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SOMS IS NIETS BETER DAN
WOORDEN, MAAR TOCH.....
Ik zou willen beginnen met iedereen
veel sterkte toe te wensen en de
mensen die mij te hulp geschoten zijn
bedanken. Ze zijn jonger dan ik maar
hebben hun gezondheid in de
waagschaal gesteld om voor mij
boodschappen te doen. Zorg alsjeblieft
goed voor jezelf omdat dit leven je de
kans geeft om inzicht te verwerven.
Ik zou willen dat deze crisis niet zo'n
grote zwarte rand heeft, waar mensen
zonder directe psychische hulp sterven.
Waar geliefden op afstand moeten
blijven, ik zou ze vertrouwen willen
geven.
De keerzijde is dat ik een politici
hoorde zeggen dat we van een 'ik
maatschappij naar een wij maatschappij
aan het veranderen zijn.

DE WERELD EEN BETERE
PLEK MAKEN
Als je mij zoekt,
ik ben niet verborgen
Ik verschijn in alles wat je ontmoet
Ik ben je leerling en meester,
je vriend en vijand
Als je mij als vriend omarmt verlies
je mijn vriendschap
Als je mij als leerling aanneemt
verlies je, je meester.
Als je mij zoekt, ik ben altijd daar
In leugen en waarheid in oorlog en
vrede
in jou en mij
Als je mij zoekt wees dan stil in het
kabaal
En zie wat ik ben
Ik ben zonder oordeel
Elk moment anders
Ik ben nooit de zelfde
Ik ben de voorwaarde voor licht
Op de tast kun je mij vinden
Als je mij bevrijd is de wereld een
betere plek

INHOUD

Het is spijtig om te zien dat deze ‘wij
maatschappij’ pas bij rampspoed naar
voren komt. Aan de andere kant, pas
bij rampspoed kun onzelfzuchtig
hulpverlenen. In voorgaande tijden was
veel hulpverlening alleen op het eigen
welzijn gericht. Daardoor werd
werkelijke hulp ondergesneeuwd door
schreeuwerige reclames om de arme
zwartjes, hondjes en het milieu te
redden.
We zijn uiteraard de komende tijd
gesloten maar vragen u om toch tijd
vrij te maken, al is het maar 5 min. per
dag, door te gaan met je meditatie.
Het enige wat we nu kunnen bieden is
een luisterend oor via onze website
info@zencentrum.nl
Houd elkaar in gedachten, zolang
vasthouden niet kan.
Zeshin
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WE ZIJN IN QUARANTAINE
NIET ONLINE
GEVEN GEEN DIGITALE
MEDITATIES, TEISHO’S,
LEZINGEN OF DOKUSAN.
We hebben ons teruggetrokken in
‘De Bemmelsekluis’ maar wel
bereikbaar info@zencentrum.nl
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VINGERWIJZING NAAR DE MAAN
Luister, zelfstandige vrouw,
je hebt je poppenwagen net weggezet.
Luister, achtenswaardige man,
dit voorwendsel heb je pas gister aangenomen
Deze vingerwijzing is eenmalig ,
want op deze manier zullen wij elkaar nooit meer ontmoeten.
Dit is een droom! Een illusie.
Jij die je veronderstelt te zijn dat is een droombeeld.
Een heldere duidelijke persoonlijkheid.
Zo als een filmster in de flakkeringen van het licht
op het doek geprojecteerd wordt, zo ben jij ook een projectie.
het licht van een reeds lang geëxplodeerde ster
en de reeds lang overleden filmster.
Wandel de grot van Plato uit, verlaat de bioscoop.
Ja ik weet het…….. Het is een boeiende film die je niet loslaat.
Maar je boeien zijn net zo illusionair als de film.
Kom, verlies je in de film, wees er één mee
En ontdek dat je illusie uit louter lijden bestaat.
Zo als deze tekst uit bits en bites bestaat, zo bestaat deze droom uit lijden.
O jij met waarlijk verlangen,
door de hele wereld vind je monniken, nonnen, kluizenaars en
heremieten die met bellen rinkelen, op trommen en gongs slaan
op hoorns blazen en kreten slaken om ons te wekken.
Om te waarschuwen dat onze illusie uit louter hebzucht,
Uit een brandende passie voor lijden bestaat,
al je angsten, goden en demonen komen voort uit passie
Vergeet, vergeet je illusie, keer je om, keer terug naar de plaats
van voor de waar tijd waar tijd geweven werd.
Word wakker, breek uit de eindeloze verwarring die men elkaar onderwijst.
Eeuwig is nu, en nu is eeuwig.
Er bestaat geen hiernamaals er bestaat alleen een eeuwig en altijd durend
moment van nu.
Een ego-loos nu, geen ik aan vast te plakken.
Wie, wat, waar ben je of zou je zijn.
Wat zou je met een zelf willen?
Ah, een naam geven, bevestigen, bestendigen, boeien,
de illusie trachten vast te leggen.
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TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST
Laat ik trachten het verschil duidelijk
te maken tussen verwarrende
gedachten en een heldere geest
Ongebondenheid en niet dwang staan
hoog in het vaandel van Suiren-Ji.
Alle regels en voorschriften zijn op
basis van vrijblijvendheid.
Vrijblijvendheid wil zeggen dat je hier
in alle vrijheid kunt verblijven.
De basis van Suiren-Ji is de school van
het Daruma zen-Boeddhisme.
Volgens de leer van de Daruma zen
wordt in intensieve trainingsperiode,
zo als een Sesshin, de Kyosaku
gehanteerd. Een Kyosaku is een stok
van ongeveer 1m. lang die aan de
bovenkant is afgeplat. Een
ingedommelde student wordt hiermee
weer tot “tegenwoordigheid van
geest” terug gebracht, door hem of
haar
op de schouder te slaan.
Het
slaan gebeurd op basis
van
vrijwilligheid.
Het
gebeurt als volgt.
Iemand
patrouilleert door
de zendo.
Iemand die
geslagen wil
worden buigt in
gassho, de
gene die gaat
slaan houd de
stok
horizontaal en
buigt met de
stok in zijn
handen
uit respect. Respect
voor het
vertrouwen wat hem
geschonken wordt.
Vervolgens wordt de
stok eerst op de
schouder gelegd, en daarna
word er geslagen. Dit is
absoluut geen Japanse
uitvinding of een
voortvloeisels uit de Japanse
cultuur.
In Christelijke kloosters slaan
monniken elkaar of zichzelf met
een stuk touw met knopen er in.
Binnen de islam heet kastijding ‘tadbir’
Het woord kastijding komt van het
Romeinse woord ‘castitas’ wat
geestelijke reinheid betekend.
Binnen het hindoeïsme gaan sadhu’s
zo ver dat ze bewust hun lichaam
verminken. Tijdens mijn verblijf in het
klooster Bukkoku-ji heb ik ook lichte
lichamelijke aandoeningen gehad als

gevolg van mijn training. In de winter
had iedereen last van bevriezingsverschijnselen aan vingers en oren.
Maar dit had niets te maken met het
ascetisch leven in een zenk-klooster.
Ik koos er zelf voor omdat het hielp
om de geestelijke belemmering te
doorbreken. Misschien ben je van
mening dat zen een levenswijze is,
maar mijn religieuze levenswandel is in
een zen-klooster begonnen.
Kloosterlingen
ongeacht uit welke traditie volgen een
religieus pad. En hoe je dit spirituele
ook pad bewandeld, de ontdekkingen
en technieken die je op dit pad tegen
komt zijn universeel. Christelijk,
Boeddhistisch, Hindoeïstisch, welke
zich zelf respecterende religie dan
ook, ze komen allemaal dezelfde
universele werkelijkheid tegen.
De eerste werkelijkheid die je tegen
komt is de verhouding leraar leerling,
of voorganger, parochiaan
Een leraar, meester, voorganger, imam
of pastoor kan alleen adviserend
optreden. Zodra er zaken van je
gevraagd worden die ongewenst zijn
dan is er geen sprake meer van de
verhouding leraar leerling.
Vraag je terdege af wat je wilt, wat je
zoekt en wat je wilt leren. Als ik
schrijf: ‘Zen gaat over loslaten’, dan zal
je dat waarschijnlijk beamen.
En dan schrijf je, je in voor een cursus
zen waar ze beloven:
‘Meer rust, meer ruimte, meer energie,
meer balans, meer vrijheid, meer
positiviteit.
Waarom zoekt een mens dit? Het
antwoord is simpel omdat ze zichzelf
niet accepteren zoals ze zijn. Iedereen
weet dat hij of zij uniek is en toch
vergelijken ze zichzelf met anderen.
Zen ging toch over loslaten,... in
het klooster werden we tijdens
de meditatie om onze oren
geslagen met kreten van
mijn leraar: drop body
and mind’ en nothing
grasp’. Daarbij heb je het
levende voorbeeld van Boeddha
binnen handbereik. Ik heb Boeddha
vragen kunnen stellen, thee met hem

gedronken naar zijn leerredes kunnen
luisteren. Wat zoek je?
Ken je boeddha’s vuurpreek?
O monniken alle verschijningsvormen
staan in brand. Het oog staat in brand
door de verschijningsvormen die het
ontvangt Het bewustzijn wat het oog
veroorzaakt en de sensatie die het oog
overbrengt, plezierig, onplezierig,
welke indruk dan ook, de oorzaak
hiervan is onze hartstocht voor het
zien. (Kijken)
Wat is de bron van dit vuur? Het
voedt zich met onze passie voor
hartstocht. Hartstocht voor brandende
haat en verdwazende genegenheid.
Geboorte, ouderdom, dood, leed,
geweeklaag, ellende, verdriet, en
wanhoop, zijn allemaal uitingen van
het vuur wat via onze ogen binnen
komt.
Op de zelfde manier staat ons oor in
vuur en vlam door de passie voor
geluid. De neus staat in vuur en vlam
door de passie voor geur. De tong
staat in brand door de passie voor
smaak. Het hele lichaam brand van
hartstocht. En erger de geest staat in
vuur en vlam: door brandende ideeën,
vurig bewustzijn, verzengende
indrukken en smeulende sensaties. En
nogmaals zeg ik je hartstocht voor,
geboorte, ouderdom, dood, leed,
geweeklaag, ellende, verdriet, en
wanhoop zijn er de oorzaak van dat je
opbrand.
Wat er aan te doen is? O monnik als je
wijs bent ontwikkel dan een weerzin
voor het oog, zijn vormen, het
bewustzijn wat het oog veroorzaakt,
zijn indrukken en gewaarwordingen,
ongeacht of ze plezierig, onplezierig
of van wat voor aard dan ook zijn. Als
je wijs bent ontwikkel dan een aversie
voor het oor en zijn geluiden, de neus
en zijn geuren, de tong en zijn
smaken, het lichaam en zijn gevoelens,
de geest en alles wat daarin voorbij
trekt.
Als je zo'n weerzin ontwikkelt, dan
bevrijd je jezelf van hartstocht.
Bevrijd jezelf van hartstocht en je zal
vrij worden. Als je vrij bent dan zie
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je wat je gevangen hield en word je
gewaar dat al je wedergeboortes
uitgeblust en opgebrand zijn.
Dit is het bewijs dat je een heilig leven
geleefd hebt, je roeping hebt vervult,
en niet meer aan deze wereld
onderworpen bent
Wat ik hier geschreven heb, dit begrip
is mij eigen. Dit besef ben ik
deelachtig geworden door de zentraining in Japan. Door de stokken die
op mijn rug in tweeën geslagen zijn,
waar ik uit eigen vrije wil om vroeg,
door mijn handen samen te doen en te
buigen. Door te buigen en mij niet te
storen aan verwarde interpretaties,
gevoelens en gedachten, heb ik mij
ontvankelijk opgesteld zodat inzicht
en begrip vrijelijk toegang kregen.
Laat je niet leiden door je verwarde
gevoelens van boosheid, teleurstelling
en minachting. Niemand in de zendo
heeft dezelfde gedachten of
gevoelens. Zulk soort gevoelens zijn
tijdelijke, kleine afgescheiden
gevoelens die komen en gaan en je in
de war brengen.
Als je traint om je gedachten en
gevoelens op werkelijke waarde in te
schatten dan kom je als vanzelf tot
universele werkelijk heden die van
blijvende waarde zijn. De training is
heel simpel.
Je gaat zitten en telt je ademhaling van
één tot tien. Alle gevoelens en
gedachten die dan passeren zijn tien
tellen later afgezwakt tot, “maar goed
dat ik tot tien geteld heb en er niet op
ben in gegaan.
Gedachten komen en gaan je hoeft ze
niet beet te pakken, je er door te laten
beïnvloedden. Kijk eens naar je hand,
‘mooie hand’, hoelang heb je die al?
Ben je hem wel eens kwijt geweest?
Nee natuurlijk niet het is jou hand. En
hoe is dat met je gedachten die komen
en gaan naar believen net als je kat,
even in het raamkozijn en dan op de
mat. Gedachten zijn niet van jou en
die man die zei: ‘Ik denk dus ik ben’.
Heeft die zin nooit afgemaakt, die is
namelijk: ‘Ik denk dus ik ben een beetje in
de war. Wat zou je moeten met iets wat
niet van jou is? Zen gaat over dat wat
werkelijk van jou is wat je niet kunt
verliezen kwijtraken of gestolen van je
kan worden. En de rest, hoe kun je
behouden wat niet van jou is, hoe zou
je het los kunnen laten?

HET ZELF
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 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.

Het leven is een leugen als je er in
gelooft. Deze realiteit dringt meestal
pas tot je door als de dokter zegt: “wij
kunnen niets meer voor u doen” Met
een schok kom je tot de ontdekking
dat waar je zo rotsvast in geloofde
afgelopen, over is. Het rare is dat het
leven bedoeld is om ontmaskerd te
worden, tot inzicht komen dat het
leven een kortstondige waarheid is.
In de tekst uit de film staat:
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

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 gewaarzijn.
(Deze tekst is uit de film “Het
Tibetaanse dodenboek)
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Ons de totale werkelijkheid.
We onderwerpen ons hier aan en we
vergeten hun dans.
Vergelijk het maar met een film, in het
duister van de bioscoop zijn de
dansende flakkeringen van licht op het
witte doek behoorlijk reëel voor ons.
Je identificeert je met de
hoofdrolspeler en vergeet dat het een
film is.
Het wordt bedreigend als het een

griezelfilm is waar je als hoofdpersoon
in een slachtofferrol zit.
We onderwerpen ons aan de illusie op
het witte doek. Het leven is net zo, wij
mensen zijn als motten die
gefascineerd als een magneet door de
kaarsvlam aan getrokken worden.
Elke avond aan het eind van de
meditatie reciteert de Godo:
Iedereen die het pad beoefent, luister:
Geboorte en dood zijn de enige zaken
die van belang zijn
Niets is eeuwigdurend, tijd verdwijnt
als sneeuw voor de zon
Wijd je aan je training en verspil je tijd
niet.
Geboorte en dood zijn de enige zaken
die van belang zijn.
Iedereen neemt aan dat hij of zij
geboren is, maar praktisch niemand
kan zich zijn of haar geboorte
herinneren.
Hoe zag je gezicht er uit voor je ouders
geboren waren?
Waar was je voor je geboorte, wie was
je voor je geboorte?
Tijdens je leven heb je de kans om daar
achter te komen.
Het leven geeft je de kans tot realisatie
van verlichting.
Wij herinneren ons gezicht van voor
onze geboorte niet omdat ons
bewustzijn niet verder kijkt dan dit
piepkleine stukje leven. De mot die om
de kaarsvlam heen fladdert is verblind
en ziet alleen de vlam. De kaars en de
kandelaar vallen buiten zijn bewustzijn.

Wij zijn verblind door het leven
daarom valt de dood buiten ons
bewustzijn. Dood en leven zijn een
eenheid. Binnen het Boeddhisme word
dit Karma genoemd, de wet van
oorzaak en gevolg. Deze cyclus is tot
op heden nog niet gestopt.
Toen de Bodhisattva Avalokitesvara in
diepe meditatie was zag hij duidelijk
dat de conditie's van onze vijf
zintuigen en de werelden daarmee
verbonden van nature leeg zijn. (net zo
als een filmscherm van nature leeg is)
Door dit inzicht werd hij verlost van
alle rampspoed en pijn.
Alles wat je ziet zijn verschillende
levenswerelden. De wereld van de
planten, de wereld van de dieren, de
wereld van de mineralen. Daar dwars
doorheen loopt het dodenrijk. Al het
voedsel wat je eet is gedood. Een
aardappel is een levend organisme,
eerst wordt die gevild en dan gekookt.
Met andere woorden je moet doden
om te kunnen blijven leven.
Wat is verlichting?
Dit aartstranendal (Samsara) is
verlichting.
Hier op deze aarde kun je kijken,
proeven, horen, ruiken, en voelen. We
hebben een brandende passie voor
deze zaken.

Op zich is dat nog niet eens zo erg,
maar we zijn er van overtuigd dat wij
zeggenschap over ons leven hebben.
Tot dat een gebeurtenis je hele leven
op losse schroeven zet. Iemand in je
omgeving overlijd, je krijgt een
ongeluk en opeens heb je geen
controle meer over je leven. Dit is je
kans om het leven te ontmaskeren.
Maar, dit is alleen op jezelf van
toepassing. Het is wreed om de pijn
van een ander af te doen als illusie en
te zeggen dat dit de kans is om het
leven te ontmaskeren. Het heeft geen
enkele zin om iemand dit duidelijk te
maken als hij of zij daar niet zelf om
vraagt.
Als je motivatie om zen te beoefenen
voort komt uit het verkrijgen van
innerlijke rust, het verkrijgen van
concentratie of je willen
onderscheiden van anderen. Dan geef
je gehoor aan de verleiding van het
leven
En ondanks dat dit leven is niet meer
dan een spannende film is…. In de
sutra's staat: Alle verschijningsvormen
zijn als bloemen van de lucht waarom
zou je ze proberen ze te pakken.
Als de oude lama 's nachts alleen is
zingt hij voor zichzelf:

Het licht van wijsheid, een ongedwongen spel,
Dansend als glinsterende golven op een leeg meer
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HELAAS GEEN GEZAMENLIJKE VIERING
HANA MATSURI
Drakenkoningen warm en koel zoet
water uit de hemel om de baby
Boeddha te baden. Er wordt niet
alleen zoete thee gedronken op het
Bloemenfestival, maar het is ook de
gewoonte om de thee te gebruiken om
er sumi-inkt ermee te maken en er
mee te schrijven "8 april is een dag van
geluk en insecten worden verdreven."
Het stuk papier waarop dit is
geschreven, wordt ondersteboven
opgehangen en men denkt dat het
onaangename insecten weghoudt.
Maar zoals in alle legendes en
sprookjes zit er een diepere
boodschap in. Geen enkele baby kan
zelfstandig staan, ook Siddhartha niet

Helaas, dit jaar kunnen we niet
Boeddha werd 2500 jaar geleden
gezamenlijk ‘Hana-matsuri’ vieren,
geboren als zoon van koning
Hana-matsuri betekent ‘Bloemen feest Suddhodana en koningin Maya in de
tuin van Lumbini in Kapilavastu, een
Nu we het niet gezamenlijk kunnen
klein koninkrijk in de uitlopers van de
vieren kun je misschien thuis op 8
Himalaya. Hij heette Siddhartha en
april een verjaardagskaarsje voor
later na zijn verlichting Shakyamuni
boeddha aansteken. In Japan word
Buddha.
altijd op 8 april de geboorte van
boeddha herdacht en het is een feest
De legende verhaalt dat Shakyamuni
vergelijkbaar met ons kerstfeest.
Boeddha ten tijde van zijn geboorte
Het is een van de belangrijkste
zei: "Hemel, aarde en ik zijn allemaal
Mahayana-feesten, kinderen dragen
één persoon." Bij elke tempel in heel
bloemen in hun haar ter ere van
Japan staan een kleine paviljoentjes
Boeddha en de komst van de lente. Ze met een beeldje van de kleine
staan in de rij voor een bezoek aan de Boeddha die met één wijsvinger naar
tempel, waar ze geurige thee over een de hemel en de andere naar de aarde
beeldje van de Boeddha als baby
wijst. De paviljoentjes zijn versierd
mogen schenken, wat ze herinnert aan met bloemen met het beeldje van
zijn geboorte, toen de goden twee
Boeddha in het midden badend in
waterstromen naar beneden lieten
zoete thee.
stromen.
Het bloemenfestival wordt echter niet
alleen bij tempels gehouden. Het
wordt gezien als een algemeen
openbaar evenement, vooral op
kleuterscholen, waar het vaak op grote
schaal wordt gehouden. Het is een
feest waar kinderen centraal staan.
Zoete thee is een essentieel onderdeel
van het Bloemenfestival. Volgens de
legende regenden twee

Een van de pijlers van het ‘Daruma
zen-boeddhisme is: ‘Hongaku, (elk
wezen is van nature een Boeddha) dit
is precies wat in de legend wordt
gezegd: "Hemel, aarde en ik zijn
allemaal één persoon." Hiermee word
gezegd dat bij elke geboorte van elk
wezen, die een totaal universum in de
schoot geworpen krijgt. Zie het maar
zo: “Waar was het universum voor je
geboorte?” Als je er vanuit gaat dat
het universum er al was, dan scheid je
jezelf van het universum. Daarmee
krimp je je wereld in tot jou ene
persoontje en alles wat je voor je
bestaan nodig hebt betrek je uit de
wereld, je eten, je kleding, je huis, enz.
Tangen Harada zei dit is het gedrag
van een dief die zijn diefstal ontkent
terwijl hij het gestolen goed nog in
zijn handen heeft. Dit ik het gedrag
van een bedelaar terwijl je een
koningskind bent.
Jij en het totale universum zijn één’,
"Hemel, aarde en ik zijn allemaal één
persoon.”
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GOUDENREGEN PROJEKT
Drie jaar geleden moest de oude
goudenregenboom er aan geloven.
Drie jaar heeft hij als afscheiding
tussen de tuin en de grond van
rijkswaterstaat gelegen. Hout van de
goudenregen is alleen in de

fijnhouthandel te vinden, het is hard
en heeft een hele mooie tekening. Ik
zit al drie weken in quarantaine,
omdat ik in de risico groep zit. Niet
alleen qua leeftijd, maar ook heb ik
door mijn medicijn gebruik minder

weerstand. Het zen-centrum is
gesloten dus nu krijgt de goudenregen
een tweede leven. Ik krijg nu weer de
tijd om wat met mijn handen te doen.
Ik weet niet of ik hierin iets voor
anderen kan betekenen, maar laat

Delen van de goudenregen

schuuren

Schors verwijderen

Polijsten

Eind resultaat

Knop snijden

Maar weten. Het eerste wat er uit mijn handen
kwam is een ‘Nyoi’ wat zoveel betekent: ‘ Zoals
gewenst; zoals [u] wenst'. Een nyoi is een gebogen
decoratief object dat dient als een ceremoniële
scepter in het Japanse en Chinese boeddhisme. Het is
een verfraaid exemplaar van de gewone ceremoniële
staf. (Voor kenners ‘de Kotshu’) Om dat onze tempel
‘De Waterlelie tempel’ heet heb ik een nyoi met een
waterlelieblad met twee waterlelieknoppen gemaakt.
Daarna een paar simpele kleppers, twee ceremoniële
kwasten (Hossu), een Kotshu (staf met krul) en een
stokje voor acupressuur. Het volgende project zal
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Een kyosaku worden. Voor de
Hossu (vliegenverdrijver) heb ik een
synthetische paardenstaart
extension gekocht. Temeer omdat
hij word gebruikt om vliegen te
verjagen zonder ze te verwonden.
Tegenwoordig is zijn functie alleen
nog ceremonieel en
vertegenwoordigd hij ‘karuna’
(mededogen). Voor het stokje van
de inkin nr 1 heb ik gewoon
vurenhout gebruikt omdat die rood
gelakt behoort te zijn. In veel
esoterische winkels en soms ‘de

Wereldwinkel’ kun je kleine koperen
klankschaaltjes kopen met vaak een
kussentje er bij. Als je in het
klankschaaltje een gaatje boort en de
schroefdraat-pen door het kussentje
steekt, dan het klankschaaltje er op
vastschroeft heb je een inkin. De
kotshu is de gewone ceremoniële staf
in de vorm van de menselijke
ruggengraat met boven aan een
krulletje als hoofd. Deze staf
symboliseert de mens op zich en kom
je in alle culturen tegen samen met de
hossu. Farao’s worden vaak afgebeeld

Inkin

met een stafje met krul en een soort
zweepje met kralensnoeren. En wat
dacht je van de bisschopsstaf en de
wijwaterkwast. Ook Indiaanse
stammen gebruiken een soort
bisschopsstaf met veren er aan. Het
spiritueel pad is universeel door het
te volgen kom je zaken en inzichten
tegen die elke cultuur zelf vorm
geeft. Kannon. De boeddhistische
godheid van mededogend Moeder
Maria onbaatzuchtig moederschap
volgens mij kun je dat ook onder
mededogen scharen. De aardsengel

1

2
4

6

3
5
7
8
1.Stokje voor Inkin 2 Nyoi in wording 3. Hyōshigi (Kleppers) 4. Doosje voor de kotshu 5. Kotshu
(ceremoniële staf) 6. Stokje om acupressuur punten te activeren 7. Hossu ceremoniële
vliegenverdrijver 8 stokje voor een Hossu

Goudenregen hout in de draaibank

Op het kistje staat
Kogane no ame
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GOUDEN REGEN

Michaël die met zijn vlammend zwaard de toegang tot het paradijs bewaakt en Monju
die zittend op een leeuw een vlammend zwaard in zijn rechterhand houd.
Zo zijn er
talloze voorbeelden van universele voorstellingen en gebruiken in de
verschillende religies Het verschil in religies is niet meer dan de vorm, net zo
als
ramen een verschillende vorm kunnen hebben zo hebben religies
verschillende vormen. Maar er komt nog steeds een en het zelfde licht
doorheen

Als je een Kyosaku maakt zijn er een paar dingen waar je rekening mee
moet houden.
Er zijn drie verschillende kyosaku’s, een lange verende voor de zomer, een
stugge korte voor de winter en een ceremoniële kyosaku.
De kyosaku ligt op een tafeltje voor het altaar van Monju (Manjusri).
In de Tibetaanse traditie heeft het beeld van Manjusri een vlammend
varjazwaard in zijn handen.
Hiermee doorklieft hij de sluier van waanvoorstellingen van de mens.
In de zen traditie is de kyosaku het zwaard van Monju en het is
raadzaam om er mee te leren omgaan. Over het algemeen word gezegd
dat hij bedoeld is om dommelende monniken wakker te schudden.
In zekere zin klopt dit wel, maar als je het zwaard van Monju
hanteert dan doorklief je de sluier van waanvoorstellingen van diegene die je slaat. Binnen zen
mag alleen diegene die de titel ‘Junko’ hebben de kyosaku hanteren. Tijdens mijn verblijf in
het klooster vroeg Tangen Roshi of ik voor hem een Kyosaku wilde maken en zoals gebruikelijk
werd de eerste afgekeurd en werd aan mij geschonken, maar niet alvorens Tangen Roshi hem
gekalligrafeerd had en hem een naam gegeven had. Hij zei dat het een Kyosaku Gomei was
(kyosaku met een naam)

Manjusri’s
zwaard

Die gene die ik nu gemaakt heb, heb ik gekalligrafeerd met de tekst ‘Vijf (berg)pieken’ en word
in verband gebracht met de berg ‘Sumeru’, wat terug gaat tot het vroegste boeddhisme.
De vijf pieken verwijzen ook naar de vijf delen van een stupa, aarde, water, vuur, lucht en de zon
voor wijsheid. Maar ook de vijf skandhas, de 5 voorschriften (pañca-sila) staan symbool voor de
vijf pieken van Sumaru. Elke stupa, pagode en veel mandala’s zijn afspiegelingen van de berg
Sumeru die beschouwt word al het centrum de wereld en van het universum.
Sumeru wordt in boeddhistische teksten.vaak gebruikt als een vergelijking voor grootte stabiliteit.
Sumeru zou de vorm hebben van een zandloper hebben wat duid op evenwicht, balans.
Dit is precies wat we van zazen verwachten, grote stabiliteit, zitten als een berg en de waan
doorklieven. Ik heb van de goudenregen ook een Chashaku Gomei gemaakt, een theelepeltje
voor de theeceremonie, die uiteraard de naam ‘Goudenregen’ draagt.
Maar het valt niet mee om met een kettingzaag een theelepeltje te maken.

Nyoi in wording

chashaku gomei

De nieuwe kyosaku
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