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Reflectie, dat wordt onze slogan voor
2019. Suiren-Ji Magazine is een EMagazine van zencentrum Suiren-Ji in
Bemmel (bij Nijmegen) en verschijnt
maandelijks.
Reflectie omdat ons uitgangspunt
religieuze verdieping is

Voor beginners lijkt deze manier van
eten in het begin 'een gedoe'. Als je
echter gaat begrijpen dat elke
beweging en activiteit zowel de
Dharma als een nieuw begin is, zul je
zien dat deze activiteit van monniken,
iedereen kan toepassen in zijn leven.
Op zichzelf zijn ze niets anders dan
de manifestatie van de Dharma en het
ego-loos zelf van menselijke wezens.

.Ik heb mijn opleiding in het Japanse
klooster Bukkoku-ji gehad. Wat leer je
zoal in een zenklooster?
Na de eerste meditatie periode is er
'Taiso' een gymnastiekvorm gebaseerd
op 'acupressuur' do-in en rek en strek
oefeningen. Elke dag zijn er twee
tempeldiensten van ongeveer 45
minuten waar je sutra's leert reciteren
met alle bijbehorend plichtplegingen.
Daarna is er een ceremonie in de
bijgebouwen en op het kerkhof. Dan is
er ontbijt in oryoki stijl, een
ceremoniële manier van eten

Oryoki gaat niet alleen over
ceremonie en etiquette, maar maakt
van je handelingen een container of
kom waarin de dharma zich kan
ontwikkelen . Dit is van toepassing op
alle ceremonies en etiquette die
gangbaar zijn in een zenklooster. Als
novice krijg je ook les in koken de
zenkeuken heet 'Shojin Ryori' wat vrij
vertaalt, “koken voor een helder
bewustzijn betekent”, Je leert ook de
tempelinstrumenten te bespelen.
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Ik denk dat de bedoeling nu wel
duidelijk is, je leert in een
boeddhistisch klooster veel meer dan
alleen op een kussentje zitten. Het
rare is dat wij een volledig ingerichte
tempel hebben maar er praktisch
niemand is die deze zaken wil leren.
Iedereen komt om op zijn of haar
kussentje te zitten en verdwijnen na
afloop om bij de volgende inloop
meditatie weer aanwezig te zijn.
Iedereen zegt “O wat is het toch een
mooie en rustige plek.” Maar dat zal
wel niet zo lang meer duren als ik
geen hulp krijg. Ik kan op mijn
eenenzeventigste het niet allemaal
meer bijhouden. De keuken vervuilt
langzaam, het onkruid in de tuin
groeit tegen de klippen op. Het stof
in de tempel hoopt zich in alle hoeken
en gaten op. De enige assistent ( de
Tanto) is mogelijk nog
krakkemikkiger dat ik zelf. Kortom
we zoeken Boddhisatva's die mee
helpen om deze bezinningsplek in
stand te houden. Een plek die niet van
iemand is maar voor jullie in stand
gehouden word, net als een kerk die is
ook niet van de pastoor, die word
bestuurt word door zijn gemeente.
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Deze maand wil ik kort ingaan op
wie naast de Boeddha de
'hoofdrolspelers' zijn in deze sutra
zijn, en een eveneens korte uitleg
geven over basisbegrippen skandha
en leegte:

Prajna-paramita.
Avalokitesvara (Japans Kanzeon,
Chinees Guānshìyīn, Tibetaans
Chenrezig), de belangrijkste
bodhisattva van het mahayanaboeddhisme die de compassie van
alle boeddha's belichaamt. In de ene
cultuur een man, in een andere een
vrouw. Wij houden de Japanse
interpretatie aan, een vrouw, en ze
heeft bij ons een eigen tempel.

De personages
De bodhisattva Avalokitesvara
Een bodhisattva, letterlijk
'verlichtingswezen', is een wezen dat
door beoefening van de zes
volmaakte deugden (paramita) naar
het boeddhaschap streeft,

Sariputra was een van de twee
voornaamste discipelen van Siddharta
Gautama, de Boeddha, een
vriendelijk en zachtaardig man die
veel voor zieke monniken zorgde.
Skandha's
De skandha's- de aggregaten

maar net zolang wacht met opgaan in
het volledige, het Nirvana, totdat alle
wezens zijn verlost.
Het hele doen en denken wordt
beheersd door mededogen, gedragen
door het hoogste inzicht en de
hoogste wijsheid (prajna) - de
Hartsutra is de hoogste wijsheid, de

letterlijk 'de hopen', de vijf groepen
van bestaan, een onderverdeling van
de bestaansdelen, geledingen of
aspecten van de mens. Soms spreekt
men ook wel van de 'vijf groepen
waaraan gehecht wordt':
1.
Materie, vorm
2.
Gewaarwording, gevoelens
3.
Perceptie, voorstelling,
waarneming
4.
Intenties, gedachten,
drijfveren
5.
Bewustzijn, aandacht
Al hetgeen waar mensen zich aan

kunnen hechten (alles wat zich in de
wereld of in het bewustzijn
manifesteert, met uitzondering van
Nirvana), behoort tot een van deze
vijf groepen van bestaan.
De Boeddha onderwees dat de
skandhas geen zelf of 'ik' zijn, en niet
behoren tot een zelf of 'mij'. Er is
geen eigenaar van de vijf khandhas.
Al hetgeen tot de skandhas behoort
is niet-zelf, al denken we dat 'dit is
mijn lichaam', 'dit is mijn geheugen',
of 'dit zijn mijn gedachten'. Het
lichaam en alle andere aspecten van
'jezelf' zijn volgens het boeddhisme
niet van jezelf, maar zijn ontstaan als
gevolg van oorzaken, en zijn zelf ook
weer een oorzaak voor het ontstaan
van nieuwe gevolgen of fenomenen.
Hun bestaan is slechts tijdelijk, alle
fenomenen komen tot een einde. De
vijf skandhas hebben geen essentie.
Geen essentie is een van de
eigenschappen van leegte, sunyata.
Het woord leegte heeft in het
dagelijks taalgebruik een overwegend
negatieve betekenis. Het duidt
meestal op het ontbreken van iets,
een afwezig zijn, een bepaald gebrek.
Wie zich leeg voelt, voelt zich niet
goed; het ontbreekt dan aan
levenslust, en er is vaak ook het
gevoel dat het allemaal maar weinig
zin heeft. Het kan ook een aanwijzing
zijn dat men leidt aan uitputting. Wie
zich leeg voelt is moe en geneigd tot
somberheid.
Een enkeling kan nog wel genieten
van een leeg landschap, maar daarin
zit dan min of meer wel besloten dat
het fijn is dat er geen lelijke
gebouwen zijn die het uitzicht
versperren.
Leegte (sunyata)
1.
Leeg van essentie - geen
enkel object heeft een
onverwoestbare kern heeft, maar
altijd is opgebouwd uit verschillende
elementen, die onderling gerelateerd
zijn - het zogenaamde inter-zijn
papier, hout, boom, zon, water, etc
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1.
Leeg van substantie - ieder
object is in werkelijkheid niets anders
dan bewustzijn - aanknopingspunten
met de kwantumfysica.
2.
Leeg van identiteit - Wat wij
zijn, en altijd al waren, jij en ik, is
open helderheid. Wat wij dan zien is
dat het universum één naadloos
geheel is, constant dansend als creatie
en destructie en spelend als het
eeuwige spel van bewustzijn. Wij zijn
het spel, de spelers en het decor
waarin het spel zich afspeelt. Omdat
in dit spel alles samengesteld is en
daarom niet-permanent; omdat alles
bewustzijn is en daarom zonder
substantie, omdat wij zijn terwijl we
niet zijn daarom is bevrijding
mogelijk.
Dat is wat Avalokitesvara zegt. Na de
ontkenning van de vijf skandha's
volgen de zintuigen en daarna de
werking ervan.
Al deze ontkenningen leiden tot de
conclusie dat er geen hindernissen in
de geest meer bestaan en dat leidt
weer tot de verwezenlijking van
nirvana - de hoogste staat die door de
mens bereikt kan worden, en
waardoor heiligheid behaald wordt.
Het betekent letterlijk: uitgeblust,
onbeweeglijk. Het uitgedoofd zijn
verwijst naar het einde van begeerte,
aversie en verwarring, wat het
hoofddoel van het boeddhisme is.
DaiKen, 1 juni 2019
o
leeg van essentie
o
leeg van substantie
o
leeg van identiteit

ALEEN MAAR GEVEN
Maar wat houdt 'Alleen geven' in?
Alleen geven betekent het idee dat je
over jezelf hebt, wie jij denkt te zijn,
vergeten. Dat beoefen je als je zazen
doet. Je gedachten laten voor wat ze
zijn. Je ademhaling tellen en al je
energie omlaag richten. Je denkt
misschien, "ja maar ik beoefen zazen
juist om tot mijzelf te komen". Dan
heb ik de volgende vraag voor je:
"Wat is dat jezelf en wat zou je met
een zelf willen?" Juist... je beoefent
zazen om tot jezelf te komen. Dat wil
zeggen dat je nog niet jezelf bent of

nog niet tot jezelf gekomen bent. De
oefening die daar voor nodig is, is
'Only Giving'.
Een vriend die me na aan het hart ligt
heeft kanker en heeft niet lang meer
te leven. Dat weet hij. Hij is continu
moe. Hij heeft last van epilepsie, slikt
medicijnen van de soort "erger dan de
kwaal" en heeft last van een
taalstoornis.
Waar maakt hij zich zorgen over?
Hoe moet het verder met zijn
kinderen en zijn vrouw als hij er niet
meer is? Hij is verdrietig, dat hij niet
meer voor ze kan zorgen. Maar wat
het nog verdrietiger maakt is dat de 3
pleegkinderen die hij en zijn vrouw
eind zeventiger in hun gezin
opgenomen hebben, dit nog eens
door moeten maken. Dat zijn, zijn
zorgen. Wat hem zelf betreft, hij
neemt de zaken zoals ze aan hem
verschijnen - 'Only Giving'. Zichzelf
vergeten in een totale overgave aan
dat wat verschijnt: verdriet,
vergeetachtigheid, vermoeidheid, ‘
‘Only Giving.'
Dit is precies het tegenovergestelde
van wat veel mensen voor ogen
hebben ten aanzien van het idee of
begrip 'zelf'.
Het is tegenwoordig in om aan
spiritualiteit te doen - dan tel je mee als het kan 3 of 4 richtingen tegelijk.
Ik neem het niemand kwalijk dat hij
uit onvrede zijn levenssituatie via een
spirituele-cursus probeert te
veranderen.
Je zou dan ook verwachten dat je les
krijgt in leren in te zien waardoor je
onvrede veroorzaakt wordt. Maar
niets is minder waar. Alles wat zuiver
was, wordt nu door een gigantische
spirituele vervuiling overspoeld. Geen
enkele richting is nog betrouwbaar te
noemen. De hieronder afgedrukte
teksten zijn wat losse stukjes uit een
paar willekeurige folders uit de Leidse
bibliotheek:
Een cursus tarot: Om het spel te
ontdekken en zo dieper in het leven te
duiken om er zo meer uit te halen.
Met hart en ziel: Je bent geboren voor
succes, geluk en overvloed, voor
vriendschap liefde en tevredenheid. Je
leeft om te genieten, om je eigen
hartenwens in vervulling te laten

gaan.
Je geld of je leven: Sta je altijd rood
of heb je te veel geld op je rekening?
Heb je altijd geldzorgen, schulden,
geef je veel geld weg en aan wat? In
deze "money masterclass" ga je je
geldpatronen in kaart brengen.
Deze cursussen propageren het
tegenovergestelde van 'Only Giving'.
Mijn vriend is 66 jaar. Ik hoop dat hij
ook de 67 haalt. Een ander vriend van
mij is niet ouder dan 43 geworden.
Een mens heeft hooguit 100 jaar de
tijd om tot realisatie te komen. Tot
realisatie dat hij hier en nu, in alles
wat zich aan hem aandient, hij of zij
eeuwig durend is. Om op dit "hier
nu" te landen moet je alles opgeven,
'Only Giving' en dat is de enige
manier.
Johannes van het Kruis, een
middeleeuwse monnik uit Spanje
schreef:
Om te komen tot wat ge niet weet,
moet ge gaan langs waar ge niet weet.
Om te komen tot wat ge niet geniet,
moet ge gaan langs waar men niet
geniet.
Om te komen tot wat men niet bezit,
moet ge gaan langs waar men niet
bezit.
Om te komen tot wat ge niet zijt,
moet ge gaan langs waar men niet zijt.
Wilt ge er toe komen om alles te
weten, wens dan niet iets te weten.
Hij schreef nog veel meer, maar ik
denk dat de bedoeling zo wel
duidelijk is.
Alles wat je bezit kun je kwijt raken.
Het idee iets te bezitten, de gedachte
dit is van mij, breekt je op zodra je
het verliest. Dat wat je werkelijk bezit
is niet te verliezen. Wat je werkelijk
bezit is 'Only Giving', weg geven, alles
totaal, dat is je werkelijke schat.

TAKUHATSU OP DE
NIJMEEGSE MARKT
Boeddhistisch zencentrum

SUIREN-JI
Ik ben Boeddhistisch-monnik van de zentempel
die tussen Lent en Bemmel ligt. Ik bedel niet
voor mijzelf maar om onze tempel, onze
bezinningsplaats in stand te houden. Ik ben
mijn monniksopleiding in 1986 in het Japanse
zenklooster Bukkoku-ji begonnen. Bij mijn
wijding heb ik mijn bedelnap ontvangen. Binnen
het Boeddhisme is bedelen een religieuze traditie
die Boeddha in het leven heeft geroepen.

Suiren-Ji’ is een
organisatie zonder
winstoogmerk.
Niemand van het
Bestuur, de leraren,
Of medewerkers
ontvangt enige
vergoeding.

JAPAN 1989

ACTIVITEITEN DIE
SUIREN-JI ONTPLOOIT

School de Tichelaar
op visite bij Suiren-Ji

Mocht u ons gedachtegoed “Gewelgloosheid, een
vreedzame samenleving een gezond milieu” een
warm hart toedragen, dan kunt u hier aan bijdragen
door ons financieel te ondersteunen.
St. Soto Zen Centrum Nl03 TRIO 0212 4914 82

WAT IS HET DOEL VAN ZENMEDITATIE?
Over het algemeen stellen zij die aan
zenmeditatie beginnen zich een doel:
men zoekt rust, concentratie, mentale
conditie, enz. Wat de beoefenaars zich
niet realiseren, is dat net als bij yoga
zen een religieuze techniek is. Het
oogmerk van zen is een ontmoeting
met het werkelijke zelf, het zelf dat
niet is gebonden aan tijd of ruimte.
Zen beoogt een ontmoeting met je
werkelijke boeddhanatuur.
Ik denk dat je niet veel aan kunt
vangen met: “Het zelf dat niet is
gebonden aan tijd of ruimte of
boeddhanatuur.”
Het zelf en de persoon worden in de
gewone omgangstaal door elkaar
gehaald. De persoonlijkheid is de
hoedanigheid hoe we in dit leven
staan, de rol die we in dit leven
spelen. Het zelf zou je als de drager
van die rol kunnen zien. Het woord
persoonlijkheid komt van het Griekse
woord 'Prosopon' dat masker
betekent. In het Latijn wordt het als
'Persona' vertaalt. Het zelf zou je als
een toneelspeler kunnen zien die het
masker draagt die men speelt. We
identificeren ons met onze
persoonlijkheid, we zijn een
afgescheiden en ander persoon dan
de andere personen van het
wereldtheater. Het masker kunnen we
ik of ego noemen. Een ik, die
afgescheiden is van de wereld en los
in het universum staat. Wij zien de
wereld, we zien de anderen en hebben
het idee dat we een losstaande entiteit
zijn.
Iedereen begint zich druk te maken
over het klimaat op onze 'wereld' ; het
bedreigt ons voortbestaan die we
onbewust zelf veroorzaakt hebben.
We hebben meer met onze omgeving
en de anderen van doen, dan dat we
ons voorstellen.
Laten we een simpele proef nemen.
Waar lees je deze tekst? Waarschijnlijk
op je beeldscherm. Sluit nu je ogen:
waar is de tekst nu? Op mijn
beeldscherm zal je zeggen. Jawel…..
maar die zie je niet, je ogen zijn
immers gesloten. Open weer je ogen
en voila, daar is de tekst weer. Vraag
je nu af: waar zie ik mijn beeldscherm
? Als ik mijn ogen sluit is het scherm

visueel verdwenen. Open ik mijn
ogen, dan verschijnt het weer. Ziet je
het beeldscherm nu voor je neus of
in je hoofd ?

wordt geboren, gaat naar school,
meestal trouw je, krijgt kinderen,
wordt opa of oma, je wordt ziek en
gaat dood. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen op deze regel, maar
wat ik duidelijk wil maken is dat elke
Hier komt zen om de hoek kijken Als
rol in het leven anders is maar dat de
je zegt : 'Ik zie het scherm voor mijn
spelers gelijkwaardig zijn. Vrouwen
neus', dat is dan geen goed antwoord.
zijn gelijkwaardig aan mannen, ze zijn
Als je zegt : 'Ik zie hem in mijn hoofd'
beide mens, fysiek anders maar even
dat is eveneens geen goed antwoord.
veel waard, twee x vijftig cent is
In feite is het nog veel gekker: je ziet
evenveel
als een euro. Wat moet een
de hele wereld op z'n kop, beelden
straatveger zonder koning en een
worden omgekeerd op weg naar het
koning
zonder straatvegers? Uit het
netvlies gepojecteerd en je hersens
bovenstaande zie je dat, dat
draaien het beeld
Het menselijk oog moeilijker is om tot 'jezelf'
weer om. Daarbij is gebleken dat
te komen dan het in
wanneer men een bril opzet
eerste instantie lijkt.
die alle beelden omkeert,
Zen is niet
de hersenen dit beeld
Bedoeld om het
na een paar dagen
ego, de
vanzelf weer
Optische

Zenuw
stabiliseren naar het
(normale) Beeld. We zijn
zo 'in en in' verweven en
gehecht aan de persoonlijke
zeepbel waarin we ons veilig voelen,
dat de realiteit ons ontgaat.
Deze illusie is zo intens met de
persoon verweven dat wij die als
realiteit zien. Een simpel voorbeeld
hiervan is fantoompijn. Iemand voelt
pijn in de arm die geamputeerd is.
Rationeel weet hij/zij dat die arm er
niet meer is, maar de gehechtheid aan
de arm is zo diep in ons leven
verankert dat spontaan pijn, jeuk en
kriebel optreden in een arm die er
niet meer is. Verstandelijk realiseren
we ons de werkelijkheid, maar we
kunnen niet aan de illusie ontsnappen
die diep in het geloof aan de
persoonlijkheid verankert ligt.
Zen gaat over het los laten van de
persoon / het ego laten vallen, maar
we blijven hardnekkig in onze
afgescheidenheid geloven. We weten
dat de koning net als jij op gezette
tijden naar de wc moet, dat hij eet,
slaapt, soms ziek is, ook wel eens
boos is, moet lachen, enz. Wat is het
verschil met jou? Elk mens loop een
min of meer universeel levens pad. Je

Persoonlijkheid
te herstellen
maar om er los
van te komen. Mocht
Je leven een puinhoop
zijn en je wilt dit herstellen dan is zen
ten zeerste af te raden. Daarentegen
als je van je puinhoop af wil dan is
zen de ideale methode.
Zen is een religieuze techniek die dit
bewerkstelligt, maar het leven zelf
doet dit ook al. Keer op keer word je
geconfronteerd met de
onmogelijkheid om controle over je
leven te houden. In feite zou je
moeten beseffen dat je geen controle
over je leven hebt. Niemand wil ziek
worden en toch overkomt het je.
Iedereen wil gelukkig zijn, maar
niemand komt door het leven zonder
een keer ongelukkig te zijn. Hoe dik
zijn de tranen van een kind wat haar
zin niet krijgt? Voor hem of haar is
het een dikke tragedie en wij doen het
af als krokodillentranen.
Waar leest je deze tekst? Zonder
beeldscherm lukt het niet en zonder
hoofd gaat het ook niet. Je zou de
oplossing kunnen zien. Er zit niets
tussen jou en je beeldscherm. Pak het
maar vast, de barrière zit in je hoofd.
Dit is realiteit, maar je gelooft het nog

steeds niet, er zit niets tussen jou en je
beeldscherm, jij leest de tekst toch?
Kijk om je heen wie ziet en voelt de
stoel waar je op zit, jij toch? Je bent
één met alles en iedereen,
maar……….. als JIJ zegt dat je één
bent met alles en iedereen dan ben je
reddeloos verloren. En als je het
ontkent ben je eveneens verloren.
Maar nog meer verloren ben je als je
geen antwoord geeft. Dan verzink je in
arrogantie en schaamteloosheid. Dan
word je teruggefloten, 'to many mind':
te veel ego.
Onder deze strofe wil ik een gedicht
van een beroemd zenmeester plaatsen,

NOEM MIJ BIJ MIJN WARE NAMEN
Zeg niet dat ik morgen zal vertrekken, want vandaag zelfs kom ik voortdurend aan.
Kijk goed: ik arriveer elke seconde als een knop aan een lentetak, als een jong vogeltje
met tere vleugels, dat leert zingen in zijn nieuwe nest, als een rups in het hart van een
bloem, als een juweel verborgen in een steen.
Ik blijf komen om te lachen en te huilen, te vrezen en te hopen.
Het kloppen van mijn hart is de geboorte en de dood van al wat leeft.
Ik ben het eendagsvliegje dat zich vlak boven de rivier ontpopt en ik ben de vogel die,
als de lente komt, bijtijds arriveert om het vliegje op te eten.
Ik ben de kikker die vrolijk rondzwemt in het heldere water van de vijver en ik ben
de ringslang die onhoorbaar nadert en zich met de kikker voedt.
Ik ben het kind in Oeganda, vel over been, mijn benen zo dun als bamboestokjes en
ik ben de wapenhandelaar die dodelijke wapens aan Oeganda verkoopt.
Ik ben het twaalfjarig meisje, vluchteling op een klein bootje, dat overboord springt, na
verkracht te zijn door een zeerover. En ik ben de zeerover, mijn hart nog niet in staat
tot liefde en begrip.
Ik ben een lid van het Politbureau, met onbeperkte macht in mijn handen. En ik ben
de man die, langzaam stervend in een heropvoedingskamp, zijn "bloedschuld" aan
zijn volk moet betalen.
Mijn vreugde is als de lente, zo warm dat zij bloemen doet bloeien langs alle paden
van het leven.
Mijn pijn is als een rivier van tranen, zo vol dat zij vier oceanen vult.
Alsjeblieft, noem me bij mijn ware namen zodat ik al mijn huilen en lachen tegelijk
kan horen, zodat ik kan zien dat mijn vreugde en pijn één zijn.

Thich Nhat Hanh
Dit gedicht drukt dit aardse tranendal
uit waarin mededogen niets anders kan
doen dan tranen plengen die
tegelijkertijd de schoonheid en het
leven zelve is.
Op de titelpagina staat; “ het lege
zelf,” de maskers hebben lege
oogkassen en een gapende lege mond
ze zijn levenloos als ze niet bezield
worden door wat wij 'Boeddhanatuur'
noemen, Leonard Cohen geïnspireerd
door het Bardo Todol (Tibetaanse
dodenboek) omschrijft het als volgt.
Spoedig sterven wij en dan hebben onze hoop
en angst geen enkele betekenis meer. We
projecteren alle beelden over het leven en het
sterven, onze angsten en vreugde, goden en
demonen, op de stralende continuïteit van het
bestaan. Hierna worden deze beelden voor
ons de totale werkelijkheid. We onderwerpen
ons hier aan en we vergeten hun dans. In elke
beweging van deze dans projecteren we onze
grootste angsten over de dood. Waar we ons

Alsjeblieft, noem me bij mijn ware namen, zodat ik kan ontwaken en de deur van
mijn hart open kan blijven, de deur van mededogen.
hele leven mee bezig zijn, is onze poging om
dat te ontwijken. Alles wat vorm heeft
vergaat. Alles dat zich verzameld heeft valt
uit elkaar. We zijn net als bijen, alleen op
deze wereld gonzend en zoekend, zonder een

Plek om uit te rusten. Daarom zeggen we het
volgende gebed.
Er zijn net zo veel illusies als de
weerspiegelingen van de maan op

een kabbelende zee.
De mensen worden zo snel
gevangen in het net van
verwarring en pijn.
Mag mijn mededogen net zo
grenzeloos worden als de hemel.
Zo dat iedereen kan uitrusten in
het heldere licht van zijn eigen
gewaar zijn.

Elk hoofdstuk van het Bardo Todol
begint met: “O gij van bevoorrechte
geboorte, maak gebruik van uw
mogelijkheden en gebruik uw goed
onderwezen mentale krachten om
werkelijke vrijheid te verkrijgen!” In
eerdere artikelen schreef ik dat de
Daruma Shu (de Daruma school) er
van uit gaat dat elk wezen de
boeddhanatuur bezit. Wat zoveel wil
zeggen dat elk wezen reeds een
boeddha is maar er zijn weinigen die
zich dit volledig realiseren. Boeddha
betekent “De ontwaakte” en is
bevrijd van onwetendheid. Er zijn
talloze geschriften die haarscherp
omschrijven hoe tot deze staat van
ontwaken en bevrijding te komen.
Bijna niemand wil deze moeizame
methode om de realiteit volledig te
laten door dringen aan gaan. Zoals
Cohen schrijft 'We projecteren alle
beelden over het leven en het sterven,
onze angsten en vreugde, goden en
demonen, op de stralende continuïteit
van het bestaan.'
Met andere woorden de illusie die
onze geest ons voorspiegelt
doorbreken. We zijn er van overtuigd
dat wat wij zien, proeven, ruiken,
voelen en horen reëel is. Maar waar is
dit alles als je slaapt? Alles verdwijnt
tijdens de slaap en in onze slaap
verschijnen dromen die 5 tot 40
minuten duren waarin zaken
gebeuren die in waaktoestand
onmogelijk zijn. In het Tibetaanse
dodenboek is er sprake van bardo's
wat als gebieden of stadia
omschreven kan worden. Het 5e
bardo word als de slaap en
droomtoestand omschreven. Zo
bestaan er verschillende stadia waar
iemand soms onbedoeld en onwetend
in terecht komt. Een vriend van mij
raakte in coma en vertelde dat hij
tijdens het ongeluk zichzelf zag
liggen. Ik vroeg hem, je zag jezelf

liggen? Maar wie keek er dan? Hij
sprak over de grote onverschilligheid
met zijn lichaam op dat moment.
Deze toestand is natuurlijk ook een
'bardo'. Om terug te keren naar ('We
projecteren alle beelden over het

werden. Terug naar de film,
veronderstel dat op de film van 24
beeldjes per seconde een andere film
verborgen zit die pas met 12 beeldjes
Per seconde zichtbaar word, een
ander bardo. Je zou kunnen zeggen

Leven en het sterven, onze angsten
vreugde, goden en demonen, op de
stralende continuïteit van het
bestaan.') is alles een projectie.
Binnen het boeddhisme word
verondersteld dat alles uit geest voort
komt. Veronderstel dat je lichaam een
filmprojector is en je geest de film. Je
ogen is de lens van de filmprojector,
je oren zijn de luidsprekers. Maar je
bent een hele geavanceerde projector
die ook gevoel, smaak en reuk
projecteert. Volgens Cohen projecteren
we dit op de continuïteit van het bestaan en
volgens Eckhart Tolle op ‘het
eeuwigdurend nu'. We hebben ons
volledig verloren in wat onze geest
ons voorspiegelt. Hoelang duurt een
film gemiddeld? Aan het eind van de
film is er een helder wit licht op een
leeg filmscherm. Hoe zit een film in
elkaar, het is een grote rol met
duizenden fotootjes waarvan er 24 in
een seconde de lens passeren. Het
rare is dat om het als bewegend beeld
te ervaren de lamp razendsnel moet
knipperen. Licht en duister wisselen
zich in een razend tempo af. In oude
projectoren draaide er een soort
vlinder kruisje voor de lens om dit
effect te bereiken. Dit fenomeen deed
zich vroeger voor in een discotheek
waar vaak een stroboscooplamp
razendsnel knipperde. Bewegingen
werden dan schokkerig om dat
gedeelte van de beweging verduisterd

Dat doormiddel van meditatie je
geest langzamer gaat lopen en er
plotseling een andere werkelijkheid
verschijnt. Maar dit is nog een steeds
projectie die onze geest ons voor
spiegelt. Meester Nonin de
grondlegger van de Daruma school
gebruikte de term “Laat lichaam en
geest wegvallen”. Dit is de enige
manier om de werkelijkheid onder
ogen te zien, de manier om alles te
doorbreken. Je kunt op dit punt de
meest uiteenlopende ideeen,
aannames, oordelen en vooroordelen
krijgen, geen er van weerspiegelt de
werkelijkheid. De hartsutra is er
duidelijk over:
Prajñā pāramitā

Inleidende noten:
1. Avalokitesvara (Sk.) is de verbeelding (Dat wat abstract is in een beeld weergegeven) van
mededogen. Het werkelijke zelf wat wordt waargenomen wanneer men in staat van verlichting
verkeert (Bodhi) Ook wel Padmapani letterlijk “De heer die gezien wordt”. (Skr.)
2. Shariputra is een van de eerste leerlingen van Boeddha.
3. Een Bodhisattva is een persoon of wezen die tot volledige realisatie gekomen is en het
Nirwana (het uiteindelijke doel) kan betreden, maar dit uit mededogen voor alle wezens in het
universum weigert. Een Bodhisattva doet de gelofte alle levende wezens te reden alvorens zelf
het Nirwana te betreden.

MAKAHANNYA HARAMITTA SHINGYO
Toen de Bodhisattva Avalokitesvara in diepe meditatie was zag hij duidelijk dat de
condities van onze vijf zintuigen en de werelden daarmee verbonden van nature leeg zijn.
Door dit inzicht werd hij verlost van alle rampspoed en pijn.
O Shariputra, vorm is niets anders dan leegte, leegte is niets anders dan vorm; Leegte is
vorm en vorm is leegte.
En dit zelfde geld voor: Gewaarwording, begrip, onderscheidingsvermogen en bewustzijn.
O Shariputra, alle verschijnselen zijn vormen van leegte, zonder begin of eind.
Ze zijn niet bevlekt, nog puur, zonder winst of verlies.
In leegheid is geen vorm, gewaarwording, begrip, onderscheidingsvermogen of bewustzijn;
Geen oog, oor, neus, tong, lichaam of geest;
Geen kleur, geluid, reuk, smaak, gevoel of verschijnselen;
Geen buitenwereld (uitzicht)......... geen bewustzijns-terrein (gebied voor een buitenwereld);
Geen onwetendheid en geen eind aan onwetendheid
Geen ouderdom en dood, geen eind aan ouderdom en dood;
Geen lijden en geen oorzaak van lijden, geen uitdoving en geen pad.
Geen wijsheid en geen gewin. Geen gewin,
en daarom;
Leeft een Bodhisatva zonder geestelijke belemmering constant in meditatie.
Vrij van belemmering, kent hij daarom geen angst.
Hij leeft verheven boven misleidende gedachten, dit is Nirwana
Alle Boeddha's uit het verleden, heden en toekomst, leven in volmaakte wijsheid en
verkrijgen daarom de uiteindelijke complete verlichting.
Daarom zijn deze woorden waar, niets dan waar, het zijn onweerlegbare woorden, beter is
er niet.
Ze verlichten alle pijn, dit is de waarheid, geen leugen.
Zeg het daarom voort.
Zeg deze mantra (ware woorden) voort, zeg :
gegaan, gegaan, alles te boven gegaan (lichaam en geest weggevallen)
volledig ontwaakt, volmaakte wijsheids-sutra
Bewerking Zeshin van der Plas

WOORDEN DROMEN OVER REALITEIT

VIER BIJEENKOMSTEN
OVER ZEN TEKSTEN
Woorden dromen over realiteit
¤ Wat doen zen teksten met ons
4 bijeenkomsten
¤ Wat lezen we?
Maandag 17 juni 20:00 tot 21:30
Maandag 24 juni 20:00 tot 21:30
Maandag 1 juli 20:00 tot 21:30
Maandag 8 juli 20:00 tot 21:30
Vier bijeenkomsten waarin
samenspraak het fundament is en
discussie taboe.
Zen staat er om bekend dat het
buiten de geschriften om gaat.
Zen inspireert ons direct
terugkeren naar de Boeddha geest.
In de 4 bijeenkomsten gaan we in
op een tekst om te ontdekken
waarom zen buiten geschriften om
gaat.

¤ Zijn zen teksten metaforisch
¤ Zijn zen teksten een autoriteit
¤ Kun je koken zonder een
kookboek
¤ Kun je uit een boek leren
zwemmen.
Bij deze bijeenkomst gaat het om
gezamenlijke groei, waar vragen
wijsheid is en kwetsbaarheid
kracht.
U kunt zich via
info@zencentrum.nl aanmelden

Kosten voor de vier bijeenkomsten
'Dana' (donatie naar eigen
inzicht)
AGENDA
16 juni zenochtend
30 juni zazenkai
5 juli zewnweekend
21 juli zenochtend
2 augustus Samu weekend
25 augustus zenochtend
1 sept OPENHUIS
15 september zenochtend
17 september start introductieTraining (8 dinsdagavonden 20:00.u.)
22 september zazenkai
5 oktober Daruma Ki 14:00 u.
(Herdenking Boddhidharma)
1 november zenweekend
17 november zenochtend
24 november zazenkai
29 november Rohatsu sesshin
15 december zenochtend
21 december Toya

