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REFLECTIE
Boeddhisme van het hoofd, hart en hara
2019 is het jaar van de reflectie.
Eigenlijk is elke seconde reflectie,
tot de illusie van reflectie doorbroken
wordt.

Boeddhisme van het hart is in geen
enkel boek te vinden, toch wijzen
boeken de weg naar het hart.
Net zo als een kookboek de weg naar
een maaltijd wijst.
Dus maak niet de vergissing dat door
een kookboek te lezen
je honger over gaat, koken is een praktijk
gerichte bezigheid.
En net zo als bij koken, oefening kunst
baart, zo kom je door het boeddhisme te
beoefenen dichter bij het hart.

Een voor een vallen de blaadjes van
een roos, het is niets.
Een voor een ontspruiten blaadjes
aan de lotus, het is niets.
Kijken word schouwen.
En zonder voor of tegen, zijn tranen
alleen tranen, tranen die
de angst van het hart wegen om zich
in duisternis te begeven.
Waar ons slechts vergetelheid wacht,
in een onmetelijke val

Sutra’s en de geschriften uit je hoofd
leren, brengt je geen stap dichterbij.
Als je gelezen hebt hoe je moet
zwemmen zal, als je in het water valt
het boek je niet redden

Alleen duisternis, niets.
Als je niet op weg gaat hoe zou je dan
het hart bereiken?
Als je het roepen van het hart niet hoort,
zullen de geschriften je niet redden.

Hoe kom ik aan een lijf, hoe kom ik
aan een geest?
Is die pijn er altijd geweest?
Wie moet ik redden?

Roeping is de weg naar het hart, honger
naar de dharma is weg naar het hart.
Maak niet de vergissing dat door
voorschriften te volgen, je goed bezig
bent.
Goed en slecht zijn de illusies van het
hoofd, het hart kent geen goed of
slecht, het hart kent alleen houden van.
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Omarm alles en iedereen, je bent
geliefd.
Maar dat vrijwaart je niet van pijn en
verdriet.
Jouw tranen zijn de tranen van
Kannon Sama,
zij die het schreien der mensheid
hoort.
Die één is met de pijn van anderen,
zo ondraaglijk.
De last om ze te redden is een
onderbuik gevoel.

_________________________
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NIETS IS GENOEG
Tien voor vier, de Jikido rammelt met
bel het hele klooster wakker, 10
minuten de tijd om je te wassen
tandenpoetsen en aan te kleden. Op
tijd zit ik op mijn plek in de hoek van
de zendo, even later komt Tangen
Roshi binnen en loopt met zijn
kyosaku de hele zendo af, Baf, baf
iedereen krijgt een knal van de
kyosaku. Als hij achter mij staat pakt
hij mijn schouder vast en duwt onder
in mijn rug zodat ik recht op zit,
zonder weerstand laat ik mij in de
goede houding zeten, dan zeg
hij;'yoshi, yoshi (goed, goed) Dan
volgt een knal op mijn schouder en
dan werkt hij in razend tempo de hele
zendo af. Dit is mijn 6e sesshin en

Ken het ritme, de eerste drie dagen
zijn zwaarder dan de hele zevendaagse
sesshin. Het zware zit niet meer in de
pijn in je rug je benen en ook niet
meer in emoties van boosheid, euforie
of verdriet wat naar willekeur komt
opzetten. Het zijn de inzichten waar
ik mee worstel. Tangen Roshi gooit
nog wat olie op het vuur en heeft het
over: Ben ik een vlinder die droomt
dat hij een mens is of een mens die
van een vlinder droomt. Alles staat op
losse schroeven nergens is enig
houvast te vinden. Elke gedachte is
zinloos en je grijpt en graait er
doorheen als door een wolk. Ja geeft
geen houvast en Nee geeft ook geen
houvast, zelfs concentreren op je
buik bied geen houvast
Overgave, loslaten, 'go with te flow'.,
het zijn termen die frequent binnen
zen gebezigd worden. Maar werkelijke
overgave is zeldzaam, werkelijk jezelf
loslaten alles volledig afsnijden het is
sterven op je kussen.
Toe ik in Japan de als assistent van de

Tenzo (kok) de keuken onder mijn
beheer kreeg had een goeie ziel een
doos krab gedoneerd, deze stond al 2
dagen in de koelkast. Tangen Roshi
komt binnen en smijt de doos met
krab op de werkbank en vraagt om
een pan. Een voor een begint hij de
poten van de krab af te trekken en hij
vraagt of ik hem wil helpen. Samen
staan we een doos vol met krab te
slopen en dan zegt hij: 'Mensen zijn
net als krabben, die als ze sterven net
als een krab uit alle macht uit de ketel
kokend water proberen te
ontsnappen'. Dit was zo'n 30 jaar
geleden, veel ben ik al weer vergeten
maar dit is als kauwgom aan mij
blijven plakken ik heb het tot nu toe
niet los kunnen laten.
Ik schrijf het nu op als verhaal wat je
in je rugzak kunt stoppen, er boos
over worden, als wijze les zien, je
nieuwsgierigheid er mee bevredigen
of alles ontkennen. Boosheid, wijze
les, het zijn niet meer dan gestolen
spullen die je uiteindelijk weer af
moet staan.
Tijdens lezingen komt men met
vragen; 'hoe kan ik zen toepassen in
mijn dagelijks leven'? Als zen sterven
op je kussentje is zou ik kunnen
antwoorden: 'Door te sterven'. Op
ons sterfbed word wat we hebben
gestolen en krampachtig vastklampen
uit ons handen gerukt. Iedereen weet

dat zijn/haar leven eindig is. In plaats
van loslaten proppen we onze rugzak
steeds voller en gaan we gebukt onder
alles waar we van denken dat het ons
gelukkig maakt, vrijheid, verlichting,
kennis, macht, onderscheid, status,
rust, balans. Deze opsomming is maar
een fractie van wat al in je rugzak zit.
Omdat je gebukt gaat aan wat er in je
rugzak zit ga je op zoek naar
verlichting, mindfulness, zen.
In de folder beloven ze je te leren in
het NU te zijn ze bedoelen helderheid
van geest, waar zou je anders kunnen
zijn dan in het nu? In de toekomst,
het verleden?
Ze beloven je ontspanning, minder
stres, ze verleiden je tot nog meer
grijpen en graaien in hun winkel van
'wolken illusie'. Ze hebben een
trukendoos vol ideeën om je over het
'Nu en het grote niets' te vertellen.
Maar zelfs “niets is genoeg” is teveel,
los laten voor het je afgenomen word
is een zeldzaamheid.
Ben je boos omdat ik een paar
krabben heb gesloopt? Nou laat maar
eens zien.
Ja dat gaat niet NU ben ik niet boos.
Ok. laat mij je hand eens zien, mooie
hand.
Maar… zie je wel dat die boosheid
gestolen is, dat het niet van jou is
Je hand kun je wel laten zien maar je
boosheid, blijheid of verdriet niet.
Die zijn niet van jou, en je
hand,…….. misschien.
Niets is teveel.
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Oktober Sesshin
Van 11 oktober 20:00 uur
tot 18 oktober 15:00 uur

Voor meer info
en aanmelding
Zie de website
(Activiteiten)

7:00 Choka
Sesshin 接 Contact
心 Hart

Waarom is een sesshin bijzonder?

7:40 Oryoki

In de eerste plaats omdat er voldoende deelnemers moeten zijn die hiervoor een week
kunnen vrijmaken.
Ook zijn voldoende mensen nodig die bekend zijn met de rituelen, een kok die bekend is
met de boeddhistische keuken, (er wordt volgens het Shojin Ryori principe gekookt).
Je hebt een Ino nodig om de tempeldienst te leiden. Dit is iemand die de gongen, bellen
en spleettrom kan bedienen.
Er is iemand nodig die bekend is met de Sarei-theeceremonie.
Zelfs voor het afwassen en schoonmaken is expertise nodig.
De messen in de keuken zijn vlijmscherp die kun je niet zo maar in een afwasbak gooien
en er is veel keukengerei waar westerlingen niet bekend mee zijn. Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor het schoonmaken van de tatamimatten.
Kortom, we hebben de laatste tijd nogal eens nee moeten verkopen, omdat we niet
voldoende deelnemers hadden die de sesshin konden begeleiden.
Maar dat is niet het bijzondere karakter van een sesshin.
Een sesshin is zo gestructureerd dat je, je vooropgestelde meningen, ideeën, de op jezelf
gerichte houding wel móet loslaten.
Alles is er op gericht dat je jezelf wel moet vergeten om zo tot de ervaring van een
3
groter geheel te komen.

FUKAN ZAZENGI
Universele aanbeveling voor zazen
Let wel:
Zazen is niet het zelfde als meditatie en
meditatie is geen zazen.
Het pad(1) is compleet en universeel.
Hoe zou je dan onderscheid maken
tussen oefening en verlichting.
Het voertuig van realiteit(2) is in het
zelf.
Waarom moeite doen het te
verkrijgen
Meer nog het gehele lichaam(3) is vrij
van stof
Waarom in de veronderstelling zijn
het stofvrij te maken?
Waar we ons nu bevinden zijn we
nooit van het pad gescheiden.
Waarom, dan weer hier en dan weer
daar zoeken voor onderricht?
Als je, je inlaat met de minste
dualiteit, dan ben je van het pad
verwijdert zoals de hemel van de
aarde.
Het minste voor of tegen zal je geest
in verwarring brengen.
Als je trots op je begrip bent, en
ruimschoots verlicht, de kracht van
wijsheid bezit en een glimp van de
oorsprong van het Boeddhaschap je
ten deel gevallen is; zelfs als je de weg
bereikt hebt, en je geest verlicht is,
waardoor je vrij hemel de kunt
betreden, dan nog is dat niet meer
dan flaneren aan de rand van de
Boeddhaweg
Het ontbreekt nog steeds aan
vrijheid, de vrijheid van het levende
pad (4)
Bedenk dat Siddharta (Boeddha)(5) als
verlichte geboren werd, tot op de dag
van vandaag zien we de gevolgen van
de 6 jaar die hij in meditatie
doorbracht.
En Bodhidharma zat 9 jaar op de
Berenoorberg met zijn gezicht naar
de rotswand gekeerd voor hij de
Dharma doorgaf.
Als de oude Boeddha's en patriarchen
al op deze manier praktiseerden, hoe
zouden wij van vandaag het dan
zonder oefening kunnen stellen?
Daarom stop met het najagen van
kennis en het volgen van studies.
Leer je terug te trekken en verlicht je
innerlijk, verlicht het zelf.

Als je dit opvolgt vallen lichaam en
geest op natuurlijke wijze af, en het
werkelijke zelf zal zich (Vanzelf)
manifesteren.
Als je dit(6) wenst te verwerven, begin
dan zonder uitstel nu met praktiseren.
Note
_____________________________
1 Het Boeddhapad (Do) wordt gebruikt als
vertaling van het Sanskriet Bodhi (licht of
bewustzijn)
Het betekent de realiteit tot welke boeddha
ontwaakt is, en het pad wat we moeten volgen
als oefening.
2 Shujo Shu (realiteit) betekend verheven zijn
één met de oorsprong. Jo betekent voertuig, en
is de werking van realiteit. Dit is onze Boeddhanatuur.
3 Zentai betekent de realiteit als geheel, de
realiteit vóór het verdeeld is in dualiteit. Geen
scheiding tussen droombeeld (stof) en
verlichting
4 Als je denkt dat je het pad der verlichting
bereikt hebt, dan ben je gevangen door dit idee
en beperk je jezelf.
Dogen schrijft in Shobo genzo (Boeddha geest):
boeddha's die werkelijk Boeddha zijn, hebben
geen notie van Boeddhaschap.
5 Dogen haalt hier twee voorbeelden aan,
Boeddha en Boddhidharma. Hun zazen
beoefening was er niet op gericht om iets te
verkrijgen. Realiteit is absolute eenheid. Als je
de realiteit in tweeën verdeelt, zo als verlicht en
onverlicht, en zazen beoefend om verlicht te
worden, dan is je zazen beoefening gebaseerd
op begoocheling.
Hoe hard je ook oefent, het zal nooit in
overeenstemming zijn met de realiteit. Zazen
beoefening is er niet op gericht om tot
verlichting te komen. Alleen door zazen
beoefening verwerkelijkt verlichting zichzelf.
6 Het Japanse woord wat Dogen hiervoor
gebruikte is inmo wat letterlijk deze of hoe
betekent. In Chinese Zen wordt dit woord
gebruikt om de realiteit als ondefinieerbaar
geheel aan te duiden. Tangen Roshi gebruikt
vaak de term This, here, now
_______________________________________

Voor meditatie is een rustige ruimte
gewenst.
Wees matig met eten en drinken.
Laat elke bemoeienis los, en zet
wereldse zaken aan de kant.
Denk niet in termen van goed of
slecht
Laat je niet in met juist of onjuist
Zet de werking van je intellect, je
rede, je wil en bewustzijn aan de kant.
Laat je herinneringen, je verbeelding
en beschouwingen voor wat ze zijn.
Zoek niet naar het Boeddhaschap.
Hecht niet aan uitrusten of slapen.
.

Gebruikelijk is om meditatie te
beoefenen op een vierkante platte
mat van 1 bij 1m.(zabutan of zaniku),
met daarop een rond dik kussen van
30 cm doorsnee (zafu).
Je mag in volle of halve lotushouding
zitten.

Volle lotushouding is met over elkaar
gevouwen benen
Halve lotus houding is met je linker
voet op je rechter dij.
Het prettigste bij zazen is ruim
zittende, en niet knellen de kleding.
Leg je rechterhand met de palm naar
boven gekeerd op je linker voet.
Leg vervolgens je linkerhand met de
palm naar boven in je rechterhand.
De duimen lichtjes tegen elkaar
Zit rechtop en leun niet naar links of
naar recht, of naar voren of naar
achteren.
Je oren horen één lijn met je
schouders te vormen en je neus in
lijn met je navel.
Druk je tong lichtjes tegen je
gehemelte, met de punt tegen de
achterkant van je tanden.
Houd je mond en lippen gesloten.
Houd ten alle tijden je ogen geopend,
of tenminste geloken.
Adem rustig door je neus.
Als je deze houding hebt ingenomen,
adem dan volledig uit.
Center(7) je lichaam door lichtjes heen
en weer te schommelen.
Zit evenwichtig en concentreer je op
je oefening.
Denk aan “niet denken”, hoe denk je
aan niet denken, door het denken te
ontstijgen.
Dit is de essentie, het hart van zazen.
De meditatie (zazen) waar ik het over
heb is geen methode die je stap voor
stap leert mediteren.
Het is simpelweg de Dharmapoort(8)
tot vrede (tevreden) en vreugde.
(Nirwana)
Het is verlichting (satori)
beoefenen(9) op het ware pad (Bodi)
Zazen is een koan(10) op zich, en is
niet vast te leggen.
Als je dit begrijpt, ben je als een
draak in het water, of een tijger in de
bergen
Weet dat de werkelijke Dharma zich
direct openbaart als je in zazen
verzonken bent, dat somberheid en
verwarring(11) direct verdwijnen.
Als je opstaat vanuit zazen, neem er
de tijd voor, doe dat langzaam, en sta
niet plotseling op.
In zazen valt de dualiteit af gewoon
of heilig(12) verliezen hun betekenis,
zittend of staand sterven, word
mogelijk door de kracht van zazen.
Note (volgende pagina)

BODDHISATVA’S BIJ SUIREN-JI
7 Door zachtjes van links naar rechts te
schommelen kom je kaars recht te zitten, net zo
als een duikelaartje die als hij uitgeschommeld is
recht staat. Op die manier liggen de
ruggenwervels in lijn zodat de zenuwbanen in je
ruggenwervel volledig vrij lopen.
8 De poort tot de Dharma (Waarheid). Met deze
woorden worden vaak de lessen van Sakjamuni
Boeddha bedoelt, die ons de waarheid tonen,
waardoor we het werkelijke pad betreden.
9 Shusho. De eenheid van oefening en
verlichting, het fundament van Dogen's leer
10 De letterlijke vertaling is een openbare
religieuze verordening die iedereen geadviseerd
wordt te volgen.
11 Er zijn talloze voorbeelden van obstakels
bekend die zich voordoen tijdens zazen.
Lusteloosheid en slaperigheid, een gevoel van
depressie enz. Onophoudelijke gedachten,
rusteloosheid en opwinding leiden je ook af .
12 Over het algemeen wordt gedacht dat de
bedoeling van zazen is om van domme mensen
wijze te maken.
Maar het is de bedoeling om de dualiteit van dom
en wijs te overstijgen en praktiseren omwille van
de Boeddha-Dharma.

Na de meditatie reciteren we de
Boddhisatva gelofte
SHIGUSEIGAN SUTRA

Hoe ontelbaar alle levende wezens ook zijn,
Ik beloof ze allemaal te redden.
Hoe onuitputtelijk mijn zinsbegoochelingen
ook zijn,
Ik beloof ze allemaal te doven.
Hoe onmetelijk de Dharma leerstof ook is,
Ik beloof de gehele Dharma meester te
worden.
Hoe oneindig het Boeddhapad ook is,
Ik beloof het te volgen.
Dit is studie materiaal waar je voor de
rest van je leven mee voort kan,
reciteer het onthoud het en stop het in
een laadje van je geheugen. Ik heb op
school de wet van Archimedes uit mijn
hoofd moeten leren: 'Ieder voorwerp,
geheel of gedeeltelijk ondergedompeld
in een vloeistof, ondervindt een
opwaartse kracht die gelijk is aan het
gewicht van de verplaatste vloeistof'.
Op het eindexamen schreef ik het
keurig op en kreeg een 10 met een
griffel. Totdat uit moest rekenen of het
roeibootje waar ik zakken zand mee
wilde vervoeren het gewicht wel kon
dragen. Toen begon de stelling voor
mij beeldend en levend te worden.
Je zult waarschijnlijk niet veel met de
tekst van de boddhisatva gelofte aan
kunnen vangen. Maar ik kan je

vertellen Boddhisatva's komen
regelmatig langs bij Suiren-Ji.
Afgelopen maand stonden er weer
twee voor de deur en vroegen of ze
het onkruid uit de tuin mochten
verwijderen. Het waren tijdloze
individuen die het met een oud, nog
redelijk goed functionerend lichaam
moesten doen. Ze kraakte en piepte
een beetje maar ik buig met veel
gepiep en gekraak in diep respect voor
hun inzicht en begrip en
Ze realiseren zich dat Suiren-Ji als de
kraamkamer voor boddhisatva's kan
fungeren. Als Boddhisatva word je
toch al in een samsara puinhoop
geboren, maar als er dan een tuin is die
de rust van een kraamkamer uitstraalt
is dat meegenomen. Weliswaar heet
onze tuin niet 'de fontein van
wereldvrede' zo als in Lumbini, maar
'Doornikshage' is een plek waar rust en
vrede ook gewaarborgd zijn. We zijn
onze tuinboddhisatva's dan ook veel
dank verschuldigd voor hun
onbaatzuchtig tuinonderhoud.
Wij bidden dat er meer Boddhisatva’s
genegen zijn te helpen de kraamkamer
schoon en op orde te houden. En een
bloemetje misstaat ook niet in een
kraamkamer. Buiten staan er genoeg,
maar binnen ontbreekt het vaak aan
een bloemetje.
Suiren-Ji
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gate gate pāragate pārasa gate bodhi svāhā

Vorige maand hebben we gezien dat
de hartsutra over wijsheid gaat, een
ietwat merkwaardige wijsheid zoals op
het eerste gezicht lijkt, maar niettemin
wijsheid.
Tja, wat moet ik daar nu mee, zal
menigeen zich afvragen. Welnu, de
hartsutra kan ook worden beschouwd
als een sterk samengevatte
contemplatiehandleiding. De hartsutra
is niet iets dat alleen maar gelezen en
gereciteerd moet worden, de
bedoeling is de betekenis te
aanschouwen, te overpeinzen, en wel
zo diep en gedetailleerd mogelijk. De
naam hartsutra is niet uit de lucht
komen vallen, hij reikt het hart, de
kern, de essentie aan van hetgeen
prajñaparamita wordt genoemd, de
perfectie van wijsheid of inzicht. Er is
geen gedoe, en er wordt ook niet op
details ingegaan. De hartsutra is meer
te zien als een korte notitie om ons er
toe aan te zetten diep na te denken
over alle delen en aspecten van ons
psychofysisch bestaan, gezien vanaf
het standpunt van wat we hier en nu
zijn, wat we (kunnen) worden als we
vorderen met onze reis op het
boeddhistisch pad, en wat we bereiken
en verkrijgen (of juist niet) aan het
einde van dat pad. Als we alle details
willen leren kennen, zullen we onze
toevlucht tot de langere
prajñaparamita-sutra's moeten nemen,
de ongeveer eenentwintigduizend
pagina's van de Tibetaanse canon eenentwintigduizend pagina's 'geen'.
De langste sutra beslaat
honderdduizend regels, twaalf dikke
boeken…
De hartsutra zit dus bij wijze van
spreken aan de 'onderkant', en de aller

kortste sutra bestaat uit slechts één
letter.Ook deze begint met de
gebruikelijke inleiding: 'Op een keer
verbleef de Boeddha in Rajargha op
de Gierenpiek' enzovoorts, en
vervolgens sprak hij 'A'.

forse koan is. Het is echter niet
gewoon één koan, maar meer als die
Russische poppetjes: er is een grote
pop aan de buitenkant en er is een
kleiner exemplaar dat daarin zit, en in
elk volgend poppetje zit weer een

Het eindigt met het gebruikelijke
vreugdebetoon van de aanwezigen, en
dat is het dan. Er wordt beweerd dat
er mensen zijn die zich daadwerkelijk
de betekenis van de prajñaparamitasutra's realiseren door alleen 'A' te
horen of te lezen. Zelf heb ik dat
stadium nog niet bereikt, en ik houd
het er zelf vooralsnog maar op dat ik
niet in de Tibetaanse canon hoef te
duiken, want in de hartsutra staat het
in feite allemaal
Slechts één keer ging er bij mij een
tipje van een sluier op, tijdens de
vierde dag van een sesshin,
halverwege de dag, een zazenperiode
net voor de lunch. In diepe meditatie
vormde zich een beeld in mijn hoofd,
een diep inzicht, onbeschrijfelijk. Het
vreugdedansje dat mijn rationele
bewustzijn toen maakte veegde alles
weg, poef, verdwenen… Het
'onbeschrijfelijk' in mijn vorige zin
was dus zowel letterlijk als figuurlijk.
En nu maar dapper proberen niet
meer aan dat grandioze moment terug
te denken, en al helemaal niet terug te
wensen…
Naast een meditatiehandleiding (het
reciteren ervan is overigens een heel
goede ademhalingsoefening) kan ook
worden beweerd dat de hartsutra een

Kleiner exemplaar, enzovoorts.
Evenzo zijn alle 'geens' in de grote
Koan van de hele sutra kleine koans.
Elke kleine zin met een 'geen' is een
andere koan aangaande hetgeen
waarnaar het 'geen' verwijst, zoals
'geen oog', 'geen oor', enzovoorts. Het
is een uitnodiging na te denken over
wat dat betekent. 'Geen oog' en 'geen
oor' klinken eenvoudig en
rechtstreeks, maar als we de diepte
induiken blijkt dat helemaal niet zo
eenvoudig en rechtstreeks te zijn. Al
deze verschillende 'geen'-frasen reiken
ons verschillende gezichtspunten of
facetten van het hoofdthema van de
hartsutra aan, leegheid. Leegheid
betekent dat dingen niet bestaan zoals
ze ons toeschijnen, maar als illusies en
dromen zijn. Onze zintuigen houden
ons regelmatig voor de gek, en alles
wat via die zintuigen binnenkomt
'toveren' onze hersenen om tot onze
waarheid. Als je als student
geneeskunde les in fysiologie krijgt,
leer je dat de beeldreceptoren (ogen
en achterliggende signaalverwerking)
van kikkers bijna alleen horizontale
beweging registreren, geen verticale,
en dat is erg handig bij het met de
tong vangen van over het water
voorbijvliegende insecten.
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De waarheid van zo'n kikker ziet en
voelt er heel anders uit dan de onze, en
we leven vlak naast elkaar. Wie heeft er
'gelijk'? De dingen om ons heen, en
ook wijzelf, hebben geen eigen, vaste,
onveranderlijke kern. Pak maar eens
een vel papier, daar zitten bomen,
zonlicht, water, werk en nog veel meer
in. Er is geen 'zijn', er is alleen 'interzijn' (Thich Nhat Hanh). Elk van de
frasen van de hartsutra geeft ons een
blik op steeds diezelfde boodschap.
Deze boodschap of de blik erop lijken
op elkaar, we bekijken de boodschap
alleen in relatie tot andere dingen. Wat
betekent het dat het oog leeg is? Wat
betekent het dat zichtbare vorm leeg
is? Wat betekent het dat zelfs wijsheid,
Boeddhaschap en Nirvana leeg zijn?
Pieker ze!
DaiKen, 31 augustus 2019
o
leeg van essentie
o
leeg van substantie
o
leeg van identiteit

8 LESSEN INTRODUCTIE TRAINING ZEN
17 SEPTEMBER 20:00 - 22:00 UUR

theorie met aansluitend 3 x 10 min.
meditatie en 2 x 5 min. loopmeditatie.
Elke volgende les wordt de meditatie
met 2 min. verlengd. De 8e les zit men
3 x 25 min. in meditatie. Deze laatste
les word bij de gevorderde studenten
gehouden om een indruk te geven hoe
de vervolg lessen zijn . Deze les is op
de donderdag- avond. In de acht
beginnerslessen wordt onder andere
een correcte meditatiehouding
Jap., letterlijk 'openbare bekendmaking'. Een aangeleerd, een confrontatie met
verhandeling die onveranderlijk verwijst naar gedachtepatronen gerealiseerd en er
de hoogste waarheid. Het essentiële
wordt een natuurlijke ademhaling
kenmerk van een koan is het paradoxale
aangeleerd.

element, dus voor het verstand niet te
bevatten.

Zencentrum Bemmel geeft ruimte aan
diegenen die kennis willen maken met
Zenmeditatie. Een paar keer per jaar
starten wij een kennismakingstraining
waarin de basis wordt gelegd voor
tegenwoordigheid van geest en een
helder leven.

METHODE
Bij zencentrum Bemmel wordt
traditionele Daruma- Zen beoefend
dat uitgaat van “ Stille belichting ” .
De training bestaat uit meditatie (met
gekruiste benen op een kussentje
zitten), loopmeditatie en zen-regels of
etiquette.
Zen-beoefening is gericht op zowel
een lichamelijke als een geestelijke
ontwikkeling
De eerste les begint met een half uur

MOTIVATIE
Iedereen is op zoek naar rust,
ontspanning en geluk. In principe
zoekt elk mens hetzelfde.
Sommigen doen dat via een cursus
meditatie.
Na de cursus keert men weer terug
naar het gejaagde bestaan. Men doet
deze cursus, al dan niet in een stilte
centrum en gebruikt de cursus als
rustplaats.

DOELSTELLING
Er is natuurlijk niets mis mee om te
ontspannen en tot rust te komen.
Maar, als je omgeving er voor zorgt dat
de onrust telkens weer toe slaat dan is
zo een cursus niet meer dan
symptoom bestrijding.
In onze optiek is meditatie dan ook
niet bedoeld voor een persoonlijk
welzijn, maar gericht op een
ontmoeting met je boeddhanatuur
Bij zencentrum Bemmel wordt de

zogenoemde Daijo zenmeditatie
beoefend. Zen onderscheidt vijf
soorten van zen-beoefening. Daijo zen
streeft naar “Kensho” (een ontmoeting
met je werkelijke natuur, het werkelijke
zelf of boeddhanatuur)
Deze meditatie onthult een innerlijke
gesteldheid die temidden van lawaai,
ongeluk en onrust aanwezig blijft.
Deze gesteldheid verschaft je het
inzicht dat alles wat je tracht te
verkrijgen rust, ontspanning, geluk
enz. kortstondige situaties zijn. Soms
ben je rustig. Soms ben je onrustig.
Werkelijke rust is je passie voor rust
opgeven. Het najagen of verwerven
van rust is een onrustige bezigheid op
zich. In plaats van trachten rust te
verkrijgen is het beter deze
kortstondige situaties te laten voor wat
ze zijn.
Zo breng je rust in een onrustige
omgeving waar iedereen baat bij heeft.
Je leert inzien dat jouw wereld niet ‘De
wereld’ is, maar dat ‘De wereld’ jouw
wereld is.
Zeshin
_____________________________
Kosten
De kosten voor de introductie-training
van 8 lessen inclusief lesmateriaal zijn
€ 80.- en moet bij aanvang
van de eerste les voldaan zijn via bank
of cash NL03 TRIO 0212 4914 82 ten
name van Stg. Soto Zen Centrum.
(vermelding introductie)
RESERVERING
Het aantal deelnemers aan deze
introductie training is maximaal 14
personen. Wilt u zeker zijn van een
plaats in deze training meld u dan aan
via info@zencentrum.nl
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SUIREN-JI
ZOEKT
BODDHISATVA’S

Suiren-Ji is op korte termijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, en personen die opgeleid willen worden als Ino,
Tenzo en Jikido Respectievelijke Voorzanger kok en leidinggevende van de meditatiehal.
De voorwaarde voor de voorzanger en de kok is dat ze beschikbaar zijn om deze taken uit te voeren tijdens de
weekenden en gedurende de Sesshin. De Jikido heeft de taak om de wekelijkse avondmeditatie in goeder banen te
leiden.
DEELTIJD
Niet iedereen kan natuurlijk fulltime beschikbaar zijn daarom willen we meerdere personen opleiden die onderling
overleg hebben 'wie wanneer kan' (agenda)
Verder zoeken we vrijwilligers met groene vingers voor de tuin en schoonmaak werkzaamheden en mensen die folders
en posters willen verspreiden.
WAAROM OP KORTE TERMIJN
Zeshin moet het onderricht hiervoor verzorgen, hij is inmiddels 71 jaar en de kennis die hij opgedaan heeft in het
Japanse klooster zal verdwijnen als er niet op korte termijn mensen zijn die deze kennis overnemen. Zeshin kan door
zijn reumatische aandoening niet meer fulltime mee draaien en het zou mooi zijn als er mensen zijn die met
elkaar
WAT LEVERT HET JE OP
Daruma was een Indiase monnik die rond 500 n.Chr. naar China kwam. In 520 werd hij door de keizer uitgenodigd die
hem vroeg: 'Ik heb mij altijd ingezet voor het Boeddhisme, tempels gebouwd en sangha's ondersteund, wat is mijn
verdienste hiervoor?' Daruma antwoordde: 'Niets, geen enkele verdienste.' Toen vroeg de keizer wat de heilige waarheid
van het Boeddhisme was, antwoordde Daruma 'Oneindige leegte, er is niets heiligs aan',. Verbijsterd vroeg de keizer:
'Maar wie staat hier dan voor mij?' 'Geen idee'.
Alles binnen Suiren-Ji is liefdewerk oud papier. Je krijgt er niets voor, er heeft sinds de oprichting (1993) niemand enige
vergoeding gehad. Ons bestaan is gefundeerd op donaties
Daarom zoekt Suiren-Ji Bodhisattva's: zij die daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken om de Dharma uit te
dragen, om alle levende wezens te redden. Natuurlijk is meditatie belangrijk. Maar de inzichten die je door je meditatie
verkrijgt in praktijk brengen, daadwerkelijk aanpakken en doen, je eigen verlangens opzij zetten, dat is Bodhisattvawerk.
Zeshin van der Plas, Suiren-JI
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EEN LEVEN LANG 'UNSUI' (thuisloos)
Ik word soms moedeloos als ik zie
dat het boeddhisme via christelijke
denkbeelden wordt gepresenteerd.
Maar ja, wie ben ik, ik ben net zo
christelijk als de rest van autochtoon
Nederland, tenminste als het over
mijn inborst gaat. Ik denk christelijk,
ik spreek christelijk, dat is mij met de
Nederlands culturele paplepel in
gegoten. U gelooft mij niet? Het
woord geloven is al christelijk. Ik kan
eigenlijk niet meer dan qua inborst
wat stapjes opzij doen en wat aan de
zijkant van mijn levenspad lopen. Er
zit nog steeds christelijke thee in mijn
boeddhistische kopje. Dat
boeddhistische kopje? Ik zou kunnen
zeggen, 'ach het oog wil ook wat'. En
dat monniksschap… Ik heb er nooit
in geloofd, ik ben mijn hele leven al
thuisloos. Ik heb al zo vaak alles los
gelaten en weer vast gepakt. Mijn
eerste onderkomen was een vochtig
piepklein arbeidershuisje dat ik op
mijn 12e weer moest verlaten. Het
eerste zelfstandig onderkomen was
een kraakpand zonder
nutsvoorzieningen. Ik heb zomers
lang, samen met wat andere dropout’s op strand gewoond. Geleefd
van het statiegeld van de lege flesjes
die badgasten achterlieten. Ik heb
nooit een echte baan gehad. Ik hield
mij in leven als straatmuzikant, dan
bedel je met een gitaar in plaatst van
een bedelnap.

Ik heb nooit gelooft in carrière, gezin
of om te leven als gevangene van de
samenleving. Ik wilde weten waar
dromen vandaan komen, ik vroeg mij
af waarom mijn lijf kon bewegen
terwijl ik op mijn rug naar de wolken
lag te kijken. Waarom ademhalen
vanzelf gaat, nee, ik had het veel te
druk om te gaan werken, carrière te
bouwen of een gezin te stichten. Ik
wilde ontdekken, de wereld zien,
vreemde culturen leren kennen. Ik
ben in een goede tijd geboren, liftend
ben ik door heel Europa en Azië
getrokken, ik heb de boeddha's in de
Bamiyanvallei gezien, stoepa's en
kloosters in de Swatvallei. Ik heb een
tijdje bij een Saddhu in een holle
boom gewoond, nee ik had het veel
te druk. Of het gevaarlijk was? Ik
heb een nacht naast een dode
Fransman geslapen in een
budgethotel in Kaboel. Niemand
wist waar hij aan dood gegaan was.
Twee Engelse meisjes klampten mij
aan en smeekte of ik met hen samen
wilde reizen omdat ze continu in
borsten en billen werden geknepen.
Ik ben in Rishikes bijna aan buikloop
overleden. In de Kyberpas liep
iedereen met wapentuig rond. Een
vent met twee colts op zijn heupen,
cowboyhoed en een Tshirt met 'The
Good, the Bad, en de Ugly' erop
afgebeeld. Terug in Holland heb ik
een woonwagen gebouwd en ben
kindertheater gaan doen. Ik leefde
van de hand in de tand, tot ik in een
piepklein tweedehands winkeltje een
bloedmooie vrouw tegenkwam en er
was nog een klik ook. Kortom er
ontstond de langste relatie in mijn
leven. Ze was gescheiden en had
twee droppies van kinderen, ze was
getrouwd geweest met een
conservator schilderkunst. Voor mij
was kunst toentertijd figuratief, de
rest was geklieder van mijn kleine
zusje. Zij heeft mij naar abstracte
kunst leren kijken. Ze had kunst in
huis van Anton Heyboer, nou niet de
meest toegankelijke kunst.
Later heb ik een oud vrachtschip
vaar- en bewoonbaar gemaakt. Ja dat
was koud in de winter bij een oud
potkacheltje waar alles in ging wat

Kon branden. Mijn broer was kwaad
toen ik mijn schip verkocht en een
Zeilbootje kocht om de wereld rond
te zijlen. Ik had alles, de hele wereld
lag voor mij open en hij klampte zich
vast aan zijn boot, hij had er ook een
en heeft er tot zijn 73e op gewoond
en is nooit verder dan Nederland
gekomen.
En als je dan de halve wereld hebt
gezien, geproefd, gehoord en beleefd
hebt dan heb je het wel gezien, de
andere helft? Die is het zelfde als de
helft die je al gezien hebt. Wat dan?
Nou er is nog een veel groter gebied
dat nog onontgonnen was waar ik
het bestaan niet van wist. Ik had wel
geprobeerd om toegang tot dat
gebied te krijgen en er waren mensen
die koeien met gouden horens
beloofde, maar het waren
goochelaars die geld uit je zakken
toverden. Ik stortte mij op het
kindertheater, daar goochelde ik een
wereld van plezier die kinderzieltjes
deed glunderen. Voor de rest kon mij
alles gestolen worden. En juist op het
moment dat je alle hokuspokus de
rug toe keert en de hele bliksemse
klereboel laat vallen, word je vriendin
'macrobiotisch'. Ik had in drie
communes gewoond waar ze
vegetarisch/macrobiotisch,
enzovoorts aten. Je kreeg daar een
ondefinieerbare groene smurrie op je
bord die gezond was en overheerlijk
smaakte, althans volgens de kok. Nee
ik had deze ervaring al achter de rug
en dan begint je vriendin er weer
mee. Maar ja, je houd van haar, dus
daar gaat je gehaktbal die word
ingeruild voor tofu, tempé en seitan.
Maar in tegenstelling van de
communes die uit kookboekjes
kookten volgde zij lessen aan een
macrobiotisch instituut. En zowaar
de groene brij veranderde in bruine

9

rijst met gomasio en beetgare boontjes
met vegaballetjes. En het werd alleen
maar beter. Een paar jaar later sleepte
ze mij mee naar een boeddhistische
meester in Den Haag. Een gewone
Hollander die met Banthe
aangesproken werd en op een klein
podium een lezing hield. Als ik na
afloop wat kritische vragen stel wordt
mij dat door zijn volgelingen niet in
dank afgenomen. Hoe durf ik zijne
heiligheid vragen te stellen en op de
terugweg krijg ik van mijn vriendin de
wind van voren, de relatie was over.
Dat ik zelf een half jaar later in de
tegenovergestelde stroming terecht
zou komen had ik toen niet kunnen
bedenken. Zij theravada-boeddhist en
ik mahayana-boeddhist, later is het
contact met haar weer bijgetrokken,
die Bhante had ze ook weer verlaten,
maar die had haar Dharma-honger wel
aangewakkerd en er kwam een nieuwe
lerares in haar leven die ze tot haar
dood is trouw gebleven. Helaas is ze
veel te vroeg overleden, maar
misschien wel precies op tijd, ze nam
de dingen zoals ze op haar af

kwamen. Ze omarmde de dood net zo
als het leven getuige haar afscheid:
Waar zijn we in beland, waar zijn we in
beland…
We zijn beland in leven en dood, hier en
nu,
waar we altijd al waren
We zijn nergens in beland, we waren er al
en we zullen er blijven, het leven
en de onafscheidelijke metgezel de dood!
Khanti
En ik? Ik dreef weer verder als wolk
in de spiegel van het meer, voort
geblazen door de eeuwige passaatwind
van het bestaan, zonder houvast,
dromend van nooit meer dromen,
dromend van wakker worden als een
vlinder en als mens.
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