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Deze Rígyta Níeuwsbief had eígenlíjk de laatste van het jaar zoo5

rnoeten zíjn, maar ís ínfeíte de eerste vanhet nieuwe jaar gword.en.

Een jaar met veel íngríjpende verandeingen ín onze sangha.

In december werden we opgeschríkt door het overlíjden van Ian.
Velen van ons kenden hem en werden geïnspireerd door zíjn uníe-

ke en humorvolle manier van lesgeven. Ik herinner hem het sterkst

va.n een sanghaweekend in Casticunt, waal híj mij d'oor zíjn
direkte en op de praktijk geríchte wijze van onderrícht erg raakte.

De Dharma werd opeens zo duidelíjk. We zíjn hem erg d.qnkbaar

voor u)et híj ons heef. gegeven, niet alleen op persoonlíjk vlak, maar
ook voor Rigpa als geheel.
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verreíkende organisatonsche gevolgen voor onze sangha. Met
verdíepíng ín de Dharma en door de overdracht van taken en

verantwoordelíjkhed.en kijgen we de mogelíjkheíd ons actief ín te

zetten. We verwachten veel enthousíasme en betrokkenheíd vanuít
de sangha.
Ook ín deze Níeuwsbríef weer bíjd.ragen van jullíe zelf ín de vorm
van verslagen en gedíchten (ook van onze jonge sanghaleden) en

natuurlíjk foto's van de tempel ín Lerab Líng.

We wensen dat we met jullie een heel goed en ínspírerend jaar zoo6

zijn íngegaan.
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Velen van ons kíjken dít jaar halsreíkend uít naar het begín van d'e

dríejaar retraíte. Een grote stap voor de retraítedeelnemers, met Namens d'e redactíe, Henk Heerínk 3



kunnen erg inspireren d zíjn en
op een krachtige manier het
Zicht oproepen. Als bijvoor-
beeld de wolken, zoals onze
gewone verduisteringen en
vemrilingen door de beoefe-
ning van meditatie worden ver-
wijderd dan wordt de volledig
open natuur van de geest ont-
huld, open als de blauwe lucht.
Vanuit deze geheel open
natuur van de geest schijnt
onze wijsheidsnatuur, onze
boeddhanatuur, als de zon. De
zon heeft twee kwaliteiten:
licht en warmte. De warmte is
het mededogen en het licht is
het heldere licht van de ondeel-
baarheid van wijsheid en
mededogen. Als je het Zicht
hebt, inspireert dit de welda-
digheid van grenzeloze ruimte.

Longchenpa, een heel groot
Dzogchen-meester, wordt vaak
zittend in de 'geest in rust'hou-
ding afgebeeld. Zljn hele
wezen is geïnspireerd door het Zicht, dus ook door volkomen
openheid.'Longchen betekent onmetelijke uitgestrektheid,
waarin alles volmaakt is in zijn inherente natuur, in zijn oor-
spronkelijke zuiverheid en vrij van ingewikkeldheid, in een
staat van natuurlijke eenvoud.

Misschien heb je het inzicht in de natuur van de geest vanwe-
ge een vïoegere ervaring, die op onforruinlijke wijze tijdelijk
is onderbroken. Of misschien vanwege het onderricht dat je
hebt gehad. Door met het onderricht vertrouwd te raken ont-
wikkel je een neus voor het Zicht. Hierdoor kun je, als je zit,
zelfs al ben je met basismeditatie of shamatha-beoefening
bezig, het Dzogchen Zicht inspireren, wat ook een loslaten
inspireert. Hierdoor wordt shamatha een stuk gemakkelijker
en minder een heuvel opwaartse worsteling. Als de staat van
je geest is geïnspireerd, stroomt alles gemakkelijker en is je
oefening als soepel zeilen. Daarom benadruk ik steeds weer:
inspireer jezelf met het Zicht. Probeer een vleug van het Zicht
op te roepen, elke keer als je een beoefening doet.

Het kan helpen om bepaalde passages te lezen om je medita-
tie-oefening te inspireren, zodat je geest, als je begint, in de
juiste omgeving verkeert om meditatie te inspireren. Een
geïnspireerde geest inspireert het lichaam. Als je geïnspireerd
bent, zit je niet in elkaar gezakt, 1'e zit met je lichaam als een
berg en je blik is als de oceaan. Deze instructies komen recht-
streeks uit het Dzogchen-onderricht.

Als je geïnspireerd bent, heb je vaak zelfs geen methode
nodig. Het is bijvoorbeeld plezierig vooÍ me om af en toe een
slokje thee te drinken als ik les geef, maaÍ het is niet zo dat ik
zonder thee geen les kan geven. De methodes van meditatie
zljn erg handig en ze helpen echt als je niet geconcentreerd of

geïnspireerd bent, maar ze
zi;'n niet noodzakelijk.

Z

Tendrel Nyesel2)

Alles is 'Tendrell: onderling
aÍhankelijk. Als je de essentie
van het Zícht, of van de filoso-
fie van Dharma zou moeten
weet-geven die alle yana's3)
gemeen hebben, dan is dat
onderlinge aÍhankelijkheid
Alles is onderling afhankelijk,
daardoor is het niet duur-
zaam, het is leeg, er is geen
ego, en karma bestaat en
werkt. Wat is dan de essentië-
le oefeníng?
Onbaatzuchtigheid, een goed
hart, vriendelijkfieid. Als je je
realiseert dat alles onderling
afhankelijk is, houd je niet
meer zo aan dingen vast, ben
je mildea heb je meer mede-
dogen en meer onbaatzuch-
tigheid in je fundamentele

zicht. le bent niet egocentrisch, je hebt het zicht van onderlin-
ge afhankelijkheid en het zicht van onbaatzuchtigheid.

Alles is onderling afhankelijk, en niet alleen vanwege ons
eigen negatieve karma dat zich gedurende vele levens heeft
opgehoopt, maar ook vanwege het onderling aÍhankelijke
effect van het karma van allerlei groepen, bijvoorbeeld natio-
naal kaÍma. Het leven is zo gecompliceerd. Internationale
politiek bijvoorbeeld is zo ingewikkeld vanwege onderlinge
aÍhankeli jkheid.

'Nye'is: als er iets mis is gegaan, of als er een euvel is.'SeI
betekent verwijderen. Tendrel Nyesel betekent dus het verwij-
deren van de ongunstige onderlinge aÍhankelijkheid. Op een
alledaags niveau kunnen we onszelf trainen door negatieve
handelingen op te geven en positieve handelingen te ontwik-
kelen, zodat er meer kans is dat we goed zullen zijn.
Beoefening op het relatieve niveau is een manier waarop je
jezelf voorbereidt om negatieve handelingen op te kunnen
geven en positieve handelingen te kunnen ontwikkelen, en op
die manier gunstige omstandigheden te bevorderen.

We hebben te weinig vertrouv/en in onszelf en we zijn vol
angst. Gewoonlijk handelen we vanuit angst, reageren we veel
te sterk en maken er een warboel van. Deze angsten, die lig-
gen te wachten om in onze geest te komen, zijn ook potentieel
ongunstige omstandigheden die we moeten verwijderen. Als
we in de natuur van onze geest kunnen rusten, of door
meditatiebeoefening het wezenlijke inzicht in de geest, Rigpa,
vinden, dan realiseren we ons dat Rigpa Goeroe Rinpoche is
en dat brengt een enorm verrrouwen met zich mee. Het is dan
mogelijk om de gehele omgeving als de wijsheidsmandala te
zien,waar zelfs de naam van negativiteit onbekend is. Je Rigpa 5



IN MEMoRTAM: InN MnxwErL
Zoals velen von jullie ol weten is op 4 december jl. Ian Maxwell om half to in Poijs overleilen. Iais gezond-
heíd was al sinils lange tijd precoir en hij lag in afuachting van een hart-longfransplontatie in ha ziekenhuis.

Ian Maxwell was een van
Sogyal Rinpoche's oudste
studenten, en nauw be-
trokken bij de beginda-
gen van Rigpa als organi
satie. Tot op het laatst had
hij een cruciale rol in
onder meer het retraite-
programma in Dzogchen
Beara, de ontwikkeling
van het curriculum en
het toegankelijk maken
van het vajrayana onder-
richt. Als retraitemeester
heeft Ian ook veel men-
sen peÍsoonljk begeleid
en zijn aanwijzingen zijn
voor velen van grote
waarde ge\À/eest. Ian
Maxwell was geliefd bij
velen en werd bewonderd
om zljn gave het onder-
richt en hoe onze geest
is, op een humoristische
en scherpzinnige wijze te
verwoorden.

Philip Philippou, door
Ian getraind en nu een
van de belangrijkste hou-
ders van het werk van
Sogyal Rinpoche, schreef
het volgende over het
moment van sterven van
Ian: "Ian was fortunate
to receive a tremendous
amount of spiritual sup-
port leading up to and at
the moment of his death.
Over one thousand stu-
dents ofthe Rigpa Sangha
were gathered at Lerab
Ling at this time, for
a retreat with Kyabjé
Trulshik Rinpoche. At
Sogyal Rinpoche's request,
Kyabjé Trulshik Rinpoche
recorded a r5-minute film
message for lan, impar-
ting to him an essential advice on how to view his illness and
the imrninence of his death. Sogyal Rinpoche added his own
*.tr"gd to lan after this, celeïrating'his life accomplish-
ments and his outstanding contribution to Rigpa's work, and
emphasizing to him the importance of guru yoga practice. It
was a deeply moving and inspiring advice that we were able to
play to Ian no less than three times before he passed away. Its
impact on him was tremendous.

At the exact moment of lan's passing, \ile were able to contact
a number of great masteÍs to eÍfect the practice of Phowa,
including Kyabjé Trulshik Rinpoche, Kyabjé Dodrupchen
Rinpoche, Alak Zenkar Rinpoche, Mingnrr Rinpoche, Ato

Rinpoche and Lama
Tsewang. Their kindness
in responding so swiftly
will always be remem-
bered. In addition, the
gathering of Rigpa stu-
dents at Lerab Ling, led
by Sogyal Rinpoche, as
well as at Rigpa centres
all over the world, held
special practices.

Many of the other
Tibetan Lamas that Ian
was particularly close to,
sudr as Dzongsar l(ryentse
Rinpodre, Dzigar Kongtrrl
Rinpoche, Orgyen Tobgyal
Rinpoche and Ringu
Tulku, have been infor-
med of his death and are
each practising specially
for him."

Op zaterdag ro december
is Ian in het bijzijn van
zijn familie, zijn wiendin
en vrienden gecremeerd.
Tijdens de ceremonie
werd volgens zijn wens
tonglen beoefening ge-
daan. Op het moment
van crematie werd beoe-
fend in Rigpa centra over
de hele wereld, waaron-
der Amsterdam.

Ian had vele vrienden in
Nederland en het was
altijd een vreugde hem te
mogen verwelkomen in
het Rigpa centrum. De
laatste keer was in juli
zao4waar hij een welbe-
zocht en inspirerend
weekend gaf over de
beoefening van Tendrel
Nyesel en hij instructeurs
vanuit de hele wereld

trainde. Ook konden wij altijd bij hem terecht met vragen oveÍ
onze individuele en groepsbeoefening en gafhij op verzoek
advies over hoe Rinpoche's visie te verwezenlijken in Rigpa als
organisatie.

Overeenkomstig de traditie van het Tibetaanse Dodenboek
worden voor Ian de uitgebreide,49 dagen durende beoefenin-
gen gedaan. Wij blijven Ian gedenken in onze beoefening en
dragen onze liefdevolle herinnering aan hem mee in ons hart.

NAMENs Rrcpa NrprnrnNo
Parnrcra Srnooprn 7



INwTIDTNG Ars MoNNrr(
Hugo Pijpers is ile eerste Neilerlaniler die zijn geloftes als monnik zol afl.egen bíj Kyabje Trulshík Rinpoche
waarno hij ín Lerab Ling zal gaan we*en. Dít is een mijlpaat in ile geschieilenis van Riglta Nederlanil. De
befuelíng is ilat wij hem als Nederlandse songhafinancíeel gaan helpen. We wilten gaag ilat d,e Neilerlanilse
stuilenten Hugobeterlerenkennen en daorom zullenweregelmatigbertchtenvanhemhoren. Hiervolgt de

mail ilie Hugo half december verstuurde, betrffinilc zíjn plonnen voor de komenile maanden.

Beste wienden,

Zittend achter in de eetzaal in
Lerab Ling, wil ik graag met
jullie een blij bericht delen.
Onlangs hadden we de eer om
Kyabje Trulshik Rinpoche
twee weken lang in Lerab Ling
te mogen verwelkomen.
Enkele weken geleden hadden
we al gehoord dat Kyabje
Rinpoche bereid was en ook
in de gelegenheid vr'as om
mijzelf en ook twee andere
aspirant (monniken) bij hem
thuis in Kathmandu, na zijn
vertrek eind december uit
Frankrijk, in te wijden. Maar
nu hij hier bij ons verbleef in
Lerab Ling werd het ons nog
duidelijker wanneer we moes-
ten gaan... Kyabje Rinpoche
zalna zljn terugkeer enige tijd
in Kathmandu blijven en
ergens in januari of februari
zaI híj tijd hebben om ons
(Susanne en Dorothe, twee
prachtige vrouwen uit resp.
Denemarken en Duitsland) in
te wijden.
We zullen 9 januari naar
Delhi (in India) vliegen en
vanuit Delhi zullen we hetzij
per vliegtuig, hetzij met de trein naar Kattrmandu gaan, waar
we naar verwachting op rz of r3 januari zullen aankomen.
Dan is het een zaak van enkele weken.... We zullen van Kyabje
Rinpoche's monniken advies krijgen met betrekking tot de
kleermaker en de keuze van de juiste materialen en ldeuren
voor de kleding. De precieze datum van de inwiiding weten
we niet. Volgens de traditie komen de aspirant monniken

dagelijks 's ochtends naar
Kyabje Rinpoche's huis om
hem te vragen ofhet vandaag
de dag van de inwijding is.
Het kan zijn daï het die dag
niet gebeurt en dan moeten
we de volgende dag weer
woeg in de ochtend hetzelfcle
komen wagen.
Na onze inwijding zijn we van
plan een kleine pelgrimstocht
te gaan maken en enkele heili
ge plaatsen in Nepal en India
te gaan bezoeken, die in ver-
band staan met Boeddha
Shalcyamuni en Guru Rinpoche
(die beschouwd wordt als de
tweede Boeddha en die het
Boeddhisme naar Tibet bracht).
Daarna keren we op 6 maart
terug via Delhi, Munchen en
Marseille.
Ik wil van deze gelegenheid
gebruik maken om ieder van
jullie, die deze reis naar
Kyabje Trulshik Rinpoche
mogelijk heeft gemaakt, van-
uit het diepst van mijn hart te
bedanken! Ik zal jullie wien-
delijldreid, jullie warme onder-
steuning als ook jullie gebe-
den om dit mogelijk te maken
nooit vergeten.

Ik hoop en bid dat het moment van mil'n inwijding ieder van
jullie steeds dichter bij de realisatie van jullie ware natuur zal
brengen.

Met oprechte dank en mijn beste \ryensen,

Huco PrJlrns

Het is heerlíjk deze stap te kunnen zetten. Ook om hier te zíjn, er
ís zoveel rood op straat, er zíjn hier zoveel monníken en norLnen,
jong en oud.

Jullíe allemool, nognaals bedankt vanuít het diepst van míjn hart
voor jullíe steun, gebeden en beste wensen.

Met al míjn líefde en beste wensen, Hugo

On 18 yer.tuaRl oNTvTNGEN wr rrET rERsrE BERTcHT vAN Huco vaNurr Kerrruaxpu:

Beste vienden,

Met grote vreugd.e wíl ík jullie allemaal laten weten dat a.s. vrijd.ag
zoe de inwijding von míjzelf en de twee andere vrouwen orn ry3o
zal plaatsvínden in het huis van Kyobje Trulshik Rínpoche ín
Kathmandu (het tíjdverschil met Frankijk ís 4 uur en 45 mínu-
ten). Nog slechts twee nachten zal ík míjn zwarte colbert en gríjze
broek dragen... Morgen zullen we eerste set píjen ophalen, en een
paar dagenlater de rest. 9



Iw orr ARTTKEL woRDT EEN KoRTE HrsroRrscxr TERUGBLTK op rrET oNTsTAAN vAN DE Rrcpe, seNcrre rrv GnoNTNGEN GrcEvEN,
VooRATGEGAAN DOOR EEN BESCHRTTrNG VAN DE ACTTVTTETTEN DrE DAAR PTAATSVTNDEN. i,) ,. ,, {..a .) ,_,. -\

DT RTGPA SANGHA IN GnoNINGEN
Bij Rigpa Groningen worden twee cursussen gegeven. Een
groep cursisten volgt momenteel het derde blok van het
Mahayana-onderricht * de 8 Verzen voor het Trainen van de
Geest. Onderricht waar Zijne Heiligheid de Dalai Lama reeds
van jongs af aan mee werkt. Daarnaast zijn er tvvee groepen
cursisten - een heeft zojuist de introductiecursus gevolgd, de
andere het blok Liefdevolle Vriendelijkheid - samengevoegd
voor blok I van Natuurlijke Grote Vrede.
Elke vrijdagmorgen beoefent een kleine groep de Dudjom
Tersar Ngóndro en elke twee weken is er een Tendrel Nyesel
Tsok-viering. Ook vinden er, zoals in Rigpa-centra overal ter
wereld, ook in Groningen sangha-weekends plaats.
Op rr september was een Ngóndro-dag - die op een eerder
tijdstip in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Marja van
Gameren (die de dag organiseerde) over die dag: 'In de och-
tend hebben we de Ngóndro beoefend. Daarna hebben we
gezamenlijk gekeken naar de Rigpalink-video van juli zoo5
over 'Our Core Being'. Na de middagpauze volgde een stuk
video over het omgaan met weerstanden tegen het beoefenen
van de Ngóndro. Als laatste onderricht kwam het gedeelte van
de Ngóndro-Íetraite waar de gehele dag om georganiseerd
was. Rinpoche behandelde daarin het onderwerp hoe de
Ngóndro kan werken als therapie. Het was fijn om van ande-
ren te horen hoe die daar mee omgaan.
De gehele dag verliep in een informele, ontspannen sfeer'.

Bij Rigpa Groningen hebben we een actieve sangha.

Maar zo is het allemaal niet begonnen.....
Begin jaren '8o is een centrum voor meditatie onder de naam

Boeddhistisch Meditatie Centrum opgericht. Het BMC omvat-
te meerdere boeddhistische richtingen die zích uiteindelijk
splitsten in het Vipassana centrum, de Diamantweg en Rigpa.
De pioniers van deze groep nodigden Boeddhistische leraren,
waaronder Sogyal Rinpoche, uit voor lezingen. In deze tijd
heeft Rinpoche een weekend onderricht gegeven in de "Tuin',
een alternatief centrum in Groningen, en een jaar later bij de
RuG (Rijksuniversiteit Groningen). Op z november 1989 was
Sogyal Rinpoche voor het laatst in Groningen. Met behulp van
Tineke Bouma (instructeur) weet Daan Meerburg, een van de
pioniers van toen en huidig bestuurslid, zich een uitspraak uit
de Public Talk van Rinpoche te herinneren: 'Humour is fin-
ding space where there is none'.
In de jaren daarna is met enthousiasme, geduld en volharding
veel werk verzet dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een
prachtig Rigpa-Centrum.

Het aantal sanghaleden neemt nog steeds toe en daarmee ook
het aantal cursussen (en de druk op de instructeurs). Veel
sanghaleden zijn betrokken bij het centrum en helpen actief
mee. De werkzaamheden variëren van hulp bij de voorberei-
ding van een Tsok-viering tot schilderwerk in het centrum.
In januari zoo6 start er \ileer een nieuwe introductiecursus
en later dat ;'aar zal er weer een cursus Spirituele Zorg gege-
ven worden. Verder zal het centrum in Groningen in het
teken staan van de 3-jaarretraite. Het centrum zal een belang-
rijke plek worden voor de thuisblijvers die van hieruit, op hun
eigen manier, aan de retraite deelnemen.

MarrrrÉ Foxxrr*s

II
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Tnnortror.rrrt TrsrrAANs voLKsvERHAAI

Er was eens een boer die een perenboomgaaril hod en toen ile peren rtjp waren laadde hij ze op zijn kar en

ging daarmee naar de markt. Hij hoopte ze ilaar voor veel geld te kunnen verkopen. Op dt markt kwam een

bedelmonník bíj zijn kar stoan en omdot hij geen geld had keek hij de boer wagenil aan. Hij hoopte dot de

boer hem een van zijn mooie peren zou geven, tnsor ile boer werd kwaod. en begon de monnik uit te schelilen.

Andere tnensen bemoeiden zich er tnee en zeiilen tegen de boer: 'Je hebt zoveel mooíe peren, kun je die arme
tnan er dan geen een geven, zelfi geen kleintje?" Maar ile boer was l<oppig en bleef weígeren.

Een andere marktkoopman had dit allemaal gezien, kocht een
peer van de boer en gaf die aan de monnik. De monnik was
blij en zei tegen de mensen om hem heen: "Ik heb niets
nodig, maar nu ik mooie peren heb, nodig ik jullie allemaal
uit om ze samen met mij op te eten'.
Verbaasd zeiden ze: 'Als je zelf peren hebt, waarom eet je die
dan niet op, in plaats van er hier om te bedelen?"
Daarop antwoordde de monnik: "|ullie hebben gelijk, maar
dan heb ik wel zaadjes nodig om een perenboom te laten
groeien', en hij begon de peer op te eten. Toen die op was,
stopte hij de pitten in de grond en vïoeg om een ketel water.
De mensen dachten dat hij gek geworden was en gauw brach-
ten ze lachend het water. Ze wílden vooral niets missen van
wat er verder ging gebeuren. De monnik goot het water op de
pit en al snel zagen ze een groen plantie opkomen dat groeide
en groeide en maar bleefgroeien tot het een grote perenboom
was geworden, vol met mooie, sappige peren. Lenig klom de
monnik de boom in en begon de peren te plukken en naaÍ
beneden te gooien, naar de mensen. "Eet maal', zei hij, "er
zljn er genoeg".

Toen alle peren uit de boom op waren, klom de monnik eruit,
pakte een bijl en met een paar harde slagen hakte hij de boom
om. Hij legde de stam over zijn schouder en liep de markt af,
door de poort het dorp uit en verdween. De mensen bleven
verbluft op de markt achter; zoiets hadden ze nog nooit mee-
gemaakt!
Ook de perenboer stond er bij en hij liep terug naar zijn kar
met peren. Hij was bezorgd geworden dat de mensen zijn
peren niet meer zouden willen kopen, nu ze er al zoveel op
hadden gegeten. Maar wat was dat null Ziin kar lag scheeÊ
gezakt op het plein, want de as was verdwenen en hij was hele-
maal leeg, aI zljn peren waren verdwenen! Zou de monnik
misschien ... I Hii werd boos en schreeuwde:
"Mijn peren, al mijn peren zijn weg! En mijn kar is kapot!
Houd de monnik tegen!" Snel rende hij de monnik achterna,
maar deze was nergens meer te vinden. Wel vond hij buiten
de poort de boomstam die erg veel leek op de as van zijn kar.
Hij sleepte deze terug naar de marlt, waar de mensen rond-
om ziln kar stonden te lachen om de les die monnik deze
gierige boer had gegeven.

r3



SNNGHA WEEI(END
Err.r vrnsrec vAN rrET sANGHA vEEKEND vAN 15 rN 16 sEpTEMBER 2005 nv Arvrstsnoervr.

Het ís eindelijk zover, zaterdag ry en zonílag $ september míjn eerste Songha weekend, en nogmooíer: ilit is
mijn kans om Sogyal Rínpoche in ha echt te ontmoeten. Eerh.jk gezegd wíst ik niet wot ik er van moest verwoch-

ten, hoe druk ha zou zíjn en lne ds sfeer zou ztjn. Vanilaar dat ík erg zin had ín ilit weekend. Ik ben tng maor
aan het begín van míjn spirttuele pad en mij werd gevraagil een impressie te schrijven over deze gebeurtenis.

Zaterdag begon het om r3:oo uur. Ik was
natuurlijk weer te laat aanwezig voor mijn
gevoel en ik kwam de zaal binnen die er echt
heel erg mooi uitzag. Mensen die daaraan had-
den meegewerkt hadden echt heel erg hun best
gedaan. Het was voor mijn gevoel groots opge-
zet en je zag ook echt dat vrijwilligers met hart
en ziel hun best hadden gedaan om een sfeer te
creeëren zodat je je thuis kon voelen. Het podi
um was mooi opgemaakt met foto's van
Boeddha's en de grote Tibetaanse meesters. fe
zou bijna denken dat dit er altijd al zo was.
Het was druk in de zaal; ik had niet verwacht
dat er zoveel mensen op af zouden komen. Ik
had het gevoel dat ik samen met een wiend van
me één van de jongsten was.

Het weekend was zeer inspirerend, er kwam ook veel op me
af qua "teachings" en andere informatie. We begonnen de
middag met het bekijken van diverse videofragmenten, \ /aar-
in veel onderwerpen aan bod l<rffamen. O.a. dat veel mensen
meteen concepten hebben; hun ideeën en meningen al klaar
hebben over bepaalde onderwerpen. Ook oordelen mensen
vaak te snel. Concepten roepen emoties op en je kan daardoor
bevooroordeeld raken. Mensen houden vast aan hun concep-
ten en dat kan een belemmering worden voor hen. Vandaar
dat een "beginners mind" de beste "mind" is. Ook denken
mensen vaak alleen maar aan onze negatieve aspecten terwijl
we positief moeten blijven in elke situatie.
Een ander videofragment ging over het feit dat wij niet veran-
deren omdat we niet beoefenen en te weinig luisteren naar de
teachings. Het is geen makkelijke weg maar je moet denken
aan de lange termijn. Focus je op de teachings. Blijf beoefe-
nen, beoefenen, beoefenen. De meerderheid van ons doet te
weinig. Je hebt het allemaal zelf in de hand, jij moet het doen.
Tuurlijk mag je plezier hebben maar niet alleen maar plezier,
want dan wordt het lastiger om dingen los te laten. Denk niet
de hele tijd aan jezelf. Echte blijdschap komt als je jezelf ver-
geet. Wij mensen hebben altijd weerstand en hebben altijd
een excuus klaar.
Wees vastbesloten om verlichting te bereiken voor alle leven-
de wezens. Met die Motivatie zal dat echt vnrchten afwerpen.
Bedenk hiervoor een plan net als een trainingsschema.
Mensen vinden vaak andere zaken belangrijker dan het beoe-
fenen. Maar als het op een dag niet lekker gaat of je niet je
"da$'hebt, wees dan ook niet te streng voor jezelfen zeg tegen
jezelf: 'de volgende keer beter'. Denk niet aan tegenslagen
maar aan succes. Beoefen steeds meer, beetje bij beetje. fe hebt
echt uithoudingsveÍïnogen nodig. Dit was in grote lijnen wat voor
mij de belangrijkste onderwerpen waren die aan bod kwamen.

Sogyal Rinpoche kwam later die middag nog even langs en
voor mij was het dan ook heel bijzonder om hem in het echt
te zien! Hij bleef niet zolang en hij deed zijn dagelijkse beoe-
fening samen met ons. Zijn beoefening deed hij snel! De woor-
den vlogen langs je "hoofd". Toch was het mooi om te horen
en heel inspirerend in het Tibetaans. We hebben het zaterdag

ook nog gehad over de driejaar retraite die er
aankomt en waar iedereen welkom is, ongeacht
het niveau of de cursus die hij of zij volgt. Er
was ook een videofragment over de driejaar re-
traite. Iedereen kan daar wel op een bepaalde
manier aan mee doen. Deze retraite is dus voor
iedereen toegankelijk.

Zondag was een hele lange dag. Ik was er om
8:oo uur en we deden een beoefening van half
9 tot 9:oo uur. Daarna volgden allerlei
teachings en vandaag zou Sogyal Rinpoche een
zegening geven! Dat is natuurlijk geweldig om
naar uit te kijken. Er waren eerst weer allerlei
videofragmenten: als je echt je geest transfor-
meert kun je alles aan. Je moet echt je geest
bedwingen en er meester over worden.

Boeddhisme betekent niet alleen maar ceremonies en mant-
ra's etc., maar ook het transformeren van de geest. Bekijk
alles met humor en wees ruimtelijk. Laat de dingen zoals ze
zijn en zonder er persoonlijk bij betrokken te raken.
Ik ben op deze dag expres helemaal vooraan gaan ziIïen zodat
ik Rinpoche goed kon zien. Als hij binnenkwam was het stil
en je voelde dan in de hele zaal een bepaald soort warmte. Hij
heeft een hele warme uitstraling en dat voel je dan ook als hij
binnenkomt.
Rinpoche heeft het ook nog over de '8 Verzen gehad die je in
veel situaties kunt toepassen: bijv. als iemand onaardig is
tegen je, doe dan nog aardiger tegen hem. Zie een tegenslag
als een beoefening, als een geweldige mogelijkheid. Als je van
binnen gelukkig bent, dan ben je dat overal, ongeacht de situ-
atie. Overal waar je ook bent in je dagelijkse leven kun je
meditatie beoefenen. Wees bewust bij wat je doet maar wees
daarbij ook ruimtelijk. Het onderricht is niet iets wat je moet
weten en kennen, maar is het hele transformeren van jezelf.
In de pauze konden mensen die er vandaag voor het eerst
waren naar de videofragmenten van gisteren kijken. Het was
een lange pauze, maar dat vond ik wel lekker, want er kwam
zoveel informatie op me af dat ik dacht dat mijn hoofd op
springen stond. Later op de dag kwam Rinpoche en ik weet
dat de zegening echt speciaal was. Het duurde erg lang voor-
dat iedereen aan de beurt was geweest. Zolangdat ik heel eer-
lijk eventjes dacht van "het mag nu wel een klein beetje
opschieten', maar toen werd de vajra guru mantra gedaan en
ik voelde me meteen weer goed en vol energie. Iedereen kreeg
een foto. Terwijl Sogyal Rinpoche iedereen zegende, deed hij
zijn beoefeningen. Er waren ook mensen die ziek waren en
die een zegening kregen van Rinpoche dat ontroerde me heel
erg. Toen ik aan de beurt was kreeg ik een warm gevoel en
voelde me ook een beetje zenuwachtig. Toen hij me zegende
was ik blij en vol spirituele "power". Een warm gevoel heel
diep van binnen. Het was een heel mooi weekend en ik ben
blij dat ik er bij was. Ik wou nogzeggen dat ik alle mensen die
bij dit Sangha weekend hebben geholpen heel erg dankbaar
ben. Bedankt voor jullie inzet.

Pernrcx r5
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Drie jaar, drie maanden en drie dagen
Het lijk zo heel erg lang.

le zo'n tijd te moeten loslaten
maakt ons soms een beetje bang.

fe gaat naar Frankrijk op retraite
Drie jaar bij Boeddha in de leer.

Helemaal je concentreren,
Geen aardse beslommeringen meer.

Leren, studeren, mediteren,
Loslaten van het aardse bestaan.

Samen met zovele anderen
Daar helemaal voor gaan.

Dat we het begrijpen,
Willen we niet beweren,

Maar we zullen het in ieder geval
Uit alle macht proberen.

'We zullen ie missen,
Zeker en vast

Voorlopig voelen die drie jaren,
Voor ons best nog als een last.

Maar we zijn ook eïg tïots,
Dat ie zo je eigen weg gaat

Dat je je niet laat tegenhouden,
Dat je ergens zo voor staat.

We zullen het hier heus wel redden,
Zoals je wel zult verwachten.

We doen gewoon onze eigen dingen,
Met jou in onze gedachten.

Nieuwtjes spaïen we wel op,
Voor als er contactrnomenten zijn.
En over drie jaar zullen we zeggen

Dat de jaren omgevlogen zijn.

ooon Lll vlrt Gonrr; uororn veN M,lnrryw veN Gonr,

Beste redactie,

Peace oll woys

Ik las in jullie blad verschillende inspiraties. Zelf ben ik in aanraking gekomen met het Boeddhisme via Kalu Rinpoche + z5 jaar
geleden. Ben later elf jaar monnik geweest in de Theravada traditie, maar altijd met kontakt met Tibetaanse leraren. Na + ro jaar

(soms r5) komt er bii velen een crisis in de meditatie. Alles wat je geleerd hebt liikt niet meer te werken. Velen gaven op, gingen
naar een strand ofhillstation en ontmoetten daar hun ideale parrner. Na + 3 dagen intense frustratie kwam Milarepa me te hulp.

"De yogí die beseft dot alles mogíe en illusie is, is altijd gelukkigi.
De glimlach keerde terug en de meditatielryas terug op het juiste spoor. Met dank voor jullie inspiratie.

Lovr, Gosrr t7
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BERICHTEN UIT FIET MANAGEMENT TEAM

de volledige drie-jaar retraite gaat volgen. Met haar worden op
dit moment gesprekken gevoerd om haar werkzaamheden in
kaart te brengen zodat bij een eventueel vertrek van Nynke
haar werk door iemand anders kan worden overgenomen.
De overige MT-leden gaan de Thuisretraite doen. Net zoals
alle wijwilligers gaan zij door een proces van bezinning en
reflectie over hoe het werken voor Rigpa te combineren met
extra uren studie en beoefening.

Dat een groep studenten die nu verantwoordelijkheid draagt
als instructeur, facilitator, beoefenings-begeleidea website-
bouwer, MT-er, enz. voor langere tijd naar Lerab Ling vertrekt
heeft gevolgen. We verheugen ons er alvast op dat deze stu-
denten op een dag weer zullen terugkeren met een enorme
training in beoefening, studie en meeÍ.
Op dit moment onderzoeken we welke plekken er precies
gaan openvallen en wat voor gevolgen dit heeft voor de cursus-
sen, de beoefening en de organisatie. We hopen dat er nog
veel nieuwe hulp zal komen in de aanloop naar de drie-jaar
retraite zodat de praktische zaken verdeeld worden en ieder-

een zoveel mogelijk kan deelnemen aan deze bijzondere
periode die we met Rinpoche ingaan.

WryzrcrNcrx AAN Dx cENTRA
Tijdens de drie-jaarretraite zal meer gezamenlijke beoefening
in onze centra in Amsterdam en Groningen gedaan worden.
Ook zal het downloaden van onderricht uit Lerab Ling steeds
vaker plaats vinden en een belangrijke manier worden om de
aansluiting te houden met de drie-jaaretraite.
Om dit mogelijk te maken zullen de centra in Groningen en
Amsterdam in de komende maanden aangepast worden qua
inrichting en techniek.

Zoals jullie zien staan er veel veranderingen op stapel en
wordt de aanloop naar en de start van de drie-jaarretraite een
spannende periode. Ook in zoo6 wil het MT van Rigpa
Nederland er alles aan doen om de visie van Sogyal Rinpoche
mogelijk te maken. Wij hebben er zin in! fullie ookl

Petnrcra, Peure, frssv, Erua, NyNrr rN Prrrrn
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SpTRTTuELE ZoRG vooR DE SaNGHA

Het prograrntna van ile Spiituele zorg is voomamelijk een 'reochou,t' programmo voor tnensen die in de

zorgverlening werken.

Ook bínnen de sangha is er echter behoefie om onszelf te troinen ols voorbereidíng op ons sterven en otn

te onderzoeken hoe we elkaar als sanghaleilen ín dit proces het beste kunnen otuilersteunen. Dasrotn ís er in

september 2oo4 een begin gemaokt tnet een tneendelijkse bijeenkomst van ile Songha Support Groep.

Deze bijeenkomsten zijn oorspronkelijk voortgekomen uit
een follow-up groep van mensen die de spirituele zorg studie-
groepen afgerond hadden. In het kader van de Zorgvoor de
Sangha leek het goed deze bijeenkomsten ook open te stellen
voor de Sangha.

De groep is in eerste instantie bedoeld om de mogelijlheid te
bieden compassiebeoefening, zoals tonglen, en essentiële
phowa te verdiepen. Ook willen we in het licht van het onder-
richt contact maken met situaties rondom ons eigen sterven,
ofcrisissituaties in ons eigen leven ofin dat van onze naasten.
Met het oog hierop proberen we een warme, veilige en open
omgeving te creëren, waarin ruimte is om in onderling ver-
trouwen met elkaar ervaringen te delen en te bespreken.

Momenteel zijn we bezig met het onderwerp Spiritueel
Testament. Dit houdt in:
. Inventariseren wat onze wensen zijn voor als we komen te

overlijden: op praktisch, emotioneel en spiritueel gebied,
bijvoorbeeld met betrekking tot onze omgeving, waaÍ zou-
den we het liefst sterven, wie willen we bij ons sterÍbed,

{9

welke beoefening wensen we te doen en/ of te laten doen e.d.
. Vervolgens bedenken hoe we de omstandigheden kunnen

scheppen om dit daadwerkelijk vorm te geven.
Het doel is om op schrift te zetten wat je wenst dat er rondom
je sterven gebeurt, als handleiding voor je familie en naasten.

Iedereen in de Sangha is welkoml

De data voor de komende herfst zijn: zaterdag zr januari,
woensdag 15 februari, zaterdag 4 maart, woensdag n apríL,
zaterdag 6 mei, woensdag 4 juni en zondag 9 juli; de aan-
vangstijden blijven het zelfde: op woensdagen r9.3o, kleine
ruimte tot zo 2t.45 en op za,zo dagen om r3.oo uur grote
ruimte tot ongeveeï 16.oo/16.3o uur.

Op woensdagen is het's avonds in de kleine ruimte van r9.3o
tot zr.4j uur en op zaterdagen en zondagen is het 's middags
van rJ.oo uur tot ó.oo1163o uur in de grote ruimte.
De facilitators zijn Ëric Soyeux en Samma Meijer.
Voor meer informatie:
tel.o zo-6718 99 6 of samma8 @ zonnet.nl 2T
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Wat onder andere opvalt is dat de inkomsten uit evenementen
hoger zijn dan in zoo3. Dit komt door het publieke weekend
met Rinpoche in november. De kosten waren echter ook veel
hoger door het grote aantal deelnemers en de wisseling van
locatie kort voor het weekend. Spiritual care heeft in zoo4 een
pÍogramma aangeboden, waardoor daar inkomsten waren.
De laatste grote afwijking betreft de personeelskosten. Deze
zijnlager doordat de subsidie die wij hebben gekregen voor
onze ID-medewerkers beter aansloot bij de kosten dan in
2003.

AsoNNrtvÍrNtrÀr
De belangrijkste ontwikkeling binnen financiën is het invoe-
ren van het abonnement in zoo5. Hiermee verandert de gehe-
le financiering van Rigpa Nederland verandert In december
2oo5 waren er 4oo abonnees en worden met behulp van de

abonnementen biina de vaste kosten gedekt. Dit betekent dat
er een meer solide basis is, maar dat we niet alle kosten goed-
maken. Hiervoor blijft een toegangsprijs voor activiteiten
nodig. Ook nog zijn er nog roo studenten die wel lid zijn van
een mandala, maar nog geen abonnement hebben. Rinpoche
heeft gewaagd dat alle studenten die in een mandala Liften
ook een financiele bijdrage aan Rigpa leveren. Hierop moeten
we nog actie ondernemen. Bij deze wil ik iedereen die een
abonnement heeft bedanken voor zijnlhaar medewerking.
Het is een grote verandering geweest, die wat mij betreft goed
verlopen is. Het is met name voor de administratie een hoop
werk geweest om dit nieuwe systeem in te voeren, bij deze wil
ik ook hun hier hartelijk voor bedanken.

frsw Gnnrsrue
MaracrurrrrEAM LrD rrr.teNcrËr.r

INSPIRATIE ? I

De redactie is benieuwd naar jouw inspiratie! Welke korte tekst raah je gevoelige snaarl
Welk gedicht draag je al jaren in je hart met je mee? Welke zin brengt je in moeilijke tijden weer terug naar wie je wilt zijnt

Graag willen we één of meer van deze teksten publiceren in dit blad. We zoeken vooral teksten die de meeste sanghaleden
nog niet kennen. Vanaféén zin tot een halve pagina. De redactie bepaalt welke tekst wordt geplaatst.

Stuur of mail de tekst die jou lief is naar het volgende E-mail adres: H.Heerink@eudoramail.com

RErrc rruzr pRAr(TTIKEN Ars oBsrAr(Ers
Er zljn geschriften waarin wordt uitgelegd hoe religieuze praktijken de weg naar verlichting kunnen blokkeren.

Voorbeelden hiervan zijn:

de wijgevige die de wek beschimpt,
de moralist die op immoraliteit scheldt,

de verdraagzame die onverdraagzaamheid niet kan verdragen,
de ijverige die op luiheid neerkijkt,

de mediterende die anderen gebrek aan concentratie verwijt en
de geleerden die neerzien op ongeletterden.

Het zijn niet de praktijken zelf die deze demonen oproepen;
de weg naar verlichting raakt geblokkeerd zodra iemand religieuze praktijken gebruilt om er zelf beter van de worden.

Bnox: "DnoorncEspRÉKKEN ovrn wAxrEn wonorx"
vAN DE zENr,f,RAAn Muso Koxusnr (1275 - l35ll

Ixcrzoxorx ooon Hlxs Srrrsoolr4 23



VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

RICpN CURSUSSEN EN MANDALA'S

Rigpa is het voerluig dat door Sogyal Rinpoche werd ontwik-
keld om het onderricht van de Boeddha in het Westen te die-
nen. In de afgelopen 3o jaar is het uitgegroeid tot een interna-
tionaal netwerk met centra en groepen in z3 landen verspreid
over de hele wereld. Rigpa streeft ernaar:

het onderricht van de Boeddha beschikbaar te maken voor
het welzijn van zo veel mogelijk mensen,
een volledig pad van studie en beoefening te bieden aan hen
die het boeddhistisch onderricht willen volgen,
een omgeving te creëren die nodig is om het onderricht in
al zijn aspecten te kunnen onderzoeken.

Dr rvraNoerais

Om dit vorm te geven, heeft Sogyal Rinpoche binnen Rigpa
drie mandala's in het leven geroepen, de Meditatie-mandala,
de Mahayana- & Ngóndro-mandala, en de Dzogchenmandala.
Vanaf nu vormen de mandala's de structuur van het pad dat
de student bij Rigpa kan doorlopen.

Mandala is een woord uit het Sanskriet (met als Tibetaanse
equivalent kyíl khor) dat letterlijk kan worden vertaald als 'cen-
trum en cirkelomtrek. Op het meest eenvoudige niveau kun-
nen vr'e onszelf als een mandala zien: de studenten of beoefe-
naars, en de wereld van verschiinselen om ons heen. Het
woord 'mandala' beschrijft ook een geïntegreerde stmctuur
die rond een centraal verenigend principe is geordend. We
kunnen zeggen dat de gemeenschap van studenten die de
benadering van een bepaalde leraar volgt een mandala is.
Rigpa kan dus gezien worden als een wereldwijde mandala
die onder leiding staat van Sogyal Rinpoche.

Voor elk van de drie mandala's binnen Rigpa wordt een helder
pad aangeboden: cursussen, wereldwijde sanghabijeenkom-
sten, beoefening en studiemateriaal. Hiermee wordt het
steeds inzichtelijker wat te bestuderen, te beoefenen, op welk
moment, en wat dit voor de student betekent.

Het is ook mogelijk lid te worden van de Meditatie-mandala
zonder regelmatig cursussen te volgen, in het bijzonder als je
veraf woont van het dichtstbijzijnde Rigpa-centrum. In dat

geval zal je worden gevraagd toe te zeggen ten minste de sang-
ha-bijeenkomsten regelmatig bij te r /onen (gemiddeld één
dag per twee maanden) en andere evenementen en retraites
natuurlijk zo vaak als je kunt.

Meer informatie vind je in de Handleidingen die voor elke
mandala zijn verschenen, te bevragen bij het secretariaat.

Hrr cunsusPRocRAMMA vAN Rrcpe

Het Rigpa cursus en activiteitenprogramma voor de drie man-
dala's vormt het hart van het werk van Rigpa . Geïnspireerd
door het bijzondere vermogen van Sogyal Rinpoche om het
boeddhistische onderricht op een eigentijdse manier over te
brengen, streeft het programma ernaar het onderricht toegan-
kelijk en relevant te maken voor mensen van alle leeftijden en
van verschillende achtergronden.

Cunsus Vnror VrNorr.r
De eerste cursus die je bij Rigpa kunt volgen is Vrede Vinden.
Voor deze cursus is het nog niet nodig om lid te worden van
een mandala.

Vrede vinden begint met een introductie in de beoefening en
achtergrond van meditatie, zoals onderwezen door Sogyal
Rinpoche. Er worden meditatie methodes uitgelegd die een-
voudig, maar krachtig en diep zljn. Deze kunnen door ieder-
een beoefend worden en ze zljn buitengewoon effectief om
innerlijke kracht, wede, mededogen en begrip in je leven te
brengen.
Verder komen er een aantal belangrijke thema's van het boed-
dhisme aan bod zoals reflectie over vergankelijkheid, de basis-
principes van het boeddhistisch onderricht, compassie en lieÊ
devolle vriendelijkheid, en het principe van een leraar. Ook
wordt aandacht besteed aan integratie in het dagelijks leven.
De cursus staat open voor iedereen die kennis wil maken met
de bovengenoemde thema's. Door middel van recent onder-
richt van Sogyal Rinpoche op video, instructies en gezamenlij-
ke beoefening, ervaren we direct de betekenis van de thema's.
Zo onderzoeken we hoe we deze ervaring in ons dagelijks
Ieven kunnen toepassen. Naast beoefening van o.a. meditatie
is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen
en het stellen van vïagen. De cursus bestaat uit ro lessen.

Vrnvorc cuRsussEN
AIs je ten minste de cursus Vrede Vinden hebt gevolgd en
door wilt gaan met het verkennen van het spirituele pad door
meer Rigpa-cursussen te volgen, word je automatisch lid van
de Meditatie-mandala. fe mag lid blifven zolang je wilt.
Toetreding tot een mandala is verbonden aan het abonnemen-
tensysteem. Meer informatie daarover vind je elders in deze
Nieuwsbrief.

Per mandala worden verschillende cursussen aangeboden.
Wanneer je van de Meditatie-mandala naar de Mahayana- en
Ngóndro mandala wilt overstappen, wordt, onder andere, van
je gewaagd dat je alle cursussen die bestemd zijn voor de
Meditatie-mandala, gevolgd hebt.
De cursussen zijn gebaseerd op audio- en videofragmenten
van het meest sprankelende onderricht dat Sogyal Rinpoche
de afgelopen jaren tijdens retraites en lezingen over de hele
wereld heeft gegeven. Alle facetten van het spirituele pad
komen hier in aan bod. Er is naast begeleide beoefening uit-
leg over het onderricht, gelegenheid voor wagen, en uitwisse-
lingvan ervaring. Elke cursus wordt door ervaïen instructeurs
gegeven, die dit allemaal als wijwilliger doen.
Sommige cursussen bestaan uit r blok (van ro lessen), andere 25



cuRsussEN JANUART - APRrr 2006

Opcevr vooR DE cuRsussrN
In verband met de productie en bestelling van studiemateriaal
stellen we het op prijs dat de opgave z.s.m.wordt gemeld bij
het secretariaat. Dit kan m.b.v. een inschrijfformulier voor de
cursussen. Aanmelden kan ook op rigpa@rigpa.nl onder vermel-
dingvan naam, cursus en plaats waar de cuÍsus wordt gegeven.

Aaxnrr.orNc vooR DE cuRsus 'vnror vrNorx' B:tr#ucafàrï:r"#ïïït" het abonnement.
Amsterdam en Utrecht: door je telefonisch op te geven:o2o- Opgeven voor een abonnement gaat d.m.v. een inschriiffor-
47o5roo of via email: rigpa@rigpa.nl en tevens betaling op mulier verkrijgbaar op het secretiriaat.
gíro -35y76 t.n.v. Rigpa, Amsterdam o.v.v. "cursus Vrede Het materiaal wat bij de cursus hoort wordt apart betaald en
Vinden Amsterdarn' of "cursus Vrede Vinden Utrecht". kost meestal € 5 ,- per cursus.

CunsUSSEN SEPTEMBER . DECEMBER 2oo5 IN AM STE RDAM

Groningen: Informatie bij Lidy van Helden o5o-5496659;
aanmelden per email rigpagroningen@rigpa.nl. Betaling op
giro 453t55 o.v.v. "Vrede Vinden-Introductiecursus Groningen'.
Als u zich na 3 januari aanmeldt dan graag op de eerste cur-
susavond contant betalen.

Mahayana - Lijden en geluk
omzetten in verlichting

woensdag

Dudiom Tersar Ngóndro
Blok r

donderdag

Vrede Vinden
Kosten:
c 62,- | minima e 5r,-

Longchen Nyingtik Ngóndro
Goeroe-yoga

wijdag

zondag

MSP zondag

Cunsus

Natuurliike Grote Vrede blok r

Stroom r
Blok r

Stroom r
blok r

Vrede Vinden
Kosten:
c 62,- | minima c 5r,-

DATA

Ian. 16, 21 en 10
Feb. 6, rlí zo 

-en 
z7

Mrt. 6, 13 en zo

fan. ro, t7 en3r
Feb. 14 en zr
Mrt.7, zr en z8

Ian. rr, 18 en zs
Feb. r, 8, 15 en'22
Mrt. r, 15 en zz

lan. n, 19 en z6
Feb. z, 9 en 16
Mrt. z, 16, 23 en jo

lan. zo en z7
Feb. 3, ro, 17 en 24
Mrt. 3,, ro, 17 en jÍ

Jan. zz
Mrt.26
Mei 7

April z

PLAAIS

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

PIAATS

Centrum Well

Centrum Well

Centrum Well

PIÁATS

Rigpa Centrum

DAG

maandag

dinsdag

DAG

zondag

zondag

zondag

DAG

woensdag

DATA

fan. r5
Febr. rz
April 9 en z3

lan. zz
Feb. z6
Mrt. z6
April 9 en z3

fan. 15 en z9
Febr. rz
Mrt. z6
April z3

TIJD

t9.3o - 2r.45

19.3o - 2r.45

r9.1o - ?,1.45

r9.3o - 2,r.45

r9.3o - ?,t.45

ro.Jo - 17.oo

ro.3o - 16.3o

TIJD

ro.3o - 16.oo

ro.3o - 16.oo

ro.3o - 16.oo

TIJD

2O.OO - 22.Í5

Áonrs: Alle cursussen ín Amsterdam worden gegeverL in het Rigpa Centrum, van Ostadestraat joo, Amsterdam

CunsussrN sEITEMBER - DECEMBER 2oo5 rN UTRECHT
Cunsus

Áonrs; De cursussen ín tltrecht word.en gegeven ín Centrum Well, Doelenstraat 34, IJtrecht

CunsussrN sEITEMBER - DECEMBER 2oos rN GnoNINGEN

Mahayana - Lijden en geluk
omzetten in verlichting

Cunsus

Natuurlijke Grote Vrede
blok z

DATA

fan. r8, en z5
Feb. r, 8, en rs
Mrt. r, 8, ry, íz en z9

Apn-us: De cursus ín Groníngen wordt gegeven ín het Rigpa centruftt Groningen, A-weg Á, g7fi CV Groníngen



VASTE RUBRIEKËN EN AANKONDIGINGEN

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 levende wezens.
Het aantal mantra's dat gedaan is, wordt per land bijgehouden
en de totalen worden iedere maand aan Sogyal Rinpoche
doorgegeven.
De mantra's die worden doorgegeven zijn de maandelijks
geaccumuleerde Vajra Guru mantra's en de Vajrakilaya
mantra's en eventuele andere mantra's die tijdens een'practíce
íntensíve', een periode van intensive beoefening, worden
gevraagd te doen.

Sptcrruxr TNToRMATTE

Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomo-
datie, de prijs, alsmede inschrijfformulieren, krijgt Rigpa
Nederland enige tijd voordat een retraite begint uit het buiten-
land. Als je interesse hebt oferover denkt om naar een bepaal-
de retraite te gaan, bel dan even naar het secretariaat. fe krijgt

Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, vragen we je:
de aantallen een keer per maand door te bellen aan fohan Dijk,
tel: oao 668727r
of per e-mail te sturen naar accumulaties@rigpa.nl
Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
zijn dat er ro8. Van een hele mala geef je er steeds roo door.
De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van
fouten en momenten van onachtzaamheid.
Indien je bericht ontvangt van een periode van intensieve
beoefening, soms met een specifiek beoefeningsadvies, geef
dan je aantallen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van
deze periode door.

RETRAITES MET SoGYAt RTNPoCHE
WaNwrrn EN vAAR?
Ieder jaar geeft Sogyal Rinpoche op diverse plaatsen retraites.
In de periode na Kerstmis en de eerste week van het nieuwe
jaar in Kirchheim Duitsland; rond Pasen in Engeland; in juni
gewoonlijk in Dzogchen Beara in Ierland en in de zomer perio-
de in het retraite-centrum Lerab Ling in Frankrijk.

Voon wrrt
De meeste retraites zljn voor iedereen toegankelijk. In de
zomer echter, in Lerab Ling, geeft Sogyal Rinpoche meestal
een open retraite; een retraite voor ngóndro-studenten; en een
voor'oudere' studenten.
Een retraite is een goede manier om een tijd lang intensiever
bezig te zijn met het Tibetaans boeddhisme, het onderricht
van Sogyal Rinpoche en de beoefeningen. 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 gelegenheid je beoefening en inzicht te verdiepen.

Grounrror EEN RETRATTE vTNDEN ER ELKE DAc vrRscHrLr.EN-
DE SESSIES PIAATS:
. Sessies van beoefening (bijvoorbeeld meditatie)
. Onderricht door oudere studenten van Sogyal Rinpoche,

vaak met video's
. Studiegroepen waarin ook gelegenheid is ervaringen uit te

wisselen
. Onderricht van Sogyal Rinpoche

Pnerrrscrrr TNToRMATTE

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

dan de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Dus heb
je interesse vooÍ een specifieke reÍaite, bel even ozo-47o5roo.

Voor informatie over eventueel nog meer retraite-mogelijkhe-
den kunt u contact opnemen met het Rigpa secretariaat. 29



VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

DE Rrcpa BrBrrorHEEr(
De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan zevenhonderd titels,
ingedeeld in de volgende hooftlcategorieën: boeddhisme alge-
meen, hinayana, mahayana, vafayana, de dood, Tibet en diversen.

De meeste titels betreÍïen het Tibetaans boeddhisme. Verder
zijn er ook veel boeken over het boeddhisme in het algemeen
zoals in India, China en fapan, over Sal<yamuni Boeddha, soetra's
en over de Theravada traditie zoals bijvoorbeeld van Aya Khema.
Schri;'vers van wie we meerdere titels hebben zijn Thich Nhat
Hanh, Chógyam Tiungpa Rinpoche, Tulku Thondup,Z.H. de
Dalai [ama, Dilgo I(ryentse Rinpoche, Nam]<àai Norbu Rinpoclre,
Tulku Urgyen, Tarthang Tulku, Pema Chódrón en uiteraard
Sogyal Rinpoche. Verder zijn er veel boeken over de verschil-
lende scholen van de Tibetaanse traditie over ngóndro, lojong,
Nagarjuna en de madhyamika filosofie, over de iconografie
van het Tibetaans boeddhisme, titels over Tibet in het algemeen,
en een aantal romans gerelateerd aan Tibet en de politieke
situatie aldaar. Verder lenen we ook video's en audiocassettes
met onderricht van Sogyal Rinpoche uit.

De bibliotheek is uitsluitend toegankelijk voor cursisten vanaf
stroom r als ondersteuning voor de studie in het Rigpa Curri-
culum. Er is dus geen apart lidmaatschap voor de bibliotheek.

Hrr rrNrN vAN BoEKEN
Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen twee
boeken per keer geleend worden. Telefonisch verlengen is niet
mogelijk. Als er niet gevraagd is naar een boek kan een boek
voor een tweede periode geleend worden. Daarna is dat niet
meer mogelijk. Voor boeken die te laat terug gebracht worden,
wordt per boek een boete van 5 cent per dag gevraagd.

Hrr rrNrx vAN AuDro-TA?rs rlt co's
Tapes en cd s worden voor één week uitgeleend. Het kost r
euro per tape. Er mogen twee tapes per keer geleend worden.
Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet gevraagd is
naar een tape kan deze voor een tweede periode geleend wor-
den. Daarna is dat niet meer mogelijk. Voor tapes die te laat
terug gebracht worden, wordt per tape een boete van ro cent
per dag gewaagd.

Hrr rrNrr.r vex vrpro's
Video's worden voor één week uitgeleend. Het kost 4 euro per
video. Er mogen twee video's per keer geleend worden.
Telefonisch verlengen is niet mogelijk. Als er niet gewaagd is
naar een video kan deze voor een tweede periode geleend wor-
den. Daarna is dat niet meer mogelijk.Voor video's die te laat
teruggebracht worden, wordt per video een boete van 25 cent
per dag gewaagd.

Telefonisch verlengen is alleen mogelijk voor mensen die bui
ten Amsterdam wonen (maximaal twee keer).

Onrr.rrwcstr;orN
De bibliotheek is open op cursusavonden.

Gelieve geen boeken zelf te lenen, maar altijd met iemand die
verantwoordelijk is voor de bibliotheek. Leen absoluut niets
zonder het kaartje in te vullen en achter te laten! Als je het ver-
geet terug te brengen, zijn we het kwijt, want we kunnen niet
meer achterhalen waar het gebleven isl

DoNrrn BoEKEN EN TApEs

Als er boeddhistische boeken zijn die je al jaren in je boeken-
kast hebt staan en niet meer gebruikt of dubbel hebt, doneer
ze dan aan de Rigpa bieb! Boeken die we zelfdubbel hebben
doneren we weer verder aan de bibliotheken van gevangenissen.
Hetzelfde geldt voor audiocassettes met onderricht van Sogyal
Rinpoche, je kunt er gedetineerden heel erg blij mee maken.

l,

3r



VASTE RUBRIEKEN EN AANKONDIGINGEN

NcóNono-sroErENrNG
Eens in de twee weken beoefenen we, buiten de bestaande
cursussen en de Ngóndro dagen, samen de Ngóndro.
De beoefening wordt in Utrecht geleid door een instructeur.
De beoefening en de verschillende stadia van de visualisaties
worden door een instructeur begeleid.
In Utrecht vindt deze Ngóndro beoefening iedere twee weken
's avonds plaats (zie voor data en tijden de agenda achterin de
nieuwsbrief).
Contactpersoon is: Gerard Nikken: o3o - zVz583

ACTIVITE ITE N.AGE N DA

AusrrnDAM
AIle aktivíteiten vínden plaats ín het Rígpa-centrum te

Arnsterdam, tenzíj anders aangegev en.

Grrrror MEDTTATTE-EN MEDEDoGENBEoETENTNG
Deze beoefeníng wordt op maandagavond ged.aan en ís toeganke-
líjk voor iedereen díe enígszins bekend ís met medítatíe.

Trrpnrr Nyrsrr Tsox
In recente retroítes heefi Rinpoche steeds weer het belang bena-
drukt van het gezamenlijk beoefenen van d,e Tendrel Nyesel Tsok.
Naast de d,agelíjkse Tendrel Nyesel en Ríwo Sangchó ín de ochtend
ín het Rígpa centrurn (zíe arlíkel Programma van Beoefeníng),

ANornr PrÁATSEN: Drr.r Haac
NryrvrrcEN EN Zurpnrr.r
Tsor op Gornor Rrr.tpocrrr rN DexrNr D,lcrr.r
Ook op deze plaatsen komen beoefenaars samen op Goeroe
Rinpoche en Dakini dagen om de Tendrel Nyesel Tsok te beoe-
fenen. Neem voor de precieze tijd en plaats contact op met een
van de volgende personen:
Den Haag: Rinus Fuijkschot o7o - )475729
Nijmegen: Joost Willems oz4 - 348666

of mobiel o6 - ry876r4o
Zutphen: Mieke van Vuren o575 - 476o28

vindt er op Goeroe Rínpoche-dagen en Dakíní dagen (op de rce en
z5e dagvan de Tibetaanse kalender) tevens 's avonds otn 19.15 u.
een Tendrel Nyesel Tsok beoefeníng plaats. De Tsok beoefeníng ís ín
príncípe voor alle stud.enten toegankelíjk waarbij de Ngóndro- en
Sadhanastudenten de Tendrel Nyesel Tsok doen en de níeuwere
(medítatíe)studenten híeraan partícíperen door hun eígen beoefe-
ning te doen zoals bíjvoorbeeld zítmedítatíe, goeroe-yoga en rn&ntra-
recitatíe.

In het geval er íets verandert ín de tíjden ofbeoefeningen, wordt dít
uíterlijk een week van tevoren bekend gemaakt op het inforrnatie-
bord ín het centrum ín Amsterdam.

JANUARI
Ma 9 Goeroe Rinpoche dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Dí z4 Dakíní dag

19.r5 Tendrel Nyesel Tsok

FEBRUARI
Di Z Goeroe Rínpoche dag

r9.r5 u. Têndrel Nyesel Tsok
Do z3 Dakíni dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Di z8 Losar

Programma wordt nader bekend gemaakt

Goeroe Rínpoche dag
r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Dokíní dag
I9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok

Goeroe Rínpoche dag
r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Saga Dawa Duchen
Programma wordt nader bekend gemaakt
Dakíní dag
19.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok

Verjoardagvan Jomyong l&ryentse Chokyi Lodro
r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Geboorte van Guru Rínpoche
r9.r5 u. Têndrel Nyesel Tsok

MAART
Do9

Di 14

Yr z4

MEI
zo7

Ma zz

JUNI
Di6

Zon

Di zo

JULI
ZarGoeroe Rinpoche dag

r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Chotrul Duchen
Programma wordt nader bekend gemaakt
Dokíni dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

APRIL
Za8 Goeroe Rinpoche dag

r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Dakiní dag
r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

Zo z3

Do6

))
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