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De retaite in Kirchheim, Duitsland w(N geconcen-
treerd rondom de eerste die prunten van Lojongt, het
trainen van de geest in mededogen, en van hieruit
stroom.de de inspiratie van Rinpoche. Het volgende
onderricht huam op toen Rinpoche les begon te geven

over Absolute Bodhicina, in het bijnnder over de
slagzin: "Beschouw alle dharma'f als een droom"
Een meer volledige tekst van het onderricht over Bod-
hicitta (punt twee van Lojong) is te bestellen in lrct
centrum. Aan de voorbereiding van beide tel$ten is de
grootste zorg besteed, maar Rinpoche heeft hern niet
zelf nagelcelcen Vertaling Tinelce. Peeters-

Alles wat je in je leven errraart is louter herinneing.
Als er bij mensen met diepgewortelde psycholqgische
problegren iets wordt losgemaalct, draaien ze soms he.
lemaal door. Wat er geburt, is dat ze in hun herinne'
ring terugfteren runr een sterke ervaring vztn verdriet,
van een gemis dat ze voelerq en dat hun hele waarne'
ming hierdoor wordt vervormd- Ze prolekeren de,ze

herinnering op elke situatie. Op dezelfde wijz-e ae je,
wanneer iemand je pijn heeft gedaan of verwond heeft,
alles door de ogen van dit verdriet.

Ik hoorde een verklaring over wiutrom een seriemoor-
denaar deed qat hij deed Het schijnt dat'. er rn z:ljn
jeugd iets was gebeurd en dat hij zich daarin

RignNieuwsbrief

Ervaring is louter herinnering
Sogyal Rinpoche, Kirchheim,30 december 1994
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vastgebeten had. Vervolgens verwisselde hij deze illu-
soire herinneriag met de vierkelijkheid en projeldeerde

hem op elke situaie. Hij malce de oorspnonkelijke
pijnlijke plek die zijn verdriet veroorzaakte, maar pak-
te het verkeerd op en projelCeerde het. Dit is iets waar
uE ons zeer van beqnrst moeten zijn.

Het is aardig als je "alle dharma's als een droon" kunt
beschouwen wanneer je je goed voelt , tnaar het zou nog
veel beter zijn als je dit beseft wErrneer diepe emoties
en pln naar boven komen. Op zo'n moment kun je er
een begin mee maken jeznEte genezrln. Als je bese,ft

dat het niet echt is, niet nu gebeurt, maar slechts de

herhaling van een herinnering is, zul je het niet op
mensen of situaties gaan projelteren. T-obn er een ge.
neziqgsproces op eang komen.

Als we zouden besefren dat alles wat we in het leven
ervzfen louter een herinnering is, zou dit zoveel hel-
pn. Zie je, we verzarnelen herinneringen, je zou kun-
nen zeggen daf. dge ons karma vormen, want als we
onszelf zuiveren, zuiveren ve herinneringen of gevoe-

lens die we over gebeurtenissen en situaties hadden.

Op &n wijze komen lve met onszelf in het reine, ver-
z)enen uE ons met onszelf en is er vergeving De eer-

ste st4 is: "Alle verschijnselen zijn als een droom".
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geurcon. Op dezelfde wijze is mededogen de natuurlij-
ke uitstrating van de wijsheidsgeest van de boeddha's.

Als je de wijsheid van leegte bese& shunyata, komt
mededogen op een natuurtjke wijze op. Het is zaak om
bwen concepten uit te stijgen.

Als je een besdkrijgt van het absolute, lcun je het leeg-

te noemen, of Boeddha of God- Het maekt niet uit wel-
ke naamje eraan geeft, zolangje het maar goed hebt.

Als je je meer op je gemakvoelt wanneerje er de naam

God aan geeft is dat pnma als je maar niet vasthou&
aan het concept God. Msschien ken je de uitdrukking
'Welke naam je een roos ook geeft, hij ruikt even
zoet'. Welke naam je leegte ook geeft, zij ruikt net zo
zoet, of welke naam je ook aan God geeft, hij ruikt net
zo z,get.

De boeddhistische benaderinggaaf. a$ld via de directe
erraring het onmiddellijkg directe zien. Daarom is de
zuiverheid ervan niet efhankelijk van concepten. Ivlaar
ook in boeddhistische landen zoals Tibet volgen gewo-

ne boeddhisten zekere concepten. Dat is normaal en

ook toegestaan, want niet iedereen heeft de realisatie.

lvlaar het is niet het uiteindelijke zicht - er valt meer te
realiseren. Als je boeddhavormen visualiseerl besefje
ook dat de geest die visualiseert en de boeddhavormen
een zijn. k z,in niet gescheiden. Dat besef is echter
niet genoeg als de geest het besdvan de leegte niet
heeft. Want dan wordt het visualiseren van de boed-
dhavorm eenvoudig het scheppen van nog een ftntoom
om gehecht aan te raken of een *eer voor te

ontwikkelen. Daarom moet je eerst de leegte vm de

geest besefren - van daaruit ontstaat mededogen. Zijne
Heiligheid de Dalai l.cmraprax over het fundamentele
zicht altijd als de eenheid van leegte en meddogen.
Dit is het zicht'van het lvtatnSanaboeddhisme.

Wanneerje dit bese,ft,pas het dan toe. Je pijn en je lij-
den is slechts een herinnering Iemaad zei tegen me:
ulkben bang om in mijn hart te hjkenu, maar qtat je in
je hart vin& is slechts een herinnering een droom.

Dit soort onderricht neemt de intensiteit en de pijn
weg Waar komt de plin vandaan? Van het vastgrijpen.
Naarnrate de ptjn en het verdriet minder unrden, kun
je door het mededogen steeds directer naar de dingen
kijken. Dit geeft je moed Je larnt het op jezelf toe'pas-

sen" maarje kunt er ook anderen mee helpen - je clien-
ten, je vrienden, iedereen. Als je dit onderricht en dit
zicht in je hart met je meedraag! heb je de wijshetd,
het inzicht en de kennis waarmee je mensen kunt hel-
pen. Dit is "het grote lvapen van mededogen".Nfi

Noten:

1. Lojong is het basisonderricht over het ontwilikelen vm
compassie in hef l{ahayma, een complefe cyclus va onder-

richt dat voortkomt uit de Kadampa tradittie, waar de Geluk-
pa traditie van hef Tibetams boeddhisme uit voort is
gekomen.

2. Dharma is het onderricht va de Boeddha. In neer alg+
mene zin en in deze contort befekent hef: dat wat verschiint;
alle fenomenen.

RiglaNieuwsbrief Juni 1995
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Sogpal Rinpoche zeEzngl: "Als er iets is uat je raakt
in mijn onderricht of bij het lezen van mijn boeh &n
is dat Goeroe Rinpoche". Hoewel de inspiraie van
Goeroe Rinpoche dus de bron is, is dit niet altijd expli-
ciet. In de Studie- en Beoefeningbijeenkomsten in Am-
sterdanr is door &zngenaarndelofirsgroep die hiertoe
is opgericht een begin gemaakt met het formuleren van
wie Goeroe Rinpoche is, en welke principes hiibeli-
chzmt. De Lotusgroep ziet het ds volgt:

Goeroe Rinpoche belichaamt de volgende principes:
r het compromisloze, openbrekende principe van de

Yaya(ae ook Nieuvrbrief 3 van'94);
r het transformerende, indringende principe van de LG

tus (zie ook Nieuurebrief 2 wan'94 en Nieuunbrief I
van'95);

o de niet veroordelende, fundamentele erkenningvan
onze were natuur.

Op het pad naar de realisatie van onze wate natuur, zul
je een vijftal aspecten ontmoeten:
o het ontwikkelen vanvertrouwen" het nemen van

toevlucht;
o het ontdekken van de fundamentele goedheid in je

zelf, Bodhicitta;
o transformatie en genezing,
. wijgevigheid, een houdingvan niet-grijpen;
r het verenigen met je oorspronkeldike nafirur,

goeroe-yoga.

Deze drie princrpes en vijf aspecten vindje in alle be'
oefemngen terug, of het nu meditatie, hetbeoefenen
van mededogen, de Ngtindro of sadhane-beoefening

betreft. Je zou kunnenzeggen da iedere beoefening
compleet in zichzelf is. De ene beoefening is dan ook
niet beter, ofverder gevorderd dan de andere. Het be-
langrijkste is datje een beoefening vin& die bij je past,

en die heel erg eigen wordt. In het nieuwe curriculum
z,al er meer persoonlijke tlegelei.ling zijn om je te hel-
pen deze te vinden, bijvoofteeld door middel van
interviews.

Verschillende sangha's en een gezanenliike
beoefening
In het nieuwe curriculum is het de bedoeling meerdere
sangha's te vormen, een ontwikkeling die eigenlijk at
gestart is. Er komen een Soetra ldatrayana cangh4
waarin de beoefeningnan meditatie en tonglen centraal
staan, en een Tantraldahalrana sangh4 met de nadruk
op Vajrayana en Dzogchen.
Aan de ene kant wordt dus gestimuleerd dat mensen
die dezelfde beoefening doen, een sanghavormen, aan
de andere kant is het ook de bedoeling dat we 6dn grote
sangha blijven. Daarom is nagedacht over e€n gez&
menlijke beoefeningwaarin de eenheidvan de hele

sangha tot uitdnrkking komt. Zo'n beoefening moet
eenvoudig doch Cnepgaand^jn" en karalder hebben. Je

lrunt qivoorbeeld denken aan stille meditatie dgewis-
seld met het zingen van de Vajra Goeroe mantra- Iede-

re beoefenaar kan hier met zijn eigen beoefening aan
meedoen: een meditatiebeoefenaar kan shematha beoe
fenen en zijn meditaie regelmatigverfrissen met het
z.tngenvan de mantra Een compassiebeoefenaar doet
tonglen, en het zo nu en dan zingenvan de mantra
help hem of haar in contact te komen met zijn zachte
plet of met het kanaliseren en trandormeren van eme
ties. Een Va{raSana-beoefenaar reciteert in stilte de

mantra als onderdeel van de goeroe-yqga ofsadhana
en wisselt dit dmet het hardop zingen van de mantra
Een Dzqgchen-beoefenaar velblijft in de staat van Rig-
pa. enverdieprt deze door het zingen van de mantra

Integratie
Als het onderricht en de beoefening een hsis in je vin-
den en tot leven komen dan zal je je, zoals Rinpoche
zEg| als een goed mens gaan manifesteren - er veran-
dert iets in je persoon. Idaar de rijkdom van wijsheid
en mededogen van het onderricht kan ook tot uitdruk-
kingworden gebracht door een omganingte credren
die ieder steunt in zijn of haar spirituele ontwikkeling
We lrrnnen l^rl.gra-mrm.aer zeker een ondersteunende
spirituele cultuur creEren, met Goeroe Rinpoche als

uitgangspun! die uitdrukkinggeeft aan de drie princi-
pes en vijf aspecten. Om dit te doen hoeven we alleen
maar in de spiegel te kijken en te zien wie we z[in als
spirituele groep, als sangh4 en dat te bevestigerq uit te
vergroten en te exploiteren. En dit hele proces, van het
daadwerkelijk gaan belichamen nan het onderricht en
de beoefening tot het scheppen van een ondersteunen-
de en stimulerende omgeving de Goeroe Rinpoche cul-
tuur, dit is in feite wat bedoeld wordt met het curricu-
lum. !

RiglaNieuwsbrief Juni 1995
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BAND 2:
Meditatie. de 7 punten van de meditatiehoudingvan
Vairochan4 de 9 stadiavan shamata en obstakels voor
vipassena;
Reflectic: de zes bardo's, de nidana's, "de 12 schakels
van onderling fiankelijk ontstaann, het levenswiel,
verdiepingvan de vier gedachten;

Compassie: Lojong "de trainingvan de geest in 7 pun-
ten", de llart-soetr4 confessie. en verz@ningerituelen,
Ongehrk en geluktrandormeren tot het padvan
verlichting
Devofie (optioneel): goeroe.yoga verdiepen, Vajrasatt-
vabeoefening, Sama:ra verdiepingvan de drie yana's.

Beoefening en retraites:9 dagen Lojong-retraite en
een 9 dagen meditatie retraite. Band2 bestaat uit ll
weekenden en een zomerretraite met Sogral Rinpoche
in Lerab Ling (mogelijkheid tot het nemen \xan toe-
vlucht en de bodhicittagelofte).

BAND 3:
Medinfie: verdiepen shamata en vipassan4,
Reflectie: verdiepen van de flart-soetra 91ana's, uiter
lijke Ngondro uit Kunzang Lamai Shalung en Long-
chen Nyingtif
Compassie: de 37 beoefeningen'van de bodhisath/4 de

stadia's van het bodhisattva,-pad "10 Bhumi's,
Bodhicaryavatara;
Yajrayana (optioneel): Diidjom Tersar Ngondro, de ter-
ma traditie, Calling the Lama from Afar, de Dzogchen
lijn rran overdracht, Tar4 introdrctie Vajrakilay4
Windpaar4 de 3 kaya's, de vijfboeddh*milies.
B eo efening en rdraites: 9 dagen lvfadhyamika-retrai-
k, 9 dagen V $nymalisualisatie'retraite, helpen aan
boekcursussen, studie en beoefening groepen vormen"
dBlijlse Ngd,ndro beoefening Band 3 bestaat uit
lG12 weekenden.

BAND 4:
Hier vindt vindt een verschuivingplaats naar het
Y ajrayana- en Dzogchen-pad.
Longchen Nyingtik Ngiindro, Lama Sangdtr, Tendrel
Nyesel, Rigdzin Diip4 Tsolq beschermers, NarakKong
Shalq Tsik Sum Ne Delg Yeshe Lama introductie.
Beoefening en retraites:3 maanden retraite, starten
met Ngondro accumulatie. Band 4 duurt I d2 jaar.

BAND 5:
Lange Vajrakilaya sadhan4 phona, cho, innerlijke
Dzogchen voorbereidingen, trekchri, tsalung (innerlijke
yoga).

Beoefening en retraites: afinaken Ngondro en Sadha-
na- accumulatie. Band 5 &urt ongeveer 3 jaar.

BAI\D 6:
Thigl6 Gyachen, uiterlijke Dzogchen voorbereidingen,
retraite in het donker, Bardo's, Titgal.

Beoefening en retraites: tweede 3 maanden retraite,
duur: x aantal levens.
Toelichting
Voor alle banden geldt dzd. de t[id die ervoor is aange-

gwen de minimale tijd is. Men kan een bandbijvoor-
beeld ookblijven volgen en steeds herhalen of er les in
gaan geven. Ook kan je besluiten alleen tonglen-avon-
den en weekenden te blijrren volgen. Het is dus niet
verplicht door te stromen naar een volgende band. Een

ander voorbeeld is: je uitsluitend op de Maha5ana com-
passiebeoefening toe te leggen en dat steeds verder te
verdiepen in band 3, bjvoofteeld door qp een gegeven

moment in band 3 les te gaatr geven.

Een van de aspecten van het curriculum die nog open

staat is licbaamswerk! Iets v/at in het Westenbelang-
rijker gevonden vor& dan in Tibet. Gaan we eenvou-
dig Rig*lichaamsr Erk ontwilikelen of gaan we ge-

bnrik maken van al bestaande tradities zoals Chi Kung,
Kum Nye, enzovoorts?
Een ander aspect is de wijze waaf,op oudere studenten
geholpen moeten worden met de herbezinning en de
plaats waar zij het beste in de training lunnen stappen.

Het aantal gevolgde retraites, ewaring met beoefening
en dharmakennis zullen daaftij een rol spelen.

Het is mogelijkvoor studenten om op een gegeven me
ment een formele keus te maken voor Sogral Rinpoche
en voor zijn onderricht en daar uitdrulilcing:!,an te ge-

ven door middel \ran een vaste maandelijkse donatie
voor de ondersteuning van zijn werk Het is nog niet
fuidelijk of deze keus op een bepaald moment in de

training een voorwaarde wor& voor meer onderricht en
training Wel is het inderdaad z.o datrn het Vajrayana
onderricht de mate van wilblijvendheid minderwordt
naarmate men het @ langervolgt. De leeding en de

leraar gaan een diepe persoon[jke binding aan.

Slot
De training is wat betreft de inhoudelijke kant nog het
meest uitgewerkt. De methodologie en de praktische
uitwerking zullsn qfhenkelUk zijn van de omstandighe'
den in elk land- In het najaar alle landen zullen in ie.
der geval met band I beginnen. De voortgang rran en
ontwikkeling in het proces worden zovel door het In-
ternationale Team van Studie en Beoefening gevolgd
als door Sogfial Rinpoche zelf.
Het curriculum behelst nogal uat veranderingen. In de

pralctijk zal blijken hoe het nieuwe curriculum werlt
en wair het nog bijgeschadd moet worden. We hopen

dat het curriculum ertcr-zalQidragen dat degenen die
geinspireerd zijn geraakt door het onderricht van So-

ryal Rinpoche, een maniervinden orn deze inspiratie
te verdiepen en te continuerer, en dat we zo meeuer-
ken aan het cre6ren van een duurzame Westerse boed-

dhistische haditie.f.

RignNieuwsbrief Juni 1995
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niet te veel het accent op kennis te leggen. Ik hoef
nietilles direct te begrUpen. Met name de Tibetaanse

riten en mantra's komen me nqg wel eens exotisch
voor. Maar ik gun mrjzelf nu rustig de tijd om eens te

errr'aren wat het met me doet. Per slot van rekening
heeft mijn innerlijke leraar me niet voor niets nu al tot
hier gebracht... Ik verwacht drs voor mezelf: een hel-
derder zicht op en ervaren van mijn ware nafiiur, meer

innerlijke ruimte en mededqgen. Mede door de deer
van liefdevolle acceptatie, verkies ik daarom Rign als
mijn groeicentrum.

0

G@
Oscar Rdmer
Ik heb eind vorig jaar brj de Rign-meditatiegroep in
Groningen een cursus gevolgd over hetboekvan Sogr-
al Rinpoche. Via een vriend die al langer bj Rign be-

trol<ken is, kwam ik op de hoogte van het bestaan van
de boekcursus.

Door Eic Soyew, met dank aan Bert van Baar voor
het notuleren van de uitleg van Eric.

In de vorige aflevering rran onze serie Iconogrde van
het Tibetaans boeddhisme hebben we Goeroe Rinpo-
che, de hddha voor deze tijd , besproken. Ter &is-
seling volgt nu een stuk met praktische aanwijzingen
over het inrichten van een altaat en het aanbieden van
ofrerandes. De basis voor dit stuk wor& gevormd door
notulen van een aantal bijeenkomsten van het Studie &
Beoefeningleam.

Inleiding
In de paragraaf over inspiratie, (hoofdstuk 'Meditatie'
in Het Tibeaanse boek van leven en sterven) beschrijft
Sogal Rinpoche de noodzaak om een eigen plek in je
huis in te richten die gewlid is ,an je beoefening Zo
schep je op een eenvoudige manier een spirituele om-
geving in je huis waar je als je niet geihspireerd bent,
toevlucht kan nemen. Een plek die doordrongen raakt
van de inspiratie vanje beoefening die een steeds ster-
kere deer cre6ert.

Het altaar
Het inrichten van een altaar op zich is natuurlijk een

hele persoonlijke aangelegenheid. De ene persoon zal
zijn altazr eenvoudig willen houden en bijvoorbeeld
een verstilde lege Zendeer willen creEren" een ander
zal njn altaar volzetten met kleine fotoofes, beeldjes

en snuisterijen met een persoonlijke betekenis, weer

Handleiding voor het inrichten van een altaar

en het aanbieden van offerandes

De cursus is me goed bevallen- Vooral de stry voor

s@ inteiding in de zitmeditatie sprah me aan. Ook

vond ik & aaru.ot tot beoefening van tonglen erg ple-

zierig. Ik zou wel meer tantrische rituelen zmls man-

tra's en visualisaties willen leren gebnriken.

Ik ben na de cursus de meditatiebjeenkomsten gaan

bezoeken omdat ik daarmee mijn meditatie wil verdie'
pen. Ik heb het gevoel dat de meditatie krachtiger is als

ik haar in een groep beoefen. En het is een fijn gevoel

niet alleen te staan, maar ook anderen op dezelfde weg
te weten.
Heeft het beoefenen van meditatie een (positief) effect
op mijn @elijks leven? Ja Ikben asieljurisq heb met
veel b€schadigde' mensen te maken en werk onder gre
te druk Nu ik elke dag voor mijn werk een half uurtje
mediteer, merk ik dat ik ontspannen en met plezier
werk. Ook met mijn collegas kan ikbeter omgaan.

Wat miin verwachtingen en plannen aangaat; ik wil
mij stap voor stap verdiepen in het Tibetaanse boed-

dhisrne en in debeoefening daarean. Daarvoor maak ik
graag gebruik van de mogelijkheden die Rigpa biedt.4l

een ander zaljuist hele grote foto's van leraren en grote

boeddhabeelden inspirerend vinden.
Vanuit de Tibetaans boeddhistische wijsheidstraditie
bestaan er bepaalde aanwij'ingen waar je op lunt let-
ten om, binnen het kader van je eigen stijl, de gewiljde

sfeer in je kamer te vergroten. Iedereen die in India of
Tibet gelreest is, zal gevoeld hebben hoe altaren in
kloosters en huizen van lama's oflekenbeoefenaars een

hele sterke deer kunnen overdragen, hoe slordig of
volgestouwd ze soms ook kunnen lijken.
Hoe mooi je je altazr ook imicht, of hoe heilig de relie'
ken ook zijn die je misschien heb( het belangrijkste
voor de atmosfeer is dagelijlse beoefening en dagelijk-
se zorgv@r het altaar.

Het is gebruikelijk dat op boeddhistische altaren gmt-
bolen van het lichaam van de boeddha's (foto s ofbeel-
den), van spraak van de bddha's (teksten zoals soe-

tra's) en van de verlichtingsgeest (Stoepa) aanwezig
zijn. In het Vajra5ranahddhisme nemen Seeldingen
van leraren (die tenslotte onze levende verbinding ziin
met de Dharm4 de vaarheid) een prominente plaats in
op het altaar omdat zij ons op een heel directe manier
kunnen inspireren. Gebruikelijk is om de afbeeldingen
die het Dharmakaya (het absolute, het vormloze) voor-
stellen zoals Samantabhadra ofVajradhara de hoogste
plaats te geven. Daaronder kun je de afteeldingen die
het Sambhogalsya (de dimensie van pure energie, pure

manifestatie) voorstellen, zoals de vijf DhSani Boed-

dha's, Vajrasattv:a Tara enzovoorts, plaatsen en

Rign Nieurrrrebrief Juni 1995
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Twee boeddhistische lezingen in Amsterdam van

Dzogchen Khenpo Chosga
over

Thema:
I)atum:
Plaats:

leegte en Dzogchen

henpo Chosga van het Dzogchen klooster in Kham, Oost Tibet, is geboren in 1965 sn
studeerde van jongsafaan in het beroemde Shri Singha Instituut, dat bij het Dzogchen

behoort. Vanwege zijn bijzondere kwaliteiten werd hij al op jonge leeftijd tot
Khenpo (leraar) benoemd. Hij gaf al enige jaren les in het Dzogchen klooster n Zrrrd India en
is nu de leraar in Kah-Nying Shedrup Ling, het klooster van Choskyi Nyima Rinpoche in
Baudhanath, Nepal. Khanpo Chosga bezoekt Amsterdam van 16 tot 20 juni tijdens zrjn
rondreis door Europa

Leegte
Zaterdilg 17 juni
NSTG
Prinsengracht 200

Dzogchen
Maandag 19 juni
Shambala Centrum
Lste Jacob van
Campenstraat 4
Toegang: fl. 15,-Tijd: 20.00 uur,

De lezingen zijn in het Tibetaans en worde,n in het Engels vertaald. Voor meer informatie kunt
u bellen met 020-684L460.



TRAINING THE MIND IN COMPA^S,S/ON
the Kadampa Tradition
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KYABJE GOSOK

Zijne Eminentie Kyabje Gosok Rinpoche, abt van de kloosteruniversiteit Sera Me in zuid
lndia, geeft op zaterdag 24 jtni een uniek onderricht over het ontwikkelen van mededogen,

belicht vanuit de Kadampa traditie.
De eerwaarde Kyabje Gosok Rinpoche is de huidige eminatie van een reeks grote boeddhistische
leraren. Hij is o.a. een incamatie van Longchen Rabjampa, een van de grondleggers van de

Dzogchen leer en ook van Rigzen Lhungsel Nyrngpo, een grote Nyrng-" leraar. Op zeer jonge
leeftlid werd hij herkend als incamatie van de voormalige Gosok Rinpoche e,n geinstalleerd op de

troon van het Lithang klooster in Tibet, waar hij zijn studie boeddhistische filosofie begon. Toen
hij tien jaar was grng hij naar Lhasa waar hij in het beroemde Sera klooster zijn opleiding filosofie
en metafysica vervolgde.

De lezing is in het tibetaans en wordt in het engels vertaald.

Datum:

Adres:

Aanvang:

Entree'.

Inlichtingen.

Zaterdag24 junr
NSTG Prinsengracht 200 Amsterdam
20.00 uur
12,50
Rigpa 020-6238022
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altaar staan opgesteld besprekerq doen we dat altijd
vanuit het gezichtspunt van het altaar. Omdat we ons

meestal tegenq/er een altaar bevinderu is rechts op het

altaar voor ons dus Unks. Bij het wijden van de ofrer-
gaves en het doen van de moedra's open je altijd met de

lotusmudra. Dan doe je de moedra's - vand het altaar
geaen van rechts naar links - met de volgende man-
tra's, die bij de acht offergaren horen:

OM ARGHAM AII HUM - het aanbieden van qater

om te drinken;
OM PADAI\4 AIIHUM - het aanbieden 

"an 
water om

de voeten te wassen,
OM PUPE AH H(JIr{ - het aanbieden van iets moois
om te zien (letterlijk een bloenc" Rinpoche doet er vaak
een mooi laistal brj);
OM DUPE AII HLIM - het aanbieden van wierook (d+
ze steekje niet aan).

OM ALOKE AII HUM - het aanbieden van licht (een

kaarsje);
OM GENDI{E AI{ HUM - het aanbieden van reukwa-
ter (geparfirmeerd);
OM NEWIIE AII HUM - het aanbieden van voedsel;

OM SHABTA AII HUM - het aanbieden van geluid

Nadat je de moedra's en mantra's gedlazrn 1666, tnip je
een keer metje vingers om het ofrer te bezegelen.

Als schaaltjes larn je afhankelijkvan je budget de daar
voor bestemde schaaltje van koper, messing zilver of
goud kopen. Mooie porseleinen schaaltjes bijvoofteeld
volstaan ook. De inhoud van de schaaltjes is in iedere
traditie weer anders. In sommige tradities volstaat het
om alle schaaltjes met water te vullen. Bij Rign is het

als volgt:

Argham - het ba$e is gevuld met water en een beetje

safraan.
Padam - het ba\ie is gevuld met water en een beetje

saftaan.
Pupe - schoongemaakte rijst wordt geparfrtmeerd met
saftaan en water en wordt gedroogd. Met deze saf-

ftaandjst wordt het ba\ie gevuld en hierin wordt een

lunstbloem gepland Wat ook kan is het schaaltje met
water vullen en er een verse bloem in zetten.
Dupe - het ba\ie wordt gevuld met saftaanrijst en

hierin worden drie wierookstaven gepland. Het zijn
drie staafies, waarb{ de voorste (vanuit het altaar ge-

zien) rechtop staat en de achterste twee er achter
schuin staan en elkaar lcruisen.
Aloke - een Tibetaanse boterlamp met een waxinelicht-
je, of gevuld met olie en een drijvende lont ftijk uit
voor brandgevaar!).
Gendhe - het ba\ie is gevuld met lvater en sffiaan en

een dnrppeltje parfirm ofetherische olie.

Newite - het loa$e is gevuld met sffiaanriist uuarop

voedsel bijvoofteeld in de vorm van koe$es, chocola

of fruit is gelegd-

Shabta - het ba\ie is gevuld met sffiaanrijst waarop

een set kleine qnnbaaltjes of een mooie schelp is
gelegd.

Het beste is om de schaallies iedere dag te verversen.

Traditioneel wor& het dgeraden om het nder gedr-
rende de nacht te lden staan. Dit voorkomt ook dat de

schaalf es een lelijke aanslag kriigen.
Het wor& als ongunstig beschouwd om lege schaaltjes

op een adrtaar te plaatsen. Tnrgdaarcm, als je geen tijd
hebt om de schaaltjes te rnrllen, dat ie zn omgekeerd op

het altaar plaatst. Bij Rigla zetten we tussen elke van

de acht ofrerandes altijd een kaarsje.

Tnrg er als teken van rnijgevigheid voor dat de schaal-

tjes zo vol mogelijk zlijU naat ook weer niet zo vol dat

het's avonds pralcisch onmogelijk wordt ze zonder te
knoeien te legen. Een manier om de schalen znnder

knoeien (6n zonder dat je een leeg schaaftie op het al-
taar zetl) op het altaar te plaatsen voordat ze gerruld

zijn" is als volgfi Neem een kan \1p1gs1 en pak een

schaaltje in je andere hand- Schenk vervolgens een

beetje water in het schaaltje,zothet op de juiste plaats

op het altaar en giet het verder vol. Denk er verder aan

dat het van respect getuigt als de offers indien mogelijk
met turce handetr worden aangeboden.

Wanneer je de schaaltjes leeggooit doe dit dan weer in
de kan en geefhet water aanje planten ofgiet de kan
leeg in een tuin ofin de gracht met de gedachte dat het

water door de boeddha's gezegend is en de natuur-
krachten ten goede komt. Droog de schaaltjes met een

schoon doekie af en zet zE weer omgekeerd op het al-
taar terug"

Naast de uiterliike oferandes bstaan er ook andere

soorten offerandes zoals de innerlijke offergave uaarb{
we onze moeder- en vader-essentie transf,ormeren in
nectar, en de geheime3 offerande van onze realisaties

van de uaarheid). Verder kennen we het zngenaamde

tsoldeest Ghana puja) dat overeenkomsten vertoont
met de christelijke eucharistie, de mandala-offerande
en de offerande aan de beschermers. Deze onderwerpen
zullen in volgende nieuvnbrieven aan de orde

komen.&

Noten:

L IIet aanleren van deze hmdbewegingen is een onderdeel
vanhef cruricuhm.
2. l)e term 'uadl&ergrq' verwijst naar de essentie die is
gecoryrimeerd in devorm van 6en latergeep.
3. 'ffieim'heeft in het boeddhisme niet mzret de betekenis
van verborgsn rnaar van ni€t in woorden uit te drul*en,
voorbli dualisme.

RignNieuwsbrief Juni 1995
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Rinpoche z.ei dathtj zrydat er veel veranderd was. Hij
zei ook dat hij goed karma heeft met Nederland.

"Het is nodig dat mensen echt met zichzelf werken. Het

fundamentele probleem is een gebrek aan zelftchting
en het niet weten hoeje goedvoorjezelfkunt zotgen.
Neem echt toevlucht in het onderricht. Alsje depressief
bent wil je je soms als een klein varkentje in je modder-
poelUe van misdre wentelen. oink oink Visualiseer mij
dan maar, al schreeuwendtegen je!"
Op een gegeven moment moet je een besluit nemen.

Besluif 'Ik word geltrlftig ook al ben ik ongelul*ig!'
Neem toevlucht en heb vertrouwen in Goeroe Rinpe
che. Hoewel het misschien niet een kosjer boeddhis-
tisch beeld is: als de mieren van de twilifel eraan gekro-
pen komen, verpletter ze dalr^ met de olifant van het
vertrouwen. Schrijf een hartadvies voor jezelf. "
Rinpoche gdons een essenti€le beoefening "richt je
blik naar binnen en (ik naar de natuur van je geest.

Dan, zie je dat er niets te zien valt - de natuur van je
geest is leeg. Als je datdet, is er een bewijding Ver-
volgens word je weer afgeleid. Er komen gedachten en

emoties, die patronen gaan vormen. Doorsnijd die
stroom, kijk in de geest die afgeleid is en begin weer
q)nieuw."
'Het belangrijkste is om de projelcie te doorsnijden.
Houd op met projekteren. Kijk naar binnen.
BU mij was inmiddels alles uit mijn hoofdgeveegd. Ik
had me juist leltcer vastgebeten in wat dingen - zoals
boosheid dat mijn wienden mijn verjaardag vergeten
waren - rutar er was een raampje spngeT"et in mijn
geest en er had een wind doorheen gevaaid. Ikwist
niet meer uiat ik ook al weer waar van vond, ik luister-

hdrukken van de
paasretraite
Londen, 8 t/m 16 april'95
Verslag van Warda Dubbink

RignNieuwsbrief

het moment dat Rinpoche binnen-
knmm kreeg ik heel sterk het gevoel

daar te mogen ajn. IvIaa ook wat
moet ik nogveel doen! Iklreegrn+
selijk veel haast en vond de pauzes

tijdverspilling Maar eigenlijk vra
ren die natuurlijk heel welkom om
even bij te komen.
Tijdens de hele retraite trof me
steeds weer hoe negatief en belem-
merend het ego toch is. Het viel me
op, en vervolgens leerde ik daarmee
te leven, tot het me weer opviel,
enzovoort.....
Rinpoche vertelde over de lijn van
over&acht, wer zijrn- leraren. Hij
sprak over he z-e leefden of lwen,
over wat z.e gez*gd en geschreven

hebben. Dat is belangrijk zn gaarr
r{an voor ons leven en zo komen
hun zegeningen rular ons toe.

de alleen metgrote ogen en eenrneemde kriebel op

mijnkruin.

's Mddags vertelden Ian en lldaureen over de ontwikks'
lingen in Rinpoche's leven. Tiidens z[in bezoek in India
bleek hoezeer hij gesteund wor& door de leraren daar.

Omdat steeds fuidelijker wor& welke belangrijke rol
Rinpoche als leraar speelt, moeten de studenten die een

vertintenis met hem ainaangWaan ook meer hun ver-

antwmrdelij*fieid beseffen. Een verbintenis met Rinpc
che hetrben hou& ook in hem in zijn ontrruikkelingvol-
gen. Zcnils hij zei: "Ik l€n niet het tempo volgenvan
dat van de lngaamsae, koppigste eznl in de sangha".

Omdat het onderricht steeds meer in cycli plaatwindt,
is het belangrijk om naar bandjes te luisteren rran on-
derricht waar je zelf niet bij aanwezig was, bijvoorbeeld
de bandjes van Kirchheim ofvan de paasretraite.

Toen ik thuis lwam was ik moe, aek, engelul&ig (dat

kan &s blildaar ook!). Het was heel raar. Ik voelde
me heel geinspireerd, maar wist niet wat ik nu moest

doen. Ikbesefte dat ik normaal altijd iets ga doen oftrcl
in de hoop er tewedenheid uit te laijgen, ofwel omdat
het moe! het mezelf opleg.lvfaar nu wzrs ik teweden en

ik legde mezelf niets op. Dus wat te doen? Uiteindelijk
heb ik gewoon een beetje gezete\ een beetje opge'
ruim4 wat dingen uitgezocht. Niks bijzonders. Wel
heel bijzonder: honderd procent anders dan hoe ik nor-
mze.lbr',agbr-n. Ik was gewoon.

Met dank aan alle mensen die het georganiseerd

hetiben.l

Juni 1995

"Praten over de leraren is een soort
goeroe.yoga"zei Rinpoche.
Het ging ook over gefuld hetjben"
niet reageren op negativiteiten, ze

niet verzamelen. Moeilijkheden zijn
er niet omje aan over te geven, in-
tegendeel, je wor& er steeds sterker
door: "rise up, more and more".
Moeilijkheden z;ijn dan eigenlijk ze.
geningen. (Ook weer zo'n moment
dat ik dacht hier valt nqg veel te
leren.)
Het grng over ziek-zijn en jeznE gt
nezen, al is dat niet direkt merk-
baar- Op een dieper niveau wel, je
geneest meer dan dit leven alleen.
Het grng ook over het inspireren
van jeznl\je eigen leraar zijn, over
devotie.
We zijn ganaagd een'heart advice'
te schrijven. Wat neem je je ter

Ik was erbij in dat grote pand met
de mooie shrineroom en de vele
trappen en gangen. Er waren zo'n
150 mensen. In de pauzes begdie
dereen zich in dat gangenstelsel,

krioelend op !\rcg naar het dok, naar
de winkel, of de straat op ruutr een

van de vele koffiehuisjes. Druld<e
straat waarin je d"n terechtlcwam!
ik hoorde van veel mensen dat ze
trachtten tonglen voor Londen te
doen.
Dit was mijn eerste retraite met
Sogral Rinpoche en ik vond het d^n
ook heel spannend. Alle verwach-
tingen over een leraar die je van te
voren nuutr kunt hetiben ks/amen
langszeilen, en verdwenen weer. Op

15
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Longaker zou je elke dag moeten beginnen met een re.
flectie op de eindigheid van alles. Je gevnne, dagelijk-
se geest is altijd ergens vandaan of naartoe aan het ren-
nerq heeft altijd iets nodig Dit dagelijkse zelf bestond

nog niet voor je geboren werd en het al vergaan als je
sterft. k vergeleek het met de mentaliteit van een han-
delaar in tweedehands auto's: je verlangt naar een rode

sportwagen, je koopt'n1je denld'nu word ik gelut*i$,
de anto gaat gebreken vertonen, je gad. op zoek naar
een nieuw model, je nrilt de oude in voor een nieuwe,
je denld'nu word ik gelulki$, deze auto gaat ookweer
gebreken vertonerL je ruilt 'm weer in... Op dez.e m-
nier hebben we altitjd iets nodig zijn we attijd ongeluk-
kig N{aar er is nog een ander aspect \mn ons bewust-
ziju aat puur is, altijd aanvaezig lJiet ga^. voorbij aan
geboorte en doo4 lliet gad. vootblj aant woorden, aan
beperking.. Wat gebeurt er als we 's morgens walcker
worden? Mak voordat we
ons onze problemen en zor-
gen herinneren is er een
glimp van de natuur van de
geest. Je hebt steeds opnieuw
de keuze tussen de wolken

'ran je 7-orgen en de helder-
heid van de natuur van de
geest. En die wolken zijn zo
interessant... Daa$U verge.
leken liikt 'verlichtingl een

saaie bedoening.

De betekenis van lijden
De tweede oefening bestond uit de beoefening van
tonglen, ofirrcl'geven en nemen'. Christine Longaker
verklapte ons daarbij een geheim: "doe 't niet met je
gewone, dageliitse zelf." Ook als je zelf ziek bent kun
je tonglen doen. Daarnaast lnrn je reflecteren op het lij-
den van anderen. Ze adviseert mensen wak hun dood
toe te wijden aan andere wezens en dit schijnt z,eer veel
mensen ergazn te spreken. Het besef van de betekenis
van je leven, de eerste taalg komt hier weer in terug: de

waarheid van ons leven is lijden (en frustratie, teleur-
steltng) en niet wolijlfieid en geluk zoals we zouden
willen. En naast ons fundanentele liiden bestaat ook
onnodig lijdea bijvoorbeeld door te denken dat lijden
betekenisloos is. Of fysieke pijn lijden. We ervaren al-
lemaal op een bepaalde manier pdin en frustratie. "Pijn
is onvermijdelij( lijden is een keuze". Je hoeft je niet
te identificeren met je neiging om te'grijpen'.

Het helen van relaties
De eerste dag werd afgesloten met een oefening uaarin
je in stilte een dialoog voert met iemand waarmee je
een pnobleem erv:urt dat je graag wilt oplossen. We
werden uitgenodigd om deze dialoog thuis uit te wer-
ken. Daarbij moest je je voorstellen dat de ander heel
goed naar je luistert, dat hij of zij echt open staat voor
het probleem. Het glng erom deze persoon ten slotte te
kunnen vergeven en te laten gaan. Deze oefening die
ook in hoofdstuk 11 van 'Het Tibetaans boek van leven

Juni 1995

en sterven' staat, is heel b'nril6aar voor het helen van
reldies; ook met personen die reeds werleden zijn.
Als jij sterft, vaar heb je dan de meeste behoefte aan?

Het antwoord is meestal: een diepere connectie met de-
genen die wij liefhebben. Dit geldt niet alleen voor
mensen die afscheid moeten nemen van elkaar; elke
danjn er momenten waarin we de blolilrades in onze

relaties kunnen genezon. Christine Longaker adviseert

om bij de naderende dood het volgende te doen: zorg
dat de stervende weet dd hij of zij dcFdgaad,zda.is
dereen in de gelegenheid is om relaties te genezen.

Laaf. zien wie je bent, uit je gevoelens van genegen-

heid. Communiceer beter: niet om te winnen of het
eens te worden, maar om gehoord te worden. De oefe-
ning met de dialoog kan relaties genez-en, ook al weet
de betrefrende persoon niet da je de 6rsfsning hebt ge'
daan. Dit heeft te maken met het bel"ng van 'gehoord
worden'. Je laat de persoon in gedachten echt naar je
luisteren. Daarom heeft het e,ffect. Bovendien: "een an-

der vergeven is de doorn uitje eigen hart halen".

Obstakels in het rouwproces
In het Westen wordt het rouvryr@es vaak niet goed

beindigd- Dat komt ten eerste door het feit dat we niet
weten hoe een rouqproces normaal verloopt. We udten
gewq)n niet wat normaal is! Vrienden, die het ooh niet
weten, hebben eerder de nerging om het proces te on-
derdrukken. We verwachten dat iemand die rouwt de

eerste paar maanden heel verdrietig is en dat het later
urcl zal slijten. ldaar meestal gebeurt het tegenoverge.
stelde. Christine beschrijft ter illustratie haar eigen
rouuproces: de eerste paar maanden kqam ze in een

shock-toestand terechl Daarna werd ze zich voor het
eerst volledig bewust van het verlies van haar echtge.
ncnt. Ze enaarde een intens verdriet alsof haar hart
zou breken. Dit fuurde een paar weken, wznrna ze we-
derom in een toestand van shock terecht lffiarn. Zeb
gon te denken daf. zehet ergste gehad had, toen z-e zich
een maand later urcer ten volle realiseerde wat er gs'
bernd was. Een rnaand later gebeurde hetzelfde en de

maand erop weer. Zo'n herhaling van de ryclus is nor-
maal. Het kan eeq twee jaar drren. De ervaring van
het verlies houdt natuurlijk direct verbnd met de mate
vaarin men het dageliiks leven met de onerledene heeft
gedeel4 Tijdens de rouuperiode laijgen veel mensen
ook te maken met fircieke verschijnselen zoals hart-
kloppingen, moeheid, etc. Dit hoort eftij en het gaat
over. Als je dat weeq is het gemakkelijker te

verwerken.
Een ander, cultureel dstakel is de opvatting dat je ver-
driet te uiten door te huilen zelfinedelijden of zwakheid
is. Je kunt echter beter jezelf toestemming geven voor
verdriet. Het vergt moed om te rouwerL dit is de moed
waar het meest kracht voor nodig is.
Het komt ook veel voor dat mensen zich voelen afge-
scheiden'van de wereld. Sommigen vluchten meteen

door een nieuw leven te bgnnen: ze verkopen het

huis, veranderen van baan, beginnen een nieuwe rela-
tie. N{aar juist na die eerste peride van shock heb je
steun en vertrouwdheid nodig Het is belangrijk om de

RignNieuwsbrief
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centra" die elkaars aanwezigheid respecteren en binnen
de eigen regio als zodanig worden erkend. Tibet speelt
geen centrale rol in de nucleaire verhoudingen tussen
China en de VS. Een accoord over het verwijderen van
de kernwapens uit Tibet zou goed deel kunnen uitma-
ken van een algemene overeenkomst tussen China en
de VS.
Er zljn echter ontwikkelingen in Zuidoost Azi6, die een
mogelijke'theaterfrrnctie' van Tibet in de toekomst
waarschijn[jker maken. Dat is ergverontnrstend" Chi-
na streeft rnar regionale hegemonie. Drie landen, elk
in het bezit van kernwapens, spelen een rol in de eigen
regio: China" India en Pakistan. India is daarbij de te-
genstander va.n China En Tibet ligt in het centnrm van
deze regionale machtsstrijd- China heeft in deze situa-
tie alle belangbij nucleaire raketbases in Zuid-Tibet.

RigmNieuunbrief

"Het bestemmen van Tibet tot een wedesz6ne z-on&r
kernwryens, zoals de Dalai Lama al in 1987 in het Vijf
Rrnten Vredesplan heeftvoorgesteld, zou in deze situa-
tie een zegen betekenen vrnr de gehele zui&oost Azia-
tische regio." Al&rs luidt de laatste zinvan het boek.
Helaas is dat plan sinds 1987 geen st4 dichter bij ver-
wezenlijkinggekomen" zo hee,ft de Dalai Lama on-
langs moeten bekennen. De Chinese leiders weigeren
tot op heden hardnel*kig elk overleg

Niezing J., Tibef en de Chinese kenrbewapening. Cahia 62,
Studiecentnrm voor VredesvraagSukten KtI Niimegen in
sammwerking met de Tibet Srryport Groep Nededand, 1994.
Prijs: f 15,-.$

Bezoek van Dzogchen Khenpo
Chosga in Amsterdam

Khenpo Chosga van het Dzqgchen klooster in Kham"
fu Tibet, is geboren in 1965 en studeerde van jongs-
d in het beroemde Shri Singha Instituut, dat bij het
Dzogchen klooster hoort. Vanwege z;rjn btjzonderc
kualiteiten werd hij al op jonge leeftijd tot Khenpo (le-
raar) benoemd Hij gd al enige jaren les in het Dzog-
chen Hooster rn Zaid India en is nu de leraar in Kah-
Nying Shedrup Ling het klooster van Choslcyi Nyirna
Rinpoche in Baudhanatb, Nepal. Khenpo Chosga be
zoetc Amsterdam van 16 tot 20 juni tijdens zijn rond-
reis door Europa

Juni 1995

Datum:
Thema:
Plaats:
Toegang:

Datum:
Thema:
Plaats:

Tijd:
Toegang:

Tibet-Live

Op zondag 9 juli as. organiseren de Tibet Support
Groep Nederland en de Stichting Ontmoeting met Ti-
betaanse Cultuur een bijzondere interculturele Tibet-
manifestatie met o.a een zeng en dans optreden van
de monniken van het Sera Med Klooster in Indi4 ge-
volgd door een muzikale dialoog van Chris Hinze met
dezelfde monniken. Naast moderne dans ram kuline
de Groot en een theaterstukvan HaroldPinter staan le'
zingen en andere verrassingen op het programma. De
happening wordt georganiseerd naar aanleidingvan de
60ste verjaardag van Z.H. de Dalai Lann. Plaats: De
Mellnrueg Amsterdam. Aanvang: 18.30 uur. Toegangs-
prijs: f 19,50/ f 15,00. Voorverkoop bij het VW, AUB
ticketshop en de Melkweg vatfi 7 juni. Informatie:
020-6237699

World Roots Festival
In het kader van het World Roots Festival treden de.
zelfcle Sera Med monniken op in de Mellcweg in Am-
sterdam, zaterdag24 jtrlri om 15.30 uur.

Zaterdrg 17 juni '95
Leegte
NSTG, Prinsengracht 200
ft5i

Maandag 19 iuni '95
Dzogchen
Shambala Centrumen , lste Jacob
van Campenstraat 4
20.00 uur,
f 15,-

De lezingen zrjn in het Tibetaans en worden in het En-
gels vertaald Voor meer informatie kunt je bellen met
02v684t460.
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en de gezamenliike beoefening direct enaart \ iat de
betekenis van de thema's is en daarbii ondersteuning
vindt om deze ervaring in zijn ofhaar leven toe te pas-
sen. Naast meditaties en geleide visualisdies z.al er
ruimte zijn voor het uitwisselen rr'an persoonlijke ena-
ringen en het stellen van vragen.
De cursus bestaat uit acht donderdagavonden en wordt
gegeven door oudere studenten van Sogral Rinpoche.

Na het volgen van dez.e introdrctiecursus is het moge-
lijk na kerstmis met band I te beginnen.

Data: 2819, 5110, l2l10, (l9ll0 vervalt), 26110,
(2/11 vervalt), 9 lll, 16111, 23lll en 30/11 1995.

Tijd: Van 19.30 uur tot 21.30 uur precies. Wlj ver-
zoeken je tijdig aanwezig te djn.

Plaats: RIGPA centrum
Sint Agnietenstraat 22
1012 EG Amsterdam
tet.02U6238022

Kosten: fl,.120,-

Opgave:
Je lunt je opgeven bij het secretariaat door het bene
digde bedrag over te maken naar de girorekening van
Rigpa 3533736 onder vermelrling van "Boekcur-
sus".Zodra je overboeking ontvangen is, ben je inge-
schreven. Voor de cursus geldt dat je.je alleen voor
het hele blok kunt verbinden.

Voor mensen met een minimum inkomen is korting
mogelijlq neem hiervoor contact op met het
secretariaat.

Rigra Nieuurbrief

Rigpatraining Band 1

Voor de inhou{ ne het artikel genaamd het nieuwe
curriculum - concr@t. De training bestaat uit drie blok-
ken die ook 4art te volgen zijn. Na de start van blok I
lunnen nieuwe studenten die daarvoor in aanmerking
komen, zich met kerstnris en met pasen bij de training
vanband I voegen.

Data:
Blok 1: 4110, llll0, l8ll0, 25ll0, lll.l, 8ll1^, l5ll1,
221 tt, 29 I tt, 6t 12, t3 I 12.
Blok 2: l7ll, 2411,3lll, 712, 2112,2E12, 613, l3B,
20t3,2713,3t4.
Blok 3: 17/4, 2514, ll5, 815, 1515,2215, 2915.

Meditaieupekend ll/lI en |2/ll.
Tonglenweekend 2412 en 25 12 of 213 en 313

Goeroe-yogaweekend 18/ 5 en I9l 5

Juni 1995

Prijs:
Blok I en 2 per blok
blok 3
Hele band in een keer

fl. 165,-; minimafl. 137,50
fl. 105,-; minimr fl. 87,50
fl. 390,-; minimafl. 325,-.

Dezn prljznn zijn exclusief materiaal en weekenden.
Weekend fl.80,-;minimafl.65,-.

Opgave:
lvlaak betrefrend bedrag over ruutr Rig4 Amsterdam,
giro nr.: 3533736 onder vermelding van 'blok lu of
'band 1". Zdra je be&ag wergeschreven is, ben je in-
geschreven. In verband met het beperkt aantal plaatsen
wordt aangeraden je tijdig op te geven. ldaximum aan-
tal cursisten: 25.

Voorwaarden
Om aan band I te kunnen beginnen, dient men mini-
maal een boekcursus of een andere Rign curzus ge'
daen fs heben. Voor mensen die reeds ervaring heb
ben met Tibetaans boeddhisme is het mogelijk orn" in
werleg aan band 1 te beginnen zonder zum een voor-
gaafie Ripacursus meegedaan te heben .
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Het Retraitefonds
Sinds dit jaerr Egt de verantwoordelijlfteid om aan

minder draaglrachtigen kortingen te geven voor retrai-
tes bij de nationale Rign organisaties. De stichting
Rign heeft om die reden een retraitefonds opgericht
om minder draagfirachtigen de gelegenheid te geven

naar retraites te gaan. Wil je dit initiatief steunen dan
larn je je betaling van biivoofteeld een cursus verhogen
en erbij vermelden dat je aan het "retraitefonds" b!i-
draagf. Je larnt natuurlfik ook rechtstreeks aan het
fonds doneren. Giro: 3533736.

The Healing Power of
Compassion
Retraite met Sogyal Rinpoche van 11 tlm 27
augustus
De retraite.is gebaseerd op het Tibetaanse boek van le'
ven en sterven met als speciaal thema Heling en
trandormatie.
Het is bedoeld om een ieder de gelegenheid te geven

ervaring op te doen met de kracht van de beoefeningen
die in het boek beschreven staan.
Na deze retraite van drie weken zullen deelnemers een
goede basis verkregen hebben om:tan spiritele beoefe'
ning te beginnen en adviezen gekregen hebben hoe de-
ze kennis en ervaring in het dagelijks en professionele
leven te integreren. De retraite is open voor iedereen en
is speciaal bedoeld voor mensen die in de gezondheids-

zorg werken.

Internationale culturele
karavaan naar Tibet
Van Katmandu via Gyangae en xigaze naar Lhasa van
7 juli t/m 28 juli.
Een rondtrelil<ende karavaan van musici, artsen, we
tenschappers en Tibet-lieflrcbbers geven musikale op
tredens in kloosters en tempels en gnn samen met Ti-
betaanse kruidendokters de bergen in om kruiden te
plulil<en. Onder leiding van het "Heaven en Earth"ve
caal ensemble en Miha Pogacnik, inlichtingen en boe.
kingen brj Helen Zwetsloot 02G6783385 en John
Munsey: 020-693249I.

RignNieuwsbrief
Juni 1995
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