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Dharma-nieuws
Nlederland krijgt
er een zenmeester

bij
egin van dit jaar
heeft Genpo Sensei
aangekondigd dat hij
Anton Tenkei Kop-

pens, een van a1n eerste

leerlingen, tijdens de sesshin
die in januari op Ameland
zal gaar. plaaBvinden sy'li&o,

transmissie, zal geven. Anton
woont (voor zover je daarr"an
kan spreken bij een zen-

monnik) in het Kanzeon Zen
Certrum in Salt Lake City.
Hij is voorlopig niet van plan
zich in Nederland te vesti

Nederland krijgt
er (nog) een zen-

meester bij
egin van dit jaar
heeft Genpo Sensei

aan Nico Sojun Ty-
deman hoshi gege-

ven. Een leraar geeft een

student hoshi als aankondi-
ging dat hij, nog in dit leven,
shiho, zal ontvangen. Nico
staat aan het hooftl van de

Kanzeon Sangha Ne.derland

en wil voorlopig niet als

Sensei worden aangespro-
ken. S

de Lotusvijver komt naar je toe!

...als je een abonnement neemt, tenminste.
Ook de Lotusvijver kan niet leven van liefde en lucht alleen. Om tot
bloei te komen is, naast jouw tekstuele bijdrage, jouw danatie nood-
zakelijk Anders valt de Lotuwijver droog. Dat mag toch niet gebeu-

ren met het enige echte Kikkerbad voor Bodhisattva's?
Vis niet achter het net en maak f 16r- of meer over op gironummer
6863410 t.n.i. de Lotuwijver te Delft.
Je bent dan verzekerd van vier boeiende afleveringen van de Lotirs-
viiver in 1996. ll
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Realizing our True Nature
Questions and Answers with Taizan Maezumi Roshi

oshi, what do we
mcan by one's
"tflte nalure?t'

Let us think about what
one's 'true nature" means.

In our case, practicing
together, we may say it is
a synonym of 'Buddha
nature." And this'Buddha
nature" or 'true nature" of
oneself is explained using
such terms as: 'briginal
self," 'briginal face" or
'Mind," sometimes as

'Muji,"'the cypress tree
in the garden,"'thusness"
or 'teality;" each accord-
ing to the context of the
doctrine or the teachings.

When we consider this
true nature as the Buddha
nature, it will clarify our
understanding to observe
the Buddha nature from
three different stand-
points. The first one is

called 'Shoin Ryoin', the
Buddha nature inherent in
all beings, whether en-

lightened or not, The next
one is 'Ryoin Bussho', the
Buddha nature which is
manifested when one be-
gins to practice the
Dharma. And the last one
is 'Enin Bussho', the
Buddha nature ofone who
has attained enlighten-
ment.

Making a simple analogy,
the 'Shoin Ryoin' is like
gold which is in the
ground. Regardless of
whether or not people
realize it, there is gold
underground. The second
one, 'Ryoin Bussho', is
the Buddha nature by
virtue -of which we are

able to recognize where
and how to extract the
gold. The third one, 'Enin
Bussho', is like whatever
tools you use to take the
gold out and get it into
your hands.

an everyone real-
ize this "true
nature? "

In connection with tlus
analogy, v/e may under-
stand that all of us have
the Buddha nature, or
rather, we are nothing but
the Buddha nature. Yet, if
we don't become aware
that we already have the
gold in our hands, we
cannot be satisfied until
we do have it. In order to
have it, we have to do
something to get it. If
anyone wants to have gold
in his hands without mak-
ing any effort to get it, he

simply can't have it. In
order to realize one's
Buddha nature, if one
doesn't do anything in
order to realize it, it will
be impossible to have it.
On the contrary, if some-
one really wishes to do it,
she will get it done sooner
or later.
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ow is il thor
some peolle
wontt realize
it?

Using the analogy, every-
body knows that gold is

someplace in the ground;
in some places there is
gold, and in other places

there is not. If we dig h
the wrong place, it's in
vairq regardless of how
hard we try. So in order to
realize this Buddha nature,
we have to have the right
means and the right direc-
tion in which to pursue
our efforts to find the
gold.

hat would be
the ight rli-
rection?

Let's reflect upon the
words of Dogen Zenji: "lt
is not a matter of being
smart or dull, well-learned
or foolish, but if one prac-
tices wholeheartedly to
find out what the Way is,

that is nothing but the
accomplishment of the
way."

The point is this: straight-
forward whole-
heartedness in accord with
one's practice. These fa-
mous words of Dogen
Zenji, "Isshiki ino bendo"
, mean "To practice the
Way with whole-
heartedness," or "To be-
come one with whatever
you do." In other words,
'to become one is the key.
When you really become
one with whatever you do,

that is the realization of
the Way'

So that whether everyone
realizes his true nature or
not is dependent on the
individual. Even being
lazy and not doing any-
thing still is nothing but
the Buddha nature. That is

to say, one has gold and

yet he does not think so.

So he simply does not
realize his own nature.

There is a famous analogy
by the B,uddha: A very
poor man had a friend
who was very rich. One

time they met together,
had a few drinks, and

eve-ntually the poor'man
fell asleep. Looking at this
poor man, the rich man
felt sorry for him, and,
without letting him know,
slipped a precious jewel

into his garment. After
parting from his rich
friend, the poor man re-
turned to his life as a beg-
gar without knowing he

had that precious jewel.
A-fter some time, they met
again, and the rich man
was surprised and asked
him, "I gave you that

jewel. Why did you not
use it to make your Efe

comfortable. And the poor
man said, "No, you never
gave me anything!" So the
rich friend reached into
the garment where he put
the jewel, took it out, and
showed it to him.

haslrr'. how can we

Kx,Yl*,,*!II
practice better?

This is a very fundamental
thing. Faith is a very fun-
damental, very important
matter in life. To
strengthen our faith is
almost always a synonym
for bettering our practice.

When we have fait[ it is
necessary to examine in
what we put our faith. We
have a proverb, "To be-
lieve in the head of a

dried, dead sardine has

power to chase away evil
spirits." As a matter of
fact, we believe in all sorts
ofdifferent things: such as

money, fame, ideas,
thoughts, ideologies,
emotions and feelings. In
order to practice better,
we must have our faith in
the right way.

What is the right way? It
is to put our faith in what-
ever the Buddha and the
Patriarchs say, to put our-
selves wholeheartedly into
it and practice diligently.
So, regarding the right
direction, have strong
faith in yourself, in the
fact that your life is itself
nothing but Buddha na-_
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ture. To have strong faith
in this fact and to practice
in accordance with what
the Buddha and the Patri-
archs say, leads us to bet-
ter practice and strength-
ens our faith.

It is also important to re-
new our vows from time
to time and to encourage
ourselves to accomplish
further. By doing so, we

can strengthen our faitlq
and this faitlr, again,
strengthens our practice.

It is like a circle. First,
'Hosshin', raise the
Bodhi-mind or seek for
realization, second,
'Shugyo', practice; third,
'Bodhi', attainment of
realization; fourth,
'Nehan', Nirvana. In the
state of Nirvana lies the

Bodhi-mind, then agun
practice, then attainment,
then Nirvan4 spiraling
ever upward. Dogen Zenji
said that our practice is
like a spiral comprising
these four strands.

So let us practice well
together and strengthen
our faith.



Een vluchtig vleugie wierook
Buigingen horen bij zen.

Maar voor mijn westerse
knie€n waren die buigingen
niet zo maar vanzelfspre-
kend.

MrcmlOrrrmrsN

Gek gevoel toch. Voor wre

buig ik eigenlijk? En waar-
om? De eerste keer dat ik
drie volle buigingen maakte
dacht ik daar overigens niet
over na. Het was nog te
nieuw. Mijn knie€n vouwden
zich gehoorzaam en mijn
handen schoven volautoma-
tisch langs mijn oren. Alsof
ik nooit anders had gedaan.

Het leek even alsof in de

vezels van mijn lichaam
herinneringen zaten die mij
persoonlijk niet bekend wa-
ren. Later kwamen de vra-
gen. Net zo goed als dat ik
me soms af zit te vragen wat
al die plooien, ringen en

banden in die slabbetjes
(rahtsu's) allemaal te
betekenen hebben, zo
waag ik me af wat dat
buigen voor betekenis
heeft (ik ben ongenees-
lijk nizuwsgierig en zoek
overal een "betekenis"
achter).
Dus ik woeg op een

maandagavond "Kees,
wat hebben die buigin-
gen voor betekenis"?
Kees anfivoordde met
zijn gebruikelijke weder-
vraag: "Voor wie buig je
dan"? Antwoord: "Voor
de Boeddha toch"?
Vraag van Kees: "En
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wat is de Boeddha?" Diepe
' stilte. Wat moet het ant-

woord zijn? Mijn ervaring is
dat mijn antwoorden meestal

zeer doordacht en dus ver-
keerd zijn.
Na korte tijd leverde Kees

zelf het antwoord: "Er is
helemaal geen Boeddha" dus

waar buig je voor"?
Voor niets en dus voor alles.

Fijn, nu weet ik dus nog
niks.
Toch heb ik ooit ddn buiging
gemaakt waarbij ik daar iets

van voelen kon. Dat was

toen ik Shoben deed,. De
ceremonie waalmee eetr

meester een leerling aan

vaard-
Ceremonie is eerr groot
woord er voor. Alleen de

Meester en de leerling zijn
aaawezig en je staat als het

ware zo weer buiter. Het hoe

en waarom van mijn waag
om leerling te mogen worden

doen niet ter z.ake. Maar het
gevolg was dat ik tijdens een

Sesshin op de Tiltenberg in
de daisan kamer van Sensei

terecht kuam op het kussen-
tje recht tegen over haar. De
kleine ceremonie doet er
eigenlijk ook niet toe. Hoe
dat precies ging kan ik me

zelfs niet meer helemaal
herirureren. Wat mijn geheu-

gur overheerst is die ene

buiging. Een volle buigurg
voor Sensei, die recht tegen-
over mij zat met achter haar
het kleine Boeddhabeeld. Zij
maakte gelijk met mij e.en

volle buiging terug. Ik boog
voor haar, en in haar de

Boeddha, en in haar mijzelf
en in mijzelf haar en de

Boeddha weerom. Het voelde
als een Drosteblikje maar
dan emotioneler.
Misschien dat een verlich-
tingservaring niet meer hoeft
te zijn dan volledig eenheid

' ervareu met Sensei. Ik
weet het niet. Ik weet
wel dat ik dat nog niet
ervaren 5a6. eggnszins.
Maar die ene buiging
rook er als het ware
naar. Alsof ik even een

vluchtig vleugje wierook
rook. Geen buiging
daama is ooit meer zo
geweest. En geen bui-
ging daama is ooit meer
geweest als daarvoor.
s
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Tijdens de eerste ochtendzit,
drie periodes zitten en twee
keer kinhin, heeft de duistere
ochtendschemer, onder bege-
leiding van merelgezang en
andere vogelgeluiden, plaits
gemaakt voor zacht ochtend-
licht.
Ook de wereld die zo ver
weg lijkt, begint wakker te
worden, de eerste auto's
rijden over de weg.
Als de gong de laatste perio-
de van zitten ten einde slaat,
wordt het'terse of the kesa"
gezongen

Het was voor mij, toen ik dit
voor het e€rst meernaakt€,
een ingewikkeld tosters- eu
bellengebeuren. Een gong
hier, een belletje daar, om-
draaien, kleine buiging, wie-
rook wordt aangestokem,

buigen voor Sensei, buigen
voor Boeddln en dan wordt
ineens 'prepare for service"
geroepen. Wacht eens, bete-
kent dit dat we gaan ontbij-
ten? Nee, het betekende een
ander ple{e opzoeken, an-
ders zitten en iemand 'trit 't
publiek" gaat iets zeggen.
Een zltart boekje met
vreemde teksten wordt rond-
gedeeld; het soetraboelde.
Dit boekje kwam me bekend
voor uit een weekend medite-
ren in Amsterdam. Die ene

t'Prepare for seryice"
uit ' t publiek, nu weet ik dat
dat de Ino, vooruarger, is-
begint teksten te reciteren en
met de soetra valt iedereen
in. Het is soms even zoeken
waar je zijn moet in het
boekje, maar je kan aldd
even spieken brj je buurman
of -vrouw (er zijn trouwens
hEel wat mensen die deze
klankensymfonieen uit hun
hooftl kennen, ongelofelijk).
Achterafkan ik zeggen dat ik
me erg door de !,,roep, de

sangha, gesteund voelde in
de 'inwijding der rituelen"
(waar er eigenlijk maar rela-
tief weinig van zijn).
De sangha zat daar als een
groot sterk zwart blok, dat
deed wat er gedaan moest
worden. Als beginneling kon
ik langzaam aan meedoen.
Als ik een vers niet kende of
de soetra niet kon vinden,
hield ik gewoou m'n mond
en was dat ook goed.

Na de laatste buiging naar
elkaar was de eerste och-
tendzit echt ten einde en
verlieten we de zendo om te
posten voor de deur van de
entzaal.
Op de een of andere manier
smaakt eten tijdens sesshin
extra lekker (uitzonderingen
daargelaten). Zou dat komen
omdat ik, altijd zorgurd voor
drie kindertjes, me nu niet
eens bezig hoef te houden
met wat er op tafel komt?
En wat uiteraard ook het
eten ten goede komt is het
feit dat je veel bewuster eet
en je niet laat afleiden door
tafelpraat. Al was dat wel
even wennerL met z'n zessen

aan tafel zitten en niemand
die wat zegt!
Nu, enkele sesshins later,
kan ik die stilte reuze waar-
deren en heb het prima naar
m'n zin samen met m'n
bordje en m'n servet.
Na het .eten even op het
rooster kijken, dat in de qang

hangt. Om 9:30 workneeting
en samu. llalftien, een grots
kring van gezichten in de
koffiekamer. Er worden wat
huishoudelijke opmerkingen
gemaakt en nieuwelingen
kijgen een huishoudelijke
taak voor het samu-uurtje
toegewezen. Nadat een ieder
nog kans heeft gekregen-voor
wagen en mededeliage4
wordt dit kringgebeuren
afgesloten met een buigtng
en begint een ieder met zijn
taak. Mijn taak was het hel-
pen in de keuken. Eindeloze
hoeveelhedea wortels raspen,
prei sniiden, peterselie en
kuoflook hakken. Ook met
samu wordt je geacht niet te
prateq alleen het hoogst
noodzakelijke zoals 'tvaar is
een scherp mes?" of 'blle
wortels raspen?" en zeer
belangrijk'trvat eten we van-
daag?'i Terudjl we zo in de

keuken staan, wordt ook
overal om ons heen gewerkt.
Tafels gedekt, w'c's err dou-
ches gepoetst, zendo gestoft,
gangen gezogen. In 66n uur
tijd worden de meeste prakti-
sche zaken geklaard die zo'n
samenzijn van ongetr'eer zes-
tig mensen mst zich mee-
brengt. Ik zou wel willen dat
mijn huishouden zo ge-
smeerd liep. *



I{ELENE HIIBERT VAN
BLIENBURGH

Na jaren 'zitten' broeden op
schrandere opmerkingen en

belerende antwoorden op de

vragen v;ul mijn medezrtters
vroeg Kees of ik nog ver-
der/dieper wilde gaan met mijn
Zen-training. Het lag ratuur-
Iijk in de lijn der verwachtin-
gen dat ik daar Ja" op zou
zeggen, aangezien Kees *.ist
hoe hebberig en eerarchtig ik
was.
Nou, de poppen aan het dan-
sen zeg. Kees zei na mijn po-
sitieve antwoord, dat ik een
jaar mijn mond moest houden
in de Zendo, in de kleed ka-
mer, op de trap en in de hele
Frankenslag. Nog nooit had ik
een traan gelaten in de Zetdo,
maar na zijn voorstel schoten
ze mij in de ogen. Ik deed ver-
dorie toch alleen maar mijn
best.

Woest was ik en heb subiet
, Nico Tydeman opgebeld met
de mededeling dat Kees gek
geworden was. Nico woeg of
ik soms reuze lastig was, zat
ik soms slim te zeuren in de

Zendo? Al gauw had ik hem
doordrongen van mijn nobele
strevingen.

Zeuren is zilver...
Ik naar Amsterdam, gelijk een

hele dag, want alles was beter
dan stommetje spelen bij Kees.
Dat viel tegen zeg! Ik kreeg al
bij de tweede sessie barstende
migraine en tot overmaat van
ramp kwam Kees tijdens de

lunch pauze binnen en ging in
een hoek soep zitten eten. Hij
zei boe nog ba, keek niet eens

in mijn richting, terwijl ik op
de bank lag te creperen. Nico
zei nog ja, ja Zen is pijnlil'(
maar liet mij een half uur eer-
der naar huis gaan.

Nu twee maanden later kan ik
Kees wel zoenen. Eigenlijk is
zwijgen heerlijk en tevens hoef
ik niet steeds als een dolle
'zitten' te denken als voorbe-
reiding op een spitsvondig
debat. Ladingen energie houd
ik eraan over en dat geeft pas

ruimte. Ik voel me veel meer
deel van het geheel en als bij-
produkt van mijn zwijgplicht
praat ik over het algemeen veel

'minder. Met als gevolg dat
oorzaak en dus gwolg positie-
ver verlopen. Mensen en din-
ger vragen nu mijn aandacht
en ik heb de tijd en de ruimte
om er mindful op te reageren.
Sterker nog, half september
begin ik op aanuaag een

meditatiegroep in Wassenaar

en Kees bood aan mij ermee te
helpen.
Ik heb ontdekt door schade en
schande en vele dure lessen,

dat praten vaak niks anders is
dan oeverloos zeuren. Zwijgen
was voor mij niet het einde,

maar een waardevol begin.



JOB RYUNENVAN DANSK.

Op 22 mei 1994 heb ik j*ai
gedaan en werd daannee for-
meel boeddhist . Zo'r *ap rst je
ni* mmaar natuurlijb daar
groei je larryAan. naar toe. Ik
heb drie i vierjaar
en een piur sesshins mee-
gemaakt voor ik zover

was. Mijn interesse voor
zen besond al veel lango,
rnaar toen hield ik me meer
rationeel met zen be?rg.

Dat vord ik op een goed

momeff niet genoeg en
toen ben ik ook zazffi giaul
dosr. Nu zie ik dat het
lean en besnrderqr wn
zen eigenlijk niet met zen
bezig zijn is. HetmeditereNr
heeft mij veel duidelijk
genraalc over de dislrar-
monie tussen wat er in m'n
gp€$ zn en wat er aan
gevoelens uit m'n lichaam
omhoog komt. Die duide-
lijkheid gaf mij een intui-
tief vertrouwen dat mij
mar jukai heeft geleid.

Voor de uiteindelijke be-
slissing heb ik eclrter nog
veel nagedacht. Ik vqrd
het toch een beetje vreernd,
E€xr nuchter deokerde
ingenieur die zich bekeert
tot het zen-boeddhimre.
Tijders de cerernonie werd
door mijn zenmeester €en
ralwsu om m'n nek gehangar.
Deze rakusu moest ik zelf en

met de hand naaien. Moeder lief
aankijken was er deze l<e€r niet
bij. Mlin geduld is aardig op de

proefgesteld vooral bij het vele

rig wierook brandde. Na enkele
gebeden reinigde Genpo onze
geest door rnet eerl demstalde
uxater over ons hoofd te srfken.
Daarna was ik dus rein genoeg

om de voorschriften te ontvafl-
gen. Daarvoor maa}fen we eerst

nog buigingen voon Maezumr
Roshi (de leraar van Genpo), de

zenrneesters voor hern in de

hierarchische lij4 de patriarchen
en onze ouders. Het buigen roor
m'n ouders was wel tret meest

emotionele lan de hele cercmo-

nie. Wat voor aanmerkingen ik
ook op mijn ouders mag
hebben gehad ik was hen

toen diep dankbaar votr wat
zij mij gegeven hebbe,n. Als
ik anderen voor hun ouders
zie buigen wor& il< daar

zeer stil van. Ook bij larere
jukai-cerenronies. Voor je
ouders buigem. als dankbe-
tuigmg is niet vmr iedereen

eenvurdig. Tijdens de cerc-

monie vloeid@ dan mk de

nodige traneu. Na dit erno
tionele purt volgen een grwt
aantal buiginga voor aI de

voorschriften. [Iet leek soms

meer op een gynrrastiekles
dan op een cerernonie. Ter-
wijl ik met betraande ogsn
boven esr v/isrool$cheel
hirg, deed Genpo mij de

ralosu om. Daa$ii gaf hij
mij een nizuwe naam. De
dharnra{aam Ryunen, M-
geur betekent'buigzaar4
onbrcekbaar als een wilg'i
Een prachtige naam die iets

van mijn karalder onthuh.
Waar jukai voor staat is
volguu mij vmr iedereen

weer anders. Rationeel zoek
je toevlucht bij de boeddha
maar wat hef gevoelsmatig bef€-

kent is voor iedereen weer an-

ders.

Jukai: buigen voor je ouders

uithalen van stuklcn die niet
goed bleken te zijn. De eigenlijke
ceremonie was een indnrlopek-
kende gebeurtenis. Met z'n
vieren kwam€n we de zendo in
en bogen voor Ganpo, onze zut-
leraar. We knielden voor het
kleine altaar{e waarcp weelde-

t0
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(lngezonden mededclingen)

KANZEON SANGHA NEDERLAND
Secretariaat: Kraijenhffitraat 151, 1018 RG Amsterdam; tel. 020-62f6493
ABN/AMRO 44 .89.52.97 1 - Postgiro 2040042

Wekelijkse zazen-bi.ieenkomsten
Amsterdam: Kanzeon Zen Centrum: di 20-22 u. do 20-22
ui Enschede: ma 20-22.30 u o.l.v. Toon Fugers, De Wonne,
Noorderhalen 25, tel.053-323102; Den Haag: wo 2l-23 u;
vr9.3Gl2 u o.l.v. Kees van de Bunt, Frankenslag 342, tel.
070-3504601; Hoorn: ma en di 20-22 u o.l.v Dirk
Beemster, tel. 02290-17855; Leiden: wo 20-22.15 u o.l.v.
Jos Luyben, Charlotte de Bourbonhof 11,tel. O7l-22O352:
N[imegen: wo 17.30-19 u; inl. Henk Hesselman, tet. 080-
225418, en do 19.30-21.30 u, Dagkapel Dominicuskerk
o.l.v. Frans Kampshoff (tel. 080-581507); Rotterdam: ma
18.30-20 u / 20.15-22.15 u o.l.v. Nico Tydeman en Gretha
Aerts; inl. Fransje Bonebakker, rel. 01862-1366.

Kanzeon Zen Centrum Amsterdam
Kraijenhoffstraat 15l, l0l8 RG Amsterdam
rel. 020-6276493 / 6187922 - o.l.v. Nico Tydeman, Gretha
Aerts, Meirulert v.d. Heuvel
- Ochtend-zazen: ma t/m vr 8-9 u (gratis).

- Zazen-weekends: zalzo ?6-27 aug,28-29 okr (lO-17 u).
- Open avond Zen Centrum A'dam: ma 4 sept 20 u
(grcris). O.a. info over introductiecursus.
- Introductiecursus: I I sept t/m 6 nov (aier 25 sept);
8 maandagavonden (20-22 u) o.l.v. Meindert v.d Heuvel.
Opgave v66r I sept bij secretariaat.
- Zazenkai o.l.v. Genn0 Sensei: zalzo l8-19 nov.

- Boeddhistisch Studiecentrum:
- Algemene inleiding tot het boeddhisme: zo 8.22en29 okt,
zo 12 nov (14-16.30 u) o.l.v. Maurice Knegtel en Nico
Tydeman.
- Ddgens Uji, bespiegeling over vergankelijkheid
(Studieklas I): do 7 sept t/m 23 nov (niel28 sept en 26 okt)
o.l.v. Maurice Knegtel en Nico Tydeman.
- Meditatie en openheid: ma20.27 nov en I I dec (20 u).
Drie Dharmalezingen door Han de Wit.

Sesshin o.l.v. Genp0 Sensei (Tiltenberg): 22 sept
tlm 1 okt. Inlichtingen en opgave bij secretariaat.

Vriendenhring van de Korrzeon Sangha

themadag:

Erotiek en spiritualiteit...en zen?

Zijn erotiek en spiritualiteit shijdige begdppen? In het cbdstendom zoals w€ dat in het W€stem kennen is
dat veelal wel het gelal. Dat is voor veel modeme westerlhg€n aanleiding geweest zich te verdiepen in
die Aziatischg stromingen waar de erotischeervaring een prominente plaats heeft. De,rk aan de praktijk
van Bhagwan (Osho) of aan Taartra. In het zen-boeddhisme echter is het therna erotiek opvallend afwe-
zig. Besteden de westerse beoefenaars van f,et zen-boeddhisme wdl expliciet aandacht aau erotiek? Wat
betekent dit voor hun spirituele ervaring en hun dagelijla lwen?

Dit is het ttrema van de volgende bijeenkomst van de Vriendenkring var de Kanzeon Sangha. Sprekers
zijn Carla Verberk, oprichtster van hst Centrum voor Tantra en Intimiteit, Nico Tydeman, leider van het
Kanzeou Zen Centnrm in Amsterdam en Maurice Knegtel, leider van het Boeddhistisch Studiecentrum
van het Kanzeon Zen Centrum.

Datum
Tljd
Plaats
Opgave

Kosten
Betaling

Zondag l0 december
10:30 - l5:15
DenHaag
door v66i 30 rovember 1995 een briefl<aart te sturen met je traanx en adres aan:
Ios Luijben, Charlotte de Bourbonhof ll
23 16 GV Leiden, I 07 I - (5)220 352
/ 50,- inclusief lunch
Gironummer 5542 348 t.n.v. Kanzeon Sangha Nederland, Leiden
Na inschrijving ontvang je een routebeschrijving
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