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Op het moment van verschíjnen van deze tweede Níeuwsbrtef van
dit jaar zítten we al weer ín de tweede helfi von de zomervakontíe-
període. De meeste retrqítes ín Lerob Líng zijn grotendeels achter
d,e rug en velen van onze sangha hebben daar of elders 'bíjgetonkt'
en zíen uít naar het volgende Rigpa-seízoen.

Alles stroomt en verandert voortd.urend, ook Rigpa dus. In het

hoofdartíkel van dit blad zet Sogyal Rinpoche heel duídclíjk zíjn
toekomstvísie voor Rigpa èn voor ons uíteen. Uítdagend, verdie-
pend en ínspirerend. Laten we het gebeuren of ... gaan we ervoor?
Er ís werk aan de wínkel! Nog meer verandeingen: op organisato-
isch gebíed de aankondíging va.n het Rígpa Abonnement; een

níeuwe cursus (Grond., Pad., Resultaat) rnet Maureen vanuit het
Mengak Stud.iepack en de activíteíten van de ZAM vertaalgroep.
Allemaal erop geicht orn ons te helpen de Dharma 'eígen' te
maken. Dat het werkt lezen we ín deze Níeuwsbief ook weer ín
o.o. jullíe karaktenstíeke en open verslagen van retraites en het
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Vaste rubrieken en aan-
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25
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Enlightenment

19

Sogyal Rinpoche
in Utrecht

20

Dharma in de
eigen taal
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bezoek van Rinpoche en het persoonlijk omgaan met spírituele

zorgverlening. Met onze dank aan al de mensen díe steeds weer

bereíd. zíjn hun ervaríngen voor ons (en jullíe) op schrifi te stellen.

Tijdens de voorbereídíng van het voige nummer werd Harriët zíek
en wanweer (en of) ze haar redactíwerk weer op zal pakken is níet

duíd.elíjk. Gelukkíg gaat het steeds beter met haar, maar rust blffi
belangrijk. We missen haar en haar ínzet ín de red.actie, rnaar u)e

zijn blij dat ze zích jarenlang met zoveel kennís, ínzícht en díscí-

plíne heefi ingezet om de Níeuwsbrief te maken tot een blad waar
we trots op zíjn. Donk je, Harriit.

We wensen dat jullie met veel enthousiasme en ínspíratie het nieu-
we seízoen íngaan.

Een magische donatie
uit Tibet

10
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Eigenlijk heb ik het gevoel dat er
zoveel in mij is dat nog moet wor-
den onthuld! Ër kan nog zoveel ko-
men en bekend worden gemaakt.
Mijn voorganger \Mas een furtón,
iemand die het onderricht, bljzon-
der onderricht, openbaarde. ln ze-
kere zin word ik geacht daar een
reincarnatie van te zijn. Misschien
zit daar iets in. Ik voel steeds meer,
ik voel dat er zoveel is. En daarom
zaI het van verschillende omstan-
digheden afhangen, soms ook van
inspiratie van verschillende men-
sen, van omstandigheden en situ-
aties.

t

plotseling zelf een profeet wordt.
"Profeet" staat voor profijt, begrijp
je, voor persoonlijk gewin.

termijnvisie, dan verliezen we het
principe van het boeddhisme volle-
dig uit het oog.

Maar helaas lijkt alsof het boed-
dhisme, omdat het zo'n grote visie
heeft, niet praktisch is ingesteld. Ik
denk dat de reden - vooral in
Amerika - waarom het boeddhis-
me nu nog geen gewicht in de
schaal legt, is omdat het te berede-
neerd is en de logica te intellectu-
eel. Het is er alleen maar vooÍ een
paar mensen. Het kan niet worden
gebracht op een heel een-
voudige basis. En het begint mis-
schien langzaam tijd te worden
om ook tegenwicht aan andere
krachten te bieden. Het kan
belangrijk zijn om het onderricht
op een heel eenvoudige, authentie-

En het belangrijkste is natuurlijk Jamyang l{hyentse Chókyi Lodró en Sogyol Rinpoche ke manier te presenteren.
dat jullie beginnen met beoefenen.
Dit onderricht komt ní - waarom niet eerderl Omdat jullie je En daarvoor zljn de beoefenaars heel belangrijk. Het is de
hebben ontwikkeld tot een bepaald niveau! Dus als jullie je reden dat ik wil zorgen dat er een aantal echte chópa's komen:
nog meer ontwikkelen, in het bijzonder als jullie als monniken en nonnen die chok shyd, tevredenheid, bezitten.
Dzogchen-mandala in Lerab Ling samenkomen; daar houd ik Om de omgeving te scheppen, diegenen te sponsoren die hei
het meest van, als al mijn studenten er zljn, dan ben ik het lig materiaal zijn, om voorbeelden te zljn, mensen die het
gelukkigst. Misschien zeg je "Wie ben ikl Ik ben maar één onderricht belichamen, die de bescheidenheid bezitten. Dus
persoon. Wat doe ik er toel" Ik vind dat jij er heel veel toe doet! misschien komt er een tif d dat er echte chópa's komen, werke-
Iédereen is onderdeel van die band. En als je er bent, geef je lijk echte. Iemand van wie mensen \Manneer ze zien, zeggen:
er inspiratie aan. "Ah, een voorbeeld van eenvoud." En die echt een voorbeeld

van de Dharma zrjn. lk zou graag willen zorgen dat zulke
En het gaat steeds ongelooflijker worden, de drie-jaarretraite. monniken en nonnen er komen, beoefenaars van dat kaliber;
Echt ongelooflijk. Eerlijk gezegd denk ik dat wat er in de drie- die voorbeelden zullen worden, die als mensenze zien, zulTen
jaarretraite gaat gebeuren, nooit eerder op die manier heeft zeggeni "Ah, als dit de Dharma is, dan is dit wat ik wil zijn!"
plaatsgevonden, het onderricht dat er komt. Ik denk dat geen Een voorbeeld voor mensen. Het is nodig dat we nieuwe voor-
lama ooit zo les heeft gegeven, omdat we nieuw terrein gaan beelden scheppen. Dat is heel belangrijk.
ontginnen. Het belangrijkste is het onderricht in relatie bren-
gen, niet alleen de traditie handhaven. Ik ben hier niet alleen En als er dan zulke mensen als voorbeelden zljn, dan is het
voor het handhaven van een traditie, een oude overdrachtslijn. belangrijk om met een eenvoudige boodschap te komen. En

dan zou het vooral goed zljn als jullie, niet ik, niet een
Ik vind dat als iets goed blijkt, we het moeten versterken, Tibetaan, dat doen. Het.is aan iemand uit het westen om dit
omdat het voordeel brengt. Daï zal ik over een tijdie ook gaan in het westen te doen, maar wel ondersteund door wijsheid.
doen. Het gaat om bepaalde gebieden: zelfs lachen zouden we Ieder van jullie moet dit in het eigen land doen. Want wij
kunnen introduceren. Over al dat soort dingen kunnen we Tibetanen zijn slechts bezoekers. Langzamerhand wordt het
onderricht geven. Dat kunnen we gaan doen in de toekomst. heel erg jullie tijd. Misschien zalhet op deze manier gebeu-

ren, heel rustig aan. Op deze manier voorzie ik dat het werk
Maar eerst wil ik graag meer de authentieke basis van het van Rigpa zalgaan gebeuren, door echt het onderricht tot uit-
onderricht ontwikkelen. En dan kunnen we dat uitbouwen drukking te brengen.
naar verschillende gebieden. Als we genoeg leraren hebben
die op een vaardige manier eenvoudige methodes kunnen En in de overgangsfase en voor vertaling hebben we vooral
gebruiken en geleidelijk aan diepere wijsheid introduceren. mensen als Patrick, díe zo authentiek zijn, dus dit soort
Want als je alleen maaÍ eenvoudige dingen vertelt, bestaat het beschermers hebben we al. Maar na een tijdje moeten we ook
gevaar dat het simplistisch blijft. Ook is de angst dat het boed- weer niet té voorzichtig zijn. We moeten bepaalde richtsnoe-
dhisme... in Amerika, bijvoorbeeld, hebben veel leraren de ren ontwikkelen, maar we moeten ook een beetje onbeweesd
angst uitgesproken dat het alleen een zijtak van een soort sys- zijn en niet te veel controle uitoefenen. Eerst is er een bepaal-
teem is om ie goed te voelen in dit leven. Alleen gericht op dit de leidraad \Maarmee je werkt; dat is de discipline. Is dat een-
leven, dus - en dat is niet wat het boeddhisme behelst. Het maal gebeurd, dan zou je de mensen de wijheid moeten
gaat over verlichting. Als we de verlichting veÍgeten, de lange- geven. 5



-t-.. -.,

Dr voonnrnrrDrNcrN vooR rrET vuLLEN
In sommige tradities wordt eerst meditatiebeoefening gedaan
door de lama en anderen, en is er een zegening van alle nog
lege beelden en de ingrediënten die voor het vullen gebruikt
worden. Er worden offergaven aangeboden, recitaties, licht en
wierook. Daarna kan het eigenlijke vullen van de beelden
beginnen.
Bij het vullen is het de bedoeling dat er zo veel mogelijk
mantrarolletjes in het beeld komen. Hierbij dient er op gelet
te worden dat rolletjes niet ondersteboven worden geplaatst.
De onvermijdelijk overblijvende tussenruimtes worden strak
opgevuld met gedroogd coniferenloof; voornamelijk van jene-
verbes (tib.: sang).
Allereerst wordt de binnenholte van de beelden ontdaan van
grof vuil en gewassen met water; harde onzuiverheden wor-
den uitgebikt. AIs het beeld schoon is, wordt de gehele holte
nagewassen met zuiverend saffraanwater en te drogen gezet.

Hrt vurrrN vAN DE BËELDEN zEr.r
Het beeld wordt met het hoofd naar beneden geplaatst of vast-
gehouden gedurende het vullen. Het beeld wordt gemld vanaf
het hoofd, de keel, het hart en zo voort, tot in de lotus
Voor zover er plaats en ruimte is, worden op deze wijze de rol-
letjes laagsgewijs op elkaar geplaatst, van buiten naar binnen,
totdat er geen rolletje meer bij kan, gevolgd door het opvullen
van alle loze ruimte met coniferenloof.

Laersrr MATERTATEN EN suBsrANTrEs
Nadat alle ruimte opgevuld is worden de afsluitende zegels en

substanties geplaatst zo-als bijvoorbeeld: goud, zilver, amber,
natuurharsen, saffiaan, rozenolie, bijenkithars, aarde van hei
lige plekken, zand van zandkleuren-mandala's, koraal, rode
steen, kralen van edelmetalen en -gesteente.
Als dit allemaal goed gedaan is, dan is de holle ruimte van het
beeld nu precies geluld en kan het beeld met een metalen
bodemplaat worden verzegeld.

Boorupraan
De bodemplaat is meestal van hetzelfde materiaal als het
beeld, vaak is het ook koperplaat of aluminium. Met een stans
wordt er in het midden van de bodemplaat een dubbele vajra
in geslagen en wordt de plaat indien nodig nog wat op maat
geknipt. Als de plaat helemaal pas gemaakt is, wordt deze met
kithars (vroeger) of twee-componentenhars (nu) aan het beeld
vastgemaakt. Na uitharding is het beeld dan zover klaar om te
worden gezegend.

Crnruor.rrr vAN ttET ZEGENEN vAN DE BEELDEN

Nadat een beeld op deze wljze gevuld is en verzegeld, kan de
uiteindelijke zegeníng plaatsvinden. Dit is een oprechte invo-
catie aan de Boeddha's om de beelden te willen bezielen die
door een Lama wordt uitgevoerd.

Na deze zegening is het beeld, waarin de liefde, het begrip en
de toewijding van de kunstenaar voor de betreffende Boeddha
tot uiting is gekomen, een representatie van de betreífende
Boeddhavorm geworden, en is het beeld 'tot leven gekomen'.
De Boeddha heeft gezegd daï. na zijn overgang in het parinir-

7



ArscHErD vAN TnocAwA RlNpocHE
Om de laatste eer te bewíjzen &on Trogowa Rinpoche zijn Nel de Jong en ík, bij ile rttuelen ronil de cremotie

en de negenenveertigste dag in Inilia geweest. Wíj hebben beide reizen als zeer bijzonder eraren. Niet olleen

ín die zin dat we voor korte periodes een longe reis moolaten, tnoor het wos vooral bijzonder iloor de verdie-

píngvan ile verbondenheid met ile meester.

Nel en ik hebben een heel ver-
schillende band met Tiogawa
Rinpoche. Zoals velen van jul-
lie weten heeft Nel Tibetaanse
Medicijnen gestudeerd in het
Chagpori Instituut in Darjee-
Iing. Dr. Trogawa Rinpoche
heeft dit Instituut heropge-
richt, nadat het in 1959 in Lhasa
was veÍwoest. Voor de conti-
nuering van de lineage is het
nieuwe Chagpori Instituut op-
gericht. Daarmee was Trogawa
Rinpoche haar medicijn leraar
en Root-master.
Voor mij ligt dat anders.
lnry94 heb ik een Stadsretraite
georganiseerd in Amsterdam
over Medicijn Boeddha Ngóndro.
Hier heb ik Tiogawa Rinpoche
ontmoet. Ik raakte geïnteres-
seerd in de schaarste van
bepaalde medicinale planten
die in de Himalaya groeien en
die gebruikt worden in de
Tibetaanse pillen. Door mijn
interesse in deze materie heeft
Trogawa Rinpoche mij gehol-
pen om in Ladakh een planten-
project te beginnen.

Samen met Trogawa Rinpoche
enzijn attendant, de Ladakhse
monnik Ngawang, maakten
Nel en ik met de 

f eep een reis
door het Himalaya gebergte.
De gezamenlijke reis naar
Ladakh was een geweldige
ervaring. Alleen al een aantal
dagen zo intensief bij zo'n groot Meester te kunnen zijn,
heeft een geweldige uitwerking. Daarbij was die tocht letterlijk
en figuurlijk adembenemend. Voor het eerst was ik boven de

3ooo meter.

En ook nu tijdens de rituelen rond de crematie waren zowel
Ngawang, als Nel en ik weer heel dicht bij Trogawa Rinpoche.
Ngawang was in de laatste periode een van Rinpoche's veÍzor-
gers en had samen met Ladakhi Amchi een prachtige rol bij
de rituelen.

Trogawa Rinpoche had vorig jaar nog een Europese tournee
willen maken. Echter zíjn gezondheid liet te wensen over. Zijn
reis moest noodgedwongen worden ingekort en ook zijn plan
om naar Nederland te komen kon niet doorgegaan.

Na deze reis is hij nog een tijd in Siliguri gebleven, waar het
warmer is dan in Darjeeling. Rinpoche woonde daar vlak
naast het klooster van Chatrel Rinpoche, een geliefde leraar
van hem. Daarna is hij naar Gangtok, Sikkim gereisd, voor

zijn jaarlijkse ontmoeting met
Dodrupchen Rinpoche. Die
raadde hem aan een maand in
zijn klooster te blijven, alwaar
Trogawa Rinpoche precies op
de dag aí na het verstrijken
van de maand, is gestorven.

Vijf dagen is Trogawa Rinpoche
in mediatie gebleven. Daama is
hij verzorgd en zittend opge-
baard. Dodrupchen Rinpoche
verbleef deze periode in
Amerika en heeft vandaaruit
alle rituelen geleid.

Het was prachtig een aantal
dagen bij de rituelen te zitten.
Gewoon er zíin, alles op je in
Iaten werken, mediteren, je
eigen beoefening doen of
Dharma lezen. Hoogtepunt
was de crematie, het ultieme
loslaten of te wel in rook
opgaan, welke gepaard ging
met bijzondere verschijnse-
len.
Ook de 49ste-dag-rituelen, die
in Gangtok door Dodrupchen
Rinpoche begeleid werd en in
Allubari, Darjeeling, Tlogawa
Rinpoche's retraite plek, door
een Rinpoche van Dali Gonpa,
gingen gepaard met bijzonde-
re verschijnselen.
Er werden door twee groepen
monniken beoefeningen ge-
daan vanuit twee verschillen-
den tradities. De artsen van

Chagpori reciteerden de Medicijn Tàntra's. De studenten,
voornamelijk nonnen, deden Tara beoefening. Vele bezoekers
stonden uren lang om alles mee te maken.
Zoals gewoonlijk bij Tibetaanse bijeenkomsten werd de
inwendige mens niet vergeten. Een grote groep vrijwilligsters
van de Tibetaanse vrouwen organisatie hadden zoute en zoete
thee en ontbijt voor de bezoekers gemaakt. Daarnaast was eÍ
later een lunchbuffet.

En natuurlijk waren daar de twee Khandro's, namelijk de
Khandro van Dodrupchen en "onze" Khandro Tsering. Ieder
op haar geheel eigen manier geweldige voorbeelden van het
integreren van de Dharma.

Voor mij was dit weer een klein stapje in het besef dat er geen
afstand bestaat met de meesteÍ.

Drreneltsar,a
12 yuxr 2005
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INTERVIEw MET
NEIEN CHor(tING RTNPocHE
Neten Chokling Rinpoche, een ernanatie van ile grote Cholcyur Lingtrto, reisile begin ry99 naar Australië en

gaf de 'lung' of mondelínge overdracht van de Longchen Nyínglhik Ngóndro in Vajradhara Gonpa. The

Gentle Voice (de Níeuwsbrtef van de Boeddhistische organisotíe Síddhorta's Intent Intemationol, reil.) ont-

moeltehem daar voor een interview.

Alrrnrrnsr, RrNnocrrr, KUNT u
ONZE LEZERS IETS OVER U.ZELF VER-

TEI,IEN, OMDAT ERG VEINIG MEN.
SEN VAN ONS U KENNEN?
Ik ben in Bhutan geboren. Ik werd
eerst door Zijne Heiligheid de r6e
Karmapa herkend en vervolgens
ook door Zijne Heiligheid Dilgo
Khyentse Rinpoche. Op vierjarige
leeftijd, toen ik was herkend en uit
Bhutan werd gehaald, ging ik eerst
naar Bodhgaya waar Zijne Heilig-
heid Dilgo l{ryentse Rinpoche het
Gebed van Uitmuntend Gedrag re-
citeerde. Ik was dus vier jaar toen
ik Bhutan verliet en naar Bodhgaya
in India kwam.

Daarna ging ik naar mijn klooster
in Bir en begon ik mijn studie. Er
was daar één lama die mijn leraar
was. Maar eerst werd mij het Tibe-
taanse alfabet etc. geleerd door
Zijne Heiligheid Khyentse Rinpoche.
Vervolgens had ik een leraar die
mij alles onderwees over het kloos-
ter en de boeken die ik uit mijn
hoofd moest leren. Voor filosofie
studeerde ik aan het Dzongsar
Instituut. Mijn meeste empower-
ments en mondelinge overdrach-
ten ontving ik van Zijne Heiligheid
Dilgo Khyentse Rinpoche.

KuNr u ArsruBr.rEFT urrLEG GEvEN
ovER rrw Naruvr, Nrrrr.r CrroxrrNc
Rrxpocrrrl NnsN rs EEN Pr"AATs rN
Trrrl crr,oor rr.
Ten tijde van de eerste Chogyur Lingpa, toen hij daar arriveer-
de, had hij een visioen van de Zestien Arhats of de Zestien
Oudsten. 'Neten' betekent "oudsten' in het Tibetaans. Daarom
dachten ze dat dit de plek moest zijn van de Zestien Oudsten
of Arhats en het klooster daar heet Neten Klooster.

KuNr u rETs ZEGGEN ovER BTTooRBEELD rrw vERANTwooRDE-
LTJKHEDEN vooR rrw KLoosrER rN Brnl
Ik heb natuurlijk een ldooster in Bir. Maar totnutoe ben ik er
niet echt verantwoordelijk voor geweest. Waarom is dat zol
Omdat ik heb beoefend en het onderricht heb bestudeerd als
voorbereiding om verantwoordelijheid te dragen voor het
klooster en de monniken. Orgyen Tobgyal Rinpoche zegï me
al enige tijd dat ik voor het klooster zou moeten zorgen. Maar
in feite hebben totnutoe Orgyen Tobgyal Rinpoche en mijn
leraar zorg gedragen voor het klooster. Daarom heb ik nog
geen verantwoordelijkheden op me genomen voor de dagelijk-
se leiding van het klooster, omdat zij dat deden.

U srNr NAAR FneNxnr;r crnrrso,
RrNpocrrr.
KuNr u oNs rETs VERTELLEN ovER
DIE ERVARING TOEN U NAAR IIET
'Wrsrru KwAM?
De eerste keer dat ik India
verliet om naar het buitenland te
gaan was toen ik naar Frankrijk
ging. Natuurlijk was ik eerst
nogal verbaasd over het verschil
tussen India en het Westen, in
levensstandaard, hoe de mensen
leven etc. Toen ik in Bir verbleeí
had ik wel kennis over het
Westen en de mensen in het
algemeen, maar ik had nooit veel
nagedacht over de beoefening
van de Dharma in het Westen
omdat ik in Bir was en eigenlijk
niet zoveel zag.Maar toen ik naar
Frankrijk ging, waren daar men-
sen die de Dharma hadden beoe-
fend, zelfs mensen die in retraite
waren geweest voor drie, zes of
negen jaar. En dit is het gevolg
van de grote zegeningen van
Zijne Heiligheid Dilgo Khyentse
Rinpoche en Zijne Heiligheid
Dudjom Rinpoche die, vanuit
hun grote compassie, onderricht
over de Dharma in het Westen
hebben gegeven. En dus is men
nu echt aan het beoefenen en ik
was daar erg van onder de
indruk.

'Wan voon MoETT.TJKHEDEN zrET u, NU DE DHenrvre NAAR rrET

WrsrrN KoMT, vooR NrEuwE BEoEFENAAnS?

Ik heb gezien dat mensen erg geinteresseerd zijn om de
Dharma te beoefenen, rrraar veelal weten ze niet waaÍoP ze

hun energie moeten richten als het ware, omdat het hen niet
in een vorm is gegeven waarin ze, zeg maar, hun energie in
één beoefening kunnen stoppen. Dus gaan ze heen en weer
tussen veel (verschillende) beoefeningen, waardoor ze niet
echt werkelijke stabiliteit krijgen. Maar dat is eigenlijk niet
hun eigen schuld. Dat komt door onwetendheid, omdat ze
eenvoudigweg niet weten hoe ze het moeten doen. Wat
Dzongsar Khyentse Rinpoche nu doet, is beginnen met de
voorbereidende beoefeningen en deze diepgaand te behande-
len. Als men dan zeer zorgvuldig de stadia van het pad beoe-
fent, zijn ze in staat stabiliteit en begrip op te bouwen. Ik
bedoel, ik weet over het algemeen niet zo veel over westerlin-
gen, maaÍ dat is wat ik heb gezien tijdens mijn reizen.

DnNx U, RrNpocrrs.

br. '**
-
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VERSLAG VAN DE P,HOwA RETRAITE
VeN vnryoac 15 epnrr ror voENSDAG 20 ernn 2005 nrrrr Cnacoup Knaono rN DzoccrruN Brana (IrnraNo) EEN RITRAITE

cErErD, vAARTN DE BEoEFENTNc ver.r P'rrowa cENTRAAL sroND. Hrrror.rorn (uasr wAr FETTELTJK rNronuarrr) ENrcE TNDRUK-

KEN VAN DEZE RETRAITE.

Op donderd.og 4 aprtl, 's morgens orn 7.oo uur, verloten Martfte en ík onze woníng, otn - naar later bleek -

's avonds orn 22.t5 uur te arriveren in de cottage, ilíe voor ile duur von ile retraíte ons thuis is, met in geiloch-

ten ile uitsproak van onze leraar 'When you leave your home, half the Dharma is dane'

Op Schiphol ontmoeten we onze mede-reizigers Coobke en
Samma. We hebben ervoor gekozen om zo goedkoop mogelijk
naar Ierland te vliegen, dat houdt in dat we met een Engelse
prijsvechter naar Londen vliegen, aldaar een aantal uren op
het vliegveld bivakkeren (peperdure koÍfie!), en vervolgens
met een Ierse prijsvechter naar Cork vliegen. In Cork staat
onze huurauto klaar, met het stuur aan de 'verkeerde' kant,
maar de pook in 't midden. Eventjes wennen, het links rijden.

Als we bij de cottage (ons aanbevolen door fan Geurtz) arrive-
ren, na enig zoeken in het pikkedonker in de heuvels ergens
tussen het stadje Castletownbere en Dzogchen Beara, worden
we met een warm hart (en dito open-haard-vuur) ontvangen
door Monnica, die enige dagen eerder naar Ierland was
gereisd, en door Sean O'Sullivan, de eigenaar van de cottage.

De volgende dag begint het programma pas 's avonds, zodat
we alle tijd hebben om wat boodschappen te doen (voor het
ontbijt, dat we zelf verzorgenl en een wandeling te maken; we
lopen een stukje van de Beara Way, een wandelpad dat zich
het beste laat omschrijven als een ondiepe sloot die hier en
daar drooggevallen is, kortom, regelmatig hoppen van de ene
naar de andere graspol. Overigens verder een fantastisch mooi
landschap; vanuit de heuvels waarin we wandelen hebben we
een mooi uitzicht op Casteletownbere met zijn vissershaven
en zien we het naastgelegen Bere Island. We brengen nog
even onze energie op peil met een bezoek aan een stonecircle.
's Avonds rijden we naar Dzogchen Beara (ca. zo minuten rij-
den over hier en daar zeer smalle wegen) en genieten we van
een eenvoudig avondmaal en de introductie-sessie.

Op zaterdagochtend gaan we echt van start en maken we ken-
nis met onze leraar voor deze dagen: Chagdud Khadro, een
westerse vrouw die gehuwd was met Zijne Ëminentie
Chagdud Tulku Rinpoche, die een paar jaar geleden overging
naar Parinirvana. Velen van ons kennen Chagdud Tulku
Rinpoche van het boek Ngóndro Commentary, zijn stem ken-
nen we allemaal: de mooie donkerbruine stem die o.a. de
Vajra Guru mantra zingt. Chagdud Khadro is vanaf 1978 de
toegewijde student van Chagdud Tulku Rinpoche, en is in
ry97 als lama van de Nyingma school geordineerd. Zij heeft
samen met Chagdud Tulku Rinpoche gewerkt aan diens auto-
biografie 'Lord of the Dance', ze heeft de commentaren van
Chagdud Tulku Rinpoche op de teachings over de Dudjom
Tersar Ngóndro bewerkt en ze heeft commentaren en instruc-
ties geschreven voor de beoefening van P'howa (volgens
Rigdzin Longsal Nyingpo) en Red Tàra.

Dan iets over de beoefening van P'howa. Volgens de teaching
van Boeddha is het mogelijk om in dit leven (P howa) beoefe-
ning te doen met de bedoeling om een grotere controle te heb-
ben over je ervaring op het moment van steÍven. Tevens kan
een ervaren beoefenaar van P'howa stervenden helpen. Het
principe van P'howa is dat de beoefenaar zíjnlhaar bewustzijn
uitstoot en het mengt met de wijsheidsgeest van de Boeddha.
Verder is de beoefening van P'howa zeer helpend en onder-

steunend bij andere beoefeningen. Er zljn overigens in de di
verse boeddhistische scholen verschillende vormen van P'howa;
de vorm die wij hier beoefenen is bekend als de Longsal
Nyingpo P'howa. In sommige scholen moet je eerst een zeer
ervaren beoefenaar zijn voordat ;'e het onderricht over P'howa
mag ontvangen. Hier zijn de eisen niet zo hoog: het is vol-
doende een 'established Ngóndro practice' te hebben.

Zaterdagmiddag ontvangen we de empowerment (wang) en
de mondelinge overdracht (lung), waardoor we de beoefening
kunnen en mogen doen. Overigens voor de duidelijkheid: tij-
dens de beoefening brengen we ons bewustzijn niet over,
maar we visualiseren dat we het doen; door dit regelmatig te
beoefenen, maken we het ons eigen, en ziin we hopelijk in
staat (d.w.z. hebben we voldoende vertrouwen) om de beoefe-
ning te doen op het moment van sterven.

Chagdud Khadro heeft een plezierige manier van lesgeven,
vol humor, interessante anekdotes, en vooral ook veel ruimte
voor het stellen van wagen. Ze vertelt ook met veel devotie over
Chagdud Tulku Rinpoche en zijn niet geringe kwaliteiten.

Als we maandag aan het eind van ochtend een twee uur
durende beoefening hebben gedaan, hebben we bijna alle-
maal het eerste 'sign of accomplishment': een warme plek op
de kruin van je hoofcl. Andere 'signs' zijn: toenemende com-
passie en toenemend vertrouwen in Amitabha of Guru Rinpoche.

Op dinsdag word ik geplaagd door keelontsteking en een lich-
te koorts; als Chagdud Khadro ons aan het eind van de och-
tend (tijdens de P'howa beoefening) begeleidt in een visuali-
satie waarin we aan het eind van ons leven zijn, zit ik te rillen
van de kou en te klappertanden, waardoor ik nauwelijks de
mantra mee kan zingen.'s Avonds is er Tendrel Nyesel Tsok;
ik ben nog steeds wat koortsig en besluit om liggend de beoe-
fening bij te wonen. De beoefening wordt echter met zoveel
kracht uitgevoerd dat de energie erafspettert en ik halverwe-
ge de beoefening overeind kom, mijn practice-boek pak en
meedoe. De koorts is geheel geweken.

Op woensdag sluiten we aan het eind van de ochtend de re-
traite af; Khadro vertelt ons o.a. dat het beoefenen als groep
een grote toegevoegde waarde heeft, vergeleken met solo-
beoefening. Verder zeglze'.'In your life there's no moment in
which you are not able to train in the six paramitas'. Met een
hart overlopend van dankbaarheid - dat ik dit prachtige onder-
richt mocht onwangen - neem ik (voorlopig) afscheid van
Dzogchen Beara, diep van binnen wetend dat ik er 'somehow'
en 'sometime' terug zal keren.

's Middags maken we nog een rondrit over het Beara schierei-
land, waarbij rve een bezoek brengen aan The Natural Arch,
een spectaculaire rotsformatie aan de kust in de buurt van
Allihies. Donderdagmorgen zitten we alweer om 7.rj uur in
de auto, op weg naar het vliegveld in Cork. Inmiddels blijlt
Marijke dezelfde ziekteverschijnselen te hebben als ik op r)



Ik had van alles verwacht behalve diu dat het zowaar een ret-
raite zou worden. De normaalste dingen ontroeren je, je voelt
je vrienden met mensen die je helemaal niet kent, je verrast
jezelf met een onredelijke boosheid over de organisatie, en het
besef van tijd is weg. Ook de kinderen delen in die ervaring
van genoegen en weerstand. Schilderkwasten vliegen uit recal-
citrantie door de lucht, en de stilte is sereen in hun meditatie.

Uit gesprekken met de ouders blijken de thuis-situaties heel
verschillend te zijn. Wij wisten amper wat meditatie was toen
de kinderen werden geboren, terwijl anderen zijn grootge-
bracht tussen de mantra's. fanel vertelt hoe haar dochtertje
midden in de nacht met hoge koorts wakker werd. Toen ze
zich ten einde raad afwoeg wat ze moest doen, antwoordde
het kind: "mammie alsjeblieft wil je mediteren!"

Ook de volgende dagen wisselen meditatie, video, groepsge-
sprekken en artistieke activiteiten elkaar af. Misschien is het
wel door deze inbedding dat het maken van prayer-flags, hai
ku's en bloemstukken met meer aandacht gebeurt en op die
manier een voorbeeld van meditatie-in-actie wordt. Een spet-
terende kwast wordt een 'happy accident', een wens die wap-
pert in de wind verbindt ons met elkaar, en de meest weemd
gegroeide bamboetak kan juist leiden tot de mooiste composi
tie. Het zijn waarheden die je wel weet, maar die door het te
doen een ervaring worden. Deze actie past heel goed in de
dynamiek van het gezinsleven en schept een intense band.
Net als dat troebele water dat in rust haar heldere schoonheid
hervindt. Het heeft al vaak mijn meditatie geinspireerd maar
ik had nog nooit werkelijk een pot met troebel water als focus
voor mijn meditatie genomen.

Voor de ouders is er gelegenheid te beoefenen, teachings op
video te bekijken en hun ervaringen te delen. Samen met de
kinderen zien we een teaching van Sogyal Rinpoche waarin
hlj zích richt tot de kinderen waaronder zijn eigen zoon
Yeshe. "De teachings voor kinderen zijn het zelfcle, het gaat
om de manier waarop je het brengt."
De groep met kinderen vanaf zeven jaar werkt aan een oveÍ-
gangsritueel. Het markeert de verandering die alle kinderen
doormaken rond hun negende jaar. Op die leeftijd worden zij
naast georiënteerd op het gezin ook een belangrijk lid van de
gemeenschap.

's Middags begint de ceremonie. De kinderen hebben bedacht
wat ze van hun kinderlijkheid willen offeren en welke verant,
woordelijkheid ze op zich willen nemen. Het wordt een heili
ge belofte door het in de vorm van een tekening aan te bieden
aan de monnik die het zuivert en in de tempel bewaart. Eén
voor één komen de kinderen met hun ouders naar voren, bui-
gen voor het altaar en naar elkaar en gaan dan apart terug. Het
is een bijzondere ervaring. De kinderen krijgen een gouden
pijl ter herinnering aan de moed van de krijger en een bloei-
ende plant ter inspiratie van hun liefclevolle wiendelijkheid.
En dan kan het feest beginnen. Vier bewoners van Lerab Ling
hebben zich uitgedost als clowns van aarde, water, vuur en
lucht en brengen een heus spektakel; de tafels zijn versierd,
en na het eten is er muziek en dans.

De laatste ochtend voelt als een nabeschouwing, nog eenmaal
een contemplatief spel, een reflectie en danloroorden.
Eén van de brandende vïagen blijft: neem je je kind mee op
retraitel Inderdaad ook op deze retraite waren de kinderen
vaak nadrukkelijk aanwezig zonder zich bij de activiteit te
houden. Het is een teken van onze tijd en een taboe om kin-
deren met discipline te benaderen. Bij de Dharma hoort echt
grenzen geven om de juiste omgeving te scheppen. Zoals
Suzuki Roshi zegt "grenzen geven je vrijheid". De ruimheid
zit hem in het geduld, in het helpen creatieve manieren te vin-
den om;'e aan de regel te houden.
Zolangje alleen aan je eigen ontwikkeling denkt blijft het een
dilemma; als je zorg draagt voor het eigen pad en dat van je
kind kun je daarvoor een vorm vinden. En dan kan een retrai-
te het mooiste zijn wat je fezelf en je kind kunt geven.

De terugreis is een aanslag op de bloemen, en elke keer als er
één sneuvelt galmt er een kreet van ontzetting.
We parkeren de auto in haftje Parijs en flaneren voor elkaar
langs het terrasje. Het Louwe is gesloten maar op het aÍfiche
zien we dat de Mona Lisa je van alle kanten aankijkt, net als
Guru Rinpoche.
Elke ochtend en avond komen de kinderen vijf minuten bij
onze meditatie zitten. 'AIs je maar niet denkt dat ik nu
Boeddhist ben." zegt onze dharma-puber.

(Kijk eens op www.familymeditation.com, een leuke Engelse
website over gezinsmeditatie.)

MrrR ovER r(TNDERACTTvTTETTEN vAN Rrcpa

Sogyal Rinpoche heeft de internationale orgonísatie ilíe ihor ouilers voor kinileren en ouders is opgertcht

onlongs een naatn gegeven: Rigyté Yeshé. Rígtrté Yeshé zal oo. d,eze zoíner tijdens ile retraítes ín Lerab Linghet
kiniler-pro gr atntne organíser en.

Geinspireerd door de internationale gezinsretraite in Lerab
Ling willen we in Nederland het kinder-programma weer
nieuw leven inblazen. Afgelopen julí zljn we met een groep
mensen, waaronder ouders en mensen die met kinderen wer-
ken, in het Ripga-centrum in Amsterdam bij elkaar gekomen
om te praten over de nieuwe ontwikkelingen en wat we hier-
mee voor de kinderen, ouders en andere belangstellenden in
Nederland willen doen. De ideeen die hieruit ziin gekomen
worden verder ontwikkeld door een kleinere werkgroep. Als
dit je belangstelling heeft en je op de hoogte wilt worden

gehouden meld je dan aan bij Marlies Musch
marlies.musch@chello.nl of Astrid Immerzeel astridimmer-
zeel@freeler.nl.
De Boeddhistisch Omroep (BOS) heeft recentelijk een TV-uit-
zending gewijd aan de gezins-retraite in Lerab Ling, met de
titel "kinderen op het pad". Dit programma is een echte aan-
rader en kan je nog zien op www.boeddhistischeomroep.nl in
hun TV archieí of kopen bif de BOS, teI. q5-6293r9r. Na de
zomer is het ook te verkrijgen op DVD in de bibliotheek van
Rigpa in Amsterdam. r5
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SprRrTuErE ZoRG vooR DE SnNGHA
Het programma van de Spirituele zorg is voornamelijk een
'reach-out' programma voor mensen die in de zorgverlening
werken.
Ook binnen de sangha is er echter behoefte om onszelfte trai
nen als voorbereiding op ons sterven en om te onderzoeken
hoe we elkaar als sanghaleden in dit proces het beste kunnen
ondersteunen.
Daarom is er in september 2oo4 een begin gemaakt met een
maandelijkse bijeenkomst Spirituele Zorgvoor de Sangha.

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 mogelijkheid te
bieden compassiebeoefening, zoals tonglen, en essentiële
phowa te verdiepen. Ook willen we in het licht van het onder-
dcht contact maken met situaties rondom ons eigen steÍven,
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, waar zou-
den we het liefst stewen, wie willen we bij ons sterfued,
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 \ /at je wenst dat er rondom
je sterven gebeurt, als handleiding voor je familie en naasten.

Iedereen in de Sangha is welkom!

De data voor de komende herfst zijn zaterdagmiddag ro sep-
tember, woensdagavond 5 oktober, zaterdagmiddag 5 novem-
ber en woensdagavond 7 december (nog onder voorbehoud),
in het Rigpa Centrum, van Ostadestraat 3oo te Amsterdam.
De avonden zíjn van r9.3o tot zr.45 nuÍ en de middagen van
r3.oo uur tot 16.oo uur.
De facilitators zijn Eric Soyeux en Samma Meijer.
Voor meer informatie: tel.ozo-67fi 996
of samma8@zonnet.nl

WT EI(END.OPTIoN ENTIGHTENM ENT
ETT.u PERSooNIIJK VERSTAG VAN DE PAASRETRAITE

IN HAILEYBURY, ENGELAND
ooon Crrnrs Bancrrrr

Ik was níet van plan om naor ile retraite ín Engeland te goan. Het overkwotn rne. Tíjdens een vergodertng

met het rnonagetnent-team van RiWo Nederlanil ontstonil het ídee om iemand ter voorbereiding van de week-

endretreite in Amsterilarn naar Engeland te sturen, met als opdracht de boel daar te verkennen. Met name

ha werk van het auilío-/viileoteom.

Heb je tijd met Pasenl Go for it!" Een soort 'Mission
Possible' binnen het veilige kader van Rigpa, dus. ("Zou Rigpa
een veilig kader hebbenl", vraag ik me ineens aí nu ik dit
schrijf.) Na een ontspannen treinreis via Brussel en onder het
water door, kom ik eindelijk weer eens in Engeland. London
maak ik voornamelil'k 'underground' mee. Wie ik hier alle-
maal langs zie lopen zou je wel willen weten, maar ik ben op
weg naar Haileybury en helaas geen Halle Berry.
Het zonlicht schept een buitengewone sfeer, wanneer ik in de
vroege avond in de oude en eerbiedwaardige Haileybury-
school aankom. V/at een bijzondere plek voor een retraite. Ik
hou erg van het feit dat we retraites op zulke uiteenlopende
plekken kunnen meemaken. Telkens kom je weer andere
aspecten van jezelf tegen. Ik word heel vriendelijk door de
druk bezige sangha ontvangen. A1 gauw doe ik mee met de
laatste loodjes ter voorbereiding van de retraite die de volgen-
de dag begint. De gezelligheid zet ook de komende tijd door.

Het is een overzichtelijke locatie. En je komt iedereen niet
alleen in de shrineroom tegen, maar ook in een prachtige eet-
zaal (het eten trouwens ook), wat me helpt, om aan alle infor-
matie te komen. Tot zover ging alles dus vrij gemakkelifk. Ik
moest echter nog op een persoon afstappen. En dan niet zo-
maar iemand. Ik vond het eng: mezelf voorstellen, uitleggen
wat ik wilde, gezien worden. Dit mede om het feit, dat hij
in het 'Rigpa-international-VlP-gedeelte' werkte. Hem te ont-
moeten betekende voor mij: Het is afgelopen met de 'under-
cover-missie'. "Go for it!" herinnerde ik mij de woorden van
mijn opdrachtgevers.
Toch komt het er niet van. Hij is druk en niemand heeft een
afspraak voor me geregeld. Hier zit ik dan met de gebakken
peren. AIs ik hem niet ontmoet is m'n hele missie voor nop-
pes geweest. Ik kiik uit de verte toe en kan daardoor wel het
een en ander over z'n werk te weten komen. Maar het blijft
onbevredigend. Ik mis de 'final information'. r9



DHARMA IN DE EIGEN TAAL
Sogyal Rinpoche geeft les in het Engels en het ondernícht wordt zo veel mogelijk vertoald in de eerste talen

von ile studenten. Dat wil zeryen dat iedereen eroon gewenil is dot tijdens retraites en lezíngen ile woorden

van Rínpoche in het kons en Duits worilen omgezet. Tegenwoorilíg zijn daar ook vertalíngen in het Spoans

en het ltolíaans, zelfi in h* Chínees bijgekomen.

De Nederlandse sangha, hoewel talrijk en gestadig groeiende,
loopt enigszins achter bij deze ontwikkelingen. Bij introduc-
tiecursussen is er in het verleden wel geïmproviseerd met ad
hoc vertaling. Tijdens openbare lezingen van Rinpoche is er
wel vertaling in het Nederlands beschikbaeÍ, rnaar in het alge-
meen wordt ervan uitgegaan dat de Nederlanders vertaling
niet zo nodig hebben. Toch komen er steeds meer signalen
dat er wel degelijk behoefte bestaat aan vertaling in het
Nederlands. Studenten vragen steeds vaker om Nederlandse
vertaling. Het besef groeit dat het voor een werkelijk begrip
van de Dharma cruciaal kan zijn Nederlandse woorden voor
de Engelse termen te hebben. Bovendien beveelt Rinpoche
wijwel elke keer tijdens retraites en lezingen met nadruk het
gebruik van Dharma-teksten in de eigen taal aan.

Sinds de zomer van zoo4 is er door de Vertaalgroep een flink
aantal projecten tot stand gebracht en er staan ook nog veel
vertalingen op stapel. Omdat de samenwerking met ZAM
hecht is, zullen ook nieuwe uitgaven van de eigen uitgeverij
van Rigpa hier aan bod komen.

Trxsrrrv vooR BEoEFENTNG EN sruDrr
(verkrijgbaar in Rigpa-centra of via: tc@rigpa.nl):
. Longchen Nyingtik Ngóndro met aantekeningen en toe-

lichting. In 1'anuari van dit jaar verscheen de Nederlandse
uitgave versie r.r: vertaling van de Engelse tekst uit zoo3
van de beoefentekst van de Longchen Nyingtik Ngóndro,
met 'Toelichting bij het VoortreÍfelijke Pad naar Alwetend-
heid', zijnde de aantekeningen van famyang Khyentse
'Wangpo, en de 'Korte Leidraad voor de Stadia van Visua-
lisatie voor de Ngóndro-Beoefening' (Zur Gyen), van Patrul
Rinpoche. Inclusief Noten.

. 'Waarvoor we bidden', tekst van het toewijdingsgebed
'What to Pray For'.

. Kyérim, tekst over deze beoefening van Orgyen Tobgyal

ïêvens ziin we op zoek naar iemand die ons kan helpen met
de begeleiding van het hele traiect van vertaling tot en met

VTnSTTRKING GEZoCHT VAN HET VERTAALTEAM

Om aan de groeiende behoefte aan Dharma-teksten in het
Nederlands te kunnen voldoen, zal het Rigpa Vertaalteam
moeten worden uitgebreid om teksten te redigeren. Gedacht
wordt aan mensen met ervaring in het uitgeversvak, zoals
redactieleden en persklaarmakers. In elk geval mensen die
beroepsmatig veel met tekst hebben te maken of op dit niveau
kunnen functioneren. Hierbij staat een goede kennis van het
Nederlands voorop en, omdat ook de juistheid van de gebruik-
te termen moet worden gecontroleerd, is kennis van de
Dharma noodzakelijk.

Tr vrnwecrrrrN rN N,l,Jaen 2005:
. Bijgewerkte versie van de Dudjom Tersar Ngóndro ('Korte

Ngóndro'), nu met woordelijke vertaling;
. Vernieuwde uitgave van de Longchen Nyingtik Ngóndro

met aantekeningen en toelichting'. Nederlandse uitgave
versie z.r, vertaling van de Engelse tekst uit juni zoo4,
inclusief binnenkort te verschijnen veranderingen;

. deel één van het schriftelijke deel van het Mengak studie-
pakket. Hiervan komt als eerste het onderdeel 'Grond, Pad
en Resultaat' ter beschikking, dit in verband met de studie-
dagen die hierover in de herfst door Maureen Cooper wor-
den verzorgd.

ZAM-urrcevrN

Natuurlijke Grote Vrede,
door Sogyal Rinpoche
Geschikt voor: Meditatie studenten

zo pagina's . Prijs: c5,-

De Negen Yana's,
door Sogyal Rinpoche
Geschikt voor: Ngóndro/
Mahayana studenten
43 pagina's. Prijs: e5,-

Verkrtjgbaar ín de ZAM wínkels
Te bestellen vía : zamretail@ cs.com

of tel:ozo-47o-4gjo.

publicatie: opmaak van teksten (kennis van Word en liefst ook
Adobe), overleg met kopieerwinkels en drukkeriien en men-
sen binnen Rigpa (kennis van Engels).

Voorts zijn ook mensen nodig die teksten uit het Engels ver-
talen. Ook hierbij worden mensen gezocht met (beroeps)erva-
ring op vertaalgebied, omdat ze in staat moeten zijn vrij veel
tekst in korte tijd in goed Nederlands om te zetten. Kennis van
de Dharma is essentieel.
Een proeftekst of proefvertaling behoort tot de mogelijkheden.
Als je je aangesproken voelt, meld je dan bij de coórdinator
van de Vertaalgroep, May van Sligter:
m.van.sligter@ zonnet.nl, telefoon ozo-6651288. 2t





VASTE RUBRIIKEN EN AANKONDIGINGEN

Rrcpe

Rigpa is het voerluig dat door Sogyal Rinpoche werd ontwik-
keld om het onderricht van de Boeddha in het Westen ten
dienste te staan. In de afgelopen z8 jaar is het uitgegroeid tot
een internationaal netwerk met centra en groepen in zestien
landen verspreid over de hele wereld. Rigpa streeft ernaar:
. het onderricht van de Boeddha beschikbaar te maken opdat

zo veel mogelijk mensen er profijt van hebben,
. een volledig pad van studie en beoefening te bieden aan hen

die het boeddhistisch onderricht volgen,
. de omgeving te creëren die nodig is om het onderricht ten

volle te onderzoeken.

Hrt cunsuspRocRAMMA vnr.r Rrcpn
Het Rigpa Studieprogramma vormt het hart van het werk van
Rigpa en streeft ernaar deze drie doelen te bereiken. Geïnspi-
reerd door het bijzondere vermogen van Sogyal Rinpoche om
het boeddhistische onderricht op een eigentijdse manier over
te brengen, streeft het programma ernaar het onderricht toe-
gankelijk en relevant te maken voor mannen en vrouwen van
alle leeftijden en van verschillende achtergronden.
Het cursusprogramma bestaat uit een meerjarig studie- en
beoefeningsprogramma, waarin alle facetten van het spiri
tuele pad aan bod komen. Het hart van het curriculum
wordt gevormd door audio- en videofragmenten van het meest
sprankelende onderricht dat Rinpoche de afgelopen jaren
tijdens retraites en lezingen over de hele wereld heeft gegeven.
Rigpa-cursussen staan onder begeleiding van door Sogyal
Rinpoche en Rigpa getrainde instructeurs. Er is naast uitleg
over het onderricht en de beoefening gelegenheid voor vragen,
uitw.isseling van ervaringen en studie. Ook zullen er geleide
meditaties en visualisaties gedaan worden. De cursussen
bestaan uit één tot drie blokken (bijv. van januari-maart, van
april-juni, en van oktober-december). Niet alle cursussen begin-
nen in januari en het is vaak ook mogelijk om op een ander
moment in te stappen, biivoorbeeld als je een of meer blokken
gemist hebt.
Het is altijd mogeliik om met een instructeur te overleggen
welke cursus het meest geschikt voor je is. Bel daarvoor nàar
het secretariaat, of stuur een email naar rigpa@rigpa.nl
Hieronder volgt een overzicht van hoe het curriculum is opge-
bouwd. fe kunt door naar het volgende niveau als je alle cur-
sussen van het betreffende niveau gevolgd hebt.

BestsNrvrau:
Cursus Vrede Vinden (voorheen Introductiecursus)
Deze cursus 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 zíjn. 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 vergankelijlJreid, de basis-
principes van het boeddhistisch onderricht, compassie en lief-
devolle vriendelil'kheid, en het principe van een leraar. Ook
wordt aandacht besteed aan integratie in het dagelijks leven.

Voor meer informatie: lees de speciale folder over deze cursus.

Stroom r (drie blokken)
In Stroom r wordt dieper ingegaan op de thema's van de
Introductiecursus.

Cyclus Natuurlijke Grote Vrede (twee blokken)
Deze cydus is gebaseerd op een compilatie van Sogyal Rinpoche's
onderricht "Natuurlijke Grote Vrede", en bevat een grote rijk-
dom aan recente instructies over Shamatha, Vipashyana en
de Natuur van de Geest. Hii is bedoeld voor studenten die
Stroom r gevolgd hebben en voor oudere studenten die
(opnieuw) met het recente onderricht willen kennismaken.

Cursus Lief<levolle vriendeliikheid (één blok)
Deze cursus biedt een praktische training in liefdevolle vrien-
delijlJreid op een rijke en diepe, doch eenvoudige en toegan-
kelijke manier. De beoefening van lieftlevolle vriendelijkheid
is een hele effectieve manier om met emoties te werken. Het
doorlopen van de verschillende stadia van de beoefening geeft
ons de gelegenheid de diverse negatieve emoties te zuiveren
die gewoonlijk ons vermogen om lief te hebben blokkeren.
Het is ook bijzonder werkzaam om de problemen van een
gebrek aan zelfliefrle en weinig zelfvertrouwen te boven te
komen.

Merrnvaxn/NcóN DRo NrvrAU
MerrevaNe-1aan
De volgende drie cursussen vormen samen het Mahayana-
jaar. Ze zijn ook afzonderlijk te volgen.

Liefdevolle vriendeliikheid
(deze cursus wordt ook in het basisniveau aangeboden)
Lijden en Geluk Omzetten in Verlichting
In deze cursus wordt aan de hand van recent onderricht van
Sogyal Rinpoche de prachtige tekst "Lijden en Geluk
Omzetten in Verlichting" bestudeerd.
"Door dit onderricht te volgen, wordt elke situatie een bron
van bewustwording, alles wordt bruikbaar, alles wordt leer-
zaam. Lijden en moeilijkheden ga je, net als geluk, als een
heel bijzondere gelegenheid zien, waardoor je meer wijsheid
en mededogen ontwikkelt."

Acht Verzen over het ïiainen van de Geest
'Acht Verzen over het Trainen van de Geest" door Geshé
Langri Tangpa behoort tot het belangrijkste onderricht binnen
de traditie van het Tibetaanse boeddhisme dat de middelen
aanbiedt waarmee we de op onszelf gerichte houding kunnen
omzetten in werkelijke onbaatzuchtigheid. Het biedt een
basis voor een systematische training in de methodes voor het
ontwikkelen van zowel mededogen en bodhichitta, als van de 2,5
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CunsussEN sEITEMBER - DECEMBER 2oo5 rN AMSTERDAM
Cunsus

Grond, Pad, Resultaat ;.

Cunsus

Mahayana onderricht
Lí efd ev oll e vi en d elíjkh eí d

Dudjom ïbrsar Ngóndro
Blok 3

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

Mahavana onderricht
8 Veráen voor het Traínen
van de Geest

Natuurliike Grote Vrede
Blok r

Okt. 3, ro, 24 en 1t-
Nov. 7, r4, zt en zB
Dec. rz en r9

Sept. z8
Okt. 5, 19 en z6
Nov. z, 9, 16 en 3o
Dec.7 en 14

Sept. z9
Okt. 6 en zo
Nov.3, ro, Í7 en24
Dec. r, 8 en r5

Sept. 3o
Okt.7, 14, zr en z8
Nov. 4, 18 en z5
Dec. z en 9

Sept. z5
Ok. z3
Dec. rr

PIÁATS

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

Rigpa Centrum

PIAATS

Centrum Well

Centrum Well

Centrum Well

PIÁATS

Rigpa Centrum

DAG

zondag

DAG

zondag

zondag

zondag

DAG

dinsdag

Woensdag

DAIA

DAIA

Okt. z en 3o
Nov. zo
Dec. rr en r8

TIJD

ro.Jo - r7.oo

r9.3o - 2Í..45

r9.3o - 2r.45

Í9.)o - 21.45

r9.Jo - 2t.45

ro.3o - Í7.oo

TIJD

ro.3o - 16.oo

ro.3o - r6.oo

ro.3o - 16.oo

TIJD

2O.OO - 22.Í5

2O.OO - 22.15

S r8
3o
i8

ept.
Okt.
Dec.

Stroom r
Blok 3

maandag

Dudiom Tersar Ngóndro
Blok 1

woensdag

Natuurliike
Grote Vrede z

donderdag

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

wijdag

Longchen Nyingtik Ngóndro zondag

Apnrs: Alle cursussen ín Amsterdam worden gegeven ín het Rigpa Centrum, van Ostadestraat joo, Amsterdam

'k Een j-daagse cursus rnet Maureen Cooper, gebaseerd op het Grond, Pad, Resultaat onderrícht uít het Mengak Studíepack aangevuld met vídeo-
mateiaal. Voor alle studenten díe gezamenlíjk het onderrícht uít het Mengak Stud.íepack wíllen bestuderen, voor Boeddhístísche FíIosofie studen-
ten en ínstructeurs.

In Amsterdam is ínstromen ín de cursus Natuurlijke Grote Vrede mogelíjk voor stud.enten díe eerder stroorn t hebben gevolgd.. Instromen ín een

al lopende cursus ín overleg met Nynke Valk of Elma Flois. Il kunt contact opnernen vía het secretariaat: o2o-47o51oo o/rigpa@rigpa.nl

CunsussEN sEITEMBER - DECEMBER zoo5 rN UTRECHT

Okt. z en qo
Nov. 6 en-zo
Dec. rr

Sept. z5
okt.
Nov.

9en2J
6

Dec. 18

Aonrs: De cursussen in lJtrecht worden gegeven in Centrum Well, Doetenstraat 34, Utrecht

CunsussEN sEITEMBER - DECEMBER 2oo5 rN GnoNINGEN
Cunsus DAIA

Sept. z7
Okt. 4, ir en z8
Nov. I, 8, 15 en 22
Dec. 6 en zo

Sept. z8
Okt. 5, rz en r9
Nov. z, 9, tG en z1
Dec. 7 en zr

Aonrs: De cursus in Groníngen wordt gegeven ín het Rigpa centrutn Groningen, A-weg $, 9v8 CV Groníngen

Rigpa Centrum
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heidspotentieel van alle levende ïÍ/ezens.
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 zljn de maandelijks
geaccumuleerde Vajra Guru mantra's en de Vajrakilaya man-
tra's en eventuele andere mantra's die tijdens een'pracl.ice
íntensíve', een periode van intensive beoefening, worden
gewaagd te doen.

Dus wanneer je regelmatig mantra's reciteert, wagen we je:
. de aantallen een keer per maand door te bellen aan

fohan Dijk, tel: ozo 668727r
of per e-mail te sturen naar accumulaties@rigpa.nl

Veelal zitten er aan een mala meer dan roo kralen. Meestal
zljn dat er ro8. Van een hele mala geef je er steeds roo door.
De overige 8 (of meerdere) zijn extra ter compensatie van fou-
ten en momenten van onachtzaamheid.

Indien ie bericht onwangt van een periode van intensieve
beoefening, soms met een speciÍiek beoefeningsadvies, geef
dan je aantallen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van
deze periode door.

RTTRAITES MET SoGYAt RTNPoCHE
WnNNrrn 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.

Voonvrnl
De meeste retraites zijn 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 lvat 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.

Grpuntr.ror EEN RrrRArrE vrNDf N ER ELKE DAc vtRscHrrLEN-
DE SESSIES PI.AATS:
. 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
. Onderrichtvan Sogyal Rinpoche

Pne,rrrscrrr TNFoRMATTE

Iedere retraite-plek heeft zijn speciÍieke 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
gekooh, 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.

Sprcrrrrxr TNFoRMATTE

Gedetailleerde informatie, zoals de exacte data, de accomo-
datie, de prijs, alsmede inschrijíformulieren, 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

dan de informatie zodra deze binnen is, toegestuurd. Dus heb
je interesse voor een specifieke retraite, bel even o2o-47o5Íoo.

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



BËRICHTEN UIT HET MANAGEMENT TEAM

Dr Rrcpa BrBrrorHEEK
De bibliotheek van Rigpa bevat meer dan zevenhonderd titels,
ingedeeld in de volgende hooftlcategorieën: boeddhisme alge-
meen, hinayana vajrayana, de dood, Tibet en diversen.

De meeste titels betreÍfen het Tibetaans boeddhisme. Verder
zljn er ook veel boeken over het boeddhisme in het algemeen
zoals in India, China en fapan, over Salcyamuni Boeddha, soetra's
en oveÍ de Theravada traditie zoals bijvoorbeeld van Aya Khema.
Schrijvers van wie we meerdere titels hebben zijn Thich Nhat
Hanh, Chógyam Tiungpa Rinpoche, Tulku Thondup,Z.H. de
Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche, Namkhai Norbu Rinpoche,
ïrlku Urgyen, Tàrthang Tulku, Pema Chódrón en uiteraard
Sogyal Rinpoche. Verder zljner veel boeken over de verschil-
lende scholen van de Tibetaanse traditie over ngóndro, lojong,
Nagarjuna en de madhyamika Íilosofie, oveï 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.

Hrt rrNrx vAN BoEKEN
Boeken worden voor drie weken uitgeleend. Er mogen twee
boeken per keer geleend worden. Telefonisch verlengen is niet
mogelijk. Als er niet gewaagd 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 gewaagd.

Hrr r.rwrN vAN AUDro-TApEs rr.r cp's
Thpes 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 gewaagd 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 rrrvrN veN vroro'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 mogelifk. 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 2j cent
per dag gewaagd.

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

OnrNrNcstr;orrt
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 kaartie in te vullen en achter te laten! Als je het ver-
geet terug te brengen, zijn we het kwijt, want ïve kunnen niet
meer achterhalen waar het gebleven is!

DoNrrn BoEKEN EN TAPrs
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 zelf dubbel 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.

3r
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(zie voor data en tijden de agenda achterin de nieuwsbrief).
Contactpersoon is: Gerard Nikken: ojo - z 7t z5 83

Ncór{ono-sroEFENrNG
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 wor-
den 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

Ac:rIVITE ITE N.AGE N DA

AusrrnDAM
Alle aktíviteíten vínden plaats ín het Rígyta-centrum te

Amsterdam, tenzíj and.ers aangegev en.

Grrrror MEDTTATTE-EN MEDEDocENBEoETENTNG
Deze beoefeníng wordt op maandagavond gedaan en is toeganke-
lijk voor íedereen die enígszíns bekend ís met medítatie.

Trnonrr, NvEsrr Tsox
In recente retraítes heefi Rínpoche steeds weer het belang beno-
drukt van het gezamenlíjk beoefenen van d,e Tendrel Nyesel Tsok.
Naast de d.agelíjkse Tendrel Nyesel en Riwo Sangchó ín de ochtend
in het Rígpa centrurn (zíe artikel Progromma van Beoefeníng),

Andere plaatsen: Den Haag, Niimegen en Zutphen

Tsok op Guru Rinpoche en Dakini Dagen
Ook op deze plaatsen komen beoefenaars samen op Guru
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:
Nijmegen:
Zutphen:

Rinus Fuijkschoï o7 o-347 57 z9
foost Willems o24348666 of o698764o
Mieke van Vuren o575-476o28

víndt er op Guru Rínpoche dagen en Dakíni dagen (op de rce en

z5e dagvan de Tíbetaanse kalender) tevens 's avonds orn 19.15 u.
een Tendrel Nyesel Tsok beoefeníng plaats. De Tsok beoefening ís ín
princípe voor alle studenten toegankelíjk woarbíj de Ngónd.ro- en
Sadhanostudenten de Tendrel Nyesel Tsok d.oen en de níeuwere
(medítatíe)studenten hieraon partícíperen door hun eigen beoefe-

ning te doen zoals bíjvoorbeeld zítmedítatíe, Guru Yoga en rnant-
rorecitatíe.

In het gevol er íets verandert ín de tíjden ofbeoefeníngen, wordt dít
uiterlijk een week van tevoren bekend gemaakt op het ínformatíe-
bord in het centrum ín Amsterdam.

SEPTEMBER
Di 13 Guru Rínpoche dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok
Dí z7 Dakíní d.og

r9.r5 Têndrel Nyesel Tsok

OKTOBER
'Wo rz Guru Rinpoche dag

r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Do z7 Dakíni dag

r9.r5 Tendrel Nyesel Tsok

NOVEMBER
Vrij rr Verjaardagvan Tertón Sogyal

r9.r5 u. Tèndrel Nyesel Tsok
Wo z3 Dharmawíeldag Lha Bab DilLchen

Programma wordt nader bekend gemaakt

DECEMBER
ZaI ro Guru Rínpoche dag

r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok

JANUARI
Ma 9 Guru Rínpoche dag

r9.r5 u. Têndrel Nyesel Tsok
Di z4 Dakíní d.ag

r9.r5 u. Têndrel Nyesel Tsok

FEBRUARI
Di7 Guru Rínpoche dag

r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Do 4 Dakíní dag

r9.r5 u. Tendrel Nyesel Tsok
Di z8 Losar

Programma wordt nader bekend gemaakt ))
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