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Jamyang Khyentse Chókyi Lodró

Í{et afgelopen iaar hebben we in de nieuwsbrief in drie delen het onderricht over 'Liiden en Geluk
omzetten in Verlichting' vertaald. Hierdoor genspireerd hebben we nu het plan opgevat om
'Dzogchen en Padmasambhava'ook in gedeelten te gaan vertalen voor de nÍeuwsbrieí In het
kader van de bezoeken van vele leraren het aÍgelopen half iaar hebben we deze keer het hooÍdstuk
over het goeroe-principe gekozen. Voor hen die zich hier wat verder in willen verdiepen kunnen
we de tape van de maand íebruari '97 aanraden: Devotion is Divine Loye. In View nr. 9 staat een
mooi interview met H.H. Gyalwang Drukpa Rinpoche met als titel: 'The Guru Quesfion'. En
natuurliik hoofdstuk 9 van 'Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven.'
Verta ling: Tineke Peeters
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T A /ant wat Padma-sambhava volgms jou ook voorbeelden hiervan2 Dzogchen kan niet word.en
l/ \/ is, of wat voor jou ook je meester is, dat is gerealiseerd enkel door het intellect of het denken van
Y Y wat Dzogchen is. Die absolute staat van degewonegeesf maaralleendoorzuiverheidvanhart.

Dzogpachenpo is de wijs- Want Dzogchen is aan de

[ïtiH'JtrHËH a"ht, d"r"ti", 
"" 

."d"d"s"" íï,ï"ïï?i'if#i:
i:ltfi'l'Til".iffiHff ziin ondeelbaar, één aroma de :llïL#Ïffili:i
ill: ïïi:i:'"ïffïïï: smaak van dharma. ffiïïff;ffi1i"ï3;ï
wijsheidsgeest belichamen, Devotie wordt van nature
zozeer clat alleen al de ge'rnspireerdwaruleereen
gedachteaanhemalhetonderrichtendebeoefening leraar je diepste hart kan openm en je een glimp
samenbrengt in een wezenlijk aroma. De meester is van de natuur van je geest kan geven. Hieruit welt
niet gescheiden van het onderrich! in feite is hij de een geweldige weugde, waardering en dankbaarheid
energie, de waarheid en het mededogen van de op jegens degene die ie heeft leren zien, en jegens de
dharma. Hij is de belichaming van Dzogpachenpo, waarheid die hij belichaamt.
dus warmeer je aan je meester of aan Padmasambhava
denkt, roept dat zljnzegenin jouw aanwezig-ziin op.
Dit is de voornaamste bron van inspiratie voor
Dzogchen-beoefening.

it diepe, ongekunsblde, oprcdte gevoel is ware

oÍ verering op een werelds of conventioneel
niveau, maar eenvoudig de natuurlijke gave de
warmte en zegen van de waarheid in tijden van
nood op te kunnen roepen, door een oprechte en
zuivere devotie. Zij komt voort uit het zien van het
Zicht, en hieruit komt ook een geweldig mededogen
voort. Zoals Nyoshul Khen Rinpoche uitlegL "Als je
de ware betekenis van leegte of Dzogpachenpo
eenmaal hebt gerealiseerd, komt er moeiteloos
mededogen op voor alle wezens die het niet hebben
gerealiseerd. Als dat mededogen in huilen zou
kunnen worden uitgedrukt, zou je zonder ophouden
huilen." Deze drie: Zicht, devotie, en mededogen
zijn ondeelbaar, één aroma, de smaak van dharma.

Noten
luit Th" Last Public Teach-ing of Lama Kalu Rinpoche,
Sonada,28 maart 1989, met toestemmingvan The lrFmational
Translation Committee, Drajur Dzamling Kunchab.
2 Ook 

"l 
*ur"r, ze in tijd door bijna vier eeuwen van elkaar

gescheiden, werd ]igmé Lingpa geweldig gernspireerd
door het onderricht van Longchenpa. Gedurende een
driejaren retraite in de grotten van Chimphu van 1759 - 1762
riep hii hem vurig aan met een goeroe yoga die hij had
gecomponeerd. Longchenpa verscheen aan hem in drie
visioenen, waardoor hij de zegen en overdracht van
wijsheidslichaam, -spraak en -geest van Longchenpa
ontving. Hij werd daarin bekrachtigd met de verantwoor-
delijkheid om de betekenis van het onderricht van
longchenpa te behouden en het te verspreiden. Iongchenpa
verscheen drie keer aan hem. Eerst verscheen hif behoorlijk
oud. De tweede keer was hij jonger en glimlachte naar hem.
De derde maal was hii heel jeugdig, kwam tot leven, nam
het hele onderricht in de vorm van em boek m plaatste dat
op zijn hoofd, hem de Rigpé Tsal Wang verlenend. Op dat
moment werd zijn geest één met de wijsheidsgeest van
Longchenpa.

Ware devotie is niet een soort adoratie

Zoals Kalu Rinpoche zei in ziin laatste publieke
lezing: Wat wii de boeddha of de lama noemen, is niet
materieel zoalsljzer, kristal, goud en zilver materieel
zijn. Je moet nooit aan hen denken met zo'n
materialistische houding. De essentie van de lama of
boeddha is leegte; hun natuur helderheid; hun
verschijning het spel van onbelemmerd gewaarzijn.
Buiten dat hebben ze geen werkelijke, materiële
vorm, gedaante of kleur, zoals de lege helderheid van
ruimte. Wanneer we hen zo kennen, kunnen we
vertrouwen ontwikkelen, onze geest in hun geest
laten opgaan, en onze geest vredig laten zijn. Deze
houding en beoefening àqn van het grootste 6ehng1.
Om de waarheid toegankelijk voor ons te maken is
het nodig haar een menselijk gezicht te geven. Hoe
zouden we anders ooithet absolute kunnen begrijpen?
Voor ons is de goeroe het menselijke gezicht van de
waarheid. Zoals Dilgo Khyentse Rinpoche zegt:
"Geen enkele boeddha bereikte verlichting zonder
te hebben vertrouwd op een spirituele leraar." ]e kan
het absolute niet biruren het dómein van de aleàaagse
geest realiseren. En het pad voorbij aan de geest,
gaat via het hart en devotie. Zoals Boeddha tegen
Shariputra zei, het is door devotie en devotie alleen,
dat iemand het absoluie realiseert.

N Ttorhul Khen Rinpoche wijst erop: Volgens

I \l Dzogchen en de speciale benadering van
I \ de grote Dzogchen-meester Shri Singha is er
een manier om de natuur van de geest enkel door
devotie te herkennen. Er zijn gevallen bekend van
beoefenaars die eenvoudig doorhun innige devotie
realisatie bereikten, ook al was hun leraar al gestorven
of fysiek niet in de buurt. Door hun gebeden en
devotie werd de natuur van de geest gerntroduceerd.
Longchenpa en figmé Lingpa zijn de meest bekende
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Het bereik van Jamyang Khyentse
Wangpo's werk
Jamyang Khyentse had gedurende zijn leven

I ta[oze visioenen en openbaringen van meesters

I en pandita's uit India en Tibet, van boeddha's en
íeschermers. Hij ontving van hen heel veel onderricht.
Hij sprak echter nooit over zijn ervaringen of zijn
transcendente kennis zoals trotse lama's plegen te doen
en zodoende bleef hij zuiver, zonder blaam en was
zijn onderricht feilloos. Hoewel hij van een zeer rijke
en adellijke familie afkomstig was, heeft hij daar
nooit van willen profiteren en heeft hij nooit op zijn
lauweren willen rusten.
Zjn hele leven getuigt van een ongelooflijke toewrjding
aan de Dharma door studie en beoefening. Door het
maken van pelgrimstochten, het gevm van onderricht
en het verlenen van overdrachten. Hij componeerde
vele geschriften, bouwde stoepa's m stichtte kloosters.
Hij begeleidde discipelen en onthulde vele dharma-
schattenJ.
Door de zegen van Guru Rinpoche verkreeg hij de
kennis van al het terma-onderricht uit het verleden,
het heden en al hetgeen nog onthuld moest worden.
Hij heeft duizenden boeddhabeelden laten maken en
honderden stoepa's laten bouwen. Hij heeft meer
dan tienduizend boekdelen van uitstekende kwaliteit
laten drukken en uitgegeven.
Hij heeft alle filosofuche geschriften van alle scholen
bestudeerd en dertien jaar lang door heel Tibet
gereisd en vele overleveringslijnen die verloren
dreigden te raken, gered van de vergetelheid. Hij was
in staat verloren gegaan onderricht nieuw leven in
te blazm en de gebroken overleverinplijn te herstellen
door middel van directe mystieke ervaringen en
visioenen. Hij bestudeerde meer dan zevenhonderd
werken en volgde onderricht bij en ontving initiaties
van wel honderdvijftig meesters. Dit leidde ertoe
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In vorige Nieuwsbrieven hebben we het eenvoudige en bescheiden ileven van Pabul Rinpoche
de spraak-incamatie van /igmé Lingpa en het wonderbaarliike en excentieke leven van

Do Khyentse Yeshe Dorfe, de geest-incamatie van /igmé Lingpa. Nu volgt het tweede deel van het
onverdroten en vruchtbare leven van lamyang Khyentse Wangpo de Grotq de lichaam-incamatie van
/igmé Lingpa2. In deze serie, Meesters i"n á" Várlichtingsgïes{, zullen in komendenieuwsbrieven
hetlevan uan Tertónfugyat, de uorigeincamatieuanfugyalnApot:lte &uan/igméLingpaatlnrtgchatpa,
de stichters van de Longchen Nyingtik liin van de Nyingma school van het Tibetaans boeddhismq

worden. /amyang Khyentse Wangpo is een van de grootste meesters in de geschiedenis
van het Tibetaarc boeddhisrne. Door ziin onuermeibare inzet wisthii in et periode waarin de Dharma
Ieed aan sektarismg vele spirituele liinen uan overdracht te behreden voor verdwiJ'ning. I{ii was samen
met onder andere Dechen Chokgyur Lingpa en /amgón Kongtrul Lodró Thaye de katalysator van
de grote spirituele renaissance in Tibet aan het einde van de vorige eeuw. In deel 1 van het leven van
/amyangKlryanrce Wangpo in de vorigenieuwsbried hebben we de volgande onderwerpan besprokaz:
de riikdom aanspirituele fraditis in TÍbet; degeuaren uan sekkriane; de vorigeincarnaties uan/amyang
KlyaneeWangpo;hre/amyangKhyantsewerdgeborcninKharnindeDilgofamilie;/amyangKhyaneb
ieugd en uisioenen; lamyang Khyentse Wangpo's opleiding, studie en leraren. In dit vervolg zullen
we de rest van /amyang Ktyenbe Wangpob leven en ziin samenwerking met Drchan Chokgyur Lingpa
en /amgón Kongtrul Lodró Thaye bespreken.

dat onder zijn leiding de onschatbare collecties van
ondsricht zoals de Rinchen Terdzó,KagyÍi Ngakdzó,
Damngak Dzó4 door ]amgon KongtrulÉamengesteld
konden_worden, evenals de Gyiidé Kundti enDrubtrab
Kundtis door lobr Wangpo. Zo konden deze spirituele
encyclopedieën en collecties van onderricht voor
het nageslacht veilig gesteld worden. Bovendien
beoefende hii al dit onderricht en verwierf hii kennis
over en ervaring met alle beoefeningen, rituelen en
tradities van de verschillende scholen waaronder
ook de Bónpoó school. Er is geen tekst waar hii niet
minstens een keer onderricht over heeft gegeven en
iedereen die hem om onderricht vroeg, rijk of arm,
beroemd of onbekend, gaf hij onbevooroordeeld de
passende instructies.

]amyang Khyentse Wangpo gaf in zijn levm zo vaak
initiaties dat de rituele vaas (tib: Pumba) die hij altijd
gebruikte om de overdracht mee te geven - door
hem even op het hoofd van de ontvanger te plaatsen
- tot twee keer toe hersteld moest worden omdat de
bodem afgesleten was.

Van zijn vijfenveertigste tot zijn drieënzeventigste
verbleef hij continu in retraite in zijn klooster. Hij had
daarbij de gelofte gedaan om zijn vertrekken niet te
verlaten. Hij accumuleerde in die tiid miljoenen
mantra's van de verschillende boeddhavorrnen en
mandala's. Hierdoor rijpte zijn realisatie tot de
hoogste staat van Dzogchen, Chónyi Shesar, het
vierde en laatste visioen, waarin alle verschijnselen
voorgoed oplossen in Dharmat4 de ultieme waarheid.
Dit maakte hem tot de leraar van vele grote meesters
uit alle scholen van het Tibetaans boeddhisme.
Als hij les gaf aan discipelen van de Gelukpa school,
deed hij de gele hoed op en gaf hen onderricht over
de Oude en de Nieuwe Kadampa traditie en over
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Dechen Chokgyur Lingpa

vertelde dat zli binnen drie jaar een groot onderricht
zouden ontvangen (namelijk de Dzogchen Desum).
trCryentse Wangpo zette als secretaris van Chokgyur
Lingpa vele van zijn terma's op schrift.

Van kleins af aan zijn tertóns buitengewoon. Ze
hebben vele visioenen en spontane realisaties. Ze
hebben niet zoals wij een gradueel pad van studie en
beoefening nodig, hun subtiele lichaam is anders
gevormd dan dat van gewone mensen en zij worden
altijd geboren onder bepaalde astrologische tekens.
Ze hebben vaak onvoorspelbaar gedrag en kunnen
plotseling de meest onverwachte dingen doen. Van
Chokgyur Lingpa wordt verteld dat hij eens toen hii
in een klooster in gezelschap thee aan het drirken was,
middenin het gesprek plotseling opstond en zonder
iets te zeggen de kamer uitstoof. Hij ging naar buiten,
sprong op het eerste het beste paard dat daar stond
en galoppeerde in volle vaart naar de rivier. Met
paard en al ging hij de rivier in en kwam na een
tijdje met een terma in zijn handen weer tevoorschiin.

Metname ChokgyurLingpa was in staat in bijziin van
vele mensen terma's te onthullen. Tulku Urgyen
vertelde dat zljn grootmoeder, de dochter van
Chokgyur Lingpa, hier vaak getuige van was: "De rob
ging gewoon open. Het leek op de anus van een
koe; de rots werd zacht en er verscheen een opening
waarin de terma lag. Soms waren er wel duizend
mensen. Als de rots openging zag jehoehetvanbinnen
gevuld was met stralend regenbooglicht. De terma's
waren heel heet en Chokgyur Lingpa nam altijd
brokaat mee om de voorwerpen in op te pakken.
Hii liet ze vaak afkoelen op een altaar en je zag hoe

er brandvlekken in het brokaat gekomen waren. Hii
Iegde dan uit hoe de terma was verborgen, waarom

December 1997

Jamgón Kongtrul Lodró Thaye

deze nu onthuld werd, welke zegening eruit
voortkwam enzovoort. Iedereen huilde van on%ag.
7-ÊlÍsbljde meest koppige inteltectueel smolt alle repsis
weg".

Chokgyur Linggra zag in een visioen de zevenentwintig
Karmapa's van verleden, heden en toekomst
(tegenwoordig zrjn wii bij de 17de Karmapa). Hij
zag vooÍ zijn geestesoog hoe hun leven en hun
activiteiten voor het welzijn van wezens waren
verlopen en zouden verlopen. }{Ii zag ook de acht
Situpa-incarnaties (heden de vierde) en zijn eigen
komende zestien incamaties (heden de vierde en de
viifde).

De gezamenlijke activiteiten van Jamyang Khyentse
Wangpo, Jamgón Kongtrul en Chokgyurlingpa
Jamgón Kongtruf Ktryenbe Wangpo m Chokgyur

I t ingpu waren vrienden, maar hadden ook een

I teraardiscipel relatie met elkaar. Jamgón Kongtrul
ín Khyentse Wangpo gaven elkaar veel initiaties.
Ze ontvingen zelfs allebei in visioenm uitgebreide
bekraótigingen van elkaar. Zowel ]amgón Kongtrul
als l(hyentse Wangpo zagenChokgyurlingpa als een

emanatie van Guru Rinpodre. Na ziin eersb ontnoeting
met Chokgyur Lingpa vertelde ]amgón Kongtrul
dat hij het gevoel had een kind te zijn dat zijn vader
(Guru Rinpoche) weer terugvindt. Hij was toen
veertig jaar en Chokgyur Lingpa vierentwintig.
Orndat Chokgyur Lingpa zo gemakkelijk toegang tot
Guru Rinpoche had, vroegen zijhembeidenvaak om
advies.

Op een dag besloten zij samen een paardenrace te
houden om te kijken wie er zou winnen. Chokgyur
Lingpa kwam duidelijk als eerste aan op een gespikkeld

Rigpa Nieuwsbrief
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de dag liet hij zijn geest oplossen in de onmetelijkheid
van de verlichtingsgeest van Vimalamitra. In de
omgeving waren er lióte aardschokken . Zijn gezícht
staalde na zijn dood zo helder als de maan. Zir lichaam
werd zo licht als katoen.

Zijn incarnaties

Jamyang Ktryentse Wangpo voorspelde dat er vijf
I reïncarnaties zouden komen om ziin werk te

I continueren (lichaam, spraak, geest, kwaliteit en
íctiviteit). Het meest bekend zijnJamyang l(ryentse
Chókyi Lodró van Kathok en Dilgo Khyentse Tashi
Paljor van Shechen, beiden leraren van Sogyal
RinpocheE.

Moge de traditie van lamyang
Khyentse Wangpo, meesteÍ van
Ifet Rimé onderricht dat zo
uitgestrekt als de oceaan is,
Ifeer over de Zeven Bifzonder
Directe Zegeningeng
En Manlusfui in eigen peÍsoon,
Zich bliiven verspreiden en Ín
vooïspoed groeien.

Noten
1. Een groot gedeelte van Tibetaanse biografieën (Tib.
namthar: Ieven en bevrijding) bestaat uit een opsomming
van alle leraren van een meester, het onderricht en de
initiaties die hij of zij ontvangen en weer doorgegeven
heeft en de discipelen die hem of haar gevolgd hebben. In
dit verhaal is deze informatie tot een minimum beperkt.
2. Rigdzin Jigmé Lingpa is de onthuller van de Longchen
Nyingtik cycius van onderricht, de Hart-essentie van de grote
Dzogchen meester Longchen Rabjam. De lijn van overdracht
van de Longchen Nyingtik is een van de belangrijkste in
de Nyingma school van het Tibetaans boeddhisme. Het is
de voomaamste beoefeningvan veel hedendaagse Dzogdren-

meesters, zoals Sogyal Rinpoche, en vele meesters uit het
verleden.

3. Terma's, dharmaschatten, zijn onderricht en objecten die
door Padmasambhava en zijn leerlingen verborgen en
verzegeld zijn. In latere periodes, wanneer de tijd er rijp
voor is, en ter vemieuwing en regeneratie van de kracht
van de Dharma, worden deze schatten ontsloten door
incarnaties van leerlingen van Padmasambhava (tertón's).
Yeshe Tsogyal was de belangrijkste discipel van
Padmasambhava. Z1i had een onfeilbaar geheugen en

heeft Padmasambhava in belangrilke mate geassisteerd

bij het verbergen van terma's.
4. De Rinchen Terdzó is de verzameling van alle terma-
onderricht, De Kagyri Ngakdzó is de verzameling van
alle Vajrayana onderricht van Kagyi.i school en de Damngak
Dzo is de verzameling van alle Vajrayana-instructies van
alle acht nieuwe hadities, Kadam, Kagyri, Salsy4 Shiie Chód,

Jonang, Bodong en Gelug. Deze drie werken zijn onderdeel
van de Vijf Schatten (dzó) van Jamgón Kongtrul.
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5. De Gytidé Kundi.i is het geheel van alle belangrijke
tantra's en de Drubtab Kundii is het geheel van alle
sadhana's verbonden met deze tantra's. Loter Wangpo
was een leraar van de Sakya school.
6. De Bónpo school wordt tegenwoordig erkend door Z.H.
de Dalai Lama als de vijfde school van het Tibetaans
boeddhisme. Zij hebben het studie.curriculum dat eindigt
met de graad van Geshe, van de Gelukpa school
overgenomen. Wat beoefening betreft kennen zii ook een
Dzogchen traditie. Htrn traditie is ouder danhetMdhisrne.
7. De Kadampa school is ontstaan naar aanleiding van de
komst van Atisha naar Tibet. Later heeft Tsongkhapa de
Kadampa school hervormd en vanaf dat mommt heette het
de Geluk(pa) of Nieuwe Kadampa school.

8. De andere incarnaties waren Beru Khyentse van Palpung
(nr.1), Guru Tsewang van Dzogchen, Chókyi Wangpo
van Dzongsar (op jonge leeftijd overleden).
9. Zowel ]amyang Khyentse Wangpo als Chokgyur Linpa
waren houders van de Ka Bab Dtin, de zeven wijzen van
overdracht, en beide leraren waren meesters van al deze
zeven categorieën.:
L. Kama, de lange lijn van overdracht door Soetra en
Tantra.
Z.SaTer, aarde.terma, de koÉe liin van materiële schatten
in de vorm van Chogser (geheime code op geel papier),
gezegend medicijn, rituele voorwerpen en beelden etc.
3. Yang Ter, herontdekte schatten.
4. Gong Ter, schatten die onder bepaalde omstandigheden
ontwaken in de wijsheidsgeest van de tertón.
5. Nyen Gyri, orale overdracht van de directe ervaring
van de meester.

6. Dak Nang, openbaringen in zuivere visioenen.
7 . Je Dren, herinnering van realisatie uit vorige levens.

Geraadpleegde bronnen

]amgón Kongtrul's Retreat Manual, van NgawangZanpo.
Masters of Meditation and Miracles, van Tulku Thondup.
The Rise of Esoteric Buddhism in Tibet, van Eva M.
Dargyay.
The History of the Nyingma School, vanDidjom Rinpodre.
Advice from the Lotus Born, a collection of Padma-
sambhava's advices to the dakini Yeshe Tsogyal and other
disciples, vertaald door Erik Pema Kunzang.
The Life and Teaching of Chokgyur Lingpa van Orgyen
Topgyal Rinpoche.
Onderricht van Orgyen Topgyal Rinpoche, Lerab Ling
1.996/1997.

Onderricht van Sogyal Rinpoche.

Enatum
In deel één van het levensverhaal van |amyang Khyentse
Wangpo stond dat hij als kind spontaan de mandala van
Khandro Chókyi Gyatso creëerde. Dit moet Ka Dii Chokyi
Gyatso zijn.

Rigpa Nieuwsbrief
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je zien - ook nog eens een scharminkel. Een
hap en je bent op. Dit accepteer ik niet".
Stotterend en struikelend over zijn woorden,
begon het konijn haastig uit te leggen wat er
aan de hand was. "Heer-koning, dit was
absoluut niet onze bedoeling. ln feite waren er
verschillende konijnenfamilies naar u op weg,
maar ondenr,ueg zijn ze plotsklaps in een
hinderlaag van een andere leeuw gelopen. Hij
zei dat hij onze koning was en hij schrokte
ons allen op, alleen ik kon ontsnappen." Er
verscheen een traantje in de hoek van het
roze konijnenoog. "De rest zit nu in de maag
van die andere leeuw. Dat is de reden dat ik
hier in mijn eentje voor u sta".

December 1997

ïoen de leeuw dit nieuws hoorde, gromde hijvan
woede, harder en harder.
"Wie is die andere leeuw? We durft mijn autoriteit
zo te tarten?", brulde hij, tenruijl hijwoest op en
neer liep.
"Hij is daar ergens", antwoordde het konijn en hij
wees naar beneden. lk heb gepro-beerd om
hem over u te vertellen, maar hij wou er niets van
horen. Hij zei dat hij u zou doden als u dwaas
genoeg was om hem uit te dagen."
Nu was de leeuw pas goed kwaad. Hij was
buiten zichzelf van woede. Hijsprong op, zette
zijn borst op en riep:" lk ga hem nu meteen
doden. Wijs me waar hijzich verscholen houdt."
Het konijn hupte de heuvel af in de richting van
de oude waterput.
"Daar, in die put, zei het konijn, daar leeft hij. Maar
ik durf niet dichterbij te komen, want hij is zo akelig
sterk, en zo vreselijk woest". En het konijn
draaide zich om en verdween in de bosjes.

Dus schreed de leeuw zelf naar de put en keek
naar beneden.En onmiddelijk zaghij de andere
leeuw naar hem omhoog kijken. Hij gromde
vervaarlijk - en de andere leeuw ook. Dus gromde
hij nog eens, een stuk harder dan de eerste
keer en hij ontblootte zijn grote witte tanden - de
ander zag et even woest uit en liet ook zijn
tanden zien. Nu begon de oude leeuw zijn
geduld te verliezen. Dat opdondertje moest
nodig eens een lesje krijgen en dus sprong hij
over de rand van de put om zich op zijn vijand
te storten.

9e jaargang nr.3 Rigpu Nieuwsbrief

View nr 6 1996
vertaling Katja',/os

het konijn

t

c

Splatsj! Gerochel, een rimpeling, en dan - stilte.
Een voor een kwamen de kleine dieren vanachter
de bomen en uit de bosjes rond de waterput te
voorschijn. En al gauw was de lucht gevuld met
hun vrolijke gelach, omdat ze zagen dat hun
plannetje perfect gewerkt had. De domme oude
leeuw had zijn spiegelbeeld aangezien voor
een andere leeuw en in zijn poging de ander te
doden, had hij enkel en alleen zichzelf verdronken!
En wat gebeurde er toen? Nou, toen die oude
schurk van een leeuw eenmaal uit de weg
geruimd was, waren alle kleine dieren veilig eÀ
- om met de woorden van de beste verhalen te
spreken - zij leefden nog lang en gelukkig.

11
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vrijdag 18 juti rijden we de poort van Lerab Ling binnen. Katja en ik hebben
de laatste dagen nog even van het goede Franse leven kunnen genieten in de
vonn van prachtige uitzichten en een uitstekende Bourgogne.

Ikmerk, als ikhetterrein opnid, een lidrte inwendige tilling. Eenmengelingvan opwinding
en nervositeit. Het is voelbaar dat ik een vertrouwde wereld betreed en ook voelbaar
dat hier geen uitvluchten meer zijn.
We schrijven ons in en ikhoor datde kampeeqplaats van vorig jaarnietmeermagwordm
gebruikt en dat kampeerders met een eigen tent naar het bos worden verbannen. De
plaats heeft de poëtische naam: 'het aardappelveld'en is een klein kwartier gaans van
het eigenlijke gebeuren.
Met de zwaarstebagage loop ik het pad aÍ. Hetzelfde pad als de weg naar de rivier en
ik vraag me onderweg af of het z.g. aardappelveld dezelfde plek is als daar waar de
pergolatenten staan. Gelukkig gaat de weg iets naar beneden. Ondenveg haal ik een
Duitse vrouw in die me zietzwoegen en vriendelijk aandringt om iets te dragen. We
lopen samen op en onderwijl word ik al wat ingewijd in het levm en de sfeer van l,erab
Ling, want ze is er al zes weken.
Ik hoor hoe het weer is geweesf en ze vertelt over de teachings van Ringu Tulku, Dzigar
KongtruI en Sogyal Rinpoche. Ik voel me wat beschaamd omdat de weg zo lang is en
mijn bagage zo zwaar, rrtaar ze wil me helpen. Vooruit dan maar.

op een gegeven moment komen we bij een plek waar de begroeiing op het pad zich
verdicht. Ik zie wielsporen van een auto naar links gaan en nadat we over een kleine
heuvel zijn gelopen openbaart het aardappelveld zich voor ons. Er staan een stuk of
zeven andere tenten en er is plaats genoeg. Tot mijn grote weugde zie ik een nostalgisdr
houten hokie, dus kunnen we er gelukkig naar de W.C.
Het veld is recent gemaaid en waarschijnlijk voor de eerste keer sinds tijden. Er zijn zeer
scherpe stoppels van distels, die al meteen, als ik mijn tent wil opzetten en de speciale
bechermfolie uitspreid, een gat in dit harde plastic snijden.

Als ik de weg terugloop neem ik voor de zekerheid even de tijd op. De weg gaat nu
iets omhoog dus zal het wat langer duren als daamet. Dit moet ik dus iedere dag (en
nacht)lopen.
Als een bepakt paard loop ik voor de tweede maal naar beneden en heb in dit stadium
nog geen oog voor de prachtige bloeiende bloemen en de kleine wilde aardbeitjes langs
de kant.

door Tjitske

Zwnneveld
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geluiden. Het is fascinermd om te ontdekken dat een
vreemde omgeving als hier, toch zoveel vertrouwm
kan geven.
De meeste geluiden ken ik niet, maar er zijn uilen en
katachtige roofdieren. Bovenal hoor ik het gelcror en
gepiep van de ionge wilde varkens. VIak achter mijn
tent, een verdieping lager in het bos, hebben ze een
slaapplaats. Soms als ik's nachts moet plassen slaan
ze alarmen hoor ik ze vluchten. Na een tlj$e zijnze
aan mijn aanwezigheid gewend geraakt en blijven ze
waar ze zqn Ah ik op een praótige heldere sterrenadrt
voor mijn tent zit te mediteren en merk dat de uilen
vlakbif zitten en de varkens net doen alof ik er niet
ben, voel ik me geaccepteerd door een deel van het
bos en zijn bewoners.

De volgende ochtend is het prachtig buiten. Het
aardappelveld is helemaal roze opgelicht door de net
opkomende zon en de dauw hangt aan het gras.
In het gras zitten allerlei kleine naaktslakjes. Ze
kruipen omhoog in de binnenkant van de tent en als
ik ?s ochtends de tent uitkom zittenze in mijn haren
en op mijn rug. Het eerste wat ik doe als ik de tent
uitben isvoeler of ervan die kleine koudenatEbolletjes
op me zitten.
(Ik ontdekte nog een gast in de tent; een enorme
kakkerlak die erg enthousiast van mijn make-up
watjes bleek te zijn.)

T fet verhaal van het wilde varken verontrust
|.{ me. Misschien moet ik er met een paar

I l*"r,r". over praten.
Aan het ontbijt ontmoet ik Agnes. Ze slaapt ook op
het aardappelveld.
Zj wordt ieder nacht wakkergemaakt door een of ander
wild dier dat precies om twee uur ?s nadrb tegen haar
tent plast.
Dat brengt mij op het idee om mijn plek te markeren
met mijn eigen urine. De volgende nacht sprenkelijk
ik dan ook een versgedane plas rond mijn tent.
(Inhutief spreek ik daarmee de taal van de bosbewoners
en het voelt alsof het begrepen is.)
Als ik de tweede nacht door het donker moet doe ik
aan hetbegin van het bos mijn beoefening. Halverwege
de avond begin ik al op te zien tegen de nachtelijke
wandeling. Het confronteert me met een enorm stuk
fundamentele angst. De hele film van m1-n kindertijd
wordt afgedraaid.
Merkwaardig dat de angst uit deze periode van mijn
leven zoveel onzekerheid en ongrijpbaarheid
teweegbrengt.
Toch probeer ik iets: Ik realiseer me dat ik gast ben
en ik vraag om toestemming om te mogen passeren.
Het is hun bos. Ik ben slechts bezoeker.
br de verschijning van Chen Rezig hoop ik gernakkelijk
herkenbaar te zijn voor alles wat aanwezig is.

December 1997

Zadrtjes reciteer ik de Mani-manha. Naarmate het pad
zich vemauwt en donkerder wordt merk ik dat de
mantra's iets luider begiruren te klinken.

Halverwege de wandeling hoor ik krachtig geritsel
in het gras.
In het schijnsel van mijn zaklantaam, [nks van het
pad, tussen het hoge gïas en de bloemen, zie ik hoe
iets lomps en zwaars naarstig probeert weg te komen.
Te laat, want in de lichtstraal zit een enorme pad
gevangen. Ik weet dat ze gevaarlijk kunnen zijn. Als
zebang zijn spuiten ze gif omhoog.
De pad is prachtig om te zien. Hij is ongeveer zo groot
als een flink woordenboek en zit stil te hopen dat er
niets gebeurt.
Catweazle noernt de grote dikke pad: Toudrwood'. Voor
hem is Touchwood eerr bron van wijsheid. Helaas kan
ik hem zonogniet zien.
Verontschuldigend haal ik mijn zaklantaam weg en
loop verder. De angst voor varkens is hierdoor wat
op de achtergrond geraakt, maar zodra ik weer in het
donkere stuk hun pad moet kruisen voel ik me
ongemakkelijk.
Het is rustig deze avond. Het geknor klink wat
verder weg, en de atrnosfeer is vriendelijk. Een stille
windloze avond.
Ats ik in mijn tent kom merk ik dat hij vol met mierm
zit. Onder de matras, op de matras, in de slaapzak,
in alle hoeken van de tent. Duizenden mieren. Eerst
besluit ik maar gewoon even stil te gaan zitten. De
mierennemen me onmiddelijk op in hun omgeving
en wandelen rustig over mij heen op weg naar de
overkant van de slaapzak.Ik ben bang dat ik ze dood
zal drukken dus met een papieren zakdoekje pak ik
ze voorzichtig op en zet ze buiten de tent.
Daar ben ik wel even mee bezig.
Na een uur, als ze allemaalbuiten zijo kan ikeindelijk
gaan slapen.

e daaropvolgende avonden kan ik gernal*eliik
offering en deze

keer de Benza Gurumantra begeleiden *jop
mijn nachtelijke tochten en leren me in de komende
tijd dat mijn angsten niets anders zijn dan projecties
van mijn eigen geest.
Het leertme eveneeÍrs te derrkenvanuit de wereld van
het dier. Als ik bii het donkere stuk aankom gooi ik
eerst een steentje in het bos en schijn met mijn
zaklantaam in de zijkanten om te waarschuwen dat
ik eraan kom. Ik wil niets en niemand plotseling
verrassen. Het antwoord is steeds een lief geknor uit
alle hoeken van de duistemis.
Dan offer ik alle pracht aan heerlijk voedsel, alles wat
varkens maar lekker vinden. Ik merk dat ik me
daarbij in eerste instantie concentreer op het dier
waar ik het meeste bang voor ben. Wetend dat er meer
in het bos schuilt dan varkens alleen offer ik eveneens

Rigpa Nieuwsbrief
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inmiddels opgehangen gebedsvlaggetjes voor de

nodige bescherming.
De hele omgeving, alle dieren, de bloeiende gele
toorts voor de ingang van miin tent, de insekten en

de wind, de sterren, de geuren als het een vochtige
avond is, alles verbindt zich met me en zorgt dat ik
compeet kan oplossen, iedere nacht weer.
Nog namijmerend in miin halfslaap, ben ik ineens alert

door een geluid onder mijn thermomat.
Een zacht gekrabbel, dat steeds een beetje heftiger en

driftiger wordt.
Ik begin me toch wat ongerust te maken.
Ooit hebben Karel (mijn echtgenoot) en ik eens een

veldmuis in de tent gehad. Hij was bij Karel in de

slaapzak gekropen en had daar het meest gezellige
en warÍne plekje uitgekozen.
Ineens weet ik het traject molshopen te herinneren,
en vermoedelijk is het diertje bezig om de volgende
hoop onder mijn slaapplaats te maken.
Treurig dat het niet verder kan. ln gedachten stel ik
mij voor hoe het beestje terug moet en op een nieuwe

plek zijn volgende poging moet wagen. Zacht1es

klop ik op het grondzeil om een beetje haast te maken
met de terugkeer. Ik zie het niet zo zitten dat bij
vergissing er weleens een gat in mijn grondzeil kan
worden gebeten. Daama is het stil en kan ik rustig
gaan slapen.

oh j+ de Stupa. Iedereen heefthet erover, maar

tijd om even die kantuit te wandelen is ernog
niet geweest.

Op een dag heb ik hoofdpiin. Voor het eerst spijbel
ik vanmijn rotadienst enbesluiteen wandeling te gaan

maken.
Het weer ziet er goed uit, zonnig en helder. Er zlin
wel enkele stapelwolken. Het is van dat wonderlijke
weer waarbij in een paar minuten tijd de hele hemel
ineens kan losbarsten van de regen. Ook veel
regenboog-mogelijkheid. De kleuren van de natuur
zijn door het bijzondere licht heel speciaal.
Ik loop het'aardappelveld'voorbij en kom even
verderop in een bocht waar heel veel karresporen ziin.
Hier wordt gebouwd. Links, naar beneden, zie ik een

kleine vrachtwagen staan met bouwmaterialen'
Men is er druk aan het werk. De Stupa is bijna klaar'
Een man is bezigmet de versieringen aan debovenrand'

Vanaf deze plek is het uitzicht prachtig. Dit veldje heb

ik nooit eerder bezocht. Het is glooiend en heel
weids, metbeneden aanheteind een romantische zoom
van lage bomen. [r de verte kijk je uit over de canyons
van de Causses. Een prachtige plek voor de Stupa.

Eerst loop ik naar het midden van het veld. Er is een

natuurlijke bank om op te zitten.Als ik rondkijk zie
ik dat er aan iedere grasspriet en stengel een aantal
druppels hangen. De regenbuien zijn nog niet
langgeleden gestopt en in de felle zon schijnen de

druppels met volledige regenboogkleuren.Het is een

sproo$e. Guru Rinpodre die op deze manier verschijnt.

A ls ik langer kijk dan zie ik paarsviolette

f\ bloemen, als crocussen uit het gras opstijgen.
I IHet is alleen niet de tijd voor crocussen, dus
hetmoetwelherfsttijloos zijn. Eenveld vol AJs ikopsta
m besluit naar de zoom te lopm dan zie ik er nog veel

meer.
De zon is krachtig, maar in de verte zijn blauwe
regenluchten. Ik ben blij dat ik mijn cape en paraplu
bij me heb.
Ik zit nog niet op miin kussentje, met mijn mala en
het begin van mijn meditatie of het barst los. [reens
ziet het wit van de regen. Razendsnel pak ik mijn
blauwe plasticcape en zet mijn rugza$e onder de
paraplu.
Als ikmet de knieen opgetrokkenblijf zium, danpast
de cape net om me heen. Veel bewegen kan ik niet
want dan loopt het water via de onderkant naar
binnen. Het spoelt. Bovendien is hier het einde nog
niet van in zidrt. Ik besluit voorlopig maar te wachten.

Ik stel me voor hoe het eruit ziet van bovenaf: middm
in een veld vol lila herfuttijloos, eenblauw plastic Íiguur
als een iets grotere bloem op het veld.
De cape beslaat aan de binnenkant en het wordt
watklam. Het enige contact met de buitenwereld is
de opening van de capuchon waarmijn gezidrt door
kan. lreens verschijnt er in mijn blikveld een wesp.
Ik kan niets doen want dan schiet het zorgvuldig
vastgeklemde plastic los met alle gevolgen.
Het beest probeert via de opening van mijn capuchon
naar binnen te komen. Hij wil droog zitten.
Ik beweeg me voorzichtig en wat ongemakkelijk.
Door te blazm hoop ik dathij de andere kantuitvliegt.
Het helpt niet. De wesp is vastbeloten om bij mij
naar binnen te vliegen.
Dan besluit ik toe te geven. Vooruit dan maar, maar
je moet je wel koest houden.
Ik heb nog nooit zo stil gezeten. Na een kwartier
wordt
de regen inderdaad wat minder hevig en ik besluit
op te breken. Voorzichtig onWouw ik de regencape
enhoop dat mijn gast ongestoord kan wegvliegen. Ik
heb hem niet meer gezien en ook niet gevoeld.

I ehalve de kleine grijze poes, die enkele nadrten

ffivoor mijn tent heeft geslapen en me dan's
I-l morgens met veel kopjes begroette, het vogeltje
wat zong als het winterkoninkje in Borgercompagnie,
de serie vlooien of een ander gedierte in de shrine wat
op het hoogtepunt van de meditatie me op de meest
onmogelijke plekken stak en dikke jeukbulten
veroorzaakte, was het rustig.
Deze herinneringen hebben mijn verbliif van zes

weken in Lerab Ling een heel biizondere smaak
gegeven. Het heeft gemaakt dat ik me niet 'lonely'
voelde, maar kon genieten van de'solitude'.

Rigpa Nieuwsbrief December 1997
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ekozen voor de zomerretraite in Dzogchen
Beara, omdat een retraite in een kleinere
groep trok, naast de schoonheid van deze

plaats. Aankomen zonder rugzak (de transfer in
London grng te snel voor British Airways) was wat
lastig, maar de optie om dat los te laten won het'vrij
gemakkelijk. De plek is fantastisch: gastvrij, bloeien-
de fuchsiastruiken, uitdagmde heuvels, alle weertypes
binnen één dag en vanuit de tempel een schitterend
wijds uitzicht op de - ook al steeds wisselende -

oceaan. De tweede dagwerdenwe toówatnerveus
over het nabrengen van onze rugzakken. We besloten
te gaan bellen en ... kwamen op wegnaar de telefoon
onzertgzakken tegen: hoezo, door los te laten komt
het naar je toe?!

De eerste vier dagen gaf Sogyal Rinpoche onderricht
over de vier pijlers van zijn boek. Het deed me goed
om Rinpoche opnieuw en ook weer anders te horen
over meditatie, waarin ego kan oplossen en er ruimte
ontstaat voor compassie. Het kwam meer binnen
dan ooit tevoren. In deze veilige omgeving, zonder
de afleiding van alledag ervaarde ik de diepere
kradrt voedend, vervullend en innerlijk ontwapenend.
Mjn voomemen was snel gemaaku thuis meer ruimte
maken voor zitrneditatie, desnoods minder ngóndro,
maar zitmeditatie als basis. Ook het Tibetaanse
'nangpa' kreeg meer betekenis. voor mij, het naar
binnen kijken, het zoeken van de waarheid in de
natuur van de geest. Hoe makkelijk en verleidelijk is
het vaak, om naar buiten geridlt te zijn en dan vooral
als het tegenzit. Ik vond het hoopvol om Rinpoche
te horen zeggen dat, wanneer hart en geest echt
ruimer worden, het vele en snelle oordelen zal
verminderen. Heerlijk, want mijn oordelende geest
is vaak sneller en krachtiger dan de (Ierse) windl

Naar aanleiding van een vraag van één van ons, gaf
Rinpoche aan dat je ook op het pad in een soort
bardostaat kan verkerm: je ktrnt en wiltnietmeer terug
naar je oude situatie (past ook niet meer), maar je bent

Rigpu Nieuwsbrief December 1997

vanuit je geest en de teachings nog niet krachtig
g€noeg. Rinpoche adviseerde om ook dan juist hetboek
te lezen, tapes te luisteren, ruimte aan alles (ook
conflicterende emoties) te geven en je vooral niet te
laten ontnoedigen. Hii benadrulcte daa$ii de noodzaak
van y$enien, de sa+gha: We need to have people to
look after people and to know them.Als praktische
reminder citeerde Rinpoche de Dalai Lama, ook in
relatie met het weinig tijd hebben c.q. maken voor
beoefening in het Westen: In the morninu check youl
motivation. in the everrins AER-vi=óurámn;Het was--voo@een handvat om een goede nieuwe gewoonte
in te zetten. Het betuigen van spiit én de intentie
om iets negatieÍs niet weer te doen, maakte het
compleet.

Het tweede gedeelte van de retraite gaf Dzigar
Kongtrul Rinpoche onderricht over Lojong. Du-.2

py1te1-,yg1Lojgng beslaan een complete training om
gng hêII te*o.p_e3-e4 dsor-het geneqgq.e-n van Wiistgid
en cornpassie. Deze punten ziin een gids voor het
ontwikkelen van Bodhicitta, het hart van de verlich-

hart en vandaaruit in een zuivere motivatie. Ik voel
ffong"*ukketiik en perilóïffiïàïffioken als
Rinpoche ons de spiegel voorhoudt dat.w-ij zo
qqa$e,UiL{ggrsgg1gr3roblemminplaatsvanophet /

\ hier en nu, ademend en levénd; niet gewend om í
t dankbaar te ziin voor verandering. De keuzemoge- ?-a 

ïjfi.Íà'G@fp_.tïóe ei-sei-ffien óf seluk te án
geeft ruimte en moed. De sleutel voor m{ ligt vooral
in het contempleren op en werken aan gelijkmoedig-
heid.

Op de laatste dag was er gelegenheid om toevlucht
te nemen en de Bodhicitta-gelofte af te leggen. Het
was een kans, maar ik voelde ook twijfel: ben ik
daar aan toe ...? Ik herinnerde me wat Rinpoche had
gezegd over twijfel als ego-activiteit. Heel bijzonder
vond ikhet om deze ceremonie mee te mogen maken
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L -Fa zoveel verhalen over Dzogchen Beara

l\ I sehoord te hebben, wilde ik á ontzettend
I \ iruugnuu, toe. Ondanks het feit dat ik pas

zaterdagavond 21 juni in Dzogchen Beara aankwam
en de retraite al begonnen was, kwam ik toch op
het luiste moment.
Rinpoche gaf zaterdagavond zijn eerste teaching,
hij was een dag vertraagd. Het was heerlijk om
Rinpoche weer in levende lijve te zien en de liefde en

compassie die hif uitstraalt weer te voelen. Elke keer
kan ik me erover veràazen hoeveel Rinpoche kan geven,

en hoe onvermoeibaar hij blijkt te zijn. Ook was ik erg

benieuwd naar Dzogchen Beara zelf, vooral naar de

zee. De zee vertegenwoordigt voor mij zowel de
oceaan van samsara als de vergankeliikheid. Prachtig'
Elke dag met een busje of meeliftend met een andere

retraiteganger naar Dzogchen Beara. Ik verbleef -

zoals vele anderen - buiten het retraitetenein. Wat was

dat ook al weer retraite? In de loop van de week
langzaam maar zeker mijn weerstand overwinnen tegert

het retraite.ontbijt en de hoeveelheid mensen. Het tiikt
alsof door de energie die er hangt de confrontatie met
wie jij bent en hoe je reageert op een groep onbekenden
duizend keer sterker is dan normaal. Het voordeel
is gelukkig dat ook je eigen alertheid veel sterker lijkt
te zijn.Inzichten flitsen voorbij en maken dat ie weer
door van alles en nog wat heen kan gaan en in de basis

liefde voelt voor alles en iedereen die daar is. Maar
vooral is retraite voor mij: stilte en rust, contem-
pleren, Ioslaten en de dagelijkse beoefening weer
oppikken en voelen dat het zoveel uitrnaakt wemneer

het me lukt om regelmatig'practice'te doen.

Rinpoche benadrukte de kradrt van vizualisatie in plaats

van conceptualisatie, zodat je niet wordt afgeleid
van je hoofddoel, de details vullen zich later vanzelf
wel in. Om alles te kunnen begrijpen is het nodig dat

f 
e door alles heen gaat. Zou dit dan betekenen dat ie
door visualisatie ook daadwerkelijk kunt ervaren
en er doorheen kan gaan? fa, voor mii wel. Een

andere uitspraal.:: als we alle inspanning die we in weer-

stand en verzet stoppen, zouden gebruiken om
'practice'te doen, dan zouden we snel een gerealiseerd
wezen zljn.

En dan nog een paar andere 'eyeopeners':- wens
mensen die jou pijn doen niet toe dat zii pijn krijgen,
maar wens dat hun negativiteit oplost; regels zijn er

crn ons vrij te maken, grenzen om ons grenze-loos
te maken;- 'r'iianden'leren ons geduld te hebben en
ais je niet wilt ci-.t lemand aan wie je nu een hekel hebt
teruglionit in je volgende leven, dan kun je beter nu
beginnen van die persoon te houden (het karmisch

i,erspektief).

Impress ie: zomerretraite in Dzogchen Beara
door fuliette Panman

December 1997

De retraite betekende voor mij ook een nadere
kennismaking met Dzigar Kontrul Rinpoche, die de
tweede helft van de week teachings gaf. Bij stroom
2 heb ik hem voor het eerst ontnoet. Primaire reaktie:
wauw, wat een leuke modem ogende, jonge wiize
Tibetaanse meester. Indrukwekkend en glashelder
waren zijn teachings over Lojong. Vragen stellen
leek soms op een intellectueel debat. En keer op keer
werd ik ook bij Dzigar Kongtrul overvallen door
een soort verbazing over de rust, liefde en compassie

die hij uitstraalde. Voor mij persoonlijk was er een

enorme variatie in de aandacht die ik tijdens de

teachings had. De ene dag ging het erin als koek en
kon ik horen met mijn hart, de andere dag leek de

teaching eindeloos te duren en had ik moeite bij de

les te blijven en moest ik mezelÍ bijna dwingen om
toó mijn aandacht erbij te houden. Onverklaarbaar?

Voor mij eindigde de retraite op zondagochtend
woeg, nadat Dzigar Kontrul RinpoÓe zaterdagavond
zijn teaching over de zeven punten van mind-training
volledig had afgerond. De groep is geen groeP meer/
maar bestaat vooral uit mensen die mens ziin. Met een

personenauto worden we weggebracht. Scheurend
naar het vliegveld van Cork heb ik het gevoel uit de
heuvels weer in de bewoonde wereld neer te dalen.
Langzaam maar zeker dringt de realiteit van de
dagelijksheid van het leven zich weer aan me op. Het
is zoals het is, dmk ik. Ook als ik na zes uw verhaging
van andere retraitegangers die iklater ophetvliegveld
tegenkom, hoor dat iedereen's oclttends een blessing

en een eigen Tibetaanse naam van Dzigar Kontrul
Rinpoche heeft gekregen.

'Back to basics' lukt het me in eerste instantie niet direct

om de met mezelf gemaakte afspraak om wat er ook
gebeurt dagelijks te mediteren gestand te doen.
Inmiddels mediteer ik elke dag en ik voel dat er een
wezenliik versóil is hoe je dag verloopt en vooral hoe
je omgaat met de voorvallen die zich voordoen.
Meditatie is inderdaad een geschenk.

september 1.997
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Rinpoche geeft een heel praktisdre uitleg van wat die
toepassing van zicht, meditatie en actie volgens de
Dharma in ons dagelijks leven inhoudt. En als we dit
consequent doen, bereiken we zeker de verlichting.
Hoera! In de studiegroep die ik begeleidde bleek
hoe zeer deze directheid op prijs werd gesteld. Vooral
degenen die overdag werkten, bemerkten dat ze

heel alert waren op hun handelen.

Tulku Pegyal was er iedere ochtend tijdens de
beoefening. Ik had vaak de eer om de beoefening te
mogen leiden in zijn aanwezigheid. Elke ochtend
zette hij ons allemaal in het hart van die beoefening,
in de zon van zijn inspiratie. Het was elke keer een
diepgaande ervaring, een beoefening die werkelijk
was. Ik voel me diep verbonden met hem. Zijn
onderricht over het zeven-regelig gebed was prachtig.
Hil beiichaamt de devotie voor Guru Rinpoche. Door
zijn onderricht komt die tot leven en wordt de
aanwezigheid van Padmasambhava, Guru Rinpoche,
tastbaar.De belangrijkste beoefening is steeds je geest

een te maken met de geest van Guru Rinpoche, hem
steeds in gedachten te houden.
Naast dit alles deed Tulku Pegyal ook veel beoefening
voor alie rvezens maar vooral ook voor de Rigpa-
sangha, voor diegenen onder ons die ziek zijn of
overieden, voor onze geliefden die ziek zljn of
overleden. Wij allen weten ons gesteund door Tulku
Pegyals krachtige beoefening in dit leven, in het vol-
gende en in de bardo's. Ik ben hem diep dankbaar
daarvoor.

Maureen Cooper en Ian Maxwell gaven steeds
presentaties tussendoor waarinzlj altijd de voorgaande
teachings samenvatten en in een grotere context
plaatsten. In een teaching van Rinpoche waren zij de
vragenstellers aangaande de'unifying practice' en wij
getuige van de ontsluiering van deze terma. Een
heel spannende, inspirerende gebeurtenis.

En Rinpoche was er weer de laatste dagen met heel
indrukwekkende teachings. Vooral de lezing in de VU
greep mij heel sterk. Ik zal nooit het beeld vergeten
van een zo op het oog kleine man zittend op een enorm
podium die alle 750 mensen in de zaal persoonlijk
toespreekt, al die harten opent voor de Dharma. Ik
hoor steeds meer. Zo werden en worden we aan de
hand geleid door al deze grote meesters. Was het niet
door hun mededogen, dan zou ik het nooit begrepen
hebben. Het dagelijks leven en de Dharma lopen
steeds meer in elkaar over, maar met de Dharma
als centrum.De Boeddha is overal, de Dharma is
overal, de Sangha is overal. Bedankt jullie allemaal.
Het is goed om thuis te zijn.

Rigpu Nieuwsbrief December 1.997
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een mogelilkheid maar ik had het vertrouwen dat
zich rvel iets zou aandienen. Dat was ook zo.
Woensdagmiddag ben ik naar de kerk gereden om
even met hem te kijken waar ik nu telkens naar toe
ging. Dat u'as kort en goed. Donderdagochtend
besloot ik ineens met Yara te gaan kifken in de
koffiepauze. Ze vond het fijn in de kerk. Tijdens
de aansluitende meditatie bleven we zitten en
ook een deel van de presentatie rran Maureen zat
ze shl op schoot of naast me. Na rurm een uur rverd
ze moe en onrustig en zijn we gegaan. Ik jubeide
r.an binnen, de kinderen ademden de sfeer in de
kerk en vonden het merkbaar prettig. Er lvas dus
veel meer mogelijk dan ik dacht. Vrildag bood ik
Ruben aan mee te gaan naar de TSOK. Ik vertelde
rvat hij kon verr,vachten: veel chanten, stil zifn,
lang, maar op het eind een tbestje met allemaal lekker
eten. Het leek hem wel rvat. Ik kwam mijn angst
tegen dat hij zich niet zou gedragen, een scène zou
maken etc. Tegelijk \.vas er ook de acceptatie dat
rvat er ook zou komen, het oké was. Ik wiide hem
deze gelegenheid niet onb:lemen. Ik ben zo blij dat
ik hem heb meegenomen. Ruben is een bewegelijk

f ongetle maar tijdens de TSOK vleide hij zich vol
toeverfrouwen naast me neer en liet zich opnemen
in de atmosfeer van de beoefening. Hij herkende
ailerlei mensen die ook bij ons thuis komen en dat
maakte hem zichtbaar blij. Zoals ik het zie: hij
rverd deel van het geheel en zijn leven kreeg een
nieun'e samenhang. Ontroerd zat ik naast hem. De
tsok, het eten, \'as een groot feest voor hem,
zoveel lekkers lvat telkens rveer voorbij kwam en
lvaar hij onbeperkt van mocht pakken: rijkdom!
Ik ben met Yara nog een keer naar een ochtend-
beoefening geweest en tenslotte zijn we
zondagmiddag nog met zijn vieren geweest. Weer
u'as ik geraakt door de vanzelÍsprekendheid
\.\'aarmee ze in de shrine waren. Onbevreesd, blij
en volledig zichzelf . Na het afscheid van Tulku
Pegyal, Dzogchen Rinpoche en Sogyai Rinpoche
hebben we 'onze' retraite afgesloten met een
'huppy meal' bij Mac Donalds.

De stadsretraite was voor mij een groot cadeau. Het
bood me cie gelegenheid om te ontdekken wat voor
mij en de kinderen mogelijk was tijdens een
retraite. Het zaadje in hen heeft voeding gehad en
ik ben blii dat ik ze dit heb kunnen geven op een
heel natuurlljke w1jze, vanzelf ontstaan uit en in
de retraite. We hebben ze langere tijd in de sfeer
van Boeddha, Dharma en Sangha kunnen laten
verbliiven. ik denk dat dit een zegen voor hen is
en dat ik ze hiermee'het beste'heb gegeven. De
stadsretraite bood deze gelegenheid. Daarvoor
ben ik Sogyal Rinpoche, Tulku Pegyal en Dzogchen
Rinpoche bifzonder dankbaar. En ook al de mensen
van Rigpa die zo hard hebben gewerkt om deze
retraite mogelijk te maken.

Rigpa Nieuwsbrief December 1997
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Door Joke Muller

Leztngen en seminaÍ van Christine Longaker, naar
aanleiding v'an het verschifnen van de Nederlandse
vertaling van haar boek: 'Facing Death and Finding
I{ope'.

1\ f a de eerste lezing in de V.U. was ik al volledig

I \ I onder de indruk. Christine is in staat je idee
I \ over sterven in twee uur volkomen te
veranderen, en ze doet dat op zo'n warme, heldere,
humoristische m liefdevolle manier, met voorbeelden
uit haar eigen leven, verhalen uit de Boeddhistische
en Christelijke tradities of verhalen van Elisabeth
Kiibler-Ross e.a. die zo leven en onmiddellijk
aanspreken dat ze echt met geen pen te beschrijven
vallen. Ik zal hier dus volstaan met het noemen van
een aantal essentiële punten en ik raad iedereen aan
haar boek te lezen.

.In deze tijd, waarin de medische wetenschap er
hoofdzakelijk op is gericht levens te rekken, zien
we doodgaan als een falen, terwijl het een ervaring
is die even rijk is als geboren worden.

.Sterven is niet passief, maar actief. We brengen
ons leven op orde.

.Zie de stervende als heel en compleef en niet als een
slachtoffer. Stervenden zijn meer dan hr:n pijn en angst.

.Omgaan met stervenden lijkt een deprimerende
bezigheid. Het is het tegenovergestelde: we leren
van hen. In plaats van hen tegemoet te kedery vervuld
van onze eigen angsten, waardoor we helemaal niet
meer in staat zijn de ander te zien, kunnen we leren
zien dat we deze reis samen maken.

oWe sterven in ons leven duizend doden, door
allerlei veranderingen en verliezen.

December 1997

rHeb respect en eerbied voor de stervendm. Ze, weet
dat wenietvan hen gesóeiden zijn, we lijden beiden,
hulpverlmers en stervmden. We gaan allemaal door
momenten van vrees, onzekerheid, pijn en angst
heen. Wanneer we dat kunnen voelen is er authentieke
compassie mogelijk.

.In spirituele hulp gaat het er niet om wat we doen,
maar hoe we zijn: de uitdrukking van ons diepste
wezet1 de belichaming van onze waarheid.

.Een belangnike zin, die je op je badkamerspiegel zou
kunnen plakken: Op het moment van de dood zijn
er twee dingm die tellm: Watwe in ons leven hebbm
gedaan en in wat voor staat van geest we op dat
moment verkeren.

In het seminar gaat Christine dieper op deze dingen
in via oefeningen en meditaties. Een rode draad
vonnen de drie edele principes (goed in het begin,
goed in het midden en goed aan het eind), en de
meditatie op liefdevolle vriendelijkheid, Tonglen en
de essentiële Phowa.
Verder ging het natuurlijk over onze angst die
voortkomt uit het grijpen en het moeilijk te accepteren
begrip van vergankelijkheid. Daardoor wordt de
dood een spiegel voor ons leven. We kururen dus nu,
hier beginnen. We hebben de keuze, dat zijn we
vergeten.
De tweede dag gaat Christine dieper in op het
rouwproces , waaÍ we eigenlijk niet vertrouwd mee
zijn. Ze vertelt over haar ervaringen, verbazing en
wanhoop.
In rouw en verdriet is er niet alleen het verdriet over
het verlies van de geliefde, maar ook over het verlies
van een leven samen en een verwachte toekomst.
Verder zijn we nog zg geconditioneerd dat we denken
er alleen doorheen te moeten, maar dat is een
onmogelijke opgave. We moeten de moed hebben om
hulp te vragen.

Rigpa Nieuwsbrief
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Het Rigpa curriculum

De Stichting Rigpa verzorgt een cursusprogramma/
waarin een graduele haining in de studie en beoefodng
van het boeddhisme wordt aangeboden. Hierin staat
het Tibetaans boeddhisme en metname het onderricht
van Sogyal Rinpoche centraal. Dit onderricht
heeft zijn basjs in een ononderbroken taditie van overdr
acht van meesteÍ op leerling, die terugvoert naar de
Boeddha. Het cursusprografiuna bestaat uit een intro-
ductiecursus gevolgd door een meerjarig studie- en
beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van
het spirituele pad aan bod komen.

lntroductiecursus
De introductiecursus is gebaseerd op Het Tibetaanse
boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche.
Hierin zullen diverse thema's van het boek kort
behandeld worden. De cursus bestaat uit een
kennismaking met de basisprincipes van meditatie,
het beoefenen van compassie, reflectie op leven,
dood, karma en de betekenis van'boeddhanatuur':
de potentie die ieder levend wezenheeft om volledig
ziln verlichte essentie te laten ontwaken. Ook zai
aandacht besteed worden aan het volgen van een
spiritueel pad in de modeme maatschappij, devotie
en de unieke relatie tussen leraar en student.

De stromen
Nadat men de inhoductiecursus heeft gevolgd, of een
retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om deel te nemen aan het intemationale
Rigpa-curiculum. Dit meerjarig studie' m beoefenings-
programma is gebaseerd op het authentieke onderridrt
van Sogyal Rinpoche. Het hart van het curriculum
wordt gevormd door audio- en videofragmenten
van het meest sprankelende onderricht dat Rinpoche
de afgelopen jaren op retraites en lezingen over de
hele wereld gegeven heeft. Bij de cursus is een
handboek beschilóaar met tuanscripten er studieteksten.

Het eerste jaar van het curriculum ('Stroom 1') is
verdeeld in drie blokken en daarin worden onder meer
de eerder genoemde thema's van Het Tibetaanse
boek van leven en sterven nader uitgewerkt. Stroom
2 is verdeeld in zes blokken en duurt twee jaar.
Hierin wordt dieper ingegaan op het trainen van de
geest in liefde en compassie middels het zogeheten
Lojong-onderricht en wordt er ook een begin gemaakt
met de voorbereidende oefeningen van het Va jrayana
boeddhisme.

December 1997

[r Stoom 3 en Shoom4 za] dieper op het vajrayana-
en dzogchen-onderricht worden ingegaan.

Alle Rigpa cursussen staan onder begeleiding
van door Sogyal Rinpoche en Rigpa getrainde
instructeurs. Er is naast uitleg over het onder-
richt en de beoefening gelegenheid tot het
stellen van vragen, uitwisseling van ervaringen
en studie. Ook zullen er geleide meditaties en
visualisaties gedaan worden. De nadruk in de
cursussen ligt meer op het zelf ervaren dan
op theorie. Studie en beoefening zijn geen
doel op zich, maar staan in het teken van de
integratie van het onderricht in ons dagelijks
leven.

Het volgen van het Rigpa studie- en beoefening-
curriculum is een stapsgewijze inleiding tot het
volgen van een compleet spiritueel pad, geworteld
in een authentieke spirituele traditie, relevant
voor iedere tijd en cultuur.

Rigpa Nieuwsbrief
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Praktische informatie over de stromen

Stroom I
Nadat men een introductiecursus heeft gevolgd, of
een retraite met Sogyal Rinpoche heeft gedaan, is het
mogelijk om met stïoom 1 te beginnen. Stroom 1

bestaat uit drie blokken van ieder 10 avonden. Bij ieder
blok van de stromen hoort als studiemateriaal een
klapper met alle teksten van de audio- en video-
fragmenten. Deze klapper is alleen besóikbaar voor
deeLremers aan de stroom.

Bil voldoende deelnemers start stroom 1 blok 1 in
Groningen op woensdagavond 21 januari. In
Amsterdam vindt stroom 1 blok 2 plaats.

Groningen

Data:
Stroom 1 blok 1: woensdagavond van 20.00
tot 22.15 uur
Januari: 21 en28
Februari: 4,77,78 en25
Maart: 4,7I,78 en25

PIaats Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Amsterdam

Data:
Stroom 1 blok 2 : dinsdagavond van 19.30 tot 21.45

]anuari: 20 en27
Februari: 3,10,17 en24
Maart: 3,10,!7 en24

PIaafs Bethaniën Klooster
Bamdesteeg 6 B
Amsterdam

Kosten: per blok fl. 165,- minima fl. 135,-
Dit is inclusief klapper.
Donateurs van het Re-membership (optie 2 en 3)
kunnen 25% korting krijgen op de cursusprijs. De
korting geldt niet voor het materiaal.

Opgave:
Voor Amsterdam; maak het bedrag over naar Rigpu,
Amsterdam, giro nr. 3533736 o.v.v. "stroom 1 blok
2, Amsterdarn" .Zodrahet bedrag is overgeschreven
ben je ingeschreven.
Voor Groningen kr:n je het bedrag overmaken op Fro
nr. 453155 ten name van J.D. Meerburg (Rigpa) te
Groningen o.v.v. "stroom l blok 1".

December 1997

Stroom 2
Stroom 2 bestaat uit 6 blokken van ieder L0 avonden.

Utrecht

Data:
Stroom 2 blok 1 start in Utrectrt op zondagen van 10.30

tot 16.30 uur. Voor hen die stroom t hebben gevolgd.
januari: 25
Februari: 8
Maart: 8,22en29

PIaats. Centrum Welt
in het oude Sint Nicolaas Klooster
Doelenstraat
Utrecht

Amsterdam

Data:
Stroom 2 blok 2 op donderdagavond van 19.30 tot
21.45 uur Voor hen die blok L hebben gevolgd.
fanuari: 22 en29
Februari: 5,!2, 19 en26
Maart: 5,12,19 en26

Data:
Shoom 2 blok 5 op woensdagavond van 19.30 tot 21.45

Voor hen die blok 4 hebben gevolgd.
|anuari: 2'1, en28
Februari: 4,1,7,18 en25
Maarl 4, L1, 18 en 25

Plaats Rigpu Centrum
Sint Agnietenstraat 22
Amsterdam

Groningen

Data:
Stroom 2 blok 4 op woensdagavond van 20.00 tot22.15
uur. Voor hen die blok 3 hebben gevolgd.
Januari: 2L en28
Februari: 4, 11,18 en25
Maarl 4,11,,18 en25

PIaats Vipassana Meditatie Centrum
Kamerlingh Onnesstraat 71

Groningen

Kosten: per blok fL.165,- minima fl. 135,-
Deze prijzen zijn inclusief klapper.

Rigpa Nieuwsbrief
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100.000.000 Mantraos
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

December 1997

Sakya Trizin

Gebeden voor gestorvenen

In de Nieuwsbrief van december'95 stond een stuk
over het Rigpa Sponsorprogramma dat speciale
mogelijkheden biedt om Rigpa als internationale
organisatie te sponsoren. Via het sponsoren van
gebeden voor zieken, stervenden en gestorvenen
door middel van een donatie van fl. 3000,- is het
mogelijk om aan dit programma mee te doen. (N.b.
voor een dergelijke donatie bestaat de mogelijkheid
van belastingafhek)

Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat
het ook buiten dit sponsolprogranuna mogelijk is om
gebeden voor stervenden of gestorvenen te vragen.
Traditioneel wordt hier altijd een bijdrage voor
gevraagd. Hierbijbepaalie zelÍhoe groot jebijdrage is.

De bedoeling van zo'n donatie is een goede oorzaak
te leggen voor de gestorvene door geld te geven
voor een goed doel, en het legt ook een karmische
verbinding met de lama die het geld ontvangt en de
gebeden doet. Het gaat dus niet zozeer om de hoogte
van het bedrag, maar om de oorzaak en de verbinding
die men legt.

De donaties die worden gegeven gaan samen met de
namen naar lrdia: de kloosters van Z.H. Sakya Trizin,
Dodrupchen Rinpoche enDzogchen Rinpoche. hr het
Rigpa Centrum op de Agnietenstraat wordt ook
beoefening gedaan voor de betreffende personen en
de namenwordm ook doorgegeveÍr aan Tulku Pegyal
Rinpodre, de éár jaar rehaitegangers in Dzogdren Beara

in Ierland en de practising Sangha in Lerab Ling.
Mensen die namen willen doorgeven kunnen dit
opgeven aan het secretariaat ten name van ]ohan
Dijk. Het is hierbij van belang om de volledige naam,
datum en oorzaak van overlijden en de geboortedatum
of leeftijd door te geven. Mensen die belangstelling
hebben voor het groter opgezette sponso{progïaÍuna
kunnen een Engelstalige folder hiervan aanvragen.

Rigpa Nieuwsbrief

in het kader van beoefening heeft Sogyal Rinpoche
ons gevraagd om opnieuw met z'n allen over de
hele wereid 100 miljoen Benza Guru mantra's te
reciteren. Het reciteren is op 9 november, de sterfdag
van Tertón Sogyul de voorganger van Sogyal Rinpodre,
begonnen. Het is de bedoeling dat wij dit in een jaar
voor elkaar krijgen. De 100 miljoen mantra's werden
afgelopen jaar op advies van Dzongsar Khyentse
Rinpoche gedaan om gunstige spirituele omstandig-
heden voor de Rigpa-sangha te creëren. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om bij te dragen aan deze

gezlnenli jke rnspanning.
Ook heeft Rinpoche aan diegenen die Vajrakilaya
beoefenen 

"'erzocht 
om samen 70 miljoen mantra's

in het komende jaar te accumuleren.
In de Tibetaanse traditie wordt vaak op deze manier
gezameniijke beoefening gedaan. Het is een vaardig
rniddel om positief potentieel uls groep te verzamelen.
De teksten zeggen dat het positief karma van het
reciteren van 100 miljoen mantra's aan iedere persoon
die meedoet toe zal vallen. Dit heeft met groepskarma
te maken: het karma van daden die als groep uitgevoerd
rvorden, komt aan ieder persoon van de groep even-
redir toe.

Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land
bijgehouden en wordt iedere maand aan Sogyal
Rinpoche doorgegeven. Wanneer je mantra's
accurnuleert, dan is het verzoek om ze per maand bij
te houden en iiefst vóór de 7e van de maand door te
belien. Veelal zitten aan een mala meer dan 100
kralcn. Het exka aantai (meestal B of 11) tel je niet mee.

Het dient er toe fouten en momenten van onachtzaam-
heid te compenseren.Indien er een periode van
intensieve beoefening is, dan wordt het op prijs
gestcld wanneer je je aantallen zo spoedig mogelijk
na l,et r.erstrijken van zo'n periode wilt doorgeven.

Je kunt de aantallen die jc doet doorgeven aan
Ron le 1 ót'cnstey,n: 0561-tli 36:18.
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Retraites met Sogyal Rinpoche Specifieke informatie

December 1997

Gedetailleerde informatie, zoals over de exacte
data, de accomodatie, de prijs, alsmede inschrijf-
formulieren, kriigt Rigpa Nederland, enige tijd
voordat een retraite begint, uit het buitenland. Tot
voor kort stuurden we deze informatie door aan
iedereen die ooit gezegd had belangstelling te
hebben voor retraites. Omdat de mailinglijst inmiddels
erg groot is geworden, en er gemiddeld ongeveer
30 Nederlanders naar een retraite gaan, hebben we
ons beleid nu veranderd.

Als je interesse hebt of erover denkt om naar een
bepaalde retraite toe te gaan, bel dan even naar het
secretariaat. fe krijgt dan zodra de informatie binnen
is, deze toegestuurd. Een uitzondering maken we
voor de retraites in Lerab Ling: de informatie
hierover blijven we wel sowieso opsturen met name
aan mensen die een Stroom volgen of die onlangs
een introductiecursus hebben gedaan.

Dus heb je interesse voor een specifieke retraite,
bel even 020-6238022.

Wanneer en waar?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op vaste plaatsen en
tijden retraites. hr de afgelopen jaren waren dat:

y' Van de dag na Kerst t/m de eerste week
van fanuari in Kirchheim in Duitsland

y' Met Pasen tien dagen in Engeland. nu aI
twee keer in Glastonbury, in een kostschool

/ In iuni een week retraite in Dzogchen Beara,
het intemationale Rigpa retraite centrum
aan de westkust van lerland (Cork)

y' In de zomer in Lerab Ling, het intemationale
Rigpa retraite centrum in Frankriik,
in de buurt van Montpellier

Voor wie?
De meeste retraites zijn voor iedereen toegankeliik.
br de zomer echter, in Lerab Ling, geeft Rinpoche
meestal drie retraites, waarvan een voor mensen die
nieuw zijn, een introductiecursus hebben gevolgd of
die Stroom L gevolgd hebben; een voor studenten van
Stroom 2 en3; en een voor 'oudere studenten'.

Een retraite is een hele goede manier om een tiid lang
intensiever bengte zijn met het Tibetaars boeddhisme,
het onderricht van Sogyal Rinpoche en de beoefmingen.
Tijdens een retraite kun je de beslommeringen van
het dagelijks leven achter je laten en proeven aan wat
het boeddhisme voor je zou kunnen betekenen. Als
je al langer met de dharma bezig bent, is het een
goede gelegenlreid ie beoefening en inzidrt te verdiepen.

Gedurende esr rebaite vinden er elke dag verschillende
sessies plaats:
y' sessies van beoefening (biiv. meditatie)
y' onderricht door oudere studenten van Sogyal

Rinpoche, vaak met video's
y' studiegroepen, waarin ook gelegenheid is

om ervaringen uit te wisselen
y' onderricht door Sogyal Rinpoche

Praktische informatie
Iedere retraite-plek heeft zijn specifieke kenmerken.
In Lerab Ling bijvoorbeeld geeft Rinpoche les in een
hele grote tent. De deeLremers verblijven in houten
chalets of tenten. In Kirchheim is er een hotel en zijn
er stenen vakantiehuisjes. Lr Lerab Ling wordt er
voor de deelnemers aan de retraite gekookt, maar in
Kiróheim doet ieder ditzelÍ (er is wel een restaurant).
Vaak zijn er mogelijkheden voor kinderopvang, met
name tijdens de uren dat Rinpoche onderricht geeft.

Rigpa Re-Membership
Een mogeliiklzeid om Rigpa'te ondersteunen

Optie I
]e ontvangt 3 x per jaar de Rigp^ Nieuwsbrief en
wordt regelmatig van alle aktiviteiten van,Rigpa op
de hoogte gehouden. Ook kun je gebruik maken van
de bibliotheek. |e betaalt'fl . 300,- per jaar of fL 25,- per
maand;:: ';

Optie 2

Je ontvangt hetzelfde als'in optie L en kunt tevens op
Rigpa cursussen 25 % korting krijgen. ]e betaalt fl. 480,-
per jaar of fI.40,- per maand.

Optie 3
Je krijgt hetzelfde als in optie 2 en een abonnement
op het intemationale Rigpa magazine View. ]e betaalt
fL 1200,- per jaar of fl. 10O- per mazrnd.
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Vraag voor meer informatie de folder aan!
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