr.2 mef Maureen Treasure,
vervolghaining
Vet'aardag van Marpa, geboortedag vaa Garab Dorje, Dharmawiel dag Rigdzin Dfrya Tsok 19.30 uur

Ngóndro beoefening en video, 10.00 tot 13.00 uru
Dakini dag Tendrel Nyesel Tsok 19.30 uur
Besohermersbeodening 19.30 uru
Riwo Sangchó, 17.00 uur
Ngóndro beoefening 10.00 tot l2.00uru, 14.00 - 17.00 urn accumulatie beoefening Vajrakilaya voor
SoryalRinpoche
Vergadering over sangfoaoare, 14.00 un

Dakini dag Tendrel Nyesel Tsok, 19.30 rntr
Beschermersbeoeferring, 17. 00 uur
Riwo Saagchó, 10.00 uur
Ngóndro beoefening t0.00tot 12.00 urn, 14.00 uur - 17.00 urn accumulatie beoefening Vajrakilaya

voor SoryalRinpoche
Gunr Rinpoche Dag Rigdzin Dtrya Tsok, 19.30 uur
Start cwsus Mededogen, 19.30 uur

I
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10

l1
16
l9
i)
30

5

6
l0
11

15

18

19
20
25

6
7
t1
t2
20

april

Dinsdag
Zatadag
Zondzg
Zordag

Donderilag
Dinsdag

5

9
10
17

2I
26

De beoeferringe,n in Amsterdam vintlen plaats in het oentnrm, $iat Agprietenstr. 22.

Gelieve bij de Tsok (rituele offerandeldagen iets mee te nernen wat je lelfier vindt.
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