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De'I;otusviiver:is een'initiatief van vier deelnemers van de Kanzeon Sangha,Den [Iaag; waar ongeveer
aan zijn: eigen ontwi*ANi; Ue-

vijftig mensqn geregeld mediLren (of l'zitten-). Iedereen werkt: daar

wustwordingofzetrszoietp.grootsa1s].,verlichdng,,.,...,...i

We hebben gekozen voor de naam de Lotusuiiier omdat, hoewel,, onze omgeving vaakiveel:wei lii:kt
:::o,!49:iromgeving,,v,'q?F,,veel,lryeg,:lrjk
kan vormgn voor de groei:van mee'
jaren
helderheid, waar de lotusbloem al duizenden
een symbool van
an ls,
een'stimu
is. De Lotusvijver wil een'stimu-

lansiijnvoordezeontwikkeling.E...,,,,,,,,

De eerste plons
e Lotusvijver is een
onaftankelijk blad.

per se stroken met onze zenschool. Je kunt daarbij den-

Omdat alle redactieleden mediteren bij de Kanzeon Sangha Den Haag zal
logischerwijs veel kopij ver-

ken aan onderwerpen als
New Age-muziek, danstherapie, een kijkje in Oibibio
en andere zaken. Het is de

band houden met deze groep,
hoewel we (op den duur) ook

bedoeling dat de Lotusvijver
wordt volgeschreven door de
zitters zelf, de leken dus. De
vijver lag er eerst met een

andere zitters, Boeddhisten
en geinteresseerden willen
aanspreken. We willen veel
ruimte vrljmaken voor jouw
ervaringen en die van je me-

dezitters.

Die

ervaringen
alle Boed-

behoeven niet
dhistisch van grondslag te
zijn zodat ook ruimte bestaat
voor onderwerpen die niet

roerloos en strak oppervlak
bij. De eerste steendes hebben we er nu ingegooid en de
rimpels breiden zich over het
oppervlak uit. Nu nog op vier
kantjes en in een oplage van

150 stuks,

in de toekomst

mogelijk meer.

Om de interesse voor een
dergelijk blad te peilen vragen we jullie de enquOte op
het middenblad in te vullen
en op te sturen naar het redactieadres of in de redactiebus te stoppen aan de Frankenslag 342. Stukjes, tekeningen en ideeen voor het
volgende nummer van de
Lotusvijver zijn daar ook van
harte welkom. Wij hopen dat
er bij jullie ook de behoefte
bestaat om een steentje over
het oppervlak van de vijver
te laten scheren.S

Zen en gezin
Een Zenmoeder vertelt
at??

Ik zit ook

Iets

schrijven

in de redactie?

over zen? Ja, jeetje...!

Zo begint het en nu zit ik
hier met m'n handen in

het haar want vanavond
(weer te laat begonnen)
moet m'n stukje voor de
Lotusvijver af zijn. Op de
stoep van de Frankenslag,

na een avond bij

Kees,

gaat het vrijblijvend over
zen kletsen me makkelijk

selijk zenuwachtig was voor
het grote gebeuren. Toen het
grote moment aanbrak nam
ik afscheid van de familie
met een schuldgevoel alsof
ik ze in de steek liet. Daar

had ik de daaropvolgende
sesshin's geen last meer
van. Ik voelde toen nog
duidelijker dat mijn gaan
naar een sessfrlre ook investeren is in het gezin.
In de trein zat ik samen met
iemand die al eens sesshin

af. Maar het nu concreet
op papier zetten is weer

gedaan had. Toch was hij
ook weer zenuwachtig zodat
we dat nu samen konden

een heel ander verhaal,

zijn. Aangekomen op

IIELEN PELDER

Waar moet ik het over heb-

ben? Wie is nu geihteresseerd in mijn persoonlijke
ervaringen? Sjoerd gaf advies: "Zen en het gezin". Ja,
dat lijkt me een leuke rode
draad die ongetwijfeld ook
niet te vermijden is als je
zen doet met drie kindertjes.
Wat me leuk lijkt is iets te
schrijven over sesshin en
hoe dat in z'n werk gaat.
Toen ik tegen m'n eerste
sesshin zat ann te hikken,
heb ik eindeloos een vriendin uitgehoord over hoe en
wat en ik merkte dat ik vre-

:,,

de

Tiltenberg, gingen we gelijk

,

naar de kapel om een
plaatsje uit te zoeken waar
we de eerstkomende dagen
zouden doorbrengen. Er
hing een bijzondere sfeer op
de Tiltenberg. De grote
zuilen in de spaarzaam verlichte kapel, de Boeddha die

onder een houten kruis zit
waar Jezus aal hangt. De
verse bloemen, de Jikido die
aan het inroffelen en bellen
is, en nog wat laatste instructies krijgt. De eindelozE) zorgvuldig geschikte
rijen kussens met zabutaw
eronder. De ingewijden die

druk doende heen en weer
lopen en nog van alles regelen. Oh, wat spannend.
Sesshin is nog niet begonnen, maar ik rooi het nu niet
meer met dit artikel. Het is

23:00 uur, de dierentuin

(konijn, chinchilla

en

dwerghamsters) moet nog
eten. Na de huishoudelijke
beslommeringen, de kinderen die mee kwamen spelen
vanmiddag, de vriendin die
bleef eten, de bedden, wc's,
kerstkaarten, boodschappen
en ook nog drie keer zitten
bij Kees, heb ik het gehad
voor vandaag. Maar ik wil
graag schrijven over zen en
sesshin, ondanks het
'gekkenhuishouden'. Ik wil
schrijven over hoe zen stilletjes veranderingen in m'n

leven brengl, hoe sesshin
me dicht bij mezelf brengt
(zou daar ergens die Boeddhanatuur zijn waar ze het
altijd over hebben?). Hoe
iedere keer weer m'n koan
met het afixaswater het putje

in verdwijnt. Enfin, dit is de
eerste en zeker niet de laatste Lotusvijver. De volgende keer ga ik gewoon weer
een poging wagen. &

, nderdrukken van ,pijn:#efkt,niet,,
,

gebletendat:het
ofr PersonalityandSocialPsychologtip
Uit,onderzoek, gepubliceerd inhetJournal
,,1 |
:
ontwijken van p[jn niet werkt Drie groepen mensen werrl gevraagd:hun:hand,in,k6ud watertelhou-,
den: De eerste groep kreeg de opdracht aan de inrichting Van hun,kamer,,te denken;(afleidihg), de ,,,,,

drie groepen bleken een gelijke pijntolerantie te hebben- Echter, brj,,,het volgendb:experiment waarbij
een onschuldige sensatie werd gecre6erd bleek de "onderdrukkinpgroep" dit als enige enigszins
pijnlijk te ervaren. Onderdrukking maakt bang. E

,

de

januan "1995

lotusvijver

Luisteren!
Filter
Nu de noodzaak van communicatie steeds duidelijker wordt, is het misschien
tijd om eens te kijken hoe
we daar zelf mee omgaan.
Een van de belangrijkste
communicatievormen is
nog steeds het gesproken
woord. Vandaar dat goed

luisteren ook voor

ons

cruciaal is,
SJoERD WIARDA

e kennen het
allemaal wel, we

zien

iemands

mond bewegen en we merken dat er allerlei woorden
in onze oren terecht komen,
maar luisteren... nee, niet
echt. Hoewel zulke situaties
v€rvelend kunnen zijn, kan
het erger; we kunnen zelfs
dingen horen die niet zijn
gezegd.

We denken al snel dat er
van ons wordt verwacht
overal een mening over te
hebben. Dit heeft vaak tot
gevolg dat we tijdens het
luisteren zoeken naar elementen waar we het wel of
juist niet mee eens zijn. Of
we zijn al bezig met het
formuleren van een antwoord. Het gevolg is dat we
veel details, en helaas ook
vaak de boodschap zelf,
m

issen.

Daar komt bij dat wat we
normaal gesproken luisteren
noemen, bijna altijd filtreren
is. Het is goed ons te realiseren dat wat we opvangen

(lees: binnenlaten) altijd
gekleurd is door ons filter
dat bestaat uit onze ideeEn
over de werkelijkheid. Ats
we een bepaalde reactie
opvallend vaak tegenkomen
ligt dat waarschijnlijk aan
ons eigen filter. Met andere
woorden: we horen wat we
willen horen. Om te onderzoeken of we goed kunaen
luisteren, kunnen we een
oefening doen: we nemen
iemand in gedachten met
wie we van mening versohillen. Als we niet tenminste
een punt op kunnen noemen

waar hij of zij gelijk heeft,
dan hebben we waarschijn-

hjk niet

geluisterd.

De

communicatie beperkte zich

dan waarschijnlijk tot het
registreren van verschillen.
Het is namelijk vrij onwaarschijnlijk dat er niets te

dat we doorhebben dat ons
beeld niet overeenkomt met
wat onze omgeving ons wil
vertellen.
Hoe kunnen we hierin verandering aanbrengen? Door
ons bewust te worden van
ons eigen filter nemen we
de basis weg voor veel misverstanden. Daarom is het
een goede zaak, al vergt het
wel veel moed, om te proberen onze vooroordelen los te
laten en een gesprek met
een onbevangen houding te
beginnen. We zullen tot
verrassende resultaten komen.

Methode
Onbevooroordeeld luisteren
is een van de moeilijkste
aspectfl van communicatie.
Gelukkig is er een methode
om deze kwaliteit te ont-

wikkelen. Detn Eaat als
volgt: zit stil en luister!
Probeer hierbij aandachtig,
open, onbevangen en alert te
blijven. Da's alles, heel

zeggen is voor het standpunt
van de ander.

praktisch en heel doeltreffend. Iets voorjou?

Al met al redenen te over
voor het mislukken van

Bovenstaand artikel is (in
enigszins aangepaste vorm)
verschenen in " Met Name"
(het weekblad van het Mi-

communicatie. En helaas is

hier ook regelmatig sprake
van; de krant levert dagelijks de bewijzen van de
gevolgen. Dit alles is ook de
reden dat veranderingen zo
moeilijk worden opgemerkt;
het kost een hele tijd voor-

nisterie van Landbouw,
Natuurbeheer en Yisserij).
&
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