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Hoe neem je een goede houding aan op het pad
Een ondenicht van Sogyal Rinpoche, Kirchheim, december 1994

l

Dezz lcter een ondericht dat Nnpoclw vnleden jaar aan
de retraite in Kirchfuim gaí op 26 decerrber L994 om 8.30 uur. Het b een introductie die je niet
alleen goed hmt gebruíkm als ooorbereiding ooot een

futbegin amt

rebaite anm je tnisschien in dc toeleomst naar toe gaat,
maar je oindt er ookoeel adaiezm en oprnerkíngenin
die líchtweryen op jebeufming, je studie enhet leoen
oan alledag. Vertaald door Tinelce Peetns

T /oor het onderridrt begint wil ik graag zeggen
\/ dat geduld en doorzettingsvermogen het
Y allerbelangrijkste zijn in de rekaite. Blijf tot het
einde. Geef niet op omdat een sessie ie niet aan-

ston4 of omdat je een zinhoort waar je het nietmee
eens bent. Leer om de dingen niet al te persoonlijk
op te vatten leer om enrstig te ziin tewiil ie tgelifl<ertiyd
een gevoel voor humorhoudt, en ookgeduldig enontsp:rÍrnen blijft, alert en wakker. Gedutd is het voornaamste. Ik ben erachter gekomen dat, als je jaar na
jaar bij het onderricht en de leraar bliift, er iets
gebeurt, ook al ben je missdrien niet zo'n goed beoefenaar.

Al is het onderricht nu zoln dertig jaar in het
Westen" mensen beginnen pas langzaam een idee
te krijgen over wat werkelijke spiritualiteit is. Het
westen heeft niet echt een spirituele cultuur of
opvoeding. Als kind pikte ik in Tibet veel op door
in een spirituele omgeving te leven. je werd niet

Sogyul Rinpoche, Lerab

Lint'95

Het is niet genoeg om te bliiven zoals we ziin. We
moeten veranderen, ontwikkelen en veel dingen
loslaten, maar vaak weten we niet wat we los moe
ten laten en wat vast te houden. Gelukkig leert de
dharma ons wat aan te nemen en wat op te geven"
en laat ons onze ware nafuur zien - wie we werke-

een bepaalde kant opgeduwd je pikte de iuiste
houding en waarden in je eigen tempo en op ie
eigen manier op, je groeide erin op. Het was heerlijk" en dharma werd onderdeel van je gedachtenstroom. We kunnen zien hoe dit in het Westen
werkt, waar zowat iedereen weet hoe je een telefoon moet gebruiken" en video's - zelÍs heel jonge
kinderen pikken deze vaardigheden vanzelf op
omdat tedrnolqgie onderdeel van onze omgeving

Iiikzijn.
Als je je ware natuur ontdekt, je boeddhanatuur,
vind je het vertrouwen om jezelf los te laten. Als je
niet rveet wie je werkelijk bent houd je je vast aan
jezelf., omdat je geen alternatief hebt. Wat wordt
met alternatief bedoeld? Alternatief voor jezelf,
alternatief voor je gewoontery alternatieÍ voor ie
conditionering. Ie moet jezelf ontdekken. In het
onderricht praten we veel over het loslaten van het
koesteren van jezelf, maar pas op dat je dit niet
verkeerd interpreteert. Als je maar weinig gevoel
van zelfrespect hebt kun je het ondenicht over
egoloosheid gebruiken om dit nog minder te
maken. Hier zit iets ironisch in. Je hebt een goed
gevoel van zelfrespect nodi& maar je moet weten
welk'zelf te respecteren. Er zijn bijvoorbeeld
mensen die een gebrek aan zelfvertrouwen hebben
maar zichzelf tegelijkertljd zo serieus nemen. Is
dat niet tegenstrijdig? Denk er eens over na - je
neemt jezelf serieus en het ontbreekt je ook aan
zelfvertrouwen, wat uit angst voortkomt. Wat

is geworden.

We moeten een spirituele houding ontwikkelen,
en we moeten geduld hebben. Het is zo belangrijk
om geen oordeel te vellen over onszelf, anderen en
vooral de leraar. Het is zo gemakkelijk je op de
leraar te richten en te gaan speculeren over elke

beweging die hij maakt.'Waarom doet hij dit,
waaÍom doet hij dat?''Waarom heeft hii twee kopies?' Zie je hoe de geest is? De geest is druk bezig
met slim zifO met alles te willen weten. Je geest is
helemaal overdekt met antennes om jezelf. te
besdrermm en het onderricht en de beoefening te
controleren om te zien of het wel veilig voor je is.
Dt wordt ego genoemd.
1
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angst, maar neemt jezelf toch serieus, en ie wordt
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zichzelf. op te lossen en zijn of haar waÍe wezen
binnen te gaan. Meditatie is in je wnre wezen verblijven.
Hoe je bent en hoe je jezelf neerzet wordt soms de

steeds meer gespannen en gesloten.

houding genoemd. Houding is niet alleen een
fysieke houding, maar een mentale attifude, een

Daarom moeten we die aspecten van onszelf vinden die we respecteren, en ook die aspecten die
we los kunnen laten. Dus hebben we de wiisheid

manier van zijrV de manier waarop onze geest is.

van onderscheidingsvermogen nodig.

Dit wordt openheid en ruimte genoemd. Ik denk
dat jullie niet werkelijk weten wat ruimte is. Als ik
bijvoorteeld àí doe ik niets speciaals. Maar om
dit niveau van 'niet doerí te bereiken heb ie heel
veel oefening nodig. We moeten leren hoe niets

Onderscheidingsvermogen is niet een vorÍn van
vooroordeel maar betekent dat we verwarring
ophelderen. We moeten in onszelÍ de dingen op
een rijtje zetten.
Veel mensen ziin in analyse of therapie. Het lijkt
alsof we heel hard aan onszelf werken en daar
allerlei methodes voor gebruiken, en toch veranderen we niet. Msschien is er een kleine verande
ring maar dat is heel bedrieglijk Je hebt het idee
dat je ontwikkelt maar net als elastiek rek ie uit,
maar je breekt niet. Ego is heel elastisch en flexibel

speciaals te doen. Hoe te zijn.

Een andere belangrijke faktor is onze motivatie.
Een gevoel van naar de beoefening en naar de retraite uitkijken, met weugde in onze harten en
geesten. De geest is belangrijk want de geest voedt
het hart, en als ie vastzit in een 'nyi-nyi-nya-nya'

als het wil. Het is heel vriendelijk. Dus wat

toestand zal àat je hart beïnvloeden. Dat wordt
conditionering genoemd. Het hart staat niet op
zichzelÍ, het is niet wij, het is met heel veel dingen

gebeurt er? Je verandert niet. In wezen blijf je op
hetzelfde punt staan.
Als ie niet met het onderricht werkt en het ter
harte neemt, kun je jarenlang beoefeningen doen
zonder dat er iets gebeurt. Maar als je het onderridrt ter harte neemt, is er een manier waarop het

verbonden.
Zoals ik al zet, is het heel belangrijk de dingen niet
al te serieus te nemen - en tegelijkertiid serieus. Dit
is de middenweg . Zie ie, het absolute Zicht van het
onderricht geeft ons de humor die ons op een hele

buitengewone transformaties teweeg kan brengen.
Het hangt er helemaal van aÍ in hoeverte je je wilt
overgeven en wilt veranderen.

fijngevoelige manier inspireert om de relatieve
beoefening te ondernemen. Het relatieve en het
absolute gaan hand in han4 als de twee vleugels
van een vogel. Het niet al te serieus nemen is het
absolute. Het serieus nemen is het relatieve. Wie
neemt het serieus? je hart, in feite het hart van je
hart, en ditmoet eenbeetie ontdooid worden.

Nu je aan deze retraite begint is het belangrijk dat
ie goed begint. Hoe doe je dat? Het is helemaal
aÍhankeliik van je houding - heel simpel gezegd:
hoe ie bent. Hoe je bent in iedere situatie. Dat

maakt een enonn verschil.
Stel je voor dat ie een relatie met iemand hebt en
dat die op een beslissend punt is aanbeland. Je
partner is uitermate gevoelig wat je energie en je
sfeer betreft. Je probeert er alles aan te doer; maar
komt eradrter dat ie nooit wint. In zcln situatie is
het het allerbelangrijkste hoe je bent. fe maakt je
zorgen over hoe je parbrer op iou zal reageren. Als
je overgevoelig en bezorgd bent, creëert dat de
soort energie die je partner op de zenuwen werkt.
Als je een heel subtiele versdruiving kunt maken
in hoe je bent en zonder hoop en wees naar het
gebeuren kunt kiiken zal er iets veranderen. Een
subtiele verschuiving kan een complete verande'
ring teweegbrengen.

De Drie Edele Principes
Het maakt alle verschil hoe je vanaÍ het begin van
de retraite besluit om te ziin Er is een gezegde:
een goed begin is het halve werk. Flierover wordt
in het onderricht gesproken als'Goed in het begr+
Goed in het midden en Goed aan het eind.'
Goed in hetbegin

'Goed in het begin' is dat ie geïnspireerd wordt
door de vaardige motivatie van bodhicitta. Het
woord bodhicitta in het Tibetaans is veel diepgaander en geêigender dan het Nederlandse
woord'mededogerí. Bodhi betekent'onze verlidrte essentie', en citta betekent 'zuivet hart': dus
bodhicitta is'het hart van de verlichte geesf. De
straling en warmte van bodhicitt4 de motivatie
van bodhicitta, is mededogen.

Meditatie brengt die verschuiving, zodat ie iezelÍ
kunt ziin zonder aan iets te refereren. Dit punt van
referentieloosheid betekent dat ie nergens anders
van afhankelijk bent dan van iezelÍ..le kunt jezelf
ziin zonder bescherming zonder je ergens aan vast

Goed in het midden

'Goed in het midderí is een houding van

nietgrii

pen of niet-conceptualiseren die je beoefening
waarborgt. In boeddhistische termen wordt dit
soms het Zicht van shunyata genoemd, of het
Zicht van Mahamudra, of het Zicht van

te houden. Heel eenvoudig gesteld: als je weet hoe
te ájn, gebeurt meditatie als een knippen met de

vingers. Een ervaren beoefenaar is iemand die in
staat is orn, terwijl htj of àj àt, voor een moment
2

Tejaargang nr.3

Rigpa Nieuwsbrief

December 1995

Dzogpachenpo.
Goed aan het eind is de toewijding die de
beoefening bezegelt
Welke beoefening we ook doerl ze wordt
gedragen door deze Drie Edele Principes.

Hetonderridrt en de beoeÍening zijn ni*
gescheiden
Het is belangriik je enan bewust te àjn dal
het onderricht en de beoefening niet geschei-

den ziin: het ontvangen van onderriót is
tevens een buitengewoon kraótige beoe-

fening. Altiid als ik lesgeef bijvoorbeeld
ik De beoeÍening wordt gernspireerd
door het onderricht, en het onderricht is

beoefien

Z.H. Dilgo l(hyentse Rinpoche en Soryal Rinpoche

bre

$room en de shaling van de
f".i.g.Sommigen hebben een wat dualistische notie dat het onderridrt iets is waar we naÉu
luisteren en dat je alleen oefent als je formeel 'beoe.
de bloei, de

in dezelÍde neurotisdre patronen
en waanideeën steken. Kortgeleden realiseerde ik
me hoe waar dit is, toen ik het grote geluk had
heel direct te werken met een aantal mensen die
heel sterke patronen vanuit waanideeën hadden.
k zag hoe, als je in een waanidee verkeert, deze
waan zo solide en werkelijk lijkt te zijn. Maar tege
steeds opnieuw

fening' doet - dit is niet zo. Als fe werkelijk luistert
met'de wijsheid van luisteren en horen' kan het
onderricht een buitengewoon zuiveren en een wijmaken teweegbrengen.
Missdrien zijner momenten gedurende het onderricht en de beoefening dat je je iets realiseert - vergeet alsjeblieft niet om je deze dingen later te herinneren! Als je je de realisatie niet herinnert is hij
vÍrn geen enkel nuf is het slechts een tijdelijke
ervaring. Natuurlijk, als fe de uiteindelijke realisatie krijgt is deze onveranderlijk, maar glimpen die

lijkertijd realiseerde ik me met buitengewone
weugde hoe vergankeliik, hoe niet-bestaand en
hoe werkbaar het is. In feite is er niets dat niet
werkbaar is.

De definitie van een waarachtig dharma-beoefenaar is: iemand die elke omstandigheid, welke het
ook is, op het pad kan brengen. \{tj of ài kan altiid
van elke ervaring, goed of slecht, leren en hem
gebruiken om zidr te ontwikkelen. Want lvaarom
ziin we in deze wereld? Het doel van dit leven is
om niet te blijven steken maar te ontwikkelen en
vooruit te gaan. Kiik eens naar de levensverhalen

ie even opvangt, zijn vergankelijk en moeten
ondersteund worden, moeiteloos, met de discipline van beoefening.
We moeten ook onze gewoonten zuiveren. Als je
in jezelf kijkt zul je zien dat je hele sterke vaste

gewoonten hebt. Sommige àjn nogal neurotisch
en herhalen nchzelf voortdurend. We schriiven

van sommige grote meesters

zoals

Padmasambhava en Milarepa. Hun levensverhalen zijn in Tibet zeer beroemd en vertellen hoe
deze meesters in staat waren zich te ontwikkelen
en bewiiding te bereiken.

jeug4 maar ik heb het idee
dat het misschien al eerder begonnen is en dat
deze patronen, die diep in onze psyche liggen
ingebed, in feite ons karma àjn. Ze moeten gezuiverd worden.
deze vaak toe aan onze

Houd een boek van inzichten bij.
Luisteren is een vaardigheid die we ons allemaal
eigen moeten maken - hoe zuiver te luisteren en

Daarom is het goed als je kunt opsduiiven wat er met
ie gebeurt. Het hoeft geen biografie te zij+ sdriif

niet met de geest van een deskundige. Zoals
Suzuki-roshi, de grote Zen-meester zei:'De geest

gewoon de belangrijke dingen die je ontdekt op
zodatie dit later weer kunt doorlezen. We vergeten

vnn een beginner heeft vele mogelijkheden, de
geest van een deskundige weinig.'
Hoe is de geest van een beginner? Het is een open
geest, een lege geest. In openheid huist een enorme schoonheid, gratie en aanwezigheid, en ook
een transformerende kradrt.

zo gemakkelijk - zelfs heel belangrijke gebeurtenissen.

Spiritueel onderricht en spirituele beoefening gaan
over hoe we wiis en vol mededogen jegms onszelf
ktrnnen nin.Ze geven ons het gereedschap dat we
nodig hebben om op een vaardige manier met onc-

zelÍ te werken. Miin meester Dilgo Khyentse

We moeten allemaal groeien" veranderen en ont-

wikkelen, maar ongelukkigerwijs blijven we

Rinpoche zei: 'Hoe meer je luistert, hoe meer je
3
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hoort; hoe meer ie hoorf hoe dieper je begrip
wordt.'
Wanneer fe werkelijk luistert, hoor je en verandert
er iets. Msschien heb je op een bepaald moment
weinig energie, maar als je werkelijk naar het
onderricht luistert en wakker wordt, hoor ie soms
iets wat klikt en is plotseling je hele energie

December 1995

helderder onderscheidingsvermogen beginnen te

ontwikkelen. Ongelukkigerwiize is een van de
dingen waar het ons Éum ontbreekt helder ondersdreidingsvermogen. Kortgeleden zei ik tegen een
van mijn leerlingen: 'Het knippen van je haar is
niet hetzelfde als scalperen.' Wanneer je leraar ie
corrigeert is dat maareen kappersbeurt, je wordt
niet gevild. Als je denkt dat hij je vilt ben jij in feite
bezig jezelÍte villen - je hebt het helemaal mis.

getransformeerd!

Het is ook een manier vart zíjn. Door het onderricht en de beoefenaren leren we hoe onszelf te
inspireren. Zou het niet heer$k zijn als je in staat
bent om iezelÍ te inspirererg zelfs als ie in de put
zit? Wanneer je dat kunt, bestaat er voor jou niet
meer zoiets als in de put zitten. Het is mtur een
geestestoestan4 en dat is wat ie je moet realiseren.
fe hoeft alleen maar je inspiratie op te wekken om
de staat van je geest te transformeren en een
omgeving te creëren die niet alleen tot meditatie
leidt maar zelf meditatie wordt. Meditatie is niet
iets om te doen, het brengt alleen een oPengaan

Het is daarom allemaal een houding, een manier
van zij+ hoe je bent. Wanneer je weet hoe te zii+
wanneer je verlidrt bent in je houding jegens dharma-beoefening, zul je sneller'verlicht' worden.
Het is je houding die dit doet, niet de beoefening.

ik als leraar meer ervaring ktiiA b"g;t.
ik door jullie houdingen heen te kijken. Ïk geef
echt om iullie, en hou van julie, dus zal ik doorNaarmate

gaan met je angst aan te jagen als je zekere problemen met je houding hebf want ze kleven aan je en

teweeg.

moeten worden aÍgeschud. Als ze nu niet worden
losgeweekt zullen ze gedurende vele toekomstige
levens aan je blijven kleven en slechts voortdurend
liiden met zich meebrengen.
Als je een probleem hebt met je houding waÍrneer
je dit leest, zul je niet begriipen wat ik probeer te
zeggen. We hebben allemaal zo'n weerstand, en
deze belet ons vooruit te komen. Als je houding
verbetert en een goede houding wordt, zaliewee*

Natuurliik, we wachten zo vaak aÍ tot iemand
anders ons inspireert, of tot de beoefening ons
inspireert. Zobeginje. Maar na een tijdje leer je
iezelf te inspireren en de overdrac.ht te ontvangen.

De overdracht ontvangen is het onderricht niet
alleen horen" het is het ie herinneren.

Sommige mensen die naar spiritueel onderridrt
komen denken dat ze alles los moeten lateru Hun
geesten worden als een soort pudding, zonder
aanwezigheid of aandac.ht Ze reagercnlangaan,
en bewegen langzaam, en denken dat dat een
soort meditatie is. Dat is het helemaal niet! je bent
alleen maar langzaam. Langzaam lopen wil niet

stand minder worden. Maak je niet druk over
weerstand, blijf niet vastzitten in het idee dat je vol
weerstand zit en dat je hart niet open is. Werk
eerst aanie houdingIk ben niet onder de indmk waÍrneer mensen me
vertellen dat ze twintig iaar beoefening hebben
gedaan - de waag is hoe ze hebben beoefend. Ik
zou zo graag eens in jullie hoofden kijken en zien
hoe jullie oefenerg wat denk je, wat visualiseer ie.

zeggen dat je mediteert-

Als je je wilt ontwikkelen moet de leraar direkt
met je werken. Wil de leraar direct met een leerling kunnen werken, dan moet de leerling de
leraar toestemming geven om met haar of hem te
werken. Maar je moet je realiseren dat, als je je
werkelijk wilt ontwikkelen" je aan iezelÍ moet werken. Wat er dan gebeurt? Je verandert sneller. Het
persoonlijk onderricht bestaat niet uit teksten of
overdraóten. Persoonlijk onderricht is wanneer
de leraar je iets duidelijk maakt en je plaagt met je

Waar is het begin? Hoe je bent. Verwadnt niet dat
de dingen op een bepaalde manier zullen zijn als
je niet eerst bii jezelf iets hebt veranderd. Vaak
raken de omstandigheden in ons leven geblokkeerd vanwege onze houding. We kunnen zulke
goede excuses aanvoeren als reden waarom de
dingen niet werken, maar uiteindeliik ligt het aan
onszelf, aan onze houding. Dus het ligt aan iou
hoe deze retraite zal worden. Het tigt niet aan mii,
het ligt aan iou. Ik zal mijn best doen, maar iij moet
ook ie best doerg want er zijn twee handen nodig

patronen.
We moeten leren de dingen niet al te persoonliik
op te vatten" bijvoorbeeld als we met mensen werkón die stervende ziin. Op een moment dat je het
niet venvadtt, kunnen ze je het doelwit van al hun
angsten, besdruldigingen en frustratie maken- Dat

omteklappen.

wórdt liefde genoemd! Als je het persoonlijk

opneemt en denkt dat er iets mis met ie is, slaje de
piant< mis. Je loopt de kans de relatie te beschadigerl de manier waaroP ie naar iezelf kiikt en de

manier waarop je naar de ander kijkt. Als je het
niet persoonlijk opneemt, laat het zien dat we een
4
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juli 1995

Verslag van de retraite voor oudere studenten door Nynke Valk

ZH.

Penor Rinpoche en Sogyal Rinpoche in Parijs vooraÍgaande aan het bezoek

ff inpoche benadrukte deze zomer hoe belangI< rijk het is dat we het onderricht essentialiseI \roU afrromen als het ware; dat we debelangrijk$e

in Lerab Ling

fotoX.R

onderricht. We vinden het leuk als Rinpoche ons
inspireert. Het onderricht brengt wat leven in de
brouwerij, geeft wat smaak aan ons leven. Het is
belangrijk dat wij deze consumptieve houding laten
vaÍm en het ondericlrt werkeliik gaan toepassen.

punten eruit halen. Het beste zou ziin als we dit
afromm met een pÍnr meÍrsen samen doerj zodat we
niets vergeten. Door de essentiële punten samen te
brengen krijt"r we een hart-advies: een advies dat

Hier introduceerde Rinpoche ook het begrip kosmisctr
principe'. Je denkt dat je het onderridrt begrijpt,
maar in feite begrijp je maar een heel klein stukje. fe
relatieve waarheid blaas je op tot een absolute waarheid waar je alles aan aÍmeet en waar je niets meer
aan kunt veranderen. Een voorbeeld dat Rinpoche
gebruikte is: als iou pijn is gedaan, dan denk je dat
iedereen en iedere situatie pijn doet. Je denkt dat dat
de waarheid is.

me

aangedt wat voor ons het belangriikste is, wat wij
ten doen-Je zou hethart-adviesin de vormvan slag-

zinnen aan de muur kunnen prikkerg zodat je er
dage$ks aan herinnerd wondt.
Na de retraite in juli heb ik een start gemaakt met dit
proces van afromen, door te kiiken naar welke punten Rinpoctre telkens weer herhaalt en die hii dus het

belangrijkste vindt.

In plaats van vast te houden aan onze kcmische principe, is het belangrijk dat we onze problemer en crze
blokkades, onder de liefde, de wijsheid, de warmte
en het mededegen van het onderricht brengen. Het
is niet genoeg om gernhoduceerd te worden in de
natuurvan degees! we moeten de nafuurvan de geed
brengen in gebieden van onszelf waar we mee willen werkeru Zo kunnen we onze oude angsten opruimen. Die hebben nameliik geen werkelijke basis,

Rinpoche zegfr, ie móet met jezelÍ werken
Rinpoóebenadrukt dat we aÍ moeten rekenen met
ons verleden. Ten eerste onderzoek je waarie van aÍ
moet. Welke aspecten vanjezelÍ moetie opgeven?
Als er eenprobleemopkomt werkje ermee. Aan de
ene kant hebben dingen eenverlederL aan de ande
re kant lam ie het probleern cp dit moment doorsrijden
Om ditte kunnen doen is hetbelangrijk datwe onze

zegt Rinpodre.
Rinpodre wil graag weten wie je werkelijkbent, wie
er schuil gaat adrter de student die zich in zijn aan

houding van consurnent opgeven. Velen van ons
hebben een passieve houding ten opzichte van het
5

Tejaargang

nr.3

Rigpa Nieuwsbrief

December1995

wil zij+ moet je doorgaan tot het eind. Dan zal
die groep nameliik perfectie bereikt hebben.
De sangha kan ie helpen als ie vast zit in een patroon
sen

wezigheid heel devoot gedraagt Hij wil dat je de moed
hebt jezelf bloot te stellen. En hijwil weten watiij nodig
hebt. Daarom raadt hijie aan om een hart-advies te

je kunt inhet onderrichtkiiken wat je moet do€ru nraar
je kunt het ook met je wienden uit de sangha drecken.

schrijven: je brengt je-probleemgebied in kaart, je
kijkt wat het onderricht erover zegt, je kiikt hoe je er
zelf mee omgaal Watwerkt wel enwatwerktniet?
Hierbij is het belangrijk om niet obsessief, maar met
mededqgen naar jezelf te kijken. ï$k naar jezelf in
het lidrt van het onderridrt 'Het hart-advies zal ie helpen om, als je afdwaalt naar sarnsara (je oude patronen), hier weeruit te komen. Je kunt het hart-advies
aan Rinpoctre geven, zodat hij ziet wie je berrt en wat
je nodig hebt.
Rinpoóegaf een methode om metjezelf omtegaan
in tiiden van crisis. Stel ie wilt met iemand praten over
de moeilijke situatie waarin je verkeert. le gaat zitten, en je visualiseert Goeroe Rinpoche, de boeddha's en Rinpoche zelf. |e vertelt wat er aan de hand

We zijn verantwoordelijk voor elkaars spirituele
gezondheid zegt Rinpoche- Dat iedereen hetzelfde
niveau bereikt. Rinpodre gaat zelfs zover dat hij
zegt dat jij je ook verantwoordeliik voor de negatieve handelingen van de ander zou moeten voelen Als
iemand een fout maakt of misleid is, verbeter je hem
of haar. Want als je misleid berrt lijkt het echt en heb
je een spiegel nodig die je terugbrengt.Iemand helpen die misleid is, is een van de beste dingen die je

kunt doen.
Voor de sangha is het belangrijk dd we dichter bii ell<an
komen. Dat we positieve drngen over elkaar zeggen en een oprechte sfeerbehouden. Samaya (spHtueleband" lwensdraad) heb je niet alleen metdeleraar
maar ook met de sangh*.
'Sangha' betekent invloed- Hoe kunnen we een goede

is. Je vraagt om hulp- Dan kijk je hoe Rinpoche
reageer$ wat zegt hij tegm je, wat adviseert hijje? Dit
pas ie toe m op deze manier kun je zelf je problemen

omgeving creëren? Door een positieve invloe4 door

oplossen.

goedewiendenTraditioneel betekent sangha: degenen die geloftes

Een omgeving creëÍen
Om het Dzogchen-onderriótl te ontvangen is het

hebben afgeleg4 die naar de geloftes leven Boeddha
dharma en sangha herinneren je eraÍrn niet terug te
vallen in samsara. De sangha zou een voorbeeld
moeten ziin. Rinpoche zegt dat een sangha die beoefent, grote kradrt heeft, groter dan de kracht van de
leraar. Rinpoclre wil graag dat er in desangha een klimaat vanbeoefening heerst Zodat je jebijnasch:umt
als je niet beoefent en dat mensen zió verheugen als
je wel beoefent.

belangrijk dat er eengoede omgeving is-Deze omgeving wordt in de eerste plaats door jezelf gecreërd.
Het gaat erom hoe stabiel i{ bent. Als de atmosfeer
van ie geest goed iq hoef je in Dzogchen in Íeite
niets meer te doen. Maar vaakben je nog niet op het
niveau vanhetDzogóen-onderriclrt en is er een discrepantie fussen jezelf en het onderridrt. Het onderricht heeft je enigszins gereinig4 maar je houdt vast
aanie eigen agenda

Aan Rinpoche zal het niet liggen, h\ zal zoveel
Dzogdrenonderridrt geven als hijkan Daartoe is het
dus belangrijk dat we een 'vat' zijn voor het onderricht. Of je verlidrt wordt of niet hangt van jezelf aÍ.
Als Rinpoóe zeker van ons is, zult"i het uiteinde
liike onderridt geveÍL aangÍo€p€n en aanindividuenDeze zomer zei Rinpoóe dat ziin vertrouwen in
ons gegroeid is, als groep en ais individu- Hij ziet dat
iedervan ons inbeweging

is.

Dichhr bij Rinpoche komen
De Rigpa<rganisatie en de mogelifl<heid tot meer persoonlijk contact met Rinpoche zijn twee dingen die
nauw sarnen hangen. Rigp" als organisatie heeft
immers tot doel Rinpoche dichter bij ons te brengen
Rinpoóe zegt: louw doel is hetzelfde als het mijne.

]ullie willen meer tiid Írrct mij dooÈrenge& is het niet?
Daar werken we naar toe'. Als Rigpa goed wetkt, kan
Rinpoche dichter bij ons zijn en hebben we meer
tijd met elkaar en daar gaat het om!De organisatie
is een steun en een hulpmiddel daartoe.
Soms hebben mensen een concept over Rigpa als
organisatie, wat missctrien allang adrterhaald is- Bijvoorbeeld het dualistischeidee Rigpa en ik Jijmaakt
edrter net zoveel deel uit van Rigpa als ieder ander.

Weziin samendoorveel

stormen heen gegaan, zegt Rinpodre, eraan toevoe
gend: soms in een glas water.
Ten slotte: in de toekomst zal Rinpoóe meer formeel
toestemming geven aan shrdenten om hetDzogdrenonderricht te mogen volgen.

Rinpoclre s doel is dat we in Rigpa als oqganisatie ons
Rigpa (zuiverbewustziin) manifestereru Al het onder-

Sangha
Ook al zegt Rinpodre dat het creërenvÉm een omge
ving van jezelf afhangt, op andere momenten benadrukt hii het belang van de sangha (gemeenschap van
beoefenaars). Misschien waag ie je wel eens aÍ of de
Rigpa-sangha wel de juiste groep mensen voor ie
is, maar Rinpoche zegt als je met defuiste groep men-

richt zal de basis vorrnen van Rigpa. De manier
waarop Rigpa als organisatie is, zalDzogchen zijn.
Soms hebben mensen kritiek op Rigpq of ze maken
zidr zorgen over waar het naar toe gaal Rinpoóe onthoudt het altijd als mensen kritiek uiten, maar missdrien zifn de omstandigheden nog niet rijp voor
6
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een bepaalde verandering. We moeten geduld hebben.
Rigpa als organisatie zit in een ontwikkelingsproces.
Wat ie nu ziet is niet het eindresultaat. In het proces
kun je niet zeggen: dit is Rigpa en dit niet. Rigpa als
organisatie isdoor Rinpoche nooit gedefinieerd- We
komen nu dióter bii het eindresultaat van Rigpa We
kunnen biina de vmdrten plukken. We moeten dus
ni€t steeds atdeid rd<en oÍ opgeven vmrdat het zover
is.

Tot slot als je voor Rigpa werkt heb je ovezi&t nodig

zodatiehethoe en waaÍomweet. Hoewel erveel dingen zijn waar je ann moet denkery moet je wij ziin,
en niet overweldigd raken- En ie moet leren te ontspanÍre& uit te rusten, bijvoorbeeld in een half uur
of in tien minuten- [,eer om plezier te maken. O
Yoeboten

l) Vou een uitleg over Dzqgcheir: zie hoofdsurk 10 uit het
Tibetaanse boek van leven en sterven.
2) Sanaya is een tsrm uit het Vajrayana-boeddhisme die
uitdrul&ing geeft aen 6s vttbotdenheid nrsse.n eenleraar
en een leerling, op een innerlijk niveau de verbondeoheid
met de waarheidinjezelf,je innerlijke leraar. $ama)ra staat
ook voor de band die je krligt wann€er je gelofrcs aÍlegt
3) Chód is een bercrefening voor gevorderde beoefenaars.
Het is een oefening in rrljgevigheid. Je geeft dat waarje
bet meest aan gehecht bent, nameliikje lichaam, weg, door
middel van visualisaties. In het oude Tibet gingen gerealiseerde yogi's naar kerlshoven m htn beoefening te vervolmaken. Dit walen geen nette kerlàoven zods in het
Westen, maar er lagen roftende lijken en er waren
^zeode dieren, allerlei spoken en heftige energieën. Rinpoche
tekt hier een vergdking met de heftige energieën (e,moties) die we kunnen ervaren in ons dagetjks leven- Voor
meer uitleg over Child: Fatntl Rinpoche: The Wods of My
Perfect Teacher ,blz 297 .

Werken voor Rigpa - js manifestersn
werken voor Rigpa (of wat je manifesteren) is. Als ie
beoefent en gelukkig bent, dan is dat een grote maniSoms hebbenmensen een stereotiep idee vanwat

fuSatie. OokzegtRinpoche lemoet op de een of ande-

re manier bijdragen" je manifesteren" want wat is
anders hetnut vanbeoeferring, als je het niet
Dus we moeten ons manifestereq en daar ziin veel
manieren voor. Begin gewoon ergens, daar waar ie
nuttig kan ziin. En leer om ergens in te stappen en
dienstbaar te zijn. Dat is de eerste stap.
Alsie jebeoefening en het onderriót in je werk kan
brengen, is dat heel vmdrtbaar. Vooral als je voor de
dharma werkt. Et àjn zoveel gelegenheden Lojong
Trekctrti of de Ch(rcl tebeoefenen lehebt rrcor deChid
geen kerkhof nodig.3 Het gaat erom te werken met
dat wat opkomt.
Rinpochebenadrukt hoe belangrijkhet is je werk toe
te wiideri aan het welzijn van alle wezens. Je draagt
metname ookde moeilijkhedendie je tegenkomt op.
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groep leven. Het onderridrt over begeleiding aan
stervender; de dood, en rouwverwerking heeft ziin
sporen bii me achtergelaten. Nog nooit àjn deze
onderwerpen zo open in mijn leven aan de orde
geweest. Ik realiseer me hoe ontwijkend ik daar tot
nu toe mee ben omgegaan en besef dat dat heel
anders kan. Orn werkelijk een aantal aspecten belidrt
te zien over hoe wij onze dood tegemoet kunnen

Persoonlijk aerslag oan Bernadette Muller

treden; hoe we een sterrzende werkelijk steun kunnen

biedm, geeft mrl een nieuwe kijk, een soort nieuwe
opvoeding.

De tweede week is wat minder intensief. Onderwerpen uit het boek en van de eerste week worden
uitgediept. Om werkelijk te leren mediteren vanuit
de nafuur van de geest, compassievol, zodat zelfs de

subtielste onzuiverheden worden gezuiverd, lijkt
miinu nietmeer zo onbereikbaar.In mijngeval geldt
dat ik een heel sctuift vol aantekeningen heb waar ik
voormezelÍmee aan de gang kan De rebaite met Sogyal Rinpodre en met àin'tearí eromheen heeft
me goed gedaan. Er is een basis van vertrouwen en
ruimte binnen mezelf gecreëerd en ook realiseer ik
me dat ik opener ben naar mensen om me heen.
Als laatste wil ik nog de werkersgroep complimenteren en bedanken voor de hele organisatie en de uitstekende verzorging. X

T Jet boekvan Sogyal Rinpoche heeft indruk op
l-l me gemaakt en het lijkt me een goed idee om
I Imiinnieuwrymgheidtebevredigen mte gaan
kiiken wie deze rrnn nu eigenlijk is. Na een treinreis
van vele uren installeer ik me in miintent ur raaklangzamerhand gewend aan de + 500 mensen om me
heerg en geniet dan van dit internationaal gezel-

GROETEN UïL.. Lerab Ling

schap.

De eerste week krijgen we twee keer op een dag
onderridrt van Sogyal Rinpodre. Dit ervaar ik als zeer
indringend- Onderwerpen als de ademhaling, compassie, onze houding, de opbouw van onze meditaties en vele andere aspecten uit het boek worden
uitgediept. Het nut om oÍrze geest te leren kennen,

Persoonlijk oerslag oan Cfuis Maas
om ieb anders met rn-n leven te gaan
doen werd de laatste paar jaar steeds sterker.

e behoefte

Niet dat er iets mis was met m'n drukke
baan, m'n wienden en contacten maar todt groeide
het gevoel dat "er meer" was. Een acute ziekenhuis-

hoe een flexibele geest te creèren en hoe deze geest
te gebruiken, doen mij realiseren dat ik een en ander
te doen heb.

opnÍrme anderhalf faar geleden, zou het keerpunt
bliiken te zijn. Voor het eerst maakte ik mezelf mee
als patiënt. Met iizersterk geduld heeft mijn wiend-

Door twee keer per dag in begeleide groepjes bij
elkaar te komen" kunnen we onze ervaringen ert
indrukken uitwisselen en het geleerde in praktijk
brengen Ook's avonds beodenen we Tonglen of Goeroe Yoga onderbegeleiding. Dit vind ik een van de
prettigste momerrten Het wakelijk ervarm hoe miin

in mii het zinnetje "ik ben zielC' leren uibpreken, want
dat kwam tot dan toe in miin vocabulaire niet voor.
Everrmin trouwens als de uitdnrkking'A< kan dit nieí',

"Ik ben afhankeliiK' of "Wil je mij helpen". Tien
laterbenikuit m'nbaan gestapt en meldals wiiwilliger bii Rigpa aan, waanmee ik

maanden

d"

verstorende emoties en gedachten getransformeerd
worderl benadrukt voor mij de toepasbaarheid van
deze methoden, en brengt me een gevoel van verwondering, van blijheid. Een werkelijke beginner
ben ik niet met betrekking tot meditatie, maar ik
denk dat door de stwige basis die het onderridrtbiedf
ik nu binnen mezelf blokkades en conditioneringen
tegenkom, waar ik me eerder niet van bewust was.
Sogyal Rinpoche en zijn oudere studenten Seven
onderricht en begeleiden beoeÍeningen in een sfeer
van openheid en genegenheid; humoristisc\ afgewisseld met emst en zelfs ondeugendheid. Er wordt
veel aandacht besteed aan de wagen die binnen de

*j

sedert 1983 contact had. Op 1 april kwam ik in Lerab
Ling aan. Ik heb er viif maanden gewerkt.

Voor mijn verhek wilde ik weten waar iktereót zou
komen dus rnoeg ikinÍcrrnatie aan mensen die s eerder waren geweest. Ik kreeg verhalen over "geweldige energieën" en "sterke krachten" en over Marc
Chartran4 de manager van Lerab Ling, en was erg
onder de indruk. Wat ik feitelijk wilde weten, want
datwas de "zakeliike" manier waalopikgewend was
om informatie te verzamelen en een oordeel te vormen, was: hoe groot is het gebied, waar ligt het, het
8
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Ling gebeurt: alle dingen in jezelÍ en anderen worden uitvergroot, opgeklopt, vele malen versterkt en
verhevigd. Mjn wereld stortte dus gewoon in, wiens

Toenik op Irrab Lingbinnenstaptewas het alsof ik
in een warmbad rolde. Binnen een daghad ik,,mijn
3ke]ijke" inÍormatie en was het volstrekt duidelijk
dat ik mij niet in een goed geolied congres-centrum
bevond waar efficiency en doelgerich{handelen de
hoogste prioriteit hebben. Het bracht mij in verwarring maarnog nietuitbalans. Steeds vaker dachtik
echter: wat doen al die mensen toch? Een kind l€n
zien dat je dit beter zus kunt aanpakkery daar hoef

of wdkekradrtqr en errergietrr daarod< mede

toeh#

ben bijgedragen. Toen dat na vijf maanden gebeurde besloot ik om weg te gaÍrn en pas op dat moment
besefte ik hoe ik er ondanks al mijn vórzet toctr mee

vergroeid was geraakt. Dat ik mij letterlijk moest
losscheuren van deze plek en demensen met wie ik
maanden lang mijn leven had gedeeld- Het afscheid
was vreselijk en buitengewoon emotioneel, maar
gelukkig vingen dierbare wienden in Beltrê mry op.
Eenmaal weer wat op adem gekomen freÈ ik mil op
mijn eentje teruggetrokken in een gehuót nabij
Parijs om de brokstuliken te bekijken Mijn verborgen gevoelens en alle afweermechanismen die in
Lerab Ling waren vlotgetrokken" ziin door mijn handen gegaan Ik ontdekte het afweer tegen verdriet en
pijn datik in de Ioop der jaren had ontwikkeld. Ikherkende mijn intellectualisme en miin behoefte om
"alles onder controle te houden". Het werd mii duidelijkhoe ikveel emotiesin miizelf ontkende en dus
als een soct repeterende breuk bekende pafuonm her-

je toch niet eindeloos over te vergaderen? Maar alles

bleef hanteerbaar totdat de werkers-staÍ alsmaar
groter werd, de facilitaire mensen aankr,vamerg de retraitestaf birurenliep en ten slotte Sog5zal Rinpoóe met
ájn gevolg arriveerde. AIle overzidrtelijkheid was in
ee1 klap weÍi. Volstrekt onverwacht werden de dagorde en andere "zekerheden" aangetast. Want dát
g€beyrt er! Alle normale referentie-kad ers, ry maïr:
"de dagelijkse vedrouwde dingen waaraan ik zekerhgid en veiligheid ontleende", waren vanaf het begin
afvteàg endus gFng ikmtj hechtenaan anderevast$aande dingen. Mijn chalet werd belangrij( mijn zelfgekozen sóema's, de regelmaat, rnln privacy, zelfr
de wUe keus om wel of niet naar de beoefening of
onderricht te gaan ging ik verbeten cultiveren. Het
was verzet in optima forma en ik had niet door dat
het een onomkeeó,ur proces \^/as. Want naarmate miin
verzet groeide werd ik heviger heen en weer geslingerd, en naarmate ik meer wankelde bleef er minder
overeind van alles wat ik dacht te zijn en te hebben
en te betekenen. Maar dat is nu precies wat er in Lerab

haalde.

le 14 en 15 oktober in
Amsterdam was merkte ik voor de eerste maal hoe
bevriidend openheid en ongecontroleerdheid werkt.
Ikwas voor het eerst aangeslager-r en ontregeld door
de woorden en persoon van Rinpoche terwijl ik hem
Toen Sogyal Rinpoche op

al jaren volg. Ontroerd door de warmte en

tene

genheid van de mensen met wie ik samen dit bezoek

hielp organiseren
Overigens, groeten uit Lerab Lirg...
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Het realisenen van de Rigpa visie

Spirituele zorg voor levenden en
stervenden is...

Een sponsor aan Rigpaanrden.
Onlangs is er in Ngpa een nieuat project zsm

T-l * internationaal programma voor educatie
H ". dienstverlening, voor mensen van alle
die de dood onder ogen zien, oÍ lijl-Jgezindten
den aan een levenscrisis.
Tevens is de doelstelling van het programma een voertuigte te zijn om de wijsheid van mededogen en de

-bijte dragn am

riikdom vanonderriót en beoefening uit de boeddhistische haditie vanTibet, in het veld van dienstverlening en gezondheidszorg te brengen, om zo
het werkvan professionele zorgverleners te verdie'

beefenams in het Westen te sponsoren

de ontznikfulingoan wneldwiide
projectm oan Rigpa
- opleidingsyogrmfttna's ooor boeddhistixfu leraren en

k het Oosten te
ondersteunen.
ledere donctie lcnn toegaoijd worden en oerbonden aon
gebeilcn anbeoefeningan ooor zielccn, stereendan nt
- Tfuetaonse meesters en kloaters

pen en te steunen.

Studie en oefengroep voor professionele

stmt

gegaan: 'Het Rigpa Sponsor Progrowna'.
At pr ogr antna bie dt e m gele gmluid

coerledenn.
Onderstamde tel6t is de integrab ortalingoan de
Engelse foldcr. AIs je ileze folder wilt ontoangen, aoor
jez,elf of milrm, neefit ilan eoen contact op met hct

hulp

verleners
In het kader van dit internationale programma, dat
onder leiding staat van Christine Longaker, is in

secretmiaot.

Nededand een studie- en oeferrgroep voor professionele

Wat houdt het Sponsor Programma in ?
Over de hele wereld raken mensen geirrspireerd
door het onderricht en de visie van Sogyal Rinpe
dre, en ze zotdengraag eenmanier vinden om
aan de ontwikkeling van ziin werk bij te dragen.

hulpverleners en gekainde wijwilligers ontstaan.
Deze groep is nu twee maal bijeengekomen Er is nog

ruimte voor hen die ook gei'nteresseerd zijn. We
onderzoeken in hoeverre het Tibetaanse boek van leven
en sterven voor ieder een handboek of een gereed-

HetRigpaSpon-

schap kan zijn in

sor Programma

zijnlhaar werk

biedt een ieder
de mogeliik-

metpaËëntmen

klanten. De

heid hiertoe.

groep Saatopen

voormeÍEeÍrvan
allegezindten, dus

Het Sponsor Pro
gramma voorziet

nietalleenvmrRiBp*

Rigp. van Íondsen
voor de diverse
grotere ontwik-

leden. De biieenkomstmvindenop
de laatste zaterdag van iedere
maand plaats,
van L5.00 tot
17.30 uur. Data
van de biieen-

kelingsprojecten

diewereldwiid
plaatsvindery
ondersteunt

langdurige
opleidings
programma's
voorboeddhis-

komstenin1996:
7717,2412,30/3,
2714, en2515.
Ben je hulpverle

tische leraren en
beoefenaars in
hetWesten en
staat garant voor de
zeer noodzakeliike

ner en geïnteresseerd, dan ben je
nog van harte welkornJekuntHilda
Bergsma (con-

ondersteuning
van Tibetaanse

taclpersoon) bel-

meesters en

len om je op te

kloosters in het
Oosten.

eeven. Tel:

ózwzrezsg.Q
Mandala van deDhyani Boeddhas die verschijnen op
het moment van de dood, deze afbeelding wordt als
protectie aan de dode meegegeven

U kunt uw biidrage toewiiden aan iemand die ziek
of stervende is, of die overleden is. De bijdrage
L0
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2) voor em geliefde die ziek of stenrende is,
3) in naam van familieleden of wienden die reeds

gen die door vooraanstaande Tibetaanse meesters
in het Oosten en door de Rigpa sangha in het Westen gedaan worden.

overledenzijn.

U k1nt ookin eigm naam deelnemen aan het Sponsor Programma en zelf profiteren van de gebeáen
en beoefeningen op het moment van

uw overlij-

den.

Hoe helpt uw bijdrage ?
Vijfercertig procent is bestemd voor de ondersteuning van de grotere ontwikkelingsprojecten
van Rigpa. Dt omvat projecten in Europ+ Amerika en AustraliQ zoals de verdere ontwikkeling van
Lerab Ling als internationaal retraite centrum. Bii
zonderheden over de actuele projecten vindt u
verderop in dit artikel.

Vijfentuintigprocmt gaatÍular

een fonds

voor

Dodrupdren Rinpoche

speciale projecten die Rinpoche na aan het h""t liggen" bijvoorbeeld de oprichting en ondersteuning
van een gemeenschap van beoefenaren" en de
opleiding van toekomstige leraren in het Westen.

oHet is nooit te laat
om ietnand te helpen die oosleden b, ongeadÉ hoe lang geledan. De pnsoon die

Details over de Hartnrojectenvan Rinpoche zijn
eveneens verderop vermeld.

Vijfentuintig

iehelpmwiltkan alhondad jaar dood zijry todt
zal het hen helpen als in ziin naam gebeden. utor-

denopgedragen"
pro cent w ordt besteed om de

diver-

voor de doden en stervenden te
ondersteunen die in de kloosters in het Oosten
worden gedaan. Een andere mogelijkheid is dat
deze E% worden aangewend voor plannen binnen Rigpa die u zelf uitkiest.
se beoefeningen

Hoe gaat het te weÍk?
Als de giften bedoeld zijn voor de financiële
ondersteuning vangebedenin het geval van uw
eigen dood of van de dood van iemand die u dierbaar is, d,anzalzodra hetberiót hierover ontvangen is (via de speciale telefoonlijn van het Rigp"
Sponsor Programma), om gebeden worden verzocht bij meerdere groteTibetaanse meesters,

Vijf procmt wordt gebruikt om de kosten te dekken die het Sponsor Prqgramma met zich meebrengt.

waaronder twee gerealiseerde meesters van de

Nyingma m Dzogdren tradities: Kyabié
Dodrupchen Rinpoctre en Tulku Pegyal Rinpoche.

Gebeden vooÍ de zieken, de stenrenden en
de doden

De gebeden zullen indien mogeliik gedaan worden in de 4}dagen periode volgend op het
momentvan de dood, debelangrijkste periode
volgens de haditie van het Tibetaans Doderrboek
In deze periode zullen ook Sogyal Rinpoche en de
Rigpr sangha hun gebeden toewijden.

"Tibetanen oagetenhan doden nooit. Ze brengen
in hun naam olfagao en naar de tentp ek, bij grote
geb

edsfutio als o erzo dlczn z e om geb eden in hun

flaam en keer op keq doen ze in hun naam donaties aan spiitueleprojecten; en altijil als zemeesters ontmoetenoszoeken ze om speciale gebeden

ooor hefl-"

Indien uw donatie bestemd is om gebeden te
sponsor€n in naam van iemand van uw familie of

BinnenRigpakonden meÍrsen dtiid al gebeden
voor zieken, stervenden of overledenen sponsoren, en dit zal in de toekomst zo blijverj onge
adrt of men al dan niet aan het sponsor

een geliefde die ziek is of

in het verleden is overle
dery dan worden op de grote jaarlijkse gebedsfestivals die in een aantal Tibetaans boeddhistische
kloosters in Azië plaatwinden, gebeden aan de
betreffende persoon toegewiid. Deze ceremonies
worden geleid door sommige van de meest ger+.
specteerde en vooraanstaande Tibetaans boeddhistische meesters van deze tiid.

proÍIramma meedoet.

Uw donatie aan het Rigpa sponsor proÍjramma
kunt u bestemmen voor gebeden en beoefeningen:
1) in geval van uw eigen overlijderl
11
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U ontvangt regelmatig
verslagen over de vooruitgang van de projecten in de hele wereld die
in het Rigpa Sponsor
Programma ziin opgenomen. AIs u intemriinen betaalt voor deelname aan het programm4
ontvang u ieder kwartaal een financieel overzicht.
U ontvangt ook een Rigpa+ponsor kamt.

Het eerste project in
Europa dat gesteund zal
worden door het Sponsor Programma is Lerab

Ling. Viifenveertig

gedaan door de eerste driehonderdviiftig Europese deelnemers is bestemd voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van Lerab Ling als

Hiuop

internationaal retraite centruL
De vallei van Lerab Ling in het Zuid Westen van

Frankrijk werd in 1991 gekocht door toedoen van
de wijgevigheid van vele van Rinpoche-s studenten Het land werd opgeruimd huisjes en kam-

Als u wilt deelnemen aan het Rigpa Sponsor Pro
gramma kunt u bii het secretariaat een formulier
aanvïagen.

peergelegenheid werden gebouwd, voorzieningen
aange[egd, bestaande gebouwen werden gereno'
veerd en er werd een prachtige tempeltent opge
zet. De eerste retraite met driehonderd mensen
vond plaats in juni 1992.

In het geval u doneert voor gebederg dient u een
foto van uzelf en diegenen in wiens naam u de
gebeden laat doen op te sfuren.

Begin 1995 werd de belangrijke beslissing genomen om het werk dat in 1991 was begonnen aÍ te
maken en een begin te maken met de volgende
fase van de opbouw en ontwikkeling van de vallei.
Het resultaat hiervan is dat nu alle huisjes zijn
voorzien van verwarming en sanitair, dat de
hoofdgebouwen m de keuken ziin verbeterd en
dat er honderd nieuwe ruime waterdichte tenten
op houten platvormen zijn gernstalleerd.

Hoe wordt u Rigpa-sponsor ?
Om aan het Rigpa Sponsor Programma deel te
kunnen nemen wordt u uitgenodigd om minirnaal
Í 3000,- te doneren.

Dit kan in de vorm van een eenmalige betaling
àinof., als u dat wenst, gespreid worden over een
termijn van maximaal 3 jaar (wat neerkomt oP een
bedrag onz mínder dnt f 25,- pn week).
Een andere mogelijkheid is dat eenflexibelerbe'
talingsregeling wordt aÍgesprokeri overeenkornstig uw verwadrtingen over wanneer u geld kunt

Een belangrijk element in de volgende fase is de
bouw van een nieuw huis dat onderdak moet bie'
den aan een honderdtal menser; met eenvoudige

comfortabele kamers met eigen douche, toilet en
voorzieningen.
Het einddoel voor Lerab Ling is de bouw van een
spectaculaire tempel op de hoogste heuvel van het
terrein met een uitzicht van 360 graden over het
omringende landsdnp.

geven.

U kunt op ieder momerrt uw donatie overdragen
naar een ander. Bijvoorbeeld bii het plotseling
overliiden v.m een naaste, kunt u de donatie
gedaan in eigen naam overdragen oP een ander
persoon. U kunt dus ten behoeve van naasten
zoveel donaties doen en prc{ecten ondersteunen
als u zelf wilt.

Het geld dat van het Rigpa Sponsor Programma
naar Lerab Ling stroomt zalde essentiële financiële ader worden om dit mogeliik te maken.

Sogral Rinpoche's Ilarftrojecten

"Een drappel zaatet die in de oceaanoalt,
V ndampt niet totdat de hele o ceaan o qd.attryt.
Op dezelfile mattier zal de toeuriidingoan

Vryfóntwintig piocent van alle bijdragen aan het
Rigpa Sponsor Programma gaat naar die projecten
die Rinpoóe het meest na aan het hart liggen- De
volgende twee hartproiecten ziin als eerste geselecteerd:
A) Het oprióten van een gemeenschap van bee
fenaren, een sangha, in de internationale retraite
cenka van Rigpa in Frankriik (Lerab Ling) en lerland @zogdrenBeara) en op andere plaatsen in
Amerika, Europa en Australië.

Vudiensten aan de otliehting nooit ouloren gaan
Totdat de ssattie o an o nlidfiing guealiseerd is."
S

oetr a

pre

cent van de donaties

staat het internationale telefoonnummer vermeld,
zodat in geval van een ernstig ongeluk of plotse.
Iing overlijden onmiddellijkmet de gebeden en
beoefeningern begonnert kan worden.

De Boe d.d.Iu in dc

Decemberl9S
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oan' Oneindige Wiisheid'.
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Deze beoefenaren zullen worden gehaind en

J

t

bekrachtigd in de traditionele beoefeningen van
de Dzogdren-overleveringslijn van onderricht,
indusief beoefeningen voor de overledenen in de
haditie van het Tibetaanse Dodenboek" zodat zii in
staat ziin spirituele leiding en steun te bieden aan
zieken, stervenden en overledenen. De gelden van
het Sponsor Programma zullen ten goede komen
aan de begeleiding, het onderkomen en het zakgeld voor deze beoefenaars zodat z;rjàchgeheel
aan hun beoefening kunnen wriden

€

@

ll"
êe

B) De ondersteuning en de ontwikkeling vÉm een
groep van toekomstige lerarerq die een complete
training krrg"r in het hele boeddhistische onderricht en de Dzogchen-beleringen onder de directe
leiding van Sogyal Rinpoche, Dzogchen Rinpoche
en andere vooraanstaande boeddhistisdre meesters. Deze leraren zullen de vruchten van hun training kunnen delen bij het bezoeken van en
lesgeven in de diverse Rigpa-centra verspreid over
de hele wereld.

"Ik

zie het als

rtin buenstqk

\szl

6

r/
ó

\A\=-

om het ondenicht

oen de Boeddht ooq te brengen naar het Westen.
door het aanbiedenoan een training oouemkomstig deoisieoanhetTíbetaanse Boekoan Lam en
Sterzen. Deze baining stelt diegenan die hemoolgen, in staat de lessan tebegrijpen, tebelidtamen
en te integreran in hun dagelijlcs laen, en om zo
andqen in de an qeld het beste te lunncn dianm".

6
@

SogyalRinpo&.e
De citaten

i
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I
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in dit artikel z$n uit het Tibetaanse boek van leven

en stewen vam Sogyal Rinpoche.
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In memoriam: Nina Dixon

Cartoon van Nina Dixon

CIif Venner,Iid oan dc Londense sanglw
De bekende en geliefde Nina Dixon van de LonDoor

poche en Sogyal Rinpodre konden binnen enkele

dense sanghais op woensdag 6 september om 325
's nachts, in het Marie Curie Hospice in Belsize Park
in Londen" overleden. Ze stierf aan kanker.
Flaar jeugdwiendin Kath Parkinson en haar Rigpa buddie Sherry Shanter waren bii haar. Alek Zenkar Rin-

trren de phowa voor haar doerl en de hele Rigpa sangha was bezig met een periode van intensieve beoe-

fening.

Ninawoeg mehaar liefde tegeven aande sangha in
Nederland.
1.3
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Kinderopvang is ook dharma; nieuwe ont\ilikkelingen
voor kinderen in de Rigpa-sangha
Verslag van Marlou van Hoorn

Foto: Xandra Beelick

Ffferugblik

I

I

tuurliike wandelingen, luisterden en praatten over
diverse verhalen en thema's, waarvan enkele uit
het Tibetaanse boek van leven en sterven. Ze hebben ook geleerd om bijvoorbeeld zelf een boek te
binden. Onvergetelijk waren de verhalen van

op de afgelopen zomerretraite in

Lerab Ling: maar liefst dertienhonderd volwassenen, een zestigtal kinderen en een hand-

jevol tieners bezoclrten de drie opeerrvolgende rebaites
in Lerab Ling in Zuid-Frankriik deze zomer. "Com-

Dzogdren Rinpoche (over zijn jeugd met name) en
Ringu Tulku, die op deze rehaite ook het magi-

passion is boundless", ofwel Rinpoche's gastwijheid kent geen grenzen.
Voor de jongeren is een retraite een indrukwek-

kende ervaring die

sche, kleurijke stripverhaal 'The boy who had a
Dream" presenteerde.
ln een verrassend verslag van crèchewerkers van
aÍgelopen zomer wordt besóreven hoe de dharma is verweven in de kinderopvang en waar in de
toekomst behoefte aan is ter verbetering van het

zij niet snel vergeten.

Kamperen met ouders/opvoeders op het Sezeten-

de, heuvelachtige land" de zegenriike aanwezig-

heid van de grote meestets, te weten Sogyal
Rinpoche zelf., Z.H. Penor Rinpoche en Khenpo
Namdrol, Dzogchen Rinpoche, Ringu Tulku, de
monnikery zoals Chónyi, en de vele studenten van
over de hele wereld. Voor veel kindererL waaronder het groepie Nederlandse kinderen" is er bij het
weerzien met elkaar en met menigeen in de sangha al edrt sprake van een gevoel van herkenning.
De meeste tijd brachten de kinderen door in het
speciaal voor hen aangelegde kinderdorp, waar ài
liefdevol en met engelengeduld werden oPgevangen door de crechewerkers. Uit Nederland waren

crèchewerk.r

Sogyal Rinpoche's visie op opvoeding:
een zomeÍschool
Sprak Rinpoche een aantal iaren geleden nog plagend over "those little monsteÍs", nu, recentelijk nog

tijdens zijn bezoek aan Nederland, en mede op
herhaaldelijk verzoek van ouders, crèchewerkers
en kinderen zetrt., zegt Rinpoche de kinderen les te
willen gaan geven en geeft hii ook waardevolle
adviezen over het omgaan met kinderen-

dit Joos Sandbrink, Marlis Schmitz en Han

Welgemoed.
Ze hebben gespeeld geknutseld, getekend Sezongen en nog veel meer. Samen maakten ze avon14
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Rinpoche: 'Het is heel belangrijk on lcinderen in de
opooeding te Inen lmtger hun anndacht bii iets te lnten

Voorbeelden van projecten zijn:

een

Ngóndrocursus voor kindererg àttery mediteren,
toneel, talencursus, een PenPal- (penwiend) pre
iect met de monniken in het Dzogchenklooster,
muziek en mantra's zingerg thangka's schilderen,

houden,,geleídelijk aan. Breng de geest thuis, neern bíi
oombeeld een stukje chocolade..- Nu is at je aandacht
uop gericht. Naàat je zo em asntal minuutjes zit, hm
je lut opeten. le aandacht ís op Buddha's chuolaatje...
ganu zo zitten (Rhryrche laat zienhoe te zitten).,,
Ook zqgt Rinpoche: "Geef onderricht door het te oereytooudigen. le htnt kindnen dingen lnen oia spel.',
(lnab Ling,5 aug. '95)

Al eerder dit jaar, in Kirchheim,

December 195

verhalen uit Kunzang Lamai Syalung, martiale

kunsten als karate, Aikidq Tai Chi tuinieren, ontdekken van Lerab Ling organiseren en begeleiden
van uitstapies, zoals bijvooreeld een verblijf in
L'Ardre Qeefgemeensdrap in de buurt van Lerab
Ling gebaseerd op het gedachtengoed van
Ghandi) of meewerken aan een hulpproject voor

wees Rinpoche

erop hoe belangrijk het is dat ook kinderen een

ouders met moeiliik opvoedbare kinderen.
Tussen rehaites door kan ook een cursus voor kinderen in de plaatselijke centra worden georganiseerd. Om de kinderen meer vertrouwd te maken
met de dhar:ma en ook om diegenen die met de
kinderen werken ervaring te laten opdoen.
Op 24 november j.l. was er een bijeenkomst in het
Rigpacentrum in Amsterdam voor ouders en mensen in de sangha met belangstelling voor kinderen.

:.!-"."\", stabiele geest ontwikkelen. Hij zei:
"Kínd7en hn je met liefde aanmoeitigen lrun geest te
gebruilen" en: "Kindeten zijn IueI opm, nmmn alles
qon uan oolwassmen,lut is hcel belangrijk dat wd je
hen aanreikt, doordacht is." (Kirchheím,7 jan. '95).
Ook uitte Rinpoche de wens dat de hele sangha
verantwoordelijkheid neemt voor de kinderen en
bovendien zoÍg draagt voor de werkers
(Kir&heirn, 9 jan.'95).
Rinpoche zei deze zomeÍ dat hii de kinderen volgend jaar een zomerschool wil aanbieden:
"Volgend jaar wil ik een plezierige school aoor jullie

Diegenen die er niet bij waren maar hier graag

meer over willen weten, kunnen met Han
Wegemoed contact opnemen, telefoon 020-

673s76.

creëren. Niet alleen maar leren, k zal onilenicht geom
m n zal tijd zijn ooor spelletjes; lut znl jullie speeltiid
nict beintioedan." (Lerab Ling, 5 mg'95).

Als de kindergoden en -liefhebbers gunstig
gestemd zijO kunnen we Rinpoche deze winter
een goede opzet van het prograrnma van een
zomerschool voor kinderdharnn presenteren. *

Winter 95 - nieuwe voorstellen
Wat bedoelt Rinpoche nou precies met een

Notea:
1. Belangstelleneden kume.a dit verslag genaamd "hojet
Pedagogique, Lerab ting childcare, ajob descripion",
opvragen bfj ldarlis Schmitz, tel: 0?-047 6873 L.

"zomerschool"? F{an Welgemoed, de internationale kindercoórdinator heeft een voorstel geschrevenz De ideeën daarin ziin ontleend aan de raad
die Rinpoche gegeven heeft, de ervaringen en
behoeftes van de crà*rewerkers en vooral ook op

2.

Han's eigen ervaringen met het organiseren en
bqgeleiden van kinderen en crèdrewerkers op re-

Dit voontel is ook op te vragen b[j lvÍarlis Scbmitz.

traites.

Het voorstel is om een geleidelijke overgang

te creëren van de kleine groep betaalde
crèchewerkers nanr een grotere groep van
sanghaleden die zich inzetten voor de kinde.

...

ren onder dezelfde voorwaarden en condities
als de groepsbegeleiders voor de volwassen
sfudenten doen. Nu gaat het erom mensen in
de sangha te vinden die hun tijd en ervaring

en b'enq, à"lees+

met de kinderen willen delery ook als dit
betekent dat ze dan een of meer lessen en
meditaties missen. Daartegenover staan dan
ook de voordelen van het'groepsbegeleider-

,L

Jldj
cL l".n
.l

?rt

sdrap'.

l'

oolr
,r,i*

I
I

Op retraite zou naast een reguliere kindercrèóe, een aanbod dienen te komen van een

gevarieerd aantal goed doordachte en
welomschreven projecteÍL waarvoor kinderen zicl, aflunkelijk van leeftijd en nationaliteit, naar eigen keuze kunnen inschrijven.
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enkel oordeel te ervaren over mijn ziek zijn. Nee,
ik kreeg juist alle steun, verzorging en aandacht
die ik nodig had- Zo heb ik aan den lijve ervaren
hoe een spirituele omgeving kan ziin. Dit stond in
schril contrast met een vorige ervaring in een
'gewone'omgeving: enkele jaren geleden ben ik
een p:urr maanden overspannen geweest en m'n
bazin was daar zo verontwaardigd en boos over
dat ze me niet eens opgezocht en me nadat ik weer
beter was eigenlijk alleen nog maar minachtend
aan kon kijken. Dat was erg pijnliik destijds, maar
de ervaring in Lerab Ling heeft op de een of ande'
re manier de ervaring van toen zachter gemaaktVerder was het ook heel bijzonder voor me om zo
verzorgd te worden: ikhad twee engelen (Robin
Romach en Helen Roeten) die me elke dag vier
weken lang, rrín eten hebben gebracht. Ook kwamen er dagelijks mensen langs met berichten over
waar Rinpoche net les over had gegeven. Soms
kwamen mensen ook gewoon bij me zitten.

ugt ztjn er eigenlijk
pad,mam dc obstakcls {j!.het
pad. "Moeilijkfudm ziin realissfie materiaal", zoals
Rinpoche zegt. Er oalt oeel te leran amt de aerhalmhoe
mensen met moeilijffieden otngam. In deze nieuwe
Zoals lan Maxutell zo treffend

geen &stakels

qhet

rubiek willen we iedere kcer een getuignis gnen hoe
sanghaleden met moeilijlludm zijn orngegaan enhoe
dít geholpen h"tft
een shtk dharma in lrun leoen te

*

integreren.

Hinbij

een

oerslagamt Mmit

de

December1995

long.

Ziekzijn in Lerab Ling
\Mat een uitdaging!
eze zomet was ik drie maanden in Lerab
Ling. Ik was aangenomen om samen met
Johan Dijk de aÍwas te coórdineren en had
enonn veel zin om op deze manier de hele zomer
dicht bij Rinpoche en de lessen te zijn- Maar het
verblijf liep heel anders dan ik me had voorge'

Op d" een of andere manier lijkt het wel of Lerab
Ling een plek is waar alles vergroot wordl m'n
kalmte was er vaak groter en dieper dan in
Amsterdam, maar ook rrín onrust en het bewustzijn van m'n zwakke plekken was er veel groter. In
Amsterdam kun je hier vaak nog voor vluchten
door biivoorbeeld tv kijkerg winkelen of uitgaan,
maar in Lerab Ling zijn alle vluchtpogingen aÍge'
sneden. En helemaal als fe ziek bent, dan ben je
edrt met ie eigen rarigheden alleen!

steld!
Een keel- en neusinÍectie en daarbii nog iets met
rn'n darmen heeft me zes weken geveld. Vier
lange weken lag ik in de'medical draleí, en de
hele zes weken heb ik niet gewerkt! Ik was
gewoon te ziek om ook maar te lopen.

Het was zobiizonàer omdat ik in Lerab Ling alle
vrifheid kreeg om uit te zieken. Biizonder om geen

AdrteraÍ gezien was mijn ziek zijn het beste wat

4
Folo: Xandra Reelick
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me kon overkomen, want ik heb op deze manier
de kans en de tijd gekregen om goed naar mezelf
te kijken en dingen te verwerken op een diepere
manier dan anders. Een van de belangrijkste dingen die ik in Lerab Ling ben gaan leren is het ontspannen in willekeurig welke sifuatie Want ik kon
niks anders! En daar heb ik nu vaak profijt van, al
blijft het oefenen. Anders dan je op het eerste
gezicht misschien zouzeggen, is Lerab Ling deze
zomer heel goed voor me geweest!

{.

Itret beznek van Rinpoche,

okt'95

VerslagoanAayaBoon
fl ogyal Rinpoche is een man met een missie: dat
\bliikt alleen al uit het aantal landen (Zwitserlan4
\.;TAustralië, Canada, om er maar een paar te noemen) dat hij op zijn nieuwe'tournee' een bezoek
brengt. Midden oktober was hij in Nederland waar
hij was uitgenodigd om te spreken op een symposium in Leiden, waaÍna hij in Amsterdrun een weekend lezingen gaÍ: een kleine serie getiteld "Healing

in

life

and

'Come, sit with me..." Rinpoche, weer op ziin stoel
gezeten, vertelt ons hoe kostbaar, uitzonderlijk dit
moment is, deze intimiteit, de uitnodiging van een
meester om samen te mediteren. De sfeer is zuraar en

lichg er lijkt wel een gouden gloed in de lucht te
zijn.lkknipper even metmiin o{íetr - nee, het ligttodr
aanmi j- of niet? Alweer afgeleid!Directkiikik weer
naar Rinpoche, die de levende gestalte van het gezegde "zit als een berg" is geworden. ZzLch| verlegen,
vanzelf sla ik mijn ogen neer, voorzichtig m'n inner-

inDeath'.

Het is wijdagavond, de Keizersgradrtkerk ziet er
prachtig uit en loopt snel vol met allerlei soorten
mensen, jong m oud. Samen met een aantal nieuwsgierig geworden wienden zoek ik bovenin een plekie, recht voor het kleine podium met de mooie
thangka s en de foto van Padmasambhava, die welwillend de zaal inkijl( Even laterkomtRinpoóe, energiek en dynamisch als altijd binnen en val! na enig
verzitten op de wel erg comfortabele stoel, direct
met de deur in huis: Meditatie. Hij herinnert ons
eraan waarom we het zo nodig hebben en geeft ook
veel praktische uitleg. Als hij pauzeert tussen twee

lijke ruimte betredend.
Zondag is alles weer anders; een nieuwe locatie en
weernieuw publie( al zijn demeesten de dag enoor
ook geweest. Iedereerg Rinpoche inbegrepen" geniet
van het mooie interieur en de goede acoustiek van
de Posthoornkerk In snel tempo weeft hij verschil-

lende wagen en antwoorden dooreen terwijl hij,
zover als de microfoondraad dat toestaat, de raal
inloopt. Het treft me weer hoe hard hij werkt, hoe hij
alles geeft om ons uit te leggen wat eigenlijk niet in
woorden te vertellen is. En hoe hij het in zoveel ver-

zinnen kun ie de filte bijna proeverL het hangt tastbaarin de ludrt.Ik *.qp eenblik opzijnaar miin rnien-

sdrillende uiteenzettingen tegelijk verpakt, tot hij
zelf even de draad kwijfuaakt en Maureen hem te

den; ze luisteren aandachtig, geboeid door de
helderheid en eenvoud van zijn onderricht ingeno
men door ziin warme houding en droge humor.

hulp

moet schieten. "What was I saying before that? No,

before. Before, before, before, no, after that! In
between... ah, yes!" Direct gaat hij weer verder waar
hij gebleven was. Voordat ik het weet is de dag

Tatudagmddag zit de stemming er al in voqdat Rinpocheisgeariveerd. Ook nu ziin er veel mensengeko
men. Zoals dat vaker gebeurt wordt het publiek 's
middags een bee$e slaperig. Rinpoche weerspiegelt
dit en overdrijft zelfs, door tijdens de uitleg van drie
punten net te doen of hij in slaap valt. Bij het derde
punt echter, springt hij plotseling overeind en loopt
reót vooruit de zalin, om vervolgens op een bank
te gaan staan en de nu klaan /akkere luisteraars van
daar toe te spreken. De sÍeer veranderï het luisteren
van mensen die dorstend naar de waarheid hun
geest en hun hart openstellen inspireert deze kleine
maar zo grote leraar, die met wilde armgebaren zijn
woorden kradrt biizet.

alweer voorbij en zitten we met een stel menseÍr nog

wat na te genieten in de kerk, waar de stilte nog
natrilt van de waarheid die geqproken is. Ik voel me
dankbaar, zo dankbaar...
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RIG?A CURSUSSEN en BEOEFEI\IING
Stroom
V er slag oan

t en2
Eric

S

oy eux ooer de

ontail*'elin g om

ridrt als een gehele cydus volgen en in contact

lut

blii

n'ieuwe curriculutn.

ven met de nieuwste ontwikkelingen. Op dezelfde
manier wil Rinpoche overal waar hif komt onder-

genaamd
Jn de laatste NieuwSrief stond een artikelwaarin
uitI "Het nieuwe curriculum - concreeí
Ileg *"rd gegeven over de achtergrond doelstel-

richt gaan geven over de Kunzang Lamai
Shyalung, The Words of My Perfect Teacher, de
klassieker over de uiterlijke en innerlijke Ngondro

ling en inhoud van het cu:riculurn Nu, zes maanden
later, àjnband 1 en 2 (die inmiddels Shoom 1 en 2

volgens de Nyingma traditie, door Patrul
Rinpoche. Dlt zal waarschiinlijk de basis worden

heterr) van start gegaan Sinds de drie rehaites inl"erab

voor stroom 3 en 4.

Ling deze zomeÍ is er veel veranderd en duideliik
In de praktiik bliikt dat de inhoud van de Stromen
er een beetie anders uitziet dan aangegeven in de
vorige Nieuwsbrief, hoewel de grote lijnen wel
hetzelfde gebleven zijn- Vooral in Stroom 2 heeft
een verschuiving plaats gevonden. Hieronder een
kort overzicht van de inhoud van Stroom 1 t/m 4.

geworden.

De juni retraite in Lerab Ling
Dit jaar begonnen de retraites in Lerab Ling met
een retraite over Loiong, het ontwikkelen van de
verlichtingsgeest van liefde en compassie, en de
Ngondro, de voorbereidende oefeningen van het
Vajrayana. Door de retraites in Oldenburg en
Dzogchen Beara die in dezelfde periode gepland
ware& was Rinpoche vn- veel aÍweÀg- Ondanks
het feit dat Rinpoche er niet was, is de juni retraite
in Lerab Ling zeer succesvol verlopen. Dit kwam
door de manier waarop het onderricht door ziin
oudere leerlingen gepresenteerd werd. Ian
Maxwell en Maureen Cooper illustreerden hun
presentaties namelijk met een selectie van audio'
cassette- en video-fragmenten (de zogenaamde
"snips") uit het onderricht van Sogyal Rinpoche
die toepasselijk waren bii het onderwelp van de
dag. Verder had Rinpoche bij het starten van de
retraite sterk de nadruk gelegd op het belang van
studie en daartoe kwamen iedere middag groePen
sarnen om onder begeleiding van oudere studenten het thema van de dag te besfuderen en te beoe
fenen. De sterke focrrs op sfudie en het succes van
de presentaties maakten dat Rinpoche bij zijn
terugkomst zeer blij en geïnspireerd was. Het
gebruik van audio en videosnips was zo goed
bevallen dat besloten werd om het nieuwe curriculum op dezelfde manier op te zetten.

Stroom

t

{ntroductie tot het pad"

Verdieping van de vier piilers van Het Tibetaanse
boek van leven en steryen:
1. Meditatie, hoofdstuk 5.

2. Reflectie/contemplatie en Natuur van de geest,

hoofdstuk 1,2,3 en6, en4.
3. Mededogen, hoofdstuk 1.2.
4. Devotie, hoofdstuk 9

Duur l iaar
Stroom 2, otlet pad volgen'
L.Verdieping meditatie
vier gedachten
Lojong;
de eerste twee punten van de'Training
3.
van de geest in 7 punten"
2. De

Dudjom Tersar Ngondro.
Duur L jaar
4.

Stroom 3 ( in voorbereiding)
l.Verdiepen shamata en vipassana
2. Uiter$ke Ngondro Kunzang Lamai Shalung
3. Lojong vanaf punt 3
4. Longdren Nyingtik Ngondrq aÍmaken mantra
accrtmulaties.

Duw2jaar

De inhoud
Het onderricht van de juni retraite heeft als basis
gefungeerd voor Stroom 2, "Entering the Path" en
het onderricht van de boekrehaite in augusfus als
basis voor Stroom L, "Introduction to the path".
Het beste onderridrt van Rinpoche van de laatste
tijd (waaronder ook dat van de Kirchheim-retraite
over liefde en compassie en van de lente'tournee
in Europa over het ego en omgaan met emoties), is
de inhoud van Shoom L en Stroom 2 geworden.
Op deze manier kunnen alle leerlingen van
Rinpoche over de hele wereld zijn nieuwste onder-

Stroom 4 ( in voorbeteiding)
Sadhana beoefening en Dzogchen onderricht
Voorwaarden
Om aan Stroom L te kunnen beginnen, moet ie
minimaal een Boekcursus of een andere RigPucursus gedaan hebben. Voor mensen die reeds
ervaring hebben met Tibetaans boeddhisme is het
mogelijk om, in overleg, aan Stroom 1 te beginnen
zonder aan een Boekcursus meegedaan te hebben.
18
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Het Tibetaanse boek van leven
en steryen; Boekcunsus
Een introductiecursus in meditatig het ontwikke.
len van mededogerg devotie en de basisprincipes
van spirifu ele beoef ening.
'Zoals de Boeddha in zijn eerste lering zsi, is de wortel
oan al ons lijden onwetendheid. Onutetmdleid IijH ein deloos, totdat we onszelf entan beoriiden, en zelfs als we
ons op hct spirituele pad begeoen lubben, arcrdt onze
zoeWocht erdom aersluind. Maar als je dit onthouitt,
en het onderricht in je hnt kwstert, zul je lmgzaner hfrnd het ondnxluidingsoermogen onhuildczlen orn de
ontelbme oeruwringm amt onantendheid te herkennen

CI]RSUSSEN

./

Praktische informatie over de

ooor wat ze zijn, zodat je nooít je oerbondenheid in
geoambrengt of je pospectief oerliest."

cursussen in Amsterdam,

Sogyal Rinpoche ziet het "Het Tibetaanse boek
van leven en sterven" als basishandleiding voor
degenen die hetTibetaansboeddhisme in het alge.
meen en zijn onderricht in het bijzonder, willen
beoefenen en in praktijk willen brengen. Rinpoche

Groningen en Utrecht
Boek cursussen
Data:

onderscheidt in het boek vier fundamentele

Woensdagavond in Amsterdam: 2417, 37 / 1,7 | Z
(14 / 2 v ew alt), 2'1. I 10, Q8 / 2 v ew alt), 6 / 3, 13 I 3,

thema's, de zogenaamde vier Pijlers: Meditatie de
geest thuis brengen; Mededogen, het wensvervullende iuweel in iezelf vrijmaken; Devotie en de

2013enn/3 9%

Donderdagavond in Amster danc 25 | \, 1 / 2, 8 / 2"
15 / 2, ?2 I 2, 29 / 2, 7 / 3, (1413 vervalt), 2'J. / 3

beoefening van goeroe-yoga; en Reflectie over
leven en sterven leidend tot dat wat eraan voorbij
is, de Nafuur van de Geest.
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil
maken met bovengenoemde thema's. De bedoeling van de avonden is dat de cursist door middel
van de instructies en de gezamenlijke beoefening
direct ervaart wat de betekenis van de thema's is
en daarbij ondersteuning vindt om deze erwaring
in zijn of haar leven toe te passen. Naast meditaties en geleide vizualisaties zal er ruimte ziin voor
het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het

Zondagen in Utredrt

27 l'J,,

4/ Z

78

/ 2, 10 / 3

Woensdagavond in Groningen (onder voorb*
houd): 6 / 3, 73 / 3, 20 / 3, 27 I 3, 3/ 4, 70 I 4

Tiiil

Op d" avonden: van 19.30 uur tot 21.30 u.
Op zondagen: 10.30 uur - 13.00 uur en
14.30 uur - 1630 uur
Groningen: 1.9.30 uur - 21.00 uur

Wijverzoeken je tiidig aanwezigte zijn.

stellen vÉm vragen.

De cursus bestaat uit acht donderdagavonden of
woendagavonden en wordt ook gegeven als vier
landelijke zondagen in het midden van het land.
ln Grorringen bestaat de cursus uit zes woendag-

Plaats: Donderdagavond: RIGPA centrum
Sint Agnietenstaat22
Amsterdam

avonden en één dag.
Woensdagavond: NSTG
Prinsengracht 200

De cursussen worden gegeven door oudere sfudenten van Sogyal Rinpoche.

Amsterdam

Na het volgen van deze inkoductiecursus is het
mogelijk in september met Stroom 1 te beginnen.

Zondagen: KIRïAN
Hoefsmederiistraat
t/ o nr 35 Utrecht
Groningen: Vipassana Meditatie Cenkum
Kamerlingh Onnesstraat Z
Groningen
19
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Priis:

Kosten: f1.120,Groningen fI.90,-

Stroom

f1.165,-;minimafl. \37,50
Hele Stroom in een keer, fl. 390; minimafl- 3?5,fl. 100,Groningen, blok 1
Deze piizen zijn exdusief materiaal.

kunt je opgeven bii het secretariaat door het
benodigde bedrag over te maken naar de giroreke.
ning van Rigpr 35337% onder vermelding van
'lBoekcursus woensdag", "Boekcursus donderdag" of "Boekculsus zondag".Tndraie overboeking ontvangenis, ben je ingeschreven. Voor de
cursus geldt dat ie ie alleen voor het hele blok kunt
Je

Stroom 2
In september 1% begint er een nieuwe Stroom 2In januari start blok 2 van de Stroom 2 die in okte'
ber begonnen is. Een blok bestaat uit vijf zondagen. Stuoom 2" blok 2 is alleen toeganke$k voor
degenen die reeds blok 1 gedaan hebben.
Dzogdren Training studenten kunnen wel insóui-

verbinden.
Groningen: opgave telefonisch: Jaap Verhoeven
0sG3139028.

Voor mensen met een minimum inkomen is korting mogelijlg neem hiervoor contact op met het

ven.

Data:

secretariaat.

Stroom

Rigpatraining Stroom

1

TiiA

dagavond in het Rigpacentrum in Amsterdam en
in Groningen op de woendagavond. Op de woensdagavond in Amsterdamvindtblok2, van Skoom
L die in oktober is begonnen, plaats. Zie voor de
inhoud en voorwaarden tot deelname voorgaand
artikel. Bij ieder blok van de Stromen hoort als studiemateriaal een nurp met alle teksten vanhet audioen video snips. Deze is uitsluitend voor deelnemers
besdrikbaar.

L:

Tiie

20

21,.15

- 22-15 rulut

Plaats: RIGPA centrum
Sint Agnietenstraat22
Amsterdam
Groningen: Vipassana Meditatie Centrum

Kamerlingh Onnesstraat

/ 3,

10.00 uur inloop, start 10.30 uur - 13.00 u.
14.30 uur - 16.30 uur

Perblok

fl.150,-

DzogchenTraining

f1.75,-

om Íum minder draagkrachtigen kortingen te
geven voor retaites brj de nationale Rigpa
organisaties. De stichting Rigpa heeft om die
reden een retraitefonds opgericht om minder
draagkrachtigen de gelegenheid te geven
naar retraites te gaan. Wil je dit initiatief
steunen dan kun je je betaling van bijvoorbeeld een cursus verhogen en erbij vermelden datje aan het "retraitefonds" bijdraagt.
Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks aan het
fonds doneren. Giro: 3533736.

tot

gevolgd door beoefening

3

Sinds dit jaar ligt de veftrnfivoordelijkheid

I3

21.30 uur
Groningen 19.30 uur tot 2L.00 uur,
19.30 uur

/ L, 11. / Z

Het Retraitefonds

Stroom l" blok 1. in Groningen op de woensdagavond: 10 /'l.., 17 l'].., 24 l'1, 37 I 1, 7 | 2, lU 2, n I 2,
/ 3,

28

Opgaoe:

Stroom 1, blok 2: op woensdag in Amsterdarri
alleen voor degenen die reeds blok 1 gedaan heb'
b en: 77 / 1., 24 I 7, 3U 1,, 7 / 2, (74 / 2 vervalt), 27 / 10,
(28 / 2 vervalt), 6 / 3, 13 | 3, 20 / 3, ZZ I 3 en 3 I 4

13

op znndagen:

Maak betreffend bedrag over naar Rigpa
Amsterdam, giro nr.: 35337% onder vermelding
van "Sboom 1, blok 1, of Stroom 1, blok2, of
Stroom2, blok 2"1' . 7-ndra je bedrag overgeschre.
Voor Stroom 1 in Groningen kun je je opgeven bii
)aap Verhoeven: 05G3139028 te belleru

op dinsdagavond inAmsterdarru

I 2 vewalt), 6 | 3,

2:

Deze pijzen zijn exclusief materiaal.

16 l'1,, 23 I 7, (30/ 1 verval t), 6 I 2, 73 I 2, 20 / 2, ?J / 2"
5 I 3, 72/ 3, 19 / 3, 26 I 3, 2 / 41996

(28

blok

Prtjs:
Stroom2

Data:
blok

2"

7713,3U3

De training bestaat uit drie blokken van LL avonden.
Em nieuwe Sboom L, blok 1 start in januari op de dins-

t

L

perblok

Opgaoe

Stroom

December1995

Rigpa Nieuwsbrief

Z1

Groningen
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Als ie de logica van mededogen eenmaal hebt begrepen, maakt
datje beoeÍening dringender, vee1omvatender en tqgelíikertijd
stabieler en meer gegrond.

,

ulá1

lÈ

5.,
e
f)
q
v{

TONGLEN BEOEFEI\.TING

a

op de maanCagavond

@

inhet centrum

lmily,onme{ 6 D€MoosrEGFT Df "f .fzEJ KLNT

GEvEN

Rls rue degeest oefenen is alles mogelijk

OM MANI PADME HUM HRIH
De nuntm un A4.lokital'oon,

&bdhi*ttuunneibtogat
MEDEDOGEN IS ÀLLEEN ECHT MEDEDOGEN ÀTS HET

Tonglen-avond

ÀCÏEF ]S

'lunchpauze' meditaties

Na een winterslaap gaat op maandag 5 februari
79D6 de Tonglen-avond op het centrum weer vÍul
start. Deze avond is toegankeliik voor iedereen die
bekend is met meditatie en enigszins bekend met
de tonglen-beoefeningen, bijvóorbeeld door het
lezen van hoofdstuk twaalf uit Het Tibetaanse
boek van leven en sterverl over mededogen.
Voor de pauze wordt zitrneditatie beoefend, en
worden kleine sfukjes voorgelezen uit Rinpoche,s
boek Na de pauze worden geleide tonglen-beoefe-

"Rust in NatuotlilL" Grote

VtuJ", J""u Uitg"putte

Geegt"

Iedere donderdag middag in de maanden februari,
maart en april in het Rigpr Cenkum.

De meditaties worden begeleid aan de hand van
het boek van Soryal Rinpoche: 'The Tibetan Book
of Living and Dying". Iedereen is welkom!

ningen gedaan.

De avonden zijn bedoeld voor mensen die regelmatig de oefeningen willen doen. Accumulatie
van àt- en tonglen-uren zijn biivoorbeeld onderdeel van Strooml . De avonden kunnen ook los
van elkaar gevolgd worden.

21 I 3, 28

2, 8 / 2" 15 / Z 221 2, 29 / 2,7 / 3, 14/ 3,
/ 3, 5 / 4, 12 / 4, 79 / 4 26 / 4

nidt

12.30 - 13.30

Data: 5 | 2, 72/ 2, 19 / Z

Pnjs:

n.5,-

Data:

I 2" 4/ 3, 11 | 3, t8 | 3,
25 / 3, 7 / 4,, 75 / 4, 221 4+ 29 / 4

Tii*

19.30 - 21.30

Kosterc

Í\0,-

26

1./

uur

uur

f 7,50 voor minima en degenen die aan de
Stromen meedoen
f 6Q- voor de gehele cydus.

B

/x0
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Open Dag in het Rigpa Centrum
Zaterdag 20 januari 1996, toegang gratis
Deze oPen dag wordt georganiseerd voor mensm die kennis willenmakenmetRigpa en het werk

Programma
Welkom en introductie over Rigpa en het werk

vanSogyal Rinpodre. Erzal inÍormatie worden ver-

stekt over het nieuwe curzusaanbod

en er

wordt

van Sogyal Rinpodre.

Video: 'OÍ.LiÍe, Laughter and Death", van Sky

eerr

Channel, gemaakt ter gelegenheid van het uitkomen van'The Tibetan Book of Living and dying"
lll.1992.
Proefles over meditatie en compassie.

proefles gegwen Het ochtend prqgramma is hebelfde
als het middag programma

fijden
Odrtendprograilrma: 10.30 - 1"2.30 uur
Middagprogramma: 14.30 - 16.30 uur

Jaarlij kse Kerstretraite
De warme maaltiid wordt verzorgd. De meeste
Wel zullen we een aantal huishoudelijke taken

Dit iaar vindt er van woensdag 27 december (de dag
na Kerst) t/m 1 januari weer een retraite in Nederland plaats voor mensen die een paar dagen intensief willen beoefenen, ert niet naar Kirdrheim kunnen
gaarr. Op 31 januari zullen we de gelegenheid nemen
om gezamenlijk de Oudejaarsavond te vierery op
zowel rituele als feestelijke wijze.

verdelen, zoals groente (uit de eigen tuin) smjden,
tafel dekken en aÍwassen.

Praktische gegevens

Tiie

Woensdag 27 december vanaf L4.00 uur inloop
Start beoeÏenine om 16.00 uur
De retraite eindígt op 1 januari na de lundr

Individuele beoefening
Dit jaar is de opzet van de retraite anders dan vorige jaren. Iedere odrtend en avond zlin er gezamenlijke beoefeningen ('s odrtends Calling the Lama,
Hart Soetra en de Dudjom Tersar Ngóndro; 's
avonds Tendrel Nyesel, Vajrakilay+ Beschermers,
Senge Donma en Tara). Verder ziin er in de oótend en in de middag drie sessies van individuele
beoefening 's ochtends twee en's middags een. 's
Middags zullen we ook tijd nemen om te studeren
en uit te wisselen hoe de retraite voor ie verloopt.
Je kunt zelÍ bepalen hoe je de individuele sessies
invult, je zou accumulaties van de onderdelen van
de Ngóndro kunnen doery of veel zituneditatie bijvoorbeeld- Aan het begin van de retraite zal et |;rid
ziin om te bekijken hoe je je individuele sessies
wilt invullen.

Plaats: De Weiist

Pater Pótrus *r aat
TeLA4922-2509

in

Handel

Kosten: f 325,- all in.
Voor mensen met een min. inkomeru f 285,'

?!{fff;utn20
020

oo

-

623i8;022.

december bii het secretariaat, tel.

Het inschriiÍg'eld graag overmaken

siro 353373í' ten name ván RiÉpa5int
22, Amsterdam, dv.v. Kershehaite

dffiU":i:*"at

Meenemen: Meditatiekussen, lakens en sloop,
handdoeh alle meditatieteksten die je wilt gebniiken, studiemateriaal, foto's enzovoorts voor een
altaartie op je kamer.

De Weiist inHandel
De retraite vindt plaats

klooster

21,,

Route: Per trein naar Eindhoven reizen. Daar bus
doet er ongeveer 50 riínuÍen óver. Uitstappen bii Halte Hulze
Padua Dan 100 m terugloperi. Ook is het mogeliik
vanuit Niimegen de-bds (dezelfde lijn 21' te
nemen). Déze doet er viif kwartier over.
Met dó auto iets voorbí1 Den Bosch riiden, afslag
Veshel/Helmond. Lanls de Zuid-Willemsvaart
do6rriiden tot Veehel. Daar even in de richting
van Uáen/Niimeg"ery dan aÍslag Erp- Via Erp en
Boekel richtiíg Flandel. Bij het bord 'gemeente
Handel' is het Rlooster de Wêijst.
Tot sloh in de Weifst mag niet gerookt worden.

in een oud Kapucijner
Handel (tussen Eindhoven en

21 richtine Niimeeen nemen. Deze

Nijmegen), bii een leefgemeenschap van de Ark,

die gébaseerd is op het gedachtengoed van
Gandhi. Vlakbii Lerab Ling ligt íArche, dit is net
zo'n leeÍgemeenschap als de Weijst.
De sfeervolle meditatieruimte is in het achterschip
van het vïoegere kerkgebouwvormt en werd door
de Kapucijner monniken reeds gebruikt voor hun
gezamenlijke diensten, en verder heeft ieder een

èigen kamer (monnikencel) waar je je individuele

beoefening kunt doen.
22
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Binnengekomen
T e b est ellen

bij het s ecret aiaat.

MENTSEEKI{ÁNG
atn lut Tfu etan Medical and Astrological
ln s titut e in Dhm mns al a, In di a.

DAGENDTNZICT{T

Pr oducten

LoongPoe

lnspiraties ooor iedne dag
Dit isde vertaling van "Glimpse after glimpse", het
nieuwe boek van Soryal Rinpoche. Het boek
bestaat uit citaten uit "Het Tibetaanse boek van

fl1950

leven en sterven" en is gefllustreerd met calligrafiën van Sogyal Rinpoche
fl. 39F0

Speciale medische wierook, te gebruiken voor het
slapen gaan. Kalmeert en herstelt de balans in de

windenergie.

Offer

Cassettes

wierook

De geëditeerde cassettes van het bezoek van
Sogyal Rinpoche jongstleden zijn aangekomenzullenzo snel mogeliik gecopieerd worden voor

f113"50

Odrtend wieroolg speciaal bestemd voor de
offerande voor en tijdens de beoefening.
Tibetan Herbal

Tea

degen die ze besteld hebben.

fl 8,00

Nieuwe snel-copieerder
Er is een nieuwe snel-copieerder voor cassettes
aangeschaft. In het verleden kregen we soms
kladrten over de kwaliteit van de copiën" maar we
hopen dat dit nu van de baan zalzijn Het nieuwe

IGuidenthee tegen verkoudheid, griep, asthma en
andere aandoeningen van de luchtwegen.

Medical

Spices

fl

9,00
Een kruidenmengsel om te gebruiken tijdens het
koken (10 minuten meekoken). Voor groente- en
vleesgeredrten en in de soep. Verbetert de spijsvertering en regelt de warmte in de spijsverte.

apparaat kan van één origineel drie copiën maken.

Dlt zal de Winkelwerkgroep in de toekomst, bij
grotere bestellingen, in de gelegenheid stellen snel
veel tapes te maken en op die manier het onderricht van Rinpoche beschikbaar te stellen.

ringsorganen.
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ADVERTENTIES
\A,EEKENDTHANGI(A
SCI{LDEREN
De thangka schilderes Marianne
van der Horst zal in het nieuwe
jaar, bij voldoende belangstelling,
één oÍ twee thangka schilder
weekenden geven.

Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven bij Charlotte Lange (tel.
020-6658626) en krijgen teziinertijd meer inÍormatie opgestuurd.

voor de Rigpa-NieuwsbrieÍ
Taken:

GEVRAAGD:
TWEE BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKERS (MA/)
Rigpa zoekt twe nieuwe uijwilflgers

- opmaak, vormgeving m.b.v.

voor de boelhouding.

GEZOCHT:
EINDREDACTEUR MA/

Quark-Xpres (na inwerkperiode)
- samen met andere redactiele-

den: redigeren (puntjes op de

i

zetten)
- verzendklaar maken
- het aÍdrukproces begeleiden
- in samenwerking met het secretariaat: verzenden

DAGPO RINPOCHE

Aantal uur: per NieuwsbrieÍ

Kadam Chóling organiseert in
1996 lezingen door Dagpo

ongeveer zeven hele dagen (de
NieuwsbrieÍ komt drie maal per
jaar uit). Graag willen we minimaal een jaar een beroeP kun-

Rinpoche:

Op 20 en 21 januari een weekend in Rotterdam over Dood,
bardo en wedergeboorte; op 23
en 24 januari geeÍt Dagpo
Rinpoche een inwiiding van
Lama Tsong Khapa, in de
Keizersgracfrtkerk i n Amsterdam

Er is vertaling in het Nederlands.
Voor inlichtingen: Elly Hendriks
0299-681356/ Lan Tioa 0299€9693i Wim Mual 020-6r''746561
Aldi Niemeyer 0180-41 7951.

B)Opstellen kwartaaloverzichten
Ovezicfrt honden over kosterubaten
Debiteuren administratie bijhouden

Financieel jaarverslag schrijven
De boekhoudkundig medewerkers

Voor reacties: neem contact op
met het secretariaat: Eric

zullen samen met de penningmeester van het bestuur, Daan
Meerburg, deel uit gaan maken
van de werkgroep Financiën en

Soyeux.
Graag voor 15 januari '96.

Beheer.
Vereisten : enige bekendheid met,

nen doen op deze eindredacteur.

en plezier in boekhouden, nauw-

;

op 27 en 28 januari geeÍt hii
lezingen over Kennis van de
Geest (Lo.Rig), in Amstelveen.

Functieomschrijving:
A)Wekelijks bonnen rubriceren
Wekelijks kas opmaken
lnvoeren kasboek en giro-aÍschriÍten in computer

keurig kunnen werken.

GEZOCHT:
REDACTIELEDEN
Hans Sleeboom heeÍt zich uit de
redactie teruggetrokken. Om het
team nu te versterken ziin we oP
zoeknaar mensen die regelmatig
voor de NieuwsbrieÍ willen schtii-

De functies gaan in op 1-1-'96,
voor de periode van minimaal 1
jaar. Geschatte tijdsinvesterÍng : 1
à 2 dagdelen per week. Als ie geih-

teresseerd bent, neem dan voor
15 januari contact op met Daan
Meerburg, 050-133441, of NYnke
Valk, 020-686022.

ven.

OPROEP 'KUNSTNUMMER'

Voorbeelden:

Nieuwsbrief is: KUNST

bezoeken;
- vertalingen van ondenicftt;
- boekbesprekingen;

Het thema van de volgende

ledereen die een korte kunstuiting in die NieuwsbrieÍ wil Plaatsen is van harte uitgenodigd. We

dachten zelÍ aan: gedichten,
songteksten, tekeningen, Íoto's,
korte verhalen. Enige relatie tussen deze korte kunstuitingen en
de dharma is wenselijk.

Reacties graag voor 15 ianuari
'96 sturen naar de NieuwsbrieÍredactie op hetzelÍde adres als

-

verslagen van RinPoche's

- interviews;etc.

Voor reacties: neem contact op
met het secretariaat/ Eric
Soyeux.

Graag voor 15 januari 96. Als je

alleen zo nu en dan iets wilt
schrijven, dan ben je ook van
harte welkom.

het Rigpacentrum.
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GEZOCHT:
LICHT EN RUIMTE
ln juni ben ik aÍgestudeerd aan
de kunstacademie in Groningen.
Nu wil ik mijn kunstenaarschaP
en DharmabeoeÍening verder
gaan uitbouwen vanuit
Amsterdam. Wie kan m'lj helPen
aan Woonruimte (voor twee Per-

sonen) en/of atelierruimte?

Mocht je iets weten, bel me dan.
Menno Bijleveld : 050-31 83069
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INTERNATIONAAL
I\I-IEUIryS
Retraite in Dzogchen Beara
Gebeden sponsoÍen
Zoals jullie wellicht weten zijn in Dzogchen Beara
een tiental mensen voor langere tijd in retraite,
waaronder drie Nederlanders. Karel is deze zomer
tw.e{e iry ingegaan. }an-Karel en Juqgen zijn
-zin
in
september begonnen. We hebben gefróra ait
het goed met de drie Nederlanders gaàt. De retraitegangers hebben weinig contact met de buitenwe_
reld, alleen_ via post en één tussenpersoon.

Incarnatie van Ditgo Khyentse
Rinpoche gevonden

Daarom vinden de rekaitegangers het fiin om zo
nu en dan iets te horen van de sangha Ook als je
een keer een Tsok wilt sponsoren, en/of voór
iemand gebeden wilt laten doen" dan is dit van

Op 23 november kondigde Trulshik Rinpoche, de
lama die het dichtst bij Dilgo Khyentse funpoche
1t9nd,3an dathijde jongste zoon van Chokling
Rinpodre heeft herkend als de incarnatie van
Dilgo Khyentse Rinpodre. Chogling Rinpoche is
de tweede zoon van Tulku Orgyen Rinpoche.
_Chogli"g Rinpodre's oudste Uroer is CtrOtgi
Nyima Rinpoche, auteur van onder andere The
Union of Mahamudra and Dzogóen'. De hele
familie vanTulku Orgyea die ten Noorden van
I(athmandu een klooster heeÍt, had een heel nauw
contact met de vorigeDilgo Khyentse Rinpoche.
Bovendien bestaat er ook een sterke verbinding

harte welkom. Schrijf dan een briefje naar

Dzogchen Bear4 Garranes, Allihies, Weát Cork.
Een fax sturen kan

ook \UgSï-ZTngln

Een nieuw Rigpa cenfi:lrm in par[is
Rigpa is uit Rue Burq nummer 22 gegroeid. In dit
centrum zijn alle grote meesters gewees! zoals
Rinpoche, KaIu Rinpoche, Dilgo Khyentse
Fai"+
Rinpoche, Sakya Trizin, DZogchen Rinpoóhe en

Penor Rinpoche. Het was oók de plaàts waar
logyul Rinpoche voor het eerst in frai*rryt lesgaÍ.

tussen de KlryentseTulku's de Kongtrul Tulku-s
en de Tulku's van Chogyur Lingpa. ln de tijd van

Door de toenemende belangstelling voor

Jamyang Ktryentse Wangpo pladrtenzij vaak
satnen terma's te ontdekken.

Rinpoche's werk is het centrum te klein gefuorden.
Men heeft nu een nieuwe plek gevondm in tret rude ar:rondissement, vlak bij mètro Nation. Het is

een gebouw van drie verdiepingery in totaal zeshonderd vierkante meter. ninpocfre heeft een aantal leraren geraadpleegd en zij zeiden dat deze

De Nieuwe toewijding
Zm.ls oelen oan jullie reeils wetentuefi Rhpxtte de
Toattijding enigszins aoryepast. Dezt oertalkg is meer
ooereankamstig aan de Tfuetaanse tekt.

plaats ideaal is. In een brief aan de Franse sangha
zegt Rinp-oche d,at hii hoopt dat hier een omgeving
gecreëerd wordt waaÍ een ieder ondersteuning
kan
lnde+ inspSatie en raad om op waaractrtigé
wijze het spirituele pad te volgen en het te integrê
ren in het dagelijks leven.

Mogen door de kradrt en de waarheid van deze
beoefening:
Alle wezens geluk ervaren en de oorsprong
van geluk;
Mogen allen vnj zijn van lijden en de oorsprong

van lijden;
Mogen allen nooit gescheiden zijn van het
grote geluk dat rrrij is van lijden;
En mogen zii allen in gelijkmoedigheid leven"
wij van begeerte, afkeer en vooroordeel.
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Lij st van activiteiten
Voor de beoefening van Tsoks moeten deelnemers overdracht hebben onwangen van desbetreffende
beoefeningen (minimaal Guru Rinpoche initiatie of weleens een Tsok met Rinpoche gedaan hebben)
om te kunnen participeren. Alle deze activiteiten vinden indien niet anders aangegeven plaats in het
centnm. Advias voor beoefening van Sogyal Rinpoche!!! : de periode van nu tot Kerstmis is belangrijk voor beoefening.Zie de vet gedrukÍe Ninnen! á

rt

D ecember

Za

16

7n

L7

Start periode van intensieve beoefening Am2ldecoudere studenten: Tendrel Nyesel, vajrakilaya, Tara en Senge Dongma
Nieuwere studenten: zitmeditatie, tonglen, Vajra Goeroe mantrq Ngóndro
ïendrel Nyesel Tbok, 19.00 uur, Amsterdam ( niet 17.fl) u" zoals aangegeven)
Iioeddhadag en Beschermersdag Tendrel Nyesel Tsok, 19.fi) uur
Start Retraite in Handel
Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel Tsok, 20.00 uur in Handel

Do 2l

Di

26

7n

3L

Ianuari
Nieuwjaar, na de lunch einde van

Ma1
Wo
Ma

10
15
L6
V/o 17

Di

7-a 20

Zo

2L
V4

Wo
Do 25

7A

Di

?A

30

de retraite

in Handel

Start Stroom 1, blok I in Groningen
Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur in Amsterdam
Start van Stroom 1, blok 1, 19.30 uur in Amsterdam
Start van Stroom 1, blok 2, L9.30 uurin Amsterdam
open Dag, 10.30 uur - 12.30 uur of 14.30 uur - 16.30 uur in Amsterdam

Landelijke boekcursus, 10-30 uur in Utrecht
SArt van boekcursus, 19.30 uur, NSTG, Prinsengracht 200 in Amsterdam
Start van boekcursus,lg.3o uur in Amsterdam
Start van Stroom 2, blok 2 in Amsterdam
Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur, Amsterdam

F e bruaru
Meditatie
O

Ma1
Wo7

Do8

Wo 13
Ma 19
V/o 28

Ma4

Start

en tonglen avondcyclus, 19-30 uur' Amsterdam

Verjaardag van Longchenpa,InL beoefening 10.fi)u.-1230u. / 14' 30u'-17'Ulu'
Start Lunchpauze meditatiecyclus, 12.30 uur - 13.30 uur in Amsterdam
Dakini's dag, Tendrel Nyesel Tsok, 19.00 uur' Amsterdam
Tibetaans Nieuwjaar,Intensieve beoefening 10.mu.'12.30u' en 14' 30u"17'fihr'
Goeroe Rinpoche dag, Tendrel Nyesel lbok, 19.00 uur, amsterdam
Dharmawi"ia"g, Intensieve beoefening f0.mu.-1230u. en 14' 30u'-17'fi)u' (o'n)
Meditatie en tonglen avond, 19-30 uur, Amsterdam

in
De ,Medi:taÍin en tonglcn' avondcn vinden in februari, maaÍt en april iedere maandagavond
april op
en
februari, maaÍt
Amsterdam plaats. OË open 'Lunchpauze meditatics' vinden eveneens in
L215,2715, L0l6'
iedere donderdagmiddai plaats. Verdere Tsokda.ta !412,2912,1314,?f,14,
info: z'eblz' 19'2O,2I'
Op woensdag 6 maart Ëgi"t een nieuwe boekcursus in Groningen. Voor meer
26

