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INTRODUCTIETRAINING ZENMEDITATIE
oplossing zolang er nog lijden op
de wereld is’.

WAT IS ZEN-MEDITATIE?
De kop van dit artikel is:
‘Introductietraining’. Het is dus een
training, net zo als je in de
sportschool spieren traint zo train je
ook bij zen-meditatie. In de
sportschool leer je langzaam aan je
grenzen verleggen, zo ook bij zen.
Zen is niet mijmerend op een
kussentje navelstaren, zen is hard
werken om gewoontes los te laten.
Onhebbelijkheden die je vrijheid
beperken, die je gevangen houden
in een web van vooroordelen,
afhankelijkheid en begeerte.
De introductietraining omvat 8
dinsdagavonden, die beginnen op 4
februari om 20:00 uur. Tijdens deze
introductietraining wordt de basis
gelegd voor tegenwoordigheid van
geest en een helder leven.
METHODE
Bij Suiren-Ji wordt het traditionele
Daruma-Zenboeddhisme beoefend,
zoals dat ontwikkeld door Dainichi
Nōnin Zenji. Deze vorm van
meditatie bestaat uit zitmeditatie
(met gekruiste benen op een
kussentje zitten), loopmeditatie,
richtlijnen of -etiquette.
De training is gericht op zowel een
lichamelijke als een geestelijke
ontwikkeling. De eerste les begint
met een half uur theorie met
aansluitend 3 maal 10 minuten
zitmeditatie en twee maal 5
minuten loopmeditatie. Elke
volgende les wordt de zitmeditatie
met één à twee minuten verlengd.

Daijo zen beoefening leid tot
inzicht, het inzicht dat water nat is,
niet de wetenschap dat water nat is.
Aan een kind vertellen dat de
kachel heet is leid niet tot begrip.
De ervaring leert het kind van de
kachel af te blijven, ervaring leid
tot inzicht
MOTIVATIE
Iedereen is op zoek naar rust,
ontspanning en geluk. Sommigen
doen dat via een cursus meditatie,
al dan niet in een stiltecentrum,
waar men de meditatie als rustpunt
gebruikt. Er is natuurlijk niets mis
mee om tot rust te komen. Maar als
je omgeving er voor zorgt dat de
onrust telkens weer toeslaat, dan is
een cursus niet meer dan
symptoombestrijding. In onze
optiek is meditatie dan ook niet
alleen bedoeld voor persoonlijk
welzijn maar zorgt ook voor rust in
je omgeving.

ZEN IN HET DAGELIJKS
LEVEN
Daijo zen leidt tot een innerlijke
gesteldheid, die te midden van
lawaai, ongeluk en onrust aanwezig
blijft. Een gesteldheid en
vertrouwen zoals die van een
slapende kleuter in een
wandelwagentje op de markt. Deze
gesteldheid verschaft je het inzicht
dat alles wat je tracht te verkrijgen
zoals rust, ontspanning, geluk enz,
kortstondige situaties zijn. Het
najagen van geluk, rust en
ontspanning versterken juist je
onrust.

DAI-JO ZEN
Bij Suiren-Ji wordt de zogenoemde
Daijo’-Zenmeditatie beoefend.
Een Chinese boeddhist, Keihō
Shūmitsu heeft een onderverdeling
gemaakt van 5 soorten van
zenbeoefening. Daijo zen betekend
letterlijk : ‘Het grote voertuig tot
verlichting’. Dit komt neer op:
‘Persoonlijke verlichting bied geen

Werkelijke rust ontstaat als je je
passie voor rust opgeeft. Dat je in
plaats van rust tracht te verkrijgen,
door je innerlijke gesteldheid rust
overbrengt in de onrustige
omgeving. Hier heeft de hele
samenleving baat bij. Een rustig
leefmilieu is de voorwaarde voor je
persoonlijke rust en geluk.

In de acht lessen wordt onder
andere een correcte
meditatiehouding aangeleerd, een
confrontatie met
gedachtenpatronen aangegaan en
leert men bewust te ademen. Na
deze introductie kan men
desgewenst de training vervolgen
binnen Suiren-Ji.
ZENDO (MEDITATIEHAL) ZENCENTRUM BEMMEL

Keihō Shūmitsu
Keihō Shūmitsu

1.BOMPU ZEN
Bompu zen of "gewone zen" is vrij
van elke filosofische of religieuze
inhoud en is voor iedereen te
beoefenen. Het is een Zen die puur
wordt beoefend vanuit de overtuiging
dat het zowel de lichamelijke als de
geestelijke gezondheid kan
verbeteren.
Het is vrijwel zeker dat de beoefening
geen nadelige gevolgen kan hebben
vrijwel iedereen kan het beoefenen,
ongeacht religieuze overtuigingen.
Bompu Zen is gericht op het
elimineren van ziekte van
psychosomatische aard en het
verbeteren van de gezondheid in het
algemeen.

(780–841)
Keihō Shūmitsu was geen
zenmeester, hij was een Boeddhist die
door alle andere Zenmeesters niet
serieus genomen werd. Als men over
Zenmeesters schreef kreeg Keihō
Shūmitsu niet eens een vermelding.
Onder Zenmeesters was Keihō
Shūmitsu een grap. Ik heb een zwak
voor zenleraren zonder status of titel
omdat zij zich niet verschuilen achter
het masker 'Zenmeester'. Wat stelt
het uiteindelijk voor, de meest
invloedrijke waren bedelaars die
stonken en vloekte als een
bootwerker. En iemand als ‘Practical
joke’ bestempelen betekent dat hij of
zij wel degelijk van betekenis is.
Keihō Shūmitsu trainde in de Zuid
Chinese Mazu-Linji school en zit
daarmee in de lijn van de Daruma
school, volgens de traditie was hij in
directe lijn met Huineng.
Keihō Shūmitsu was een vernieuwer
de Mazu-Linji school waartoe hij
behoorde gaat uit van 'plotselinge
verlichting', maar Keihō Shūmitsu
ging er van uit dat er na de
plotselinge verlichting via meditatie
nog een gelijkelijke groei van inzicht
zich ontwikkelde. Maar ook dat er
een geleidelijk pad van verlichting
was die in 5 categorieën onder te
verdelen was. Hij sprak over vijf
verschillende soorten Zen.

2.GEDO ZEN
Gedo zen, meditatieve oefening met
als doel spirituele en religieuze
ontwikkeling, maar buiten het pad
van Zen om, door exponenten van
andere religies te integreren.
Bijvoorbeeld christelijke contemplatie
en de verschillende vormen van yoga.
Het omvat ook de beoefening van
meditatie door volgelingen van Zen
die meditatie zien als een middel om
bovennatuurlijke krachten en
capaciteiten te bereiken in plaats van
zelfrealisatie of welzijn voor iedereen.
3.SHOJO ZEN
Shojo zen wat letterlijk 'klein
voertuig' betekent. Is een methode
die gericht is op persoonlijke
verlichting en gericht op eigen
gemoedsrust. Persoonlijk vergelijk ik
dit als geld geven aan goede doelen
waarmee je gemoedsrust koopt, of
hulp verlening aan minderbedeelde
of mensen in nood vanuit
'Het goede doen'. Een methode die
je van de ene gemoedstoestand naar
een persoonlijke verlichtingstoestand
brengt en niet meer dan op eigen
gemoed uit is.
4.DAIJO ZEN
Daijo zen, letterlijk 'groot voertuig' is
Boeddhistische Zen en heeft als doel

Kensho, wat wil zeggen je werkelijke
natuur inzien. Dit is het pad van je
dagelijkse leven realiseren. Deze zen
is voor degenen die het belang vinden
om de verlichting te ervaren, die een
verlangen hebben om hun eigen
illusoire beeld van het universum te
doorbreken en de absolute,
ongedifferentieerde realiteit te
ervaren.
Zen. Boeddhisme is in wezen een
religie van verlichting. De Boeddha
bracht na zijn eigen opperste
Ontwaken ongeveer vijftig jaar door
met het onderwijzen van mensen hoe
zij zelf hun Zelf-natuur konden
realiseren. Deze methode is tot op de
dag van vandaag van meester op
leerling overgedragen. De praktijk
van Daijo Zen is je bewust te worden
van je Ware
aard.
5. SAIJOJO ZEN
Als vanzelf vloeit vanuit Daijo zen
Saijojo Zen voort, de letterlijke
vertaling is “Het alles omvattende
voertuig'. Dit is absoluut leven, leven
in zijn puurste vorm. Het is de Zazen
die Dainichi Zenji bepleitte om niets
na te streven, het is uitsluitend zitten
in meditatie, niet om ook maar iets te
bereiken in te verblijven of te zijn.
Het is zitten, IN het zitten, adem die
zichzelf ademt, dit wordt Shikantaza
genoemd.
In deze oefening vloeien. Daijo Zen
en Saijojo samen en zijn in feite
complementair.
Het is vermeldenswaard dat Keihō
Shūmitsu 's benadering van Zen is
goedgekeurd binnen het Koreaanse
zenboeddhisme, waar de Zenbenadering van de Mazu-Linji-lijn de
mainstream is. En dat binnen de
Rinzai- en Soto school zijn gedachte
goed ook word aanvaart. Door de
benadering van Keihō Shūmitsu 5
soorten zen zijn er eigenlijk 5
zenscholen bij gekomen waar 5
opvolgende soorten zen onderwezen
worden met ieder zijn eigen
specifieke uitgangspunten. De een is
niet slechter dan de ander. Ze
benaderen zen op hun eigen
specifieke wijze.

Tan-den 丹田

Het Westers boeddhisme zal met der
tijd plat op zijn gezicht vallen, we
hebben het zwaartepunt van onze
aandacht naar het hoofd verplaatst. We
benaderen hier in het westen het
boeddhisme van uit een wetenschappelijke context. Wetenschapers
onderzoeken wat meditatie in de hersen
teweeg brengt, meditatie word
geassocieerd met rust, ontspanning en
gezondheid Wat nogal een egocentrisch
standpunt is, we willen weten waarom
water nat is en gras groen en waarom
iemand die emotioneel is als zwak
gezien word. Ongrijpbare zaken
bestendigen en vast leggen.

In de meeste Oosterse stromingen richt
men zich op 'Tan-den' de plek in het
lichaam wat de oorsprong der mensheid,
is en daar voorbij'. Het ligt 5 cm onder
de navel. Historisch gezien is de eerste
gedetailleerde beschrijving van Tan-den
in de Laozi Zhongjing uit de 3e eeuw
n.c., het verwijst naar het
levenselixerveld waar "essentie" en
"geest" zijn opgeslagen. Taoïstische en
boeddhistische leraren instrueren hun
studenten vaak om de geest te centreren
in de navel of lagere Tan-den. Handelen
vanuit de Tan-den wordt beschouwd als
gerelateerd aan hogere staten van
bewustzijn of samadhi.
Tan (丹) heeft verschillende
betekenissen. Het karakter tan word
simpel vertaalt met rood. Maar in het
woord 丹田 (Tanden ) is het rode klei
die een verbinding is van zwavel en
kwik. Een andere betekenis is een
bepaald medicijn dat verondersteld
wordt een levenselixer te zijn. (Wat de
rode klei betreft denk dan aan de
steenrode Chinese theepotjes).
Den (田) betekent veld Die twee kanji

samen worden gebruikt als een
technische term voor een specifiek
gebied (fysiek / anatomisch) of
energieveld (fysiologisch / energetisch)
waar je je Ki (気 levensenergie) en
energiekracht cultiveert en produceert.
In de Chinese geneeskunde
beschouwden ze Tan-den als de
lichaamsoven. De levensessentie, Ki
word beschouwd als vuur. Door de
lucht binnen te brengen, (ademen)
samen met voeding maak je een cirkel
van je Ki in je lichaam die de
levensenergie laat roteren. Dit proces
zou je Samsara kunnen noemen en is de
sleutel tot inzicht en bevrijding.

Er zijn drie van die gebieden in het
lichaam, in de buik, de borst en het
hoofd. Zen richt zich specifiek op de
buik, de laagste van de drie: 'Tan-den'
die 'poort van herkomst' genoemd
wordt. Dit is een verbloeming voor de
geslachtsorganen, maar het gaat
eigenlijk om inzicht in 'ontstaan’ , in wie
ben ik? Hoe is het universum ontstaan,
enz. In het tekeningetje van het skelet
SKELET IN LOTUS-HOUDING

is in de kom van het bekken een parel
getekend die dit gebied aanduidt. Het is
het centrum van het lichaam waar zich
de oorsprong van alles bevindt. Op die
plek ontstaat het leven telkens weer op
nieuw, en is de oorsprong van der
mensheid.
Om dit inzichtelijk te maken gebruik ik
vaak het fenomeen van de Russische
babushka-poppetjes. Dit is een
verzameling poppetjes die als steeds
kleinere doosjes in elkaar passen. Het
laatste poppetje is meestal als baby'tje
geschilderd. Het idee voor deze
poppetjes is waarschijnlijk afgeleid van
de traditionele Japanse kokeshipoppetjes (gelukspoppetjes). Stel het
grootste poppetje 'voor het gemak' even
als oermoeder voor. Ze baart een kind,
dat kind groeit op en krijgt ook weer
een kind, enz, De totale mensheid vanaf
het begin der tijden heeft in de
oermoeder gezeten, in potentie is elk
mens zo oud als het oerbegin de
informatie van onze oervader en
moeder zit in onze genen. Babushka
betekent grootmoedertje, dat dekt de
lading wel zo'n beetje; tot zover de
vergelijking met de babushka-poppetjes.

Maar niet alleen dragen we het begin der
mensheid in ons maar de totale evolutie.
Het duidelijkst is dat in de opbouw van
onze hersens te zien. De natuurdrift van
onze hersenstam vertegenwoordigt
ongeveer het instinkt van reptielen zoals
krokodillen. Het is de plek waar onze
oerinstincten liggen, voeg je daar de
kleine hersenen aan toe dan krijg je dat
wat vissen aan natuurdrift hebben. En
zo zijn onze hersens opgebouwd tot wat
ons tot mens maakt en is de hele
evolutie in ons brein vertegenwoordigd.

Ook informatie opgeslagen, maar
dan nog………..
Ik schrijf dit alleen om aan te geven
dat er buiten jezelf niets te vinden is.
Het heeft geen zin om jezelf met
anderen te vergelijken, jij bent de
ander. Maak niet de vergissing dat al
het andere niet jezelf is. Het is waar,
het heeft geen zin om een antwoord
bij een ander te zoeken, het antwoord
ligt in jezelf. Maar waarom zijn er dan
leraren? Laten we met Boeddha
beginnen en zijn leer bekijken die we
in ons centrum beoefenen.
Om inzicht te krijgen in wie of wat je
bent, heeft de Boeddha 2500 jaar
geleden een techniek ontwikkeld die
nu over de hele wereld beoefend
wordt. De houding waar je deze
techniek in beoefent is de
lotushouding waarbij je je op je buik
concentreert. Bij het ontstaan van het
mahayana boeddhisme werd het
concept 'mededogen' vormgegeven in
de figuur Avalokitesvara. Om de
gewone man/vrouw een houvast en
geloof te geven werd dit concept van
mededogen tot de godheid van
mededogen verheven. Om haar/het
te vereren was voor de 11e eeuw de
mantra 'Om mani padme hum' al in
zwang. Deze mantra kan vertaald
worden als 'Zie, de parel in de lotus'.
Zen is gericht om inzicht (Zien) in
(de) boeddhanatuur te krijgen. Bij ons
boeddhistisch centrum Suiren-Ji gaan
we ervan uit dat elk mens deze
boeddhanatuur reeds bezit.
Dit is het fundament van de leer bij

Suiren-Ji: 'De boeddhistische term
‘hongaku' betekent aangeboren
boeddhanatuur. Dit houd in dat elk
wezen de mogelijkheid bezit om
haar/zijn boeddha-natuur te
verwezenlijken maar zich daar vaak
niet van bewust is. Door ons vast te
klampen aan hoe de wereld aan ons
weerspiegeld wordt ontgaat ons de
realiteit van ons bestaan. We klampen
ons vast aan de 'tijdelijkheid' die als
een matglazen ruit fungeert waardoor
we de realiteit bekijken. Mijn leraar
Tangen Harada Roshi eindigde zijn
leerredes (teisho) steevast met de
woorden: 'Samen met alle wezens in
het universum verwerf je
boeddhaschap'. Inzicht in wie je bent
verweeft je met de totale mensheid
waar niet anders dan medeogen uit
voort kan komen. Zenmeditatie gaat
over ontwaken tot mededogen, over
jezelf ontmoeten in de ander.
Toen mijn vader al een tijdje
overleden was deed dit onbegrijpelijk
verlies na drie jaar mijn moeder nog
steeds elke dag pijn. Je zelf
ontmoeten in de ander, het is raar
maar, pijn, verdriet, tragedie zijn een
deur naar saamhorigheid. Na een
drama worden er stille tochten
georganiseerd, burgemeesters houden
toespraken, er ontstaat een
bloemenzee met kaarsjes, kerken
openen hun deuren. Waar komt die
spontane saamhorigheid vandaan?
Door een tragedie word de matglazen
ruit waar achter wij ons verschuilen
aan stukken geslagen en staan we oog
in oog met onze boeddhanatuur, pijn
en verdriet zijn niet van iemand
persoonlijk, op zo'n moment het
hangt het als een ongrijpbaar iets over
de hele omgeving. Mensen geven zich
bloot en laten spontaan hun tranen
de vrije loop. Als je wat langer
zenmeditatie doet krijg je soms ook
een ontmoeting met pijn en verdriet.
Je zit op een kussentje en het verdriet
van de totale mensheid manifesteert
zich in je buik. Er is geen oorzaakspontaan overvalt het je en je huilt je
hart uit je lijf. In het klooster in Japan
werd op zo'n moment te overstaan
van iedereen gezegd: “Control your
self, concentrate on youre hara.” Zo
iets klinkt hard om inzicht te krijgen
in dat wat alom aanwezig is, laat ik

het zo zeggen, pijn is niet meer dan
een aspect van boeddhanatuur, ook
gevoel is een aspect van
boeddhanatuur.
Zo'n ontmoeting is niet meer dan
met je vinger een klein helderplekje
maken in de beslagen ruit. Het word
in Japan 'kensho' genoemd 'ken =
zien en sho = natuur'. Maar dit is nog
geen ontmoeting in de zin van je
boeddhanatuur omarmen. Als je deze
ontmoeting niet los kan laten omdat
je denkt “het te weten” word zo'n
ervaring niet meer dan een
herinnering. Dat wil niet zeggen dat
deze ervaring niet van betekenis is,
deze ervaring zijn de sporen van de
os, en zijn een stimulans om je
boeddhanatuur te omarmen. Binnen
zen zijn er tien plaatjes getekend die
de stadia weergeven van het
omarmen van je boeddhanatuur. De
boeddhanatuur word in deze plaatjes
vergeleken met het vinden van een os
en daarna temmen van een os.
Langs de oever van de rivier, onder
de bomen ontdek ik hoefafdrukken!
Zelfs in het geurige gras zie ik
afdrukken.
Diep in afgelegen bergen worden ze
gevonden.
Deze sporen kunnen niet meer
worden verborgen dan je neus,
kijkend naar de hemel.

Commentaar:
Inzicht in de leer, is het zien van de
hoefafdrukken de os. Dan snap je
dat, veel gebruiksvoorwerpen zijn
gemaakt van één metaal, zo vloeien
ook de talloze entiteiten voort uit de
constructie van het zelf. Tenzij ik
discrimineer, hoe zal ik het ware van
de onwaar waarnemen? Nog niet de
poort binnengegaan, toch heb ik het
pad onderscheiden.

Omdat in het commentaar er sprake
is van, ' Tenzij ik discrimineer' wil ik
mijn plaatje aan de reeds bestaande
toevoegen. “Samen met alle wezens
verwerf je boeddhaschap”.
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AGENDA
4 feb start introductietraining
9 feb zenochtend
8maart zazenkai
13-15 maart zenweeekend
5 april open dag
17 april t/m 24 april sesshin
17 mei zenochtend
14 juni zenochtend
26-28 juni zenweekend
13 juli tot 14 juni zomersluiting
6 sept open dag
15 sept start introductietraining
20 sept zazenkai
18 okt zenochtend
30 okt-6 nov sesshin
22 nov zenochtend
21 dec toya
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Nog enkele
exemplaren te koop
Daruma-Shu H&Z Uitgevers
€17.50
hem een zoektocht met als leidraad
Te bestellen door
INFO DE ADEM VAN
de Boddhisatva gelofte:
DE DRAAK
€17.50 over te maken
Hoe ontelbaar de levende wezens ook
Naar:
Als zesjarige werkt Bodai als
NL03 TRIO 0212491482 steenhouwer in een steengroeve waar zijn, ik beloof ze allemaal te redden.
hij continu geslagen en gekleineerd
Ten name van:
Hoe enorm mijn fantasie daar over
wordt. Hij besluit dat zijn leven niet
St. Soto Zen Centrum. bedoeld is om gekleineerd en
ook is, ik beloof te leren de
En je adres te mailen
naar
info@zencentrum.nl
onder vermelding
‘De adem van de draak’

geslagen te worden en loopt weg. Als
hij ontgoocheld langs de kant van de
weg zit, krijgt een oude monnik
medelijden met hem.Hij neemt hem
op zijn rug mee naar zijn afgelegen
tempel, daar groeit hij op tot zijn
twaalfde jaar. De oude meester
Vraagt op het ‘koinobori-feest’ welk
beroep hij in zijn leven wil gaan
beoefenen, vanaf daar begint voor

werkelijkheid onder ogen te zien.

Hoe lang ik daar ook voor zal
moeten leren, ik beloof het onder de
knie te krijgen.
Hoe lang ik ook met dit alles bezig
zal zijn, ik beloof het helemaal af te
maken.

BOEDDHISME VOOR JAN MET DE PET
Luister Jan, ik heb respect voor je jij
zorgt er voor dat het land draait.
Stel, stel dat Willem Alexander bij
mijn buren was geboren, dan was
Willem Alexander nu huisschilder
geweest en hete hij Wim. Maar
Willem Alexander is Willem
Alexander en hij is een prins.
Stel dat Willem Alexander opeens
spiritueel word (waardoor dan ook)
en gaat net als zijn tante boeken
schrijven over bomen, de natuur, het
milieu en de diepere waarde van het
leven.
Ik bedoel dus: 'Willem
Alexander',……. Gaan wij dan
roepen: 'O,.. Eerwaarde,
hoogverheven Alexander, zittend op
uw drie dubbele lotus troon, wij eren
u, uw wetten en geschriften, u zij de
glorie.

Ahum….. zie de belachelijkheid hier
van in? Respect ja,…. maar
belachelijke verering, aanbidding…?
Dus , als Siddhartha een
bejaardencentrum bezoekt om een
100 jarige een lintje te geven. Daarna
in het Bronovo ziekenhuis zijn zieke
vrouw bezoekt en als deja vu zijn
broer weer begraaft, raakt hij een
beetje neerslachtig. Bij zijn oma kan
hij ook al niet te rade gaan die is
inmiddels overleden. Het vreet aan
hem, Ziekte. Ouderdom en Dood,
Waarom? Als zijn vrouw weer beter is
bezoeken zij samen de Paus, een
vriendelijke man die hen met mooie
beloften over god in de hemel, weer
in slaap tracht te sussen. Als hij het
evenement 'In vrijheid Verbonden'
bijwoont, (wat zijn moeder ooit in het

leven heeft geroepen), ontmoet hij
een Hindoeïstische priester die erg
veel indruk op hem maakt. Weken
lang spookt het beeld van de priester
door zijn hoofd. Uiteindelijk stap hij
naar zijn moeder en legt zijn dilemma
aan haar voor, hij wil ook priester
worden. (In feite heeft zij voor die
ontmoeting met die priester gezorgd.)
Zijn moeder vraagt of hij gek
geworden is: 'Je kan het land niet
verzaken, wat denk je wat er gebeurd
als je aankondigt dat je priester word,
het hele koningshuis is in een klap een
'practical joke'. Om kort te gaan, op
een nacht sluipt hij samen met een
bevriende beveiliger Huis ten Bosch
uit. Hij kust zijn slapende vrouw en
zijn slapende dochters fluistert hij toe:
'Sorry meiden, ik kan niet anders.” en
samen met zijn beveiliger rijden ze
naar België waar hij afscheid neemt
van zijn (veiligheids)vriend. Daar staat
Siddharta midden in de nacht in een
buitenwijk van Brussel. Als hij een
dakloze mede broeder aan treft vraagt
hij: 'Ruilen mijn maatpak tegen jou
Zeeman kloffie?'. Hij mompelt, “een
knappe jongen die mij herkent in deze
kleren.” Om een
lang verhaal
kort te maken
Siddhartha

Gaat in de leer bij verschillende hele
goeie leraren, maar niemand kan hem
het antwoord geven 'Waarom?'.
Waarom veroorzaakt de ziekte van
mijn vrouw, het ongemak van
ouderdom, en de dood van mijn
broer zo'n pijn. Waarom krijg ik pijn
als iemand bij mij komt in tranen
omdat hij niet meer voor zijn
demente moeder kan zorgen en er
nergens plaats voor haar is. Waarom

krijg ik pijn als een kind in tranen zegt
dat haar kavia is dood gegaan.
Waarom krijg ik pijn als ik langs een
weiland loop waar varkens in liggen
en ik weet dat ze voor de slacht zijn.
En dan kijk ik naar mijn schoenen en
de riem in mijn broek. En dan word
mij verteld dat gelatine, kaas, drop,
mijn vroegere zijden overhemden,
enz. enz.enz. enz. allemaal dieren
voor zijn dood gemaakt. Dat planten
ook pijn kunnen voelen,…….
Waarom????? Alles, alles, alles wat je
doet, alles wat je eet, zelfs alleen maar
ademen, daarmee dood je levende
wezens, levende organismes. PIJN.
Het leven is een grote slagerij,….
Eten en gegeten worden, leven is pijn,
HET LEVEN IS LIJDEN.
WAAROM?????
Nee, nee ik wil niet dood, nog niet, ik
wil nog wat verder leven. De
begerigheid van de lust in leven...... Ik
stink er elke keer weer in, ik voel me
net als een mot die om de kaarsvlam
danst. Mijn vleugels zijn verschroeit
een pootje is afgebrand, en
uiteindelijk........
HET LIJDEN IS,….. OMDAT IK
WIL VLAMMEN IN HET LEVEN
Houd het lijden op als ik zelfmoord
pleeg? Misschien, maar ik ben nog
niet dood, daarom weet het ik niet.
Maar zelfs als ik dood ben gaat het
lijden gewoon door. En als dat
reïncarnatie echt bestaat zitten leven
en dood aan elkaar als een niet te
stoppen wiel wat de berg afdondert.
Waarom wil ik leven, waarom wil ik
niet dood? Ik veroorzaak alle leed
simpel weg omdat ik besta. En dan
heb ik het nog niet eens over oorlog,
soldaten die elkaar afslachten. Wat
kan ik doen? Niks, Uiteindelijk gaat
Siddhartha maar onder een boom
zitten, Leven helpt niks en doodgaan
is ook geen oplossing, wat dan?????
dit is toch om gek van te worden. Als
Siddhartha weer een beetje bij zijn
positieven is gekomen, iets meer
helderheid van geest heeft gekregen
en zijn emoties niet meer met hem op
de loop gaan kan hij de boel weer een
beetje op een rijtje krijgen. Hij
analyseert zijn gedachten:

“Ondanks de hartstocht voor het
leven, is er uiteidelijk een
onvermijdelijk lijden. De oorzaak
ervan is ‘Iedereen heeft een hartstocht
voor leven’
Als ik die hartstocht wil opheffen????
Dat zou liefdeloos zijn, het houden
van mijn vrouw, mijn kinderen
opheffen, maar als zij lijden hoeveel
pijn doet dat mij? Is het liefdeloos om
een eind aan lijden te zoeken?
Uiteindelijk houd iedereen wel van
iemand. Zelfs een beest houd van zijn
jongen en wie weet is er op een verre
planeet ook leven, dus ook lijden,
(moet ik even over na denken) Dingen
zijn zo als ze zijn, daar kan ik niks aan
veranderen, ja een druppel op een
gloeiende plaat door bijvoorbeeld
vegetariër worden, maar geeft dat een
werkelijke oplossing????????? Nee niet
echt.
Maar er moet toch een oplossing zijn.
HEBZUCHT, HARTSTOCHT dat is
het, mijn hartstocht is de oorzaak van
alles, Ik WIL leven, iedereen wil
leven, de hebzucht naar alles is de
oorzaak van leed, pijn en smart.
Maar hoe kan ik die hebzucht
doven????? De oorzaak van alles, ja de
pijn zal wel blijven maar als ik de
hebzucht weg zou kunnen nemen, dat
zou toch een grote troost zijn.”
Hartstocht is als een verzengend vuur,
de hunkering naar bevrediging naar
welzijn is een brandend verlangen wat
de oorzaak is van al het leed, zelfs
hulp aan anderen berust op een gevoel
van welbevinden. De oplossing is
uitzichtloos.
Siddhartha gaat bij de pakken
neerzitten en doet zijn ogen dicht.
Maar de gedachten blijven door zijn
hoofd razen. Een losse gedachte in
zijn hoofd is. ‘Het is zo als het is, laat
de boel maar de boel’. En het word
rustig in zijn hoofd, laat maar gaan.
De golven van emotie bedaren en hij
zou zo uren kunnen blijven zitten,
niets hoeven niets moeten. Maar dan
uit het niets overvalt hem een
gigantische golf verdriet, het verdriet
van de totale mensheid, de onmacht
van het los kunnen laten, de
gehechtheid aan de passie voor leven.
Iemand vraagt: Meneer waarom huilt
u, wat is de oorzaak van uw verdriet?
En Siddharta zegt:

Alles wat ik zie is hebzucht brandende
verzengende hebzucht. Mijn oog staat
in brand door de hebzucht voor het
kijken. Het besef wat mijn oog
overbrengt naar mijn brein de sensatie
die het oog overbrengt, plezierig,
onplezierig, welke indruk dan ook, de
oorzaak hiervan is mijn hebzucht.
Waar komt die passie voor mijn
hebzucht vandaan? Het voedt mij met
hartstocht. Hartstocht voor brandende
haat en verdwazende genegenheid.
Geboorte, ouderdom, dood, leed,
geweeklaag, ellende, verdriet, en
wanhoop, het zijn allemaal uitingen
van het vuur van mijn passie die via
mijn ogen binnen komt.
Mijn oor staat ook in vuur en vlam
door de passie voor geluid, mooie
muziek of scheldkanonnades. Mijn
neus staat in vuur en vlam door de
passie voor de geur van pas gebakken
brood, of, oo,o,o, jouw geur,… de
geur van wierook,. Mijn tong staat in
brand door de passie voor de smaak
overheerlijk eten, vlees, suiker, koffie,
wijn. Mijn hele lichaam brand van
hartstocht. Maar erger mijn brein
staat in vuur en vlam: Al deze
brandende ideeën, dit vurig
bewustzijn, deze verzengende
indrukken en smeulende sensaties. Ze
zijn allemaal producten van mijn
hebzucht.

Hartstocht voor, geboorte, ouderdom,
dood, leed, geweeklaag, ellende,
verdriet, en wanhoop zijn de oorzaak
dat ik in brand sta, dat ik opbrand, dat
mijn leven opbrand. Een kaars aan
twee kanten aangestoken.
Wat er aan te doen is? Kom, laat ik
weerzin voor mijn oog zoeken, voor al
de prachtige vormen die het ziet. Laat
ik weerzin voor het bewustzijn wat het
mijn oog veroorzaakt zoeken. Al zijn
indrukken en gewaarwordingen,
ongeacht of ze plezierig, onplezierig
of van wat voor aard dan ook zijn.
Laat ik wijs zijn en een aversie zoeken
voor mijn oor, zijn geluiden en
indrukken. Voor mijn neus en zijn
geuren, de tong en zijn smaken, mijn
lichaam en de gevoelens, mijn brein en
alles wat daarin voorbij trekt.
Als ik zo'n weerzin ontwikkel, dan pas
bevrijd ik mijzelf van hartstocht, zo
zal ik vrij worden. Als ik vrij ben dan
pas kan ik zien wat mij gevangen
hield, dan pas ben ik in staat om te
weten WAAROM
Dan zal de bevrijding voor alle, alle,
levende wezens een feit zijn.
Zij zullen niet meer ten onder gaan
aan hebzucht.
P.S.
Misschien wil je dit helemaal niet
horen, en ben ik een ouwe gek.
Dat mag.

PROGRAMMA
11:00 Taiso (Zenyoga)
11:30 Proefles zenmeditatie
12:30 Lunch, Soba (noodles)/ thee
13:15 Demo Theeceremonie
14:00 Lezing ‘Zen zo als het is’
15:00 Proefles zenmeditatie
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AGENDA
11:00 Taiso
In de kloosters in Japan is er na de eerste ochtendmeditatie om 5.30 uur “Taiso”, dit zijn lichaamsoefeningen gebaseerd op
de acupunctuurpunten. De Taiso maakt gebruik van voor ons bekende rek- en strek oefeningen, maar ook van minder
bekende zaken zoals met de vingers of vuisten acupunctuurpunten activeren. Ook worden er van “Kiai’s’ gebruik gemaakt,
dit zijn korte kreten die zowel op de ademhaling als geest effect hebben.Taiso
De Taiso wordt gegeven door Jisho Geurink die deze ervaring heeft opgedaan tijdens haar 9 maanden retraite in het
Japanse k;looster Bukkoku-Ji
11:30 Zenmeditatie
Zenmeditatie is gericht op een ontmoeting met je werkelijke natuur. Dit is een ervaring die inzicht geeft in wie je bent. Wat
er nodig is om tot zo’n ontmoeting te komen is door de laag van ‘interpretaties, vooroordelen en gewoonte handelingen’ te
breken die we tijdens ons leven eigen hebben gemaakt. Zenmeditatie is hard werken, je tanden zetten in ‘er voor gaan’, je
niet laten ontmoedigen door wat je bij jezelf tegen komt. Op de open dag krijg je de gelegenheid hier even aan te proeven.
De open les word gegeven door Zeshin van der Plas, de monnik die het zencentrum leid en zij n opleiding in het Japanse
klooster Bukkoku-Ji heeft gehad.
12:30 Pauze/Lunch
Tijdens de pauze serveren we een simpele noodlesoep (Udon) voor €1.75 (voor vegetariërs zonder tonijn)
13:15 Theeceremonie
De theeceremonie komt oorspronkelijk uit China en is door rondreizende boeddhistische monniken op pelgrimstocht
meegenomen naar Japan. Waar de Japanse monnik Sen no Rikyu er in 16e eeuw een indrukwekkende ceremonie van
maakte. De ceremonie is zo geconcentreerd en serieus van aard, dat het een deel is geworden van het belijden van het
boeddhisme, met name de zenstroming binnen het boeddhisme. Op de open dag kunnen belangstellenden kennis maken
met de oorsprong van de theeceremonie die nogal verschilt van de Japanse variant. Paul Tjon Sifat maakte meerdere
studiereizen naar China waar hij bij gerenommeerde theemeesters in de leer ging.
14:00 Kikan ZEN ZOALS HET IS
Kikan is een voordracht die eens in de vijf dagen door een zenmeester gehouden wordt. Kikan betekent ongeveer ‘iemand
ergens overheen helpen’, een hindernis uit de weg ruimen. De voordracht gaat over het zenboeddhisme van
Boddhidharma, de grondlegger van de zen.

