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BEsrr NTEUwsBRTEFTEzERS
Het ís weer lente. Bomen worilen omhuld door een teer groene

waas. Tulpenbomen staan uitbundiginbloei. De geur vanhya-
cinten vult de lucht en het kwettert en bwinkeleert weer naar
hartelust in de struiken. Overal op tenasjes mensen, hun
gezíchten opgeheven naar ile zon, genietend von ds eersie

warrne zonnestralen. De kow, de nanigheid, de snrmen zijn
vergeten en íeilereen lijkt een beetje meer ín het 'nu' te zijn. En
dat ís wat ík jullie taewens nomens de hele redsctie om dit
nieuwe Tíbetaaryse ja&r meer in het 'nu' te zijn, zoals Maríeke
Poos deed, toen ze besefa dat ze geen toekomst meer had. Ze
leeflle het 'nu'. Dat verg! kracht en die had ze. We zullen haar
míssen.

Tb,vens in dít nummer een verslag van ile cremstie van Tulku
Pegyal. Hoe treuighet ook is ile wsmte en mmpassíe van een

mens sls Tulku Pegyal niet mecr te zullen ervaren, tach laat wst
er gebeurile tijdens fu crematie zien dat er ín elk einde een begin

schuilt en elk begin op zrjn beurt weer de kíem vsn aen eínde in
zich draagl.
Voor mij was het troostrijk ilat te ervqren taen ik het verslaglos.
Ook sl zal het niet makkelijk zijn op het moment dat je
afscheid moet nemen vcn iets of iemand om je dít op hetzelfde

moment te resliseren.

Een goed jaar taegewenst en ikhoop dat de redsctie ook dit jaar
weer kan rekenen op jullíe bijdragen, want de nieuwsbrief bIffi
een blad dat door jullie voor jullie is.

Aankondigingen
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versaliteit van de meester' genoemd. fe leven zelf is onderricht
geworden. Langzamerhand ga je ontdekken dat je niet hoeft los te
laten, dingen laten vanzelflos; het is bijna alsofalles vanzelfspre-
kend gebeurt. fe hoeft niets te forceren, je hoeft niet op een zware
manier los te laten, het gebeurt gewoon. In feite gebeurt loslaten
sowieso, want het leven verandert voortdurend. Als je dus in de
pas loopt met het leven en kunt loslaten op het moment dat de
dingen gebeuren, is dat het meest natuurlijke dat er is.
'Wanneer je zo hebt leren loslaten, groei je, kom je tot bloei, ontdek
je iezelf, en is er een enorme vreugde. Er is ook hoop, maar niet
de hoop van 'hoop en vrees'. Niet die kleingeestige hoop, die een
goede ervaring verwacht tijdens de meditatie en zich zoÍgen
maakt bij een siechte ervaring; die je dromen onmiddellijk wil
indelen in goed en slecht, en gekweld wordt door zorgen over of
je er wel goed uitziet als je mensen ontmoet, of wat ze over je zul-
ien denken.

LrnrN Hof, TE zrJN
In wezen is de essentie van de Dharma leren hoe te zijn - met je
geest. Hoe op je gemak te zijn. Als f e jezelf niet scheidt van je
geest, helemaal met ie geest bent, en op je gemak, kun je allerlei
gedachten hebben, en dat is prima. Elke keer als je negatieve
emoties hebt, aanvaard je ze volledig. Het is normaal. Emoties
zijn normaal. Maar je neemt ze niet serieus, en je stort niet in,
omdat je die fundamentele draad hebt die alles bijeenhoudt. En
omdat je die draad hebt, kun je ook zelfde draad vasthouden.
Er zal ook een tijd komen dat je alleen maar het contrast kunt
zien. Dat is de pijn van een spiritueel beoefenaar: ook te zien waar
je tekort schiet. Wanneer je je wijsheidsgeest net een beetje begint
te kennen, dan begin je, op een andere manier dan tevoren, te zien
hoe verward ie geest is, hoe kleingeestig soms. Het is net alsof je
een roker was, en niet echt wist wat rook was,omdat je er zolang
door omgeven was. Maar als je stopt met roken, en je gaat een
kamer binnen en iemand steekt een sigaret op, kun je het bijna
niet verdragen. fe beseft wat rook is.
Als je dus begint te zien hoe je geest is, kan dat soms, in plaats
van vertrouwen te geven, je vertrouwen juist ondermijnen, want
je begint het contrast te zien, het verschil, tussen hoe aan de ene
kant het onderricht is en hoe je je ware natuur hebt ervaren, en
hoe je aan de andere kant in het alledaagse leven bent. |e hebt het
gevoel dat er een grote klooftussen gaapt. En je kunt de moed ver-
liezen, en soms zelfs wanhopig worden.
Als dat gebeurt, laat je dan ook daardoor niet meesleuren. Want
als je denkt dat het een probleem is, is het een probleem. Het is
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geen probleem: daarom is het geen probleem.
Als je depressief bent, en le begint jezelf te vertelien'wat is het
onderricht fantastisch, en wat ben ik zelfvreselijk', hou dan op en
vraag je af; 'wie maakt dit onderscheid?' )ij. |e moet je alleen het
onderricht herinneren. Pak een tape van onderricht dat voor jou
werkt, en luister daar steeds weer opnieuw naar. En als je je weer
goed gaat voeien en verbonden, keert je vertrouwen terug.
Maar je zult dat steeds opnieuw moeten doen. Als je het verliest,
vind je het weer. fe verliest het, je vindt het. Net als wanneer je
afgeieid bent, je terugkeert naar de ademhaling. AIs je het onder-
richt vergeet, herinner ie le het onderricht. Luister dus steeds
weer opnieuw In de Tibetaanse traditie is het de bedoeling veel
van de beoefeningen roo.ooo keer te doen. Waarom) Natuurlijk
schuilt er een enorme verdienste in als je het vele malen doet,
maar waar het werkelijk om gaat is steeds weer jezelf te vinden.
Want als je jezeif steeds weer vindt, wordt het een beetje beter, het
verschil wordt wat kleiner, de angst is wat minder.

Langzamerhand go je ontdekken
dot je niet hoeft los te loten,

dingen laten vsnzelf los

Bliifdus niet steken in het contrast. Daarom is het ook zo belang-
rijk een Ieraar te hebben of regelnratig onderricht. Zowel om
jezelfte ontwikkelen, als om op een dieper niveau begrip te brengen,
evenwicht. Het is een proces, een innerlijke ontwikkeling.
Langzaam worden het onderricht en de beoefening meer geïnte-
greerd, een deel van jou. Na een tiid is het onderricht zozeer een
deel van fou dat le biina Dharma wordt, je vertaald iedere
omstandigheid. Net als wanneer je een vertaler hebt: alles wordt
vertaald. Nu wordt alles wat je ziet vertaald door de Dharma. Met
een vertaler begrijp je alles wat andere mensen zeggery wanneer

fe alles vertaalt in Dharma, begin je alles te begrifpen. In het
begin heb je steeds een vertaler nodig; maar na een tildje bereik
je het punt waarop je zelfs geen vertaling meer nodig hebt. |e
beseft gewoon. En naarmate je vordert, kom le uiteindeliik bij een
niveau waar Dharma gewoon onderdeel van je wezen is geworden.

Dit onderricht is o.a. terug te vinden op de tape

Beyond Hope and Fear, o6 rz 95, Pariis
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In wezen is de essentie van ile Dharrnq leren hoe te zijn-met je geest.
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Al het onderricht dat ik geef is erop gericht jullie te laten zien hoe
je de andere kant opgaat, dat wil zeggen het pad van mededogen,
devotie en overgave op en zo langzamerhand dit andere pad
bewandelt. "Denk aan de boeddha's. Denk aan de iama. Denk
niet aan iezelf." Al dit leidt ertoe dat jullie langzaam de andere
kant op gaan. Dat is het spirituele pad, de tegenrichting, de ande-
re weg, daarin trainen fullie je. Weliswaar niet te hard, maar
zachtjes, zachtjes en langzaam. Op het eind blijven er hier en
daar nog wat kleine oneffenheden over om glad te strijken, voor-
zichtig, zonder schade aan te richten. En dan ziet het resultaat er
zo uit!

Dat is ook de reden waarom de leraar fullie in het oog houdt. Als
een leraar je niet kent, kan hij niet met je werken. Dit komt over-
een met de beginwoorden van Patrul Rinpoche.

In de Kunzang Lama'í Shelung staat:

Patrul Rínpoche was vermaard om de dírecte maníer, waarop híj de
geest van zíjn leerlíngen tot ín de díepste diepten doorgrondde.
Híj geloofde heílig ín de uitspraak van Atisha: " De beste spirituele
vriend ís diegene díe je verborgen fouten bloot legt."

Patrul Rinpoche: Kunzang I-ama'i Shelung

Daarbij moet wel een evenwicht bewaard worden. Als ik jullie
enkel op je verborgen fouten zou wijzen, zouden jullie behoorlijk
gedeprimeerd kunnen raken. Maar er is het onderricht over de
natuurlijke grote vrede. Er is fullie verteld dat fullie de boeddha-
natuur bezitten: dat onderricht moet jullie laten zien wie jullie
werkelijk zifn. En jullie verborgen fouten laten jullie je ego-
natuur zien. Deze twee moeten van elkaar gescheiden worden. In
ieder van ons schuilen er twee personen: een demon en een god
die samen met ons leven, zoals licht en schaduw. En het is
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belangrijk hoe je met die twee omgaat.

Ais je met je duistere kant wer|<t, gaat het er niet om dat je erover
nadenkt. Hoe ziet de reactie van het ego er meestal uit, wanneer
ik iullie aanspreek op je duistere kant, ie fouten, wanneer iemand
fe op je verborgen fouten wijst? Het ego trekt zich de hele zaak
persoonlijk aan. En dan voel je je gekrenkt en je begint erover te
piekeren. Maar dat is niet de bedoeling. Als iemand een plukje
haar bij je afsnijdt, dan doet dat toch ook geen pijn. Dit hier is
precies hetzelfde: het is een haarcoupe, geen snijwond. Fouten
zijn niet je ware natuur. LaaI ze los. Waarom denken jullíe d.at jul-
líe gelijk je fouten zíjn? Waarom identificeren jullie je zo sterk met
je fouten) Zijn jullie de fouten? Nee! Waarom bemoei je je iiber-
haupt met je fouten) Laat ze los. Ze zijn net als modder. Ze moe-
ten niet aan je blijven kleven; spoel ze af. Dat is logica. Deze wijze
van iogisch redeneren is zeer belangrijk. Dat is Lojong. Als
iemand je de ogen opent over jezelf, zou je die persoon dankbaar
moeten zijn. Dan zeg je niet:"die ander doet míj iets aan." Nee
dan zeg je: "Mooi zo, ik krijg de kans mezelf te verbeteren." Wat
telt is wat je ermee doet. Niemand kan je kapot maken, niemand kan
je schaden als je dat niet toelaat - zelfs wanneer een vijand met de
meest boosaardige intenties je het allerergste aandoet, al je fouten
blootlegt. Als je dan in staat bent dit als onderricht te zien kan het
een ongeëvenaarde kans worden. Ik denk vaak dat vijanden de
beste leraren zijn. Moeilijkheden kunnen de beste leraren zijn.

Hier wordt je ware karakter op de proef gesteld. En waar wordt
dat karakter door gevormd) Door het onderricht. fe denken zou
doordrongen moeten zljn van de Vier Onmetelijken en moeten
beschikken over de kwaliteiten van de Zes Paramita's. Zo vorm je
je karakter. Wanneer je de Vier Onmetelijken en de Zes
Paramita's werkelijk ter harte neemt, ze werkelijk toepast, word je
een fantastisch mens. Dat is de manier om werkelijk het beste uit
jezelf te halen.
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Het herkennen v&n onze wore notuur verniertgt onmidfullift olle begoocheling,
net zoolslicht de iluistemis onmiddellijk verdrijft
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Maar dít ís níet onze ware natuur. Weet ie waar-
om je hier zo zeker van kunt zijn) Als het

onze ware natuur was, zouden we hele-
maai gelukkig zijn, ons goed en wedig

voelen. Zelfs in grote boosheid zou-
'\. den we ons fantastisch voelen.

rY

ongeluk hebt gehad, samsara genaamd... Laten
we het ongevai eigenlijk maar geen naam
geven: doe gewoon net alsofje een onge-
luk hebt gehad en je wifsheidsgeest,
wat het herkennen van je ware
natuur is, bent verloren. |e weet
eenvoudig niet wie je bent. Het
grappige is dat, ook al weet je
niet wie je bent, je nog steeds
jezelfbent - je hebt een gewaar-
zijn van Íezelf, maar het is niet
een gewaarzijn van je ware
natuur. Het is een gewaarzijn
dat zichzelf niet gewaar is, en
heel gefrustreerd raakt omdat
het niet weet wie je bent. Dit is
wat we 'onwetendheid' noemen.
Onwetendheid is een soort gewaar-
zijn dat verbijsterd is doordat het
niet weet wat zijn ware natuur is.
In feite is volgens de Tibetaanse medi-
sche tantra's de grondoorzaak van al onze
ziektes de verbijstering die ontstaat vanuit het
niet kennen van onszelf. Als resultaat hiervan lijden
we aan allerlei ongemakken - 'disease' in het engels -
we voelen ons niet op ons gemak. Vervolgens
manifesteren zich vanuit deze fundamente-
le onzekerheid alle negatieve emoties
zoals boosheid en verlangen, en
we gaan grijpen. Ik bedoel, als
je per ongeluk van een klif
viel, zou je wanhopig om
je heen grijpen naar iets
om je aan vast te hou-
den, nietwaarl Als we
niet weten wie we
zijn, grijpen we in
wanhoop: dat grij-
pen is een symp-
toom van onze
fundamentele
onzekerheid.
En dan komt er
angst; en hoop,
maar niet de
uiteindelijke
'hooy', maar de
hoop die de part-
ner is van angst,
zoals beschreven
in de Acht Samsa-
rische Dharma's:
hoop op geluk, angst
voor lijden; hoop op
gewin, angst voor verlies;
hoop op roem, angst voor
onbekendheid; hoop op lof,
angst voor blaam. Doordat deze
onze jevens gaan regeren zoals ze dat
doen, is het alsof we totaal iemand anders
worden, bijna onherkenbaar, vooral voor onszelf.
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Natuurlijk krijgen mensen een
soort kick als ze boos worden,
maar dat is iets anders: zo'n
energie-kick brengt uiteindeliik
alleen nog meer frustratie.
Het onderricht vertelt ons dat
we diep gefrustreerd zíjn. In
het Sanskriet is het woord voor
Iíjden dukha, maar het betekent

meer dan alleen lijden, het bete-
kent ook frustratie. We ziln alle-

maal gefrustreerd: en uit deze frus-
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het onderricht uitvoerig over.
Onderricht in de Dzogchen-traditie van

het Tibetaans boeddhisme bijvoorbeeld is
{":}

heel expliciet over de natuur van onwetend-
heid. Waaroml Omdat onwetendheid ten volle

begrepen moet worden om je te kunnen realiseren
wat niet-onwetend is. Op dit moment hebben de

meesten van ons dit onderscheidingsver-
mogen niet. En weet je, onwetendheid

is in feite helemaal niet onwetend!
Het is in feite heel intelligent,

heel slim. Het onderricht
vertelt ons dat je pas wer-

kelijk beseft wat onwe-
tendheid is als je kunt

terugkeren naar je
ware natuur en deze
herkennen.
Daarom staat re-
alisatie van de
natuur van de
geesï centraal in
het Dzogchen-
onderricht.
Het is het
allerkrachtigste
wapen, want het
herkennen van
onze ware natuur

vernietigt onmid-
dellijk alle begoo-

cheling, net zoals
wanneer er licht in

de duistemis schijnt, de
duisternis onmiddellilk

oplost. Door de ervaring
van het herkennen van je

ware nahrur, zul je heel een-
voudig bevrijd worden.
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dorp een roofoverval gepleegd. Het bleek
dat de rovers deze vader en zoon waren.
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ze nog beter op dieren letten, dan ze aI
deden.
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Uit: The Buddhist Children's Stories, dooí The White Cloud Cultural
Centre, Thipei ïhiwan.
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Toen de familie Fang dit hoorde, gingen 11



Zoek liever jezelf
Op zekere dag zat de Boeddha in meditatíe in een

dicht woud ín de buurt van (Jruvela toen er een

groep d.orpsbewoners ín zíjn buurt kwam. Het gezel-
schap bestond uit dertig getrouwde stellen en een wel-
gestelde vríjgezel.

De nacht ervoor was zíjn favoriete mínnares, terwíjl
hij sliep, er met al zíjn geld vandoor gegaan. Toen de

díefstal ontdekt werd zetten aI zíjn vríenden en buren
de achtervolging in en kwamen zo ten slotte toevallíg
bíj de Verlíchte diep ín de jungle.
Toen ze hun verhaal hadden verteld, vroeg de

Boeddha: "Zou het niet veel beter zíjn op zoek te

ga.an naar je ware zelf ín plaats van híer ín deze

gevaarlijke wild.emís een vrouw en geld te zoeken?"
Boeddhas vredige, stralende gezicht en zijn eenvoudige
constateing mqakten zoveel índruk op de jonge stellen
dat ze hun jacht staakten en zijn volgelingen werden.
De jonge vrijgezel werd later monnik en wijze.

Uit Wiisheidsverhalen van Tibet

Op een dag besloot Patrul Rinpoche honderd duí-
zend prostratíes te maken voor zijn leraar Míngyur
Namkha.i Dor1e. Maar deze laatste, een groot lama
van het Dzogchen klooster, was volkomen onvoor-
spelbaar.

Zodra Pa.trul Rinpoche een neerbuíging maakte,
stond de grote meester op en maakte zelf een prostra-
tíe voor Patrul. Dit gebeurde iedere keer dat Patrul
prostraties begon te maken. LJíteíndelíjk verstopte
Pq.trul zich in de tempel achter Namkhaí Dorle's
troon waar híj ongezien zijn prostratíes kon ffiren.
Namkhai Dorje was ook bekend om zíjn onbelem-
rnerde helderziendheid. Eens leek het alsof Patrul
Rínpoche íets zocht toen híj bíj zijn leraar vandaan
gtng; terwíjl híj zijn schoenen aandeed op de drempel
vroeg Namkhaí Dorle:"Ben je de riem van je laars
kwíjt? Hij lígt in het gras blj de rivier". De leerlíng
vond wat híj kwijt was precies op de plaats waar de

Ieraar gezegd had.
Een andere keer werd er íngebroken ín de tempel van

Helderziend mededogen
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het Dzogchen klooster en juwelen gestolen van een

groot beeld. Niemand. begreep hoe dat kon, want de

tempel was gesloten en d.e juwelen onbereikbaar rond
de hals van het beeld.

Toen Namkhaí Dorje hoorde van de díefstal zeí hij
kalm: "Ik weet wie de díef ís. Hij kwam binnen vía
de eerste verdieping, híj liep langs de rand van de

borstweing ín de tempel en gebruíkte een lange stok
om bíj de juwelen te komen.
Toen de monníken gLngen kíjken zagen ze de voetaf-
drukken van de dief en de stok die hij tegen de borst-
wenngha.dlaten staan. Narnkhaí Dorje wilde echter
de naam van de dief níet noenLen, want hij wist dat
híj streng gestrafi zou worden.
"Híj heef. onze gebeden nodíg, níet onze straf" zeí de

barmhartige oud,e lama. "Mogen de juwelen van de

Boeddha hem de schat van eeuwigdurende vervullíng
en vrede brengen."

.'>
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Op intemet is de omroep te vinden op www.boeddhistischeomroep.nl
Een mooi vormgegeven site, maar wel flink scrollen: de teksten
worden in wei wat erg kleine brokken gepresenteerd. Op zich is
de informatie relevant: natuurlijk uitzenddata en programma-
beschrijvingen, maar ook een prima inleiding in de leer, de
geschiedenis en de verschillende stromingen van het boeddhisme.
Als je iets gemist hebt, alle uitzendingen zijn te bekijken en te
beluisteren met realplayer! Een fijne belofte is de e-mailservice
waarmee je voor elke uitzending even gewaarschuwd wordt dat
en wat er te zien of te beluisteren is. Helaas werkt'ie alleen niet:
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ik heb nog steeds niks van de BOS vernomen.

Laten we hopen dat de Boeddhistische Omroep Stichting snel
meer zendtijd krijgt toegewezen. Het is een aanwinst voor
Nederland, een verademing voor de ziel tussen alle samsarische
illusies in. Conclusie: koop weer een televisie, zet de data in je
agenda, programmeer je video vast in, het is de moeite waard!

fanuari zooz
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Dílgo Khyentse Rínpoche
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geboren worden met een
moedervlek op zlin borst in
de vorm van de Tibetaanse
letter "hri".

Zijne Heiligheid de Veertiende
Karma Songrab Gyaltso,
Thupten Gyaltsen, initieerde
Rinpoche als monnik en hij
kreeg de naam: Tulku Pema
Chokyi Gyaltsen. Tulku
Pegyal ontving zijn eerste
onderricht van zijn vader,
gevolgd door vele andere
Dharmalessen. Hij studeer-
de onder vele grote leraren
zoals de Vijfde en Zesde
Dzogchen Rinpoche, Dilgo
Khyentse Rinpoche, Dodrupchen Rinpoche en Penor Rinpoche.
Toen de Chinese communisten Tibet binnenvielen werden de
meeste erlcende Rinpoches, Tirlku's en Khenpo's gearresteerd.
Ook Tulku Pegyal slaagde er niet in te vluchten en zat 18 jaar in
de gevangenis. Hij werd inry79 vrijgelaten toen de Chinezen een
politiek van versoepeling jegens de religie toepasten. Voor die tifd
was het verboden om deel te nemen aan enige Dharma-activiteit.
Ondanks deze omstandigheden is hij nooit opgehouden met de
beoefening en hij deed zifn gebeden in het geheim. Toen iemand
tijdens een retraite in Lerab Ling Tulku Pegyal vroeg iets te
vertellen over deze periode in zijn leven, zei hij enkel: "Only sad
stories... ".

ïn ry79 keerde Tulku Pegyal terug naar het Dzogchenklooster in
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Tibet en nam de verantwoor-
delijkheid op zich om toe te
zien op de renovatie van de
vernietigde kloosters.
Tegeliikertiid gaf hij initia-
ties en Dharma-onderricht.
In 1985 reisde Tulku Pegyal
naar India om daar de
Zevende Dzogchen Rinpoche
met zijn werkzaamheden in
het Dzogchenklooster in
Zuid-lndia te helpen en om
onderricht te geven aan de
Tibetanen die zich rond het
klooster hadden gevestigd. In
t995 ging Tiriku Pegyal op
advies en onder Ieiding van
Dzogchen Rinpoche, Sogyal

Rinpoche en hun ouders en Tulku Kalsang Rinpoche n aar Nepal
om daar een nevenvestiging van het Dzogchenklooster op te zet-
ten onder de naam Thupten Dongag Shedrup Dhargye Choling.
Toen hij de eerste keer aankwam in Nepal lachten zijn vrienden
hem uit om zijn plan om met slechts 2o.ooo rupies (r r8oo
euro) een kloosterproject op te zetten. Maar hij verloor de moed
niet, indachtig het advies van hoge lama's.
Tèzamen met enkele monniken en nonnen begon Rinpoche zijn
proiect met een puja-ceremonie. In 1997 koopt hij met een grote
Iening een 4-verdiepingen hoog huis dichtbii de Swyambhu
stupa. In datzelfde jaar nodigt Sogyal Rinpoche hem uit voor een
rondreis door Europa.
Tirlku Pegyal geeft de Rigpa-sangha in Lerab Ling naast vele
empoweÍments ook een phowa-training.

ur
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Tr-rll<r-r Pegyal en hij
nilde dat ik jullie daar-
voor bedankte. Na onge-
veer een uur zagen we
dat een paar houtbloli-
ken en het lichaam ver-
schoven, op het moment
dat het vur-rr uit de venti-
iatiegaten naar buiten
laaide. Op dat moment
wees een van de chó-
pens naar een van de
vensters, lvaarachter de
schedel van Tr-rlku
Pegl'al te zien rvas. De
schedel lrg met de
bovenlunt naar br"riten
gekeerd. Hij rvas w it
behalve op de krr-rin
\vaar een zrvarte, drie-
hoekige plek zichtbarr
\\':rs met ir-r hct middcn
een gat ter grootte Van

een vinger. De chópen
ging naar Chatral
Rinpoche om hern dit te
vertellcn. AIlc aani.r'czi-
gen (behalve de monni-
ken die dc nrantra's zon-
gen) stonden op L'en

Iiepen naar de vensterop-
ening om getuige te zijn
van dit gunstige teken.
Ook zagen we dat vlak

bovenste verdreping
lverd de laatste hand
gelegd aan de crematie-
str-rpa. Chatral Rinpoche
die de crematie-plechtig-
heid leidde, arriveerde
om halfnegen en ging
direct naar de kamer van

hlku Pegyal toe, waar
de 'kr"rndung' - het fysie-
l<e lichaam van de leraar
nadat hij gestorven is -
\\'as en begon de beoefe-
ning.
In deze kamer had Tulkr-r

Pegyal meer dan drie
*'eken geleden voor het
laatst ademgehaaid en
sinds die tijd verbleef
zijn licl-raam daar.

Toen deze eerste beoele-
ningen rfgerond tvaren

en noq voor het begin
van de crematie, gingen
\\'e een r oor eet-i de
kamer binnen om eelt
oÍIerrnde aan Le bieden
en dc llatste zegeningen
te ont\,angen van Tulku
Pegvals'hundtLng'.
Hoeu'el er meer dan drie
rleken verstreken rvaren
sinds zijn dood, hing er
totaal geen stank in de
kamer. Ilet lichaam was gewassen met saffraanwater en het r,vas

niet gebalsemd, aangezien er een crematie zou plaatsvinden.
Rond halftrvaalf 's ochtends droegen zes monniken het lichaam
naar het dak van de tempel en legden het binnenin de crematie-
stupa. Daarna gingen de veertig nonnen en monniken van Tulku
Pegyals klooster, zo'n vijftigtal Tibetanen en tien westerlingen
ook naar het dak rvaar de gebeden begonnen. Om halfeen werd
de crematie-stupa aangestoken en de beoeíening ging nog zo'n
tlvee uur door. In deze tijd is de mist in I(athmandtr zo dicht dat
je gewoonlijk de bergen rondom niet lir-rnt zien, laat staan het
Himalaya-gebergte in de verre verte.
Maar toen de crematie begon, trok de mist op, werd het helder en
waren aan de horizon de besneeuwde bergtoppen te zien.
In de loop van de beoeíening werden er, zowel van boven als aan
de zijkanten vele substanties in de stupa gelegd. I(tLsang, de ver-
zorger van Tulku Pegyal legde het merendeel van de sr-rbstanties
in het vuur. Hij wist dat de Rigpa-sangha beoefening deed voor

voor het afsluiten van de beoefening, rond twee uur 's middags,
de maan en de zon gelijktijdig aan de blauwe hemel stonden.
Chatral Rinpoche zegende iedereen na de beoefening en voordat
hij vertrok liep hij een keer rond de stupa.
Aan het eind van zijn brieí schrijlt Matthew Pistano: "Deze
gebeurtenis was een diepe les in vergankelijl<heid voor mij. Het
heeft me nog dieper laten voelen hoe gezegend wij zijn om les te
krijgen van gerealiseerde meesters."

En ik besef hoe ongelooflijk hct is dat ik en vele anderen met mij,
Tulku Pegyal hebben mogen ontmoetcn cn/of in zijn beoefening
zijn opgenomen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat hij mij
gegeven heeft in de kracht van de beoelening en het belang van
een spirltueel pad in mijn leven en sterven.

Helen Roeten
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z7 december zoor. De weersverwach-
ting was verschrikkeiijk. Stuifsneeuw
versperde de wegen in Duitsland. We
waren op alles voorbereid. Behalve
"Het Boek", "Naturai Great Peace" en
een extra deken, hadden we sneeuw-
kettingen en extÍa water en brood bij
ons voor het geval we zouden insneeu-
wen. Er was echter niets aan de hand.
We gingen op retraite onder een gun-
stig gesternte, dachten we. Daardoor waren we heel vroeg in
Seepark. Dat was maar goed ook. Wat er bij het reserveren van
een slaapplaats allemaal verkeerd kan gaan dat willen jullie niet
weten. Duitse Rigpaleden zijn behalve Duits, dus procedurege-
richt, ook Rigpa, dus aardig en behulpzaam. Daardoor begon de
retraite op het moment dat we Seepark binnen kwamen. We kon-
den meteen met onszelf aan het werk. Alles ging anders dan we
verwacht hadden. De machine moest nog op gang komen en
ontelbare vrijwilligers waren zorgelijk bezig met stapels papieren
en kaartenbakken om 8oo mensen goed op te vangen in hun lijs-
ten en computers. Ais ze ztch even losmaal<ten uit hun zware
taken zagen ze ons ineens staan en sprong het vonkje over. Hé, jij
hoort hier ook, welkom.

Het is een heel groot gebeuren, zon retraite in Kirchheim. Hier
en daar ging best wel eens wat mis in de organisatie, maar alles
was doortrokken van zorgvuldigheid en zorgzaamheid voor de
aanwezigen. De tempelruimte was weer prachtig aangekleed. Er
werd een prima poging gedaan om de mensen die vertaling nodig
hadden ook inderdaad bij de vertalers in de buurt te krijgen. Heel
leuk en nieuw was dat er studiegroepjes van taalgenoten waren
gevormd. Onder coaching van een paar ervaren instructeurs, had
het groepje Nederlandse meditatiestudenten het al heel gauw erg
goed samen. Dat mag wat mij betreft de volgende keer wel weer zo.

Mensen die voor het eerst deelnamen aan een retraite van Rigpa,
konden rondom speciaal door Rinpoche uitgezochte mentoren
gaan zitten. Er was een aantal bijzondere groepen georganiseerd
waarvoor coórdinatoren waren aangewezen. Met name voor men-
sen die ziek waren, een groot verlies moesten verwerken of
anderszins in een rouwproces zaten. Ook als iemand het om
welke reden dan ook niet meer zagziïlen waren er voorzieningen
voor opvang getroffen. Artsen konden via de organisatie 24 uut
per etmaal worden bereikt.

Tot slot van de eerste avond zagen we een video van Rinpoche
waarin hij vertelde wat hij deze retraite wilde gaan doen en waarom.
We gingen veel aandacht besteden aan Dzogchen-onderricht. Dat
kan op heel veel verschillende niveaus, zodat iedereen er wat aan
kan hebben, beginner en gevorderde. Rinpoche benadrukte dat
we op een verstandige manier haast moeten maken. Na rr sep-
tember zoot zal, de wereld nooit meer hetzelfde zijn. We hebben
geen tijd te verliezen. In het Westen moeten jonge leraren wor-
den opgeleid. Relatief gezien is Rinpoche ai oud (zegt hij) en wat
hij van zijn meesters heeft geleerd moet worden doorgegeven.

Les geven op het niveau van Dzogchen is "het delen van de ervaring
van de Verlichting", zoals de Boeddha in Bodhgaya getuigde van
zijn ervaringen. Rinpoche illustreerde "het deien van de ervaring"
met de woorden: 'Als |ezus of Maria hier de tempelruimte binnen

indruk. Na één van haar sessies sloot
zij haar begeleiding af met de waag of er dingen waren die ons nog
bezig hielden. Een vrouw had zich gestoord aan het rumoer van
een aantal kinderen. Ze kreeg onmiddellijk een reprímande van
een meneer, die wist dat de storing van kinderen een bron is van
beoefening. De helft van de zaal begon te klappen om te laten
merken dat zij ook op de hoogte waren van de normen bij Rigpa.

Ik ging door de grond. De jonge vrouw, die verantwoordelijk is

voor de kinderopvang, vloog naar voren en liet horen hoe je ook
liefdevol kan reageren op iemand die irritatie meldt, zonder haar
gelijk te geven, maar met zoveel begrip en warmte. Helaas werd
voor haar niet geklapt. Elisabeth vatte het voorval voortreffelijk
samen. Op zijn minst ik heb hier veel van geleerd en vast wel
meer mensen. Wat zijn dat ook waardevolle leermomenten tij-
dens een retraite.

Rinpoche besprak ook vaak praktische actuele zaken. In het bad
had hij een eureka-gevoel toen hij zich realiseerde dat Duitsers,
Engelsen, Fransen, Nederlanders, enz. soms zulke verschillende
dingen herkennen en oppikken uit het onderricht. In al die landen
is Rigpa aanwezig. Als we al die kennis en accenten gemeen-
schappelijk kunnen maken zal het resultaat heel bijzonder zijn,
echt Europees. A1s we weten hoe we dat moeten doen (dat vereist
research) zal de integratie van het Oosterse denken in het
Westerse denken ook makkelijker verlopen. Op weg naar een uni-
versele educatie van de Dharma. We moeten veei aandacht besteden
aan informatie-overdracht, ons realiseren wat mensen zullen
horen en kunnen begrijpen. Dzogchen-onderricht is zo direct dat
het eenvoudig kan lijken en dat houdt een risico in. Het gevaar

bestaat dat alleen de woorden en concepten worden begrepen.
Maureen Cooper begeleidde een aantal videos van Rinpoche, die
een brug sloegen tussen "Natural Great Peace" en het volgende
onderwerp van (vooral) "The Ground". Voor de meeste studenten
was dit een nuttige herhaling. Na informatie bleek deze stof voor
negen van de acht honderd deelnemers nieuw te zi jn.
Onmiddellijk werd daarop gereageerd met een extra begeleiding
voor deze 9. Perfect.

Rinpoche werkte naar iets toe. Dat was duidelijk. Wij werden op

iets voorbeid. Nieuwe mensen, die één, twee of drie dagen later
lavamen, werden opgevangen en kregen aparte teachings om
toch vooral niets te missen van het vervolg. Weer die indrukwek-
kende zorgmldigheid en aandacht voor iedereen. De teaching van

3r december was dermate indrukwekkend, dat we blij werden
toen we hoorden dat de toen opgenomen video nog eens en daarna
nog eens werd herhaald. Met het verwerken van alie indrukken
zijn we nog wel even bezig. Kirchheim is in ons huishoudentje
nog steeds onderwerp van gesprek en dat blijft nog wel even zo.

fan Roosingh 27



denk aan Sogyal Rinpoche die soms praat over de 'brads' die wij
produceren.

We krijgen de teksten van de verschillende practices in het
Tibetaans met de transcribering en de Engelse vertaling. Voor het
eerst krijgen we zo'n losbladig boek in een sh-rk stof verpakt.

Op de markt kunnen we mooie Nepalese beschermpakketjes voor
onze boeken kopen van bamboe met zijde. Buiten het tempel-
complex is het trouwens een drukte van beiang. Er zijn veel mensen,
tensiotte begint de Mónlam al bijna. Dat is een mengsel van reli-
gieus feest, l<ermis en jaarmarkt. Veel mensen uit Bhutan, Nepal,
Tibet of van elders hebben (plaatselifke) spullen meegenomen
om handel te drijven, daar profiteren we van. A1s je oplet zie je
soms een bekend gezicht of gestalte, vaak reageer ik secundair:
"O ja, daar liep Orgyen Tobgyal Rinpoche". Ik koop een Dorje en
Bel en de volgende dag zien we Orgyen Tobgyal Rinpoche bij het
thee-tentje. Ik loop op hem toe om te vragen of hij mijn dorje en
bel wil zegenen, dat is toch wel heel bijzonder zo direct contact te
kunnen maken.

Zijne Heiligheid de Dalai Lama komt zowei voor de Mónlam als
het inleiden en de Kalachakra-initiatie. Na zijn aankomst komt hij
naar het tempelcomplex lopen. De beveiliging en de politie vegen
de straten schoon van alle bedelaars en handelaren, daarna
komen de bezems. Iedereen zoekt een goede plek en staat paraat.

Nei, Marijke en ik kiezen een iets rustigere plek. Tegen over ons
staat een vrouw met een hoofcltooi uit Amdo, enorme barnstenen
op haar hoofcl. En ja als Zijne Heiligheid langsloopt, stapt hij op
haar af. Daarna leiden de begeleíders hem naar onze buren, dat
biiikt het organiserend comité te ziin. Wii zifn dus vlak bij en
l<unnen hem bijna aanraken. Wat een geluk, het is altiid weer ont-
roerend om hem te zien.

Later blijkt dat het niet goed gaat met de gezondheid van Zijne
Heiligheid. De voorbereidende lessen worden door anderen gegeven.

Dan opwinding: Zíine Heiligheid zal morgen vroeg lesgeven.
Zijne Heiligheid vertelt dat hij een waarschuwing heeft gekregen
het rustig aan te doen. Hij vertelt dat hem dat al eerder geadvi
seerd is, maar dat hif er toen geen gehoor aan heeft gegeven. Hij
iegt uit dat hij geleerd heeft dat hij nu echt rust moet nemen.
Vraagt excuses aan de mensen die van ver gekomen zljn. Êr zíjn
heel wat monniken en nonnen uit Tibet (ongetwijfeld ook lopers).
En zegt dat hij volgend jaar tijd zal reserveren om de Kalachakra
in Bodhgaya te doen.
De hele stemming in Bodhgaya is omgeslagen, het is stiller, we
zijn allemaal aangeslagen. Op straat word ik aangeschoten door
een paar televisielui. Ze vragen me wat ik ervan vind. Ik zeg dal
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Ayang Rínpoche

ik verdrietig ben, maar dat ik ervan overtuigd ben dat het de beste
oplossing is en dat wij allemaal ons best moeten doen, zodat wij
nÍet de belemmering zijn en de Kalachakra het volgend jaar wel
door kan gaan.

Last but not least komt Sogyal Rinpoche. We staan voor Sechen
Gompa waar hij zal logeren om hem welkom te heten met onze
kata's. Het zo lange wachten maakt dat ik toch weer onhandig
moet rommelen met die kata. Later zien we hem in het tempel-
complex. Hij neemt een belangrijke plaats in bii de Nyingmapa's.
Er zijn horden mensen die een kata willen aanbieden. I(mberly,
Mauro en anderen hebben het er druk mee. Ik probeer waar
mogelijk wat te helpen. Een waardig einde van een prachtige tild
in Bodhgaya.

fen van der Waals
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BoEKBESPREKING

SHARoN SALz BERG ,

trEFDEvorIE vRTENDETTJKrrETD
De subtitel van dit boek luidt: een aniler perspectief

op geluk. Vanuít haor vffintwintigjaige ervartng als

boeddhiste en meditatielerares toont de schriffier dat

ieder mens ile kem von goedheíd en vriendeliftheíd

in zich heeft. In de hunkering noar geluk en op zoek

naar een gevoel van verbondcnheid rsken we maar ol

te vook verstikt ín allerlei negatieve gedachtenspin-

sels en creëren we juist een sfeer v&n eenzaomheíd.

Dat het ook onders kan, is de roile ilraod von dit

boek, dat uitgoat van het troditionele Boeddhístísche

o n derri cht ov er Liefdev oll e Vri en delijkh eid.

Vanuit het gezichtspunt van de Dharma krijgt haar kijk op de
werking van onze psyche een spirituele dimensie. Geen dorre
psychologisering, maar praktijkervaring met'liefdevolle vriende-
liikheid' als bron van ons geluk. Niet zweverig of sentimenteel,
maar - zoals uit de vele voorbeelden bliikt - getoetst aan onze
alledaagse handel en wandel.

Niet alleen een lees-boek, maar vooral ook een doe-boek. Een
handboek om door middel van de beoefening van liefdevolle
vriendelijkheid ook mededogen, vreugde, gelijkmoedigheid en
wijgevigheid in ons tot ontwikkeling te laten komen. Daarom eindigt
elk hoofdstuk met 'simpele' oefeningen die een revolutionaire
verandering in ons denken en handelen teweeg kunnen brengen.
Inzet en oprechtheid zijn daarbij wel vereist en de bekende dood-
doeners als "datlukt me toch niet" of "ikheb nog geen enkelverschil
gemerkt" worden telkens weer ontmaskerd als een vlucht in oude
denkpatronen. Een gevaarlijk boek dus, gevaariijk voor ons ego!
En een praktisch boek ook, want er gaat geen minuut voorbij zon-
der dat een idee ofeen oefening uit dit boek toegepast kan wor-
den. Het maakt je zeer bewust van alles wat er van binnen en van
buiten op f e af komt. En het verschaft een handvat om dit alle-
maal te gebruiken bij het ontdekken van die innerlilke bron van
liefdevolle vriendelij kheid.

De Dalai Lama heeft het al gezegd: "Mijn religie is vriendelilkheid."

Sharon $alzberg

Liefdevolle
vriendelijkheid

Kn undet' p{LspecfÍff
op geluft
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Op 15 en 16 juni zal

Professor Stephen D. Goodman
lesgeven in het Rigpa centrum te Amsterdam

Stephen Goodman is een gerenommeerd wetenschapper en
docent op het terrein van vergelijkende godsdientswetenschap-
pen en boeddhistische filosofie. HIj zal dit jaar lesgeven in het
programma van de summerschool in Lerab Ling over boeddhisti-
sche filosofie. We verheugen ons erop dat hij daarna een weekend
in Amsterdam wii komen lesgeven.

Nadere gegevens volgen nog. Noteer de datum alvast in je agenda.
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Dr Troga\Ma Rinpoche

In de maand mei zal Trogawa Rinpoche een bezoek aan Neder-
land brengen. Van vrijdagavond z4 mei tot zondagnamiddag z6
mei zal hij een korte Sangye Menla (Medicijn Boeddha) retraite
leiden, inclusief inwijding, in Us Thus, Friesland.

Op dinsdagavond z8 mei zal Rinpoche een lezing geven in het
Rigpa centrum te Amsterdam.

Vanwege de beperkte capaciteit van de ruimtes is het voor beide
programma-onderdelen noodzakelijk te reserveren bll qo-234r7o7.
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Aar.rKoNDrGrNGEN
AnrKoNDrcrNG BEz oEK ANKONDIGING BEZ OEK

Er.rrERrNG rNTo rttE wAy oF THE BonHrsATTvA"aa

Met groot genoegen nodigen wij je uit om het bezoek van

Ringu Tulku Rinpoche
bij te wonen in het Rigpa centrum in Amsterdam op maandag
avond 6 mei zooz om 2o.oo uur

Rinpoche zal net als vorig jaar tijdens de Summer School in Lerab

Ling lesgeven over boeddhistische fiiosofie. Voor degenen die dit
jaar niet naar de summerschool gaan is dit een prachtige gelegen-

heid om (opnieuw) kennis te maken met Rinpoche die een lange
relatie heeft met Sogyal Rinpoche en Rigpa. Het onderwerp van
de avond is 'Entering into the Way of the Bodhisattva'.

Rigpa is een organisatie die bijna geheel afhankelijk is van vrij-
willigers. Gelukkig zijn er al een hoop mensen die meehelpen
met het geven van cursussen, met bezoeken vàn Rinpoche,. met
het beantwoorden van de telefoon, het doen van de administratie,
etc. etc. Daar zljnwe erg blij mee.

Ik ben nu een paar jaar vrijwii.liger bij Rigpa eh ben verantwoor-
delijk voor o.a. de organisatie rondom de bezoeken van Sogyal
Rinpoche. Ik vind het doen van wijwilligerswerk een verdieping
van mijn beoefening. Het geeft me de kans om op een andere
manier activiteiten uit te voeren dan in het dagelijkse leven, Ik
probeer me meer bewust te zijn van wat ik doe en ik vind het ple-
zierig om te proberen met compassie en respect met alle vrijwil-
ligers te werken. We creeren op deze manier samen Rigpa en een
sangha van beoefenaars. Dharma in de praktijk.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, er is nog veel te
doen en nieuwe mensen hebben een frisse blik. fe kan aan het
secretariaat doorgeven als je vrijwilligerswerk wil doen, dan
nemen we contact met ie op. Ook als je al vrijwilligerswerk doet
en graag wat anders wil doen dan kan je dat doorgeven aan het
secretariaat.

Iedereen is van harte welkom!

Toegang: EUR rz,- minima EUR 9,-.

Voertaal Engels; voor vertaling wordt gezorgd.
Aanmelding vooraf is niet nodig.
Het is aan te raden je eigen kussentje en matje mee te nemen

We hopen je te zien op 6 mei

Het management team

VnrDvrrrrc ERSWE BII RIGPA
moment zijn we op zoek naar de volgende vrijwilligers:

- coordinator van de kleine evenementen. Dit zijn de weekenden
en lezingen van (buitenlandse) sprekers, zoals bijvoorbeeld
bezoeken van Maureen Cooper en lezingen van Ringu Tulku. De
coordinator is verantwoordelijk voor het organiseren van de
praktsiche ondersteuning van het weekend. Dit betekent de ver-

zargingvande gast regelen (samen met de beschikbare vrijwilligers)
en de vriiwilligers regelen die nodig zijn in het centrum tijdens
het evenement. Tijdsbeslag is ong, 4 tot 8 uur per evenement en
het evenement zelí, Er zijn ong.4 - 6 evenementen per jaar.

-me<lewerker voor de dagelijkse werkzaamheden op het secretariaat
voor de wildagochtend (Jn eventueel ook voor de wóensdagochtend).

Om de veertien dagen kan ook.

Ook voor deze functies kan je je op het secretariaat aanmelden.
Mocht je nog andere vragen of opmerkingen heben, dan kan je
mij via het secretariaat bereiken.

Iessy Geertsema
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CUfSUSSen in AmStefda m Rigpa centrum, van ostadestraat 300, Amsterdam.

Cursus

stroom r
blok z

stroom 2
blok z

stroom 2
blok 5

stroom 2
blok 8

stroom J
blok z

Stroom z
blok 8

Cursus

Stroom r blok z

Stroom z
Blok 7

Cursus

Stroom r.r'k zaterdag
of zondag

Stroomzblok3 zondag
of zatetdag

data

April z, 9, 16 en z3
Mer7, r4,zr en z8
funi 4 en rr

April 8, 15, zz en zg
Mei 6, ry en z7

Juni l, ro en r7

April 4, rr, 18 en z5
Mei z, 16, 23 en 30
funi 6 en 13

AprlI ry en z4
Mei r, 8, 22 en 29
Juni 5, rz en r9

data

tijddog

dinsdag

plaots prtjs rc) min. (e)

r9.3o - zr.45 Rigpa Centrum 75 6r

r9.)o - zr.45 Rigpa centrum 75 6r

rg jo - 2Í.45 Rigpa Centrum ZS 6r

r9.)o - zr.45 Rigpa Centrum 75 6r

plaats pnjs @ min. (e)

ro.3o - 16.oo Cunera 55 6r

ro-.3o - 16.oo Cunera 6r

pnjs G) min. (e)

zo.oo - 22.ÍS Centrum 75 6r

zo.oo - 2z.r5 Centrum

maandag

donderdag

woensdag

zondag April zr
Mei 5

funi 9 ro.jo - r7.oo Rigpa Centrum 6r 55

CUfSUSSen in UtÍeCht cunera, Nieuwe cracht 32, Utrecht en centrum welt, Doetens traat42,utrecht.

tijddata

Aprll z7
Mei rr
Juni z

dog

Mrt z3
April z8
Mei rz en z5

|uni r

Zondag

dog

Dinsdag April 9 en z3
Mei 14, zr en z8
|uni ri en 18

Woensdag April ro, 17 en 24
Mei 8, 15 en z9
luni 5, rz, 19 en zG

75

AprilT en zr
Mei rz en z6
Juni 9 ro.3o - 16.oo Centrum Well 75 6r

)k De tweede helft van stroom r.r volgt in september en gedurende drie zaterdagenlzondagen zíjn. Daaraan vooraf gaat een
I.C. van drie zaterdagen/zondagen.

Cursussen in Groningen Rigpa Centrum Groningen, A-weg r8

plaatstijd

Groningen Open dag op 6 April

75 6r
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Sptclrtrrr TNFoRMATIE
Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomodatie,
de prijs, alsmede inschriffformulieren, kriigt Rigpa Nederland
enige tijd voordat een retraite begint uit het buitenland.

AIs je interesse hebt oferover denkt om naar een bepaalde ret-
raite te gaan, bel dan even naar het secretariaat. |e krijgt dan
de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Dus heb je
interesse voor een specifieke retraite, bel even 020-4705100.

Gebeden voor ziel<en

en overledenen

Als iemand ziek is, stervende of overleden, kun je zelf voor
deze persoon beoefening doen, bijvoorbeeld zoals beschreven
staat in de hoofcistukken 12, 13 en 19 van het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven. Het is ook mogelif k om aan grote lera-
ren en beoefenaars te vragen om voor iemand beoefening te
doen. Dit kan op verschillende manieren:
Er bestaat een uitgebreid en compleet sponsorprogramma
waarmee je intensieve beoefening kunt aanvragen door grote
leraren en hun kloosters. Met name Kyablé Dodrupchen
Rinpoche en Dzogchen Rinpoche.

Dit kun je bijv. laten doen voor:
. het moment van je eigen dood,
. een dierbare die ziek ofstervende is
. ofter nagedachtenis aan een overleden

familielid of dierbare.

Voor deelname aan dit sponsorprogramma wordt er een mini
mum bedrag gevraagd van €1500. Het is mogelijk om dit
bedrag in termijnen te betalen. Het geld wordt gebruikt voor
de sponsoring van gebeden in Tibetaanse kloosters in het oos-
ten en voor de ondersteuning van grote projekten van Rigpa.
Wie interesse heeft kan de engelstalige folder bij het secreta-
riaat opvragen tel.: 020 4705100

Daarnaast is het mogelijk om gebeden voor zielcen, sterven-
den of voor iemand die al is overleden, beoefening te laten
doen door een financiëie bijdrage te geven. Hierbij bepaal je
zelf de hoogte van dit bedrag. De bedoeling van zo'n dbnatie
is een goede verbinding te leggen voor de zieke ofgestorvene
door geld te geven. Het legt een karmische verbinding met
een lama die het geld ontvangt en de gebeden doet.

In dit geval worden de namen doorgegeven aan Dodrupchen
Rinpoche, de een-jaar-retraite-gangers in Dzogchen Beara
(lerland) en de sangha van beoefenaars in Dzogchen Beara en
Lerab Ling.

Mensen die namen door willen geven kunnen dit doen bij het
secretariaat tel.:020 4705100. Het is hierbij van belang om de
volledige naam, ziekte of problematische omstandighèden, de
datum en oorzaak van overlijden door te geven alsmede de
geboortedatum van de persoon in lcwestie en je eigen naam.
Er kan ook een foto opgestuurd worden.

Nieuwsbrief - Vooriaar zooz

Mantra
Accum utaties

Ov Au Hurrr Vnna Gunu
Peolrle Sroonr Hurvt

Het is de wens van Sogyal Rinpoche dat we ons behalve aan
studie ook aan beoefening wijden. Zo wordt het onderricht
levend in je ervaring en kan het daadwerkeiijk 1e leven trans-
formeren. Er bestaat hier in het Westen nog niet echt een cul-
tuur van beoefening en soms is het moeilijk om fezelf tot
beoefening aan te zetten en een gewoonte te ontwikkelen van
regelmatige (dagelifkse) beoefening. Een vaardig middel om
ie hierbif te helpen kan het verzamelen of accumuleren van
mantra's, gebeden en meditatie-sessies zijn.

Accumuleren van beoefeningen of mantra's is ook een krach-
tig middel om obstakels uit de weg te ruimen en gunstige
omstandigheden te creëren voor jezelf, de sangha, voor Rigpa
en het wereldwijde werk van Sogyal Rinpoche, maar ook voor
wereldvrede en het verwezenlijken van het liefdes- en wijs-
heidspotentieel van alle ievende wezens.

Het aantal Mantra's dat gedaan is, wordt per land bijgehouden
en de totalen worden iedere maand aan Sogyal Rinpoche door-
gegeven. Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, vra-
gen we je: -de aantallen op een briefie te schrijven en dit brieÊ
je in de rode daarvoor bestemde doos te doen op het centrum
-of de aantallen een keer per maand, bij voorkeur op de zeven-
de van de maand door te bellen aan Frans Steffek, tel: 0597-
421031..

Veelal zitten er aan een mala meer dan 100 kralen. Meestal
zifn dat er 108. Steeds van een hele mala geef je er 100 door.
De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van fou-
ten en momenten van onachtzaamheid.

F:' ;r.,r+.,
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Indien je bericht ontvangt van een periode van intensieve
beoefening, soms met een specifiek beoefeningsadvies, geef
je je aantallen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van deze
periode door.
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1. |e bijdrage maakt het mogelijk dat het boeddhisme in het Westen tot bloei komt en zoveel mensen op zoveel
bijzondere manieren kan bereiken. Als het onderricht je heeft geholpen, of misschien je leven heeft veranderd,
is dit een mogelijkheid om het met anderen te delen.

2. Sogyal Rinpoche's bijzondere talent om het onderricht te communiceren op een manier die zo relevant is voor deze
moderne tijd, heeft ervoor gezorgd dat duizenden mensen ervan kunnen profiteren zodat je bijdrage vele maien wordt
vermenigvuldigd.

3. Rigpa sponsort de bezoeken van Tibetaans boeddhistische meesters en oudere studenten van Sogyal Rinpoche,
zodat er naast het omvangrijke curriculum extra mogelijkheden zijn het onderricht te verdiepen.

4. Rigpa's unieke studie- en beoefeningsprogramma dat in Amsterdam, Groningen en Utrecht wordt verzorgd, streeft
ernaar de authenticitelt van het boeddhistische onderricht te waarborgen en wordt gepresenteerd op een manier die
voor iedereen toegankelijk is.

5. De Rigpa-centra in Amsterdam en Groningen waar dagelijks beoefening plaatsvindt kunnen zonder donaties ais
vaste bijdrage in de onkosten niet bestaan.

6. Rigpa's Spirituele Zorg groep geeft training aan medische professionals en vrijwilligers op het gebied van stewens-
begeleiding.

7. Rigpa organiseert in Nederland meerdere malen per jaar openbare lezingerr en weekends met Sogyal Rinpoche.

Ja, ik wil deelnemen aan het Rigpa Re-membership
Ik kies voor de volgende optie:

OprrE r
Ik betaai tussen € 10 en € 19 per maand (€ 120,- en€ 228,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik de Rigpa Nieuwsbrief en word ik regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Oprrr z

Il< betaal tussen € 20,- en € 49,- per maand (€ 240,- EN € 558,- per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie 1 en krijg 1k25% korting op Rigpa cursussen.

Orrrr 3

Ik betaal € 50,- of meer per maand (€ 600,- of meer per jaar)
Hiervoor ontvang ik hetzelfde als bij optie 2 en een jaarlilkse attentie.

Ik betaal op de volgende wijze:
Maandelilks via een automatische betaling
faarlifks na ontvangst van een acceptgiro

Gaarne deze antwoordstrook opsturen naar Rigpa of afgeven aan het secretariaat. Het gironummer van Rigpa is:
3533736 t.n.v. Stichting Rigpa, van Ostadestraat 300, 1073 TW Amsterdam

Ik kan de betaling op elk gewenst moment stopzetten.

Naam Adres

Postcode Woonplaats

Têlefoon Datum

Mocht ie niet van deze mogelijkheden gebruik willen maken, dan kun je ook voor € 16,- euro per jaar een abonnement
op de Rigpa Nieuwsbrief nemen, waarbij je tevens op de hoogte gehouden wordt van de belangrilkste Rigpa activiteiten.

L./.
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