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keraar onderzoekt hoe zij boeddhistische docenten kumren inzetten
voor meditatiecursussen in een

'leefstijltrainingscentrum'.

De

kem

Roshi.
Alweer een Nederlandse sensei.
Gefeliciteerd I

van het boeddhisme zou door deze

DAAR zIT IK MEE
Voor het eerst wordt het antwoord
op de waag-waar-een-Iezer-mee-zit
niet door Tenkei Roshi gegwen Hij
slaat zijn bijdrage aao de Lotusvijver deze keer wegens drukte over, als

varamita

aalrzet tot een andere benadering.

Hij wil
aan de

zo nu en dan wd een tekst
Lotuwijver levere& maar

niet meer in de vorm van een Yaste
rubriek De redactie beraadt zich op
de structurele invulling van 'Daa1 zit
il mee', en heeft voor deze keer Nico
Tydeman Sensei bereid gevonden
een vraag te beantwoorden. Wij danken intusseu Tenkei Roshi hartelijk
voor zijn j arenlange en hoogstaande
antwoorden op wagen van lezers.

KANzxoNPAD
Aborncrralrrtt|n

commerciEle koers van de koepelorganisatie. Steen des aanstoots is dat
de BUN met een ziektekostenverze-

Het Kanzeonpad is een pelgrimspad van zzoo lcn tussea Zen River

(Uithuizen, Groningen) en Ksanti
15 boeddhisysllsdige
tische centra. De
route(Beget, spanje) langs

beschrijving is verlcij gbaar op
www"lopenirutilte .nl. Het ped is
ook gedeeltdijk te lopen. Plan nuje
vakantie!

TRoUw
Het boeddhisme vulde injanuari
enige malen de kolommen van het

katern 'De Verdiqring' van Trouw.
Aan het woord komt tenslotte varamitra, voorzitte. *n ds 96eddhistische unie Nederland (IIJN). nij
reageert op de kritiek van 'Hassieke
boeddhisterf op de toenemende

verbinding met rnindfuIness-achtige
richtingen worden aangetast. De
term tocacolaboeddhismd valt.
is helemad niet vies van
commercie. 'Het boeddhisme staat
middenin de maatschappij. Laat
boeddhisten ook hier rustig een
weg zoekeL' De BUN gaat zeker niet
met iedere commercie in zee, maar
mindfulness ? De grondslag daarvan
ligt gewoon in het boeddhisme.

(Trowt , t6 jaruni zoog)
VoIKSKRANT
En in februari was daar een zaterdagkatem van De Volkskrant, waarin
drie Nederlandse boeddhisten worden geiinterviewd onder de titel: De

rust van niets meer moeten Martin
Hof (Tibetaans boeddhist), Wanda
Sluyter (zenboeddhist) en Jenneke
Blanlen (Boeddhistisch centrum
Haaglanden)vertellen over de rrurnier waarop zij hun oude oosterse
religie in Nederland in prakijk brengen. Het christendom is voor hen
nooit een alternatief geweest. Hof
vindt daarin te weinig respect voor
dieren en Slulrter teveel 'in steen gehouwen regeltjes'. Blanken ornarrrt
in het boeddhisme het ontbreken
van dogmds, de mogelijkheid om
zelfte ervaren wat bdangrijk is.
(volhskrant, 7februai zoog)

ZoMERNUl\,IMER
Dit nummer heeft zoals gebruikdijk
geen thema. We zijn gehed afhankdijk van jullie inbreng. Dus, ga
genrstje gang. De streefdatum voor
bijdragen is rmei zoo9.
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Dit lentenummer gaat over zitten. Gaat het daar niet altijd over in de Lotuwijver? Nee, dit nummer gaat over de kern van het zitten: waarom, hoe, wat denl
je te bereiken?
groot aantal ervaringsdeskundigen gevraagd iets op het
zetten,
en Andr6 van der Braak om daarop te reageren uit naam van
scherm te
'de kampioen van het zitten' Dogen.
wat blijk? Eigentij dse zitters hebben eigentijdse motieven.
We hebben een

Daar zit ik mee' staat ook in het teken van de zitvragen. Nico Tldeman neemt
een aantd wagen samen en geeft daarop treffende antwoorden.
'Links&Rechts'verschaft ons door diepgaand webonderzoek inzicht in de
geheimenvan'th e world's firstno-hassleuhra deeyt meditartonprogram', mudra's
en begeleidende muziek,
Deze Lotuwijver is Hein maar fij n. Lees ook de rubrieken die niet direct over

zitten gaan.
Wij vragenjullie daamaast speciale aandachtvoor de advertentie op p'
We hebben dringend nizuwe redacteuren nodig.
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Vraag
de gemiddetde zenstudent waarom

hijlzii zit,
en hij wringt
zich in
atlerlei bochten

om het V-woord
maar niet te noemen
(Andr6 van der Braak)
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Zazen als ritueel bij Dogen
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ln de beglntljd van zen in het Westen, de goede oude tijd van Alan Watts, D.T. Suzukl en
Phillp Kapleau. vas het tenminste nog duidelijh je deed zen om verlicht te worden. Zltten
an zazen yas een'schone' meditatietraining
waarmee je de doorbraak naar verlichting kon
reallseren, onaftrankelijk van rituelen en insti-

tuties. Zitten yas een spirituele technologie,
een weg naar bewustzfinsverruiming zonder

hij, en de rest van zijn leven benadrukte hij in zijn
zen- onderricht hoe belangrijk het is om die vragen
voortdurend te onderzoeken, en te probereu om een
antwoord daarop te formuleren, hoe onmogelijk dat
ook lijk. ]e kunt steeds andere antwoorden vinden,
zoals Josien, voor wie zazen 15 jaar lang een nuttige,
hygiEnische handeling was. Daarna ontdelte ze:
'Zitten bleek de stevige, frsieke structuur te vormen
voor een organisch mentad veranderingsproces.'

PoesPas.
RITUEEL
Maar kom daar nu nog maar eens om! Vraag de
gemiddelde zenstudent waarom hij lzij zit, enIlLJ
wringt zich in allerlei bochten om het V-woord
maar niet te noemen, De wagen'Waarom zit ik?' en
'Heeft zitten een bedoeling ?' worden door geen van

zitters in dit nummer beantwoord met het toch
voor de hand liegende antwoord Nou, vanwege
de

verlichting natuurlijkl' ttonica zegt het ronduit:
lSreven naar verlichting doe ik niet, dat is een
abstract concept dat verder geen rol voor me speelt.'
Anderen wagen zich er maar niet aan om hun motivatie voor zazen expliciet te maken Diana schrijft
dat ze diep van binnen w6dt dat zitten het beste is
dat ze kan doen (waarom eigenlijk?). 'Iedere dag een
half uur zitten moetje gewoon doen ' schrijft Kees
(waarom eigenlijk?).

Wat was nu Dogert's eigen antwoord? De korte
versie luidt: zazen is een ritueel ! Tjzu van den Berk

omschrijft een rirueel als niet zozeer een daad (die
altijd dodericht is)maar een handding, waarbij
het doel in die handeling zelfbesloten ligt' een in
scEne gezette qanbolische handeling. Er wordt geen
enkel resultaat beoogd: het moet dleen maar allemaal gebeuren, en precies op dezelfde voorgeschreven wijze. De handeling wordt zo'zinloos'mogelijk

uitgevoerd, om ruimte te scheppen voor iets anders.
Van den Berk pleit voor een herwaardering van
een dergelijk 'ritueel bewustzijri. Tegenwoorfig is

iedereen bezig met het verruimen en verhogen van
het bewustzijn. In het ritueel wordt het bewustzijn
juist beperk en bnschaddijk gemaakt', om nrimte
te maken voor instinctieve lrachten.

'Welnott ztr ts?'

'NespBrBr.r'

Voor Dogen was zazen natuurlij k wel vanwege
verlichting, anders had hij geen monnik hoeven

Voor Dogen is zazen geen methode om verlichting
te bereiken, uraar een ritueel waarin we de verlichting van de Boeddha 'naspelen (zoals in de mid-

te worden. De Tendaischool waarin hij opgoeide
ging er echter vanuit dat iedereen al oorspron-

kelijk verlicht is. De vragen 'waarom zit il?' en
'heeft zitten een bedoeling ?' kwelden hem daarom
onophoudelijk. Uiteindelijk trok hij naar China om
daar een antwoord op te vinden- Dat antwoord vond

deleeuwse mysteriespelen de kruisiging van Jezus

werd opgevoerd). Door onze door en door ffsieke
identificatie met de Boeddha en zijn verlichting,
komen er allerlei instinctieve krachten vrij die ons
transformeren op onbewust niveau. Dit heeft niets
te maken met een of andere Spirituele' inspanning die we verrichten: voor Dogen is zazen geen
spirituele maar een somatische prakijk. Het gaat er
niet zozeer om dat we eerr hoger geestdijk inzicht
bereiken, maar dat we ffsiologisch getransformeerd

worden.'
'

Deze visie op

meditatie van Dogen

lijk

erg op ilie van

het

Tibeaarue vajrryana (esoterisch boeddhisme). Daar wordt de
bmefenaar opgedragen om zich te identficererr met alle ei
boeddha's en bodhisattva s Hetlapans€ bo€dilhisme uit de
wan Dogen,

inchxiefDoger zelf, stond

ook erg

tijd

ondo in'rloed van

esoterisch boeddhisme, iets waar nog rnel onderzoek naar gedaan

moetwordeD-

...'..'.
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Boeddha's gaan we op het kussen voortdurend 'aan
Boeddha voorbij'.
Zazen gaat dus niet vooraf aan verlichting, maar
is de uitdrukking en belichaming daarvan. Dogen
op andere zenscholen die in zijn ogen
zazen benaderen als \,vachten op verlichtiug'. In de
Pali-canon lezen we de metafoor van de beoefening
als v1ot. Wanneer je eenmaal de andere oever hebt

is

kitisch

bereik, hoefje het vlot niet

op

je schouders mee

te nemen. Dogen keert het om: we moeten dat vlot
juist wel voortdurend met ons meedragen, als een

rituele herinnering en herbevestiging van de voortdurende realiteit van verlichting.
Het vlot van zazen brengt ons nergens naar toe,
maar houdt ons driivende temidden van het grote
mysterie waar ons leven uit bestaat. En net zods dat
voor rituelen in het algemeen geldt, gaat het er bij
zazen om dat we het zo 'zinloos' mogelijk uitvoeren,
ontdaan van iedere spfuituele bijbedoeliug, om op
die manier ruimte te maken voor iets dat veel groter
en onbwattelijker is dan we ons ooit zullen kunnen
voorstellen.
In zijn essay over zazen, Fukanzazengi, geeft Dogen
uitgebreide instructies over de voorbereiding en
lichaamshouding van zazen (zoals je dat bij een
ritueel zou doen). Hij waarschuwt er uitdrukkelijk
voor dat we niet moeten proberen om een Boeddha
te worden, en voegt er aan toe dat zazen iets heel
anders is dan leren mediteren.
ln zijn essay Bendoho (tvtodel om de weg aan te
gaan) geeft Dogen instructies voor hoe de monniken zich in de zendo moeten gedragen, Ze moeten
samen zazen beoefenen, en ophouden wanneer het
voor iedereen tij d is om te gaan slapen. Hij voegt
eraan toe, Je eigen ding doen heeft geenvoordeel:
anders dan anderen zijn is niet hoe wij het doen.'
Voor Dogen is zazen een gemeenschappelijk ritueel
dat je samen voltrekt, en geen individuele spirituele

prakijk.

Zazen is slechts een van de vele rituelen

waar de hde dagindeling uit bestaat, en verschilt
niet fundamenteel van thee drinken, tandenpoetsen,je gezicht wassen, en naar de WC gaan. Voor al
die activiteiten gedt Dogen net zulke nauwgezette
instructies als vo or zezen,

Zo 'zrrvroos' MocELUK urrYoEREN
Toch is er iets bijzonders aan het zitten op het kussen Zazen, zegt Dogen, is de fundamentele activiteit van alle Boeddha's, een activiteit die voortdurend vitaal en grenwerleggend is. Als actieve

Freddy schrijft over 'de kracht van het samen zitten
in absolute stilte. Daardoor ervaar ik soms een soort
opgaan in de totaliteit van het moment. En geloof ik
voorzichtig dat Kees gelijk heeft als hij zegt dat ook
ik Boeddha ben.' Met dat laatste zou Dogen het denk
ik helemaal eens zijn: door zazen kunnen we er meel
in gaan geloven dat ook wij, zelfs wij, Boeddha zijn.
Als dat geen verlichting is ...
Andr€uanderBraah

BlBLIOGRAFIE;
Dan tcighton, Z dzends dnBnactmentRitual, in.:
Steven Heine/Dale s. wright (edito rs), zmNtual,
Satdbs of Z m Buddhist Theory in Pr artice, Odord
University Press zoo8, pp. 167-184
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Een wearom-waag is lastig. Ik heb eens gehoord dat
je niet aan een kind mag vragen: \rraarom hebje dat
gedaan 7' omdat het kinderbrein dan in het zoeken
naar de reden op tilt kan slaan. Een kind beseft heel
goed dat er duizenden en misschien wel miljoenen
redenen zijn voor 6Cn actie. Een volwassen brein
is gewend om van a1 die redenen de meest directe

of de meest opmerkelijke oorzaak te pakken en te

presentereL

De opluchting dat

dit bestaat en in

elke plaats en tijd toegankelijk is
Jarenlang is mediteren voor mij iets geweest als
tanderpoetsen. Een doodgewone, nuttige, hygienische handeling. Alleen de frequentie verschilde. Een
verandering in mijn relatie tot het zitten kwam na
zo'n 15 jaar, met mijn eerste sesshin. Dat was andere
koek. Zitten bleek de stevige, ffsieke structuur te
vorrnen voor een organisch veranderingsproces.
Een groot vertrouwen in en
dankbaarheid voor deze vorm

knram op.

Zitten is mooi.

De

r,/{/erte,

zit-

tende silhouetten in de zendo
doen mij denken aan mensen

in de branding van de zee, bij
tegenlicht Alleen de menselijke
contouren zijn zichtbaar. De
stilte in de zendo is een andere
dan de stilte van een leeg huis of
de stilte van oordopjes. In een
door mensen gedrageu stilte
voel je de inspanning en het

plezier. Ik schrijf dit op Ameland, waar we met meer dan
3oo mensel een prachtige stilte

cre6ren, De ochtendzit, van zes
tot acht uul, is echt mooi.

Zitten leidt tot danlbaarheid voor de aanwezigheid
vanje medezitters. Het is leuk om zonder poespas
blij te zijn met je medemens. Jaren geleden kwam
ik een keer een man in een Haags restaurant tegen.
ik voelde dat ik hem echt goed kende, maar ik wist
zijn naam niet, zijn beroep niet en eigenlijk niets
van hem. Hij leek hetzelfde te denken, Het was een
beetje een wederzijds Alzheimer moment, tot we
beseften dat we elkaar kenden tan bij Kees'. Later
hoorde ik dat zijn naam Ruud was. Het is grappig
om mensen goed te kennen, zonder iets van ze te
weten. Het voelt vrij.

Uiteinddijk vind ik niet

een reden en niet een doel
om te zitten. Alleen de opluchting dat dit bestaat en
dat dit voor ieder die dat wil, in elke plaats en tijd,
toegankelijk is.

JosienMitchell-Pitk
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Sinds tienjaar beoefen ik de zenmeditatie bij de
Zergroep Rotterdam Kanzeon. V66r deze periode
had ik al enige ervaring met het mediteren, maar
dit was toch wel even heel anders . Ik was geinteresseerd geraak in het zenboeddhisme en was
benieuwd wat het mediteren mij zou brengen en
wat het met mij zou doen. In de beginperiode viel
het niet mee om twee maal z5 minuten in dezelfde
houding te zitten met als uitgangspunt de instructies van onze zenleraar Nico Tydeman: 'Zit met een
stevige basis op de grond, de houding niet veranderen, zit in het hier en nu, a1les wat er gebeurt is
welkom, er is dleen maar dit.'
Als hulpmiddel telde ik mijn ademhaling van r tot
en

met

10.

Inmiddels ben ik vertrouwd geraak met het regelmatig zitten en is het een belangrijk onderdeel van
mijn dagelijks bestaan. Het zitten is voor mij een
avontuur geworden, ik zie het als een ontdekkingsreis met en in mijzelf. Voordat ik ga zitten neem ik
mij voor dat alles wat er gebeurt tij dens het zitten
welkom is , het is zoals het is. Dat Hinkt allemaal
heel mooi, maar het valt niet mee om in die zin
wienddijkvoor j ezelf te zijn.Iedere zitperiode is
voor mij weer anders, aftunkelijk of ik a1leen mijn
ademlraling tel, mezelf concentreer op een koan, of
louter en alleen maar zit en mijzelf openstel voor
alles wat komt. Dit alles in het besef van het hier en
nu. Als mijn aandacht afdwaalt -en/of er komen

andere gedachten naar boven- dan heb ik daar geen
moeite meer rnee. Ik probeer dan weel terug te gaan
naar het tellen van mijn ademhaling, de concenEatie op de koan of het wiende$k loslaten van alle
gedachten die boven komen drijven. De lichamelijke
ervaring is ook heel verschillend, soms zit ik ongemakkelijk met pijn in mijn benen en een ademhalhg die niet tot rust wil komen. Als dit het geval is,
probeer ik er geen aandacht aan te schenken en te
accepteren dat dit het is wat er met mij gebeurt. Ook
is mijn erv-ariug dat de gedachten welke tijdens het
mediteren naar boven komen van heel verschillende

HeI va[t niet rnee om in die zin
vriendelijk voor jeze[f te zijn
aard zijn, zowel positief als negatief. Soms is het
boosheid en kwaadheid op bepaalde mensen en/of

situaties uit het heden ofverleden. Maar het kan ook
ontroering zijn, als ik mij concentreer op de naam
van mijn wouw of een andere dierbare uit mijn
omgeving. Zo komt ervanuit mijn dagelijks leven
van alles naar boven. Een aantd aspecten wil ik niet
altijd zien en accepteren. Inmiddels zie ik dit als een
verdere kennismaking met mij zelf, ook dit ben ik,
niets meer en niets minder.

Uiteindelijk heeft de zenbeoefening ook een effect
in mijn dagelijks leven, uiteraard geen 24 uur per
dag. Maar toch, regelmatig probeer ik de dagelijkse
dingen met aandacht te doen.

Prakische zaken in het huishouden, het onderhoud van mijn
tuin, maar ook in de omgang met
de mensen om mij heen probeer
ik - wat niet altij d lukt - niet te
oordelen en aandacht te hebben
voor die ander. Kortom, zenheeft
mij veel positiefs gebracht in het
zien en omgaan met mijzelf en de
mensenlwereld om mij heen.

AntonMagito
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The Fight Club uit de vorige Lotusvuverroept
herinneringen op aan een cltaat uit At Hell's

Gate van Vletnam\reteraan Claude AnShin
Thomas (1947). Weliswaar gaat het citaat over
een andere vorm van zelfoemietiging, maar
de redenen zijn vergeli.lkbaar.
Claude AnShin Thomas ontvangt na een ontmoe-

ting met een veteraan uit de Irakoorlog een e-mail
van deze veteraan. 'I cut myself again. It was worse
than the times before. I lied about how it happened.
The thing about it was I felt so much better afterwards. It was almost liberating. I'm not proud of it,
and I'm not bragging, but I needed to tell someone.'

'Door zichzelfin zij n been te snijden veroorzaak
hij pijn die hij kan voelen en aanraken. Misschien
helpt hem dit om er enige controle over te lcijgen.
lk herken die verweemding van mezelf en de wereld
om me heen,' is het commentaar ven Thomas in zijn

boek
TIKKENDE TIJDBoM
Claude AnShinThornas kan hetweten. Hij maakte
het immers ook allernaal zelf mee na zijn temgkeer
uit Viebmm, wear hij als achttienj arige rijwilliger
heen ging, Als schutter aan boordvan een hdikopter nam hij ruar eigen zeggen hondaden'vijandige'
levens: VC, bejaarden, vrouwen, kinderen, baby's,
zelfs karbouwen enhonden. Paranoia, blinde haat,
gewdd, drank, drugs, dakloos in de goot en een le-

Consumeren is een van aangeleerde
en geaccepteerde rnanieren orn
het geestetijke en fysieke lijden
te verdoven
ven als een tillkende menselijke tijdbom, waren zijn
deel. Zijn ongrijpbare pijn bleek niet te doven.
Vrouwen die de gewonde oorlogsheld om de hals
vlogen, waren er niet. En zouden ook nooit komen. De e€rstejonge vrouw die hij tegenkwam in
uniform behang en met air me da7, distinguishe d flying
cross mpurplehedrt, spoog hem in het gezicht. Maar

bij

de

anti-oorlogsbeweging trof hij niet minder

haat dan in de gelederen van de borlogshitsers'.
Volgens Thomas waren veteranen voor de anti-oor-

logsbeweging trofeeEn in de suijd tegen de oorlog,
en zeker geel oorlogsslachtoffers.

AUToMATISME
Na vele tot mislul*en gedoemde relaties werd
Thomas vader, maar hij durfde zijn huilende baby
niet op te pakken. Hij herinnerde zich telkens hoe
een Vieuramese baby boobytrap onder zijn ogen
een aantd van zijn maten opblies. Uit angst verliet
hij vrouw en kind, want hij wist dat hij ze bij het
geringste ongemak zou kururen verrroorden- Tot op
de dag van vandaag slaapt Thomas niet meer dan
twee uur per nacht, als gwolg van een nachtelijke
raid van de Vietcong, die hij als een van de weinigen
overleefde. Die raid was zij n vuurdoop in Vietnam.
Niet zijn eerste, want de oorlog kwam al eerder in
zijn leven. Zijn vader was irnmers ook een getraumatiseerde veteraan, uit de l\,rreede Wereldoorlog . . .

Soro zBN
Zijn ontmoetingen met de Vietnamees Thich Nhat
Hanh en zijn verblijfin Plum Village waren het keerpunt in Thomas' leven, toch koos hij voor een leven
buiten het Hooster. Dankzij een ontmoeting met
Bernie Glassman' (Baisen Tetsugen Roshi) kwaur hij
in aanraking met de fapanse Soto zentraditie van
de Zen Commrmity of New York De zentraditie van
bedelmoruriken die leven van de giften en onderdak
die anderen biedeq sprak hem aan. Zijn pelgrims-

tochten als bedelmonnik brachten de veteraan rurar
plaatsen van groot leed, zoals Auschwitz en Cambodja, rraar ook naar Kosovo. Later ging Thomas op
pelgrimage door de VS zelf, om zichzelf en anderen
te helenvan de oorlog.
Ontwaken kan lang duren, zegt Thomas.'The
only way in which I can fual nry wounds, the only
way in which I can awakeu, is to live in mindfirlness,
breathing in breathing out.' Iedere keer als hij met
zijn angst in aanraking komt, gaat hij een open
relatie met de angst aan, schrijft hij. Niet verwerpen,
uiet binden aan angst en dan naar de volgende stap.
Die volgende stap is kijken wat er achter de angst
verscholen gaat. 'It's like tuming over stones. I must
continue to turn over stones until the dayl ilie,
looking ever deeply.'
ErND aAN ooRLoc
Wat heeft oorlog te maken met dagelijlc leven?
Alles, volgeru Thomas. Iedereen is een veteraan,
omdat iedereen ervaring heeft met geweld, calami-

'

fnd"f,ot*uiiuol"otezoo5,verscheeneenartikeloverBemie
Glassman
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The only way in which I can healmy

wounds, the onty way in which I can
awaken, is to live in mindfutness,

breathing in breathing out

teiten en tranma's. Ieder mens heeft geleerd te leven,
verweemd van zichzelf en de wereld om zich heen.
Alles wat niet in het aangeleerde denkraam past, k
verdacht en potentieel onderwerp van haat: de wortels van oorlog. Consumeren is een van aangeleerde
en geaccepteerde manieren om het geestelijke en
frsieke lijden veroorzaakt door die vervreemding
en het lijden dat per definitie bij leven hoort, te
verdoven. Maar consumeren zoals wij in het West
gewend zijn, is niet zo oruchuldig als het lijk. Onze
planeet raak uitgeput dn de jacht op grondstoffen
ontwrichten hele samenlevingen. In die zin kan
consumeren ook oorlog zijn.
Luister naar wat Claude Anshin Thomas zijn vaak
jonge publiek voorhoudt. 'I discussed the many
faces of suffering, the roots of war, in a young personis live, such as physical, sexual, and emotional
abuse , dqrendency on alcohol or other drugs; selfdistructive behaviors such as anorexia or bulimia. I

encouraged them tot look honestly at their lives and
at their families' lives to notice this suffering, and I
also let them loow that they cloud do something to
change their understanding and their behavior.'Op
deze manier kunnen zij iets concreets doen om een
eind te maken aan hun persoonlijke oorlog, aan de

oorlog, aan oorlog.
Kees

Meer informatie: www.zaltho.o4l
Claude AnShin Thomas, At Hell's Gate,

Boston&London, Shambhala, zoo6

Moerbeek
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Sinds ongeveer twee-en,een-halfjaar doe ik aan zen.
Daarvoor heb ikjaren TM gedaan, maar op een gegeven moment inspireerde me dat niet meer. Daarna
heb ik een aantal jaren niet gemediteerd. Op een
gegeven rnoment liep ik tegen zen aan en ben ik bij
Kees van de Bunt gaan mediteren.
Op de vraag waarom ik mediteer, heb ik een heel
simpel antwoord: ik voel me er prettig bij. Streven
naar verlichting doe ik niet, dat is een abstract
concept dat verder geen rol voor me speelt. vanaf
het moment dat ik aan zen begon ben ik veel boeken
over zen en het boeddhisme gaan lezen. Ondanks
dat ik niet alles begrijp, vdlen er wel steeds meer
stukjes op zijn plaats. Zo vetschuiven bijvoorbeeld
de Vier Edele Waarheden steeds meer van rationele
waarhedennaar gevoelde begrippen.

Iedere ochtend mediteer ik samen

met mijn partner tvrintig minuter
Daarnaast mediteer il eens in de twee
weken bij Kees. We hebben eeu oude
Indonesische bruidskist als altaar.
Daarop staat een boeddha die een kopie
is van de Grote Boeddha van Kamakura. Hij is gewoon van gips met een
bronskleurtje. Ik heb hem eens gekocht
in mijn studententijd- We steken
een theelichtje aan en branden wat

wierook.
Grootse inzichten heb ik niet bij het
mediteren, maar ik merk wel dat er
iets in mij verschuift, hed geleidelijk.
Ik merk dat mediteren me terughaalt
naar mijn centmm. [k word van een
pannenkoek tot een geconcentreerd
balletje. Ik bedoel daarmee dat ik vaak
met van dles bezig ben, verleden,

toekomst, allerlei onderwerpen, mijn
geest spreidt zich over een groot terrein uit. Mediteren haalt al die draden
terug en brengt me tot eenpuntigheid.
Wat er gebeut, gaat heel geleidelijk.
Mijn kwartjes vallen in slow motion.
Mediteren btjft lastig. fe kijk naar
iets met datzelfde iets. Het is een soort
Droste effect, iedere keer gaje dieper
het plaatje in.

Dit j aar ben ik begormen aan een ctrrsus van anderhalfjaar als begeleider voor Voice Dialogue. Voice
Dialogue, waar Big Mind Big Heart op gebaseerd is,
doet eigenlijk hetzelfde als mediteren: het zorgt ervoor datje meer zicht lcijgt op je denken en gedrag
en bouwt zo een waamemer in jezelf op. Je maakt je
wat los van j e denken en voelen, maar doet een stapje opzij en kijkt emaar Shikantaza, Voice Dialogue
en lezen vormen een drie-eenheid die heel goed voor
me werlrt. Het zijn de sporten waarmee ik langzaam
het laddertje op klim. Langzaam, maar voor mijn
gevoel wel zeker. Waarheen de ladder leidt, weet ik
niet, maar dat het naar steefu meer irurerlijke rust
leidt, daarvan ben ik overtuigd.
MonicaPieterse
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Sensei,
Hoe nreet ik dat

iktoed zit (juiste aandacht, intentie, enz.)? ls het mogelijk om pijn weg te mediteren? Hoe denkie over visualisaties tiidens het
zitten? (lk vind zazen soms zo saai,) Kun je het zitten ook te goed willen
doen?
Antwoord: In zazen gezeten, weet ik niet of ik goed ofverkeerd zit .lk zit. Zo orgeluidt ook Dogenis advies: zit niet te tobben ofj e wel of niet goed zit; 'alleenmaar-zittert'. Het enige houvast dat ik heb is het stil, onbeweeglijk zittende lichaam.
Er is een overgave aan dit stil zittende lichaam, waarmee een subtiel werk gepaard
gaat door telkens de rug zacht te strekken, de kin iets in te trekken, zodat de oren
boven de schouders blijven, duimtoppen raken elkaar zachtjes...
Omdat de aandacht voortdurend naar het lichaam gaat, is er Van zelf ' aandacht voor
de ademhaling. Wat de geest daar tussendoor aan gedachten, gevoelens, beelden,
herinneringen, wensen en plaruren produceert, wat de geest dus denkt (goed[out?)
is niet belangrijk Zij zijr.zelfs geen afleidingen. Zo werkt nu eenmaal de geest. Door
de ffsieke houding keer ik lan zelf'rreer terug naar het zittende lichaam.

veer

Heb je ook een vraag

die ie aan een senseiwilt

stellen? Dien hem in bij
de redactiel

Pijn ontstaat. Je kunt het 'weg meditetert' door sterk axn x11ds6 .lingen te gaan
denken. Maar je kunt ook leren het uit te houden, er aandacht aan schenken en te
ondergaan 'wat voel ik?' Bij lang zitten (sesshins) kan de pijn hed erg worden Als
dat gebeurt, waag je af: 'Kan ik dit nog hebben?' Is het ondragdijk, neem dan een
ontspannen houding aan. Indien je voelt 'dit kan ik hebben', nodig de pijn uit, Ontdek dat de ergste pijn veroorzaak wordt door de weerstand en het verzet ertegen.

redadie@lotusvijver.nu

Soms kan zazen saai zijn. So what? In de instructies over zazen wordt niet gesproken over visualisaties. Maar in die lrsieke houding kan alles.Van buitenaf bezien

(vorm) is zazen beperk, van birmenuit is zazen rijk (vormloos). voel je vrij je geest
te laten doen wat de geest kennelijk doen wil. De koanverhalen geven heel wat stof
tot visualiseren, aldus worden we Joshu, Nansen, Ummon, de boom in de trrin, de
lotusbloem en alles wat de koans oru aanreiken. Meer dan met beelden zit ik graag
metwoorden: grootvertrouwen, overgave, compassie, liefde, wijheid, Dharma,
Boeddha, Kanzeon. Niet zozeer door er over na te denken, maar door te worden waar
deze

woorden voor staan.

Kan ik het te goed willen doen? Ja, dat kan. Je kan de obsessie hebben om vooral
geconcentreerd te willen zitten en dus gefrustreerd raken wanneer dit niet gaat, Je
kan d te bevangen bezig zijn met het uitvoeren van dejuiste lichamelijke houding,
Je kan je onrust met alle geweld willen doen ophouden of andere gevoelens (woede,

angst, j aloezie) willen wegwerken. Maar zazen is de beoefening van 'alles zo laten'.
Zazen is zitten rnet wat er is, met wat er gebeurt.

Belangrijk is: ga met je lragen over zazenrcveelmogelijk rnar je leraar. Wees niet
bang om eenzelfde waag bij herhaling te stelleL vergeet vooral niet de zogenaamde
beginnerswagen zij blijven altij d van belang. Zazen is ook ondermeken en uitvinden wat zazen is, hoe het te doen. En aan dat onderzoeken en dit uitvinden komt
geen einde.

NicoTyileman
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Ik ben begoruren met zitten nadat ik een boekje van
zenmeester Deshimam zag. De voorkant n dit
boekje toonde een foto, waarop hij in zazen zat: De
houding trok mijn aandacht. Door mijn beroep als
pianist was ik d langere tij d bezig met houding aan
de piano. Mijn pianoleraar aan het conservatodum
had mij jarenlang daarover onderhouden. Hij was
ook degene die mij ooit het boek van Eugen Herrigel, Zen en de kunst van het boogschieten, gaf
met de opmerking: 'Eerst is alles wat het is, daama
is niets wat het is, daarna is weer alles wat het is'. Ik
weet niet ofhij ooit de Hart-soetra gelezen heeft,
maar hij had zeker een zaadje geplant.

Ikvolgde Deshimaru's zitinstructies, timmerde
een houten bankje en zat vervolgens twee jaar lang
elke dag minimaal anderhalf uur. Gedurende die
twee jaar verzamelde ik folders van zengroepen,

maar durfde niet de stap te nemen om naa! een
groep te gaan. Uiteindelijk belde ik Kees van de
Bunt van Kanzeon Zen Centrum Den Haag, Na een
kermis-makingsgesprek meldde ik me aanvoor
een introductiecursus en verloor zodoende -in zijn

woorden- mijn maagdelijkheid.
Mijn wouw en ik kegen twee zoons

en nu,

r:l

jaar Kees en vijfjaar kinderen zit ik weinig,
misschien anderhalf uur perweek. Maar voor mijn
gevoel zit ik meer dan ooit.
De foto is van de zolder van ons nieuwe huis. Het
boeddhabeeld heb ik van mijn ouders gekregen nadat iklukai gedaan had. Ik zit hier niet veel, omdat
het stoffig en vaak koud is. Daar moet ik nog iets aan
zes

Mijn zenbeoefening bestaat uit theorie

en

praktijk

Uit frlosof,e en ritueel. Simpel gezegd; uit lezen en
zitten. Om van zenboeddhisme te kunnen spreken,
is zitten daarvan voor mij essentieel.
Zou je alleen maar lezeu en nooit zitten, dan kunj e
volgens mij moeilijk zeggen een zenstudent te zijn.
Zou je echter alleen maar zitten, bijvoorbeeld elke
dag thuis en geregeld in een zendo, maar nooit over
zen lezen, dan

blijft voor mij overeind datje

zen be-

oefent. De oefening heet niet voor niets shikantaza;
alleen maar zitten.
Ik zit iedere ochtend na het opstaan minimaal
twintig minuten. Mijn zitplek is een soort flexplek,
tussen een rechtopstaand matras en een wasrek. Na
het zitten berg ik mijn matje en kussentj e netjes op.
Om die 's avonds voordat ik naar bed ga vast weer
Haar te leggen voor de volgende ochtend. Door te
zitten bereid ik me iedere ochtend voor op de flow
van de dag die komen gaat. Zitten geeft me wat dat

betreft een bepaalde openheid.
Bovendien zit ik wekelijks bij Kees van de Bunt in
Den Haag. Ik laaf me in de zendo iedere keer aan de
lsacht van het samen zitten in absolute stilte. Daardoor ervaar ik sorns een soort opgaan in de totaliteit
van het moment. En geloofik voorzichtig dat Kees
gelijk heeft a1s hij zegt dat ook ik Boeddha ben.
Uiteindelijk zie ik door te zitten ook helderder wat
ik probeer te begrijpen als ik over zen lees, ofwat ik
in de zendo krijg aangereikt. zo kom ik steeds weer
uit bij die twee-eenheid van theorie en pralrtijk die
zen voor mij persoonlijk is.

doen.
heddy Leendcrs
Jacco Lamfers
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Dat is het eerste wat bij mij opkomt als ik gewaagd
word een stuhe te schrijven over het wel erg grote

onderwerp 'zen en zitted. Terwijl ik dit opschrijf
heb ik een licht schuldgevoel, omdat ik nu eigenlijk
had willen zitten. Maar blijkbaar toch ook weer niet,
anders zat ik hier nu niet te schrijven, terwijl ik
het schrijven van dit stukj e ook steeds voor me uit
schuif.
Het onwillige deel krijgt gelukkig niet altijd haar
zin en als dat wel het geval is, tracht ik dat lichte
schuldgevoel binnen de perken te houden. Zelfkas-

tijding

is toch ook niet bepaald des zens.

Natuurlijk

begeef ik mij hierbij op glad ijs, want hoe verleidelijk is het om mildheid te betrachten voor jezelf

(welk zelf

?) en

dit dan te misbruilen om slap gedrag

vanjezelf te bagatelliseren of zelfs te rechwaardigen? Dit geldt ook voor het w6l doenvaniets, wat je
beter kunt laten. Toen ik nog rookewas ik heel mild
voor mezelf als ik er een opstak en vond dat ik het
wel had verdiend, om wat voor (drog)reden dan ook.
Uiteraard gedrag van een verslaafde, maar wellicht
kun je ookverslaafd zijn aan niet doen wat wdl goed

voorje is.
Enals je iets nou wholeheartedlg wel of niet doet,
in dit geval roken en niet zitten, is het dan wel ok6?
Vaak hoorje, ook in zenlringen, 'als je er maar geen
innerlijk conflict van maakt', of 'als je er maar van
geniet'. Is dit niet ierc te gemakkelij k?

wellicht

is mildheid, een begrip waar veel

nadrul

op wordt gelegd bij mindfirlness, toch iets te soft
voor zen. Voor sommigen is een schop onder de
kont effectiever. Het lastige daarbij is datje daar een
ander voor nodig hebt. celukkig is daar dan de wekdijkse zitsessie in een groep, dieje misschien niet
Ietterlijk een beurs gwoel op de bips geeft, maar je
wel kan motiveren en aanzetten tot meer gezit.
Use it or lose it, eenuitspraak betrekking hebbend
op seksualiteit, is ookvan toepassing op zitten, heb
ik voor mezelf gemerk. Het wiel moet eerst weer in

Wetticht is mildheid toch iets te soft
voor zen
beweging gebracht worden: door weer te begiruren

wordt het verlangen ernaar aangewakkerd. zitten
genereert zitteq alsje die eerste stap steeds maar
opnieuw zet (waar geldt dat eigenlijk niet voor?)
ondanks dat zazen mij voor een groot deel varr
irredle angsten heeft afgeholpen, kan de gedachte
'heeft het eigenlijk wel zin?', die mij h66l af en toe
overvalt, mij een licht paniekerig gevoel bezorgen.
Doorzien dat het maar een gedachte is kan wel helpen. Maar voor je het weet ben je aan het mindfucken, want t wijfelje ook aau andere gedachten, die
je juist zouden moeten steunen. Zoals geen twijfel,
geen verlichting'. Alles op het scherm wissen en
terug naar de adem.
Heel diep van binnen twijfd ik eigenlijk helemaal
niet aan zazen, widt ik dat het het beste is dat ik
kan doen, tenzij de situatie iets anders vraagt. Alle
smoezen om niet te zitten doorzien van mezelf is
echter nog geeu garantie om steeds te doen wat ik

mij voorneem. Ik ben ook heel goed in niet zitten
zonder reden. H et zij

zo

.

Diarnvan Gelder
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lk, verstokt thuiszitter. zit naast mijn bed,
tegenover een kast met een Boeddha. ln dle
kast tubes tandpasta en nog zo wat. ook mijn
matje. turee kussens en een digitaal kookwekkertje. Het tikt niet, maar plept hlnderlijk
wanneer lk na 30 minuten (half)gaar ben. De
helft van het slaapkamergordijn schuif ik
dlcht. Een ander hoeft niet mee te genieten
en ik blijf graag urakker. tk plof de mat neer,
leg de kussentjes erop en zet het wekkertje
op zun vaste plek. Mijn schoenen varen al uit.
Buiging naar de kussens, naar Boeddha, op
de knietjes, klok instellen en sudderen maar!

Ptzze.
The In-Between State is geen lolletje, Chddriin wijdt
er het slothoofdstuk aan. Loslaten is lastig, maar het
is wel de wortel van ons geluk. We voelen ons wijer
wanneer we accepteren dat we niet aan het roer
staan Als we onze aandacht richten op dat wat ons
het meest tegenstaat, neemt onze weerstand ertegen
af.

Natuurlijk hebben we onze buik vol van onze ismes, onze overtuigingen en onzejacht naar geld,
macht en sex. Maar wat zou het toch mooi zijn als
dat allemaal wdl eeuwigdurend geluk brengt ! De
schrij fster verwijst naal het genot van het eten van
willen we alles doen om dat genot
weer te voelerl maar het helpt niet tegen het lwensongemak. 'If we've just learned that we have cancer,
een pizza. Soms

Ieder dag een halfuur zitten moet je gewoon doen
Maar Japanse zenmonniken zelf zitten weinig. En
over zen en verlichting bestaan miwerstanden.
KOshO Uchiyama Roshi schrijft in How to Cook Your
Life:'In Japan, whetyolT say zazet, people generally assume you are talking about something one
does in order to gain enlightenment That sort of
idea is far removed ftom the zazen of Ddgen Zenji.
For Dogen, zazen could never be separated ftom
religion. Behind zazen there had to be the Buddhist
teachings, and behind them there had to be one's
own life erperience.'Voer voor gemakzucht en Pema
Chddr6n kent dat gevoel ook. In The Places that
Scare You schrijft ze wer gemakzucht (laziness) en
over het dagelijkse leven tussen geluk en ongeluk (in
between-state). Beide doen zitters huiveren.

1[nmr

a pizza doesnt much to cheer us up. If someone we love has just died or walked out, the outer

eating

places we go for comfort feel feeble en ephemeral.'
Leven in de 'tusseflstaat' betekent leren omgaan
met dagelijkse tegenstellingen, maar daar hoef
ik geen Chiidrdn voor telezen.Zo zit het leven nu
eenmaal in elkaar, goed en kraraad zijn daarbij twee
uitersten. Meestal bivakkeren we daar ergens tussenin. Ni}s mis mee, meent Pema Chddrcin: 'This
juicy spot is a fruidul place to be. Resting here
completely - steadfastly erperiencing the clarity of
the present moment - is called enlightenment.'
Kees

Moerbeeh

rr'

Chddr6n onderscheidt in het hoofdstukj e Tfuee
Kinds of Laziness drie vormen van gemakzucht. Nu
evenniet' (comfort orientation), 'arme ik'(loss of
heart) en'bekijk het maar' (couldn't care less). Dus
ga ik met een pilsje achter de buis hangen, of denk:
'zitten heeft geen zin, want ik ben een hopeloos geval'. En weer een andere uiwlucht: 'de wereld is toch
een

puinzooi, dus waarom zitten,'

Nu zij n er volgens de auteur drie Hassieke manieren om hiermee om te gaan en alle drie werken ze
niet. Het zijn: er tegenin gaan, erin zwelgen en doen
of gemakzucht niet bestaat. Chddrdn oppert een
vierde manier, die, op termijn, wel werkt: onderzoek gemakzucht! Door gemakzucht te bestudeten
herkennen we de paEonen ervan en leren we ze te
begrijpen. Dat vergroot ons blilweld en daarmee
onze vrijheid. Hierbij komt veel energie wij; die we
anders zouden steken in het vertroetelen van o s
'arme ik' bijvoorbeeld. De beste onderzoeksplek
voor boeddhisten is natuurlijk het kussentj e.

BRoNNrr:
Dogen Zenji & Kosho Uchiyama, How to CoohYour

life, Boston&London, Shambhala, zoo5
Pema

Chird:dn,

Th ePlaces

Shambhala, zooT

that

Scare You,

Boston,
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IS VERLICHTINC?

Zaterdag 30 mei
Programma:

ro.oo Ontvangst met koffie &thee

to.t5

Opening en re exemptaar aan Lizelotte Smits (CNV)

ro.3o

Prof. dr. Kees Waaijman
V erli

r.3o

chtin g iets Christeli'ks

Miriam van Reijen
Verlichtingin de Westerse Filosof e en de lslam

r2.3o

Lunch

r3.3o Nico Tydeman
Zen en deVerlichting

r4.3o

Rients Ritskes
Ons Ego en deVerlichting

r5.3o Dialoog

& aanstuitend borre

Aanmetding via: www.zen.nl

Muzikale omtijsting:
O.a. Karin ten Cate, sopraan

Theater De Lindenberg
Ridderstaat z3 in Nijmegen
lnct. boek koffie &thee € 47,5o
& incl. lunchbuffet € 67,5o
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Waarom zou je moefijk doen als het makkelijk kan?
Meld je aan voor 'the world's fust no-hassle ultradeep meditation program!' Hier wordt je in maar
vijf minuten getoond hoeje dieper kunt nrediteren
dan een zenmorurik, zouder datje hetjaren behoeft
te beoefenen ! Verluijg inzicht in het gehele universum, laat je IQstijgen en laat alle ongewenste emo-

tiooele bagage achterj

e !

Verkeer in een toestand

van permanente blijdschap en rust ! Deze vorm van
emltatie wordt meestd gebruilt om keukengereedschap en buikspierapparatuur te verkopen, maar

Hde Carlton

['1,

Blainwave Expert, biedt er zijn

problemen van verkoudheid tot aan hartaanvallen
kunnen deze handhoudingen helpen, maar ik zou
voor de zekerheid toch maar even bij de huisarts
langsgaan. Ook volgens de Nederlandse site Mudra
[sl

kunnen migraine, rugHachten en dqrressie
verholpen worden. Op Expert Village [tl kunle een
y-ddige serie van instructievideo's bekijken waarin
wordt uitgelegd hoe je met deze vorm vanyoga
migraine kunt bestij den. Ik vind Expert Village
geweldig omdatje over td van onderwerpen (het beYoga

reiden van mosselen of het bespelen van de Japarxe
bamboefluit) video-instuctie kunt lcij gen.

cd'muziekset voor meditatie mee aan. De website
opent met een fraaie juffrouw tegen de rustgevende
achtergrond van een kabbelelde zee. Ze zit min of
meer in meditatiehouding maar niet op een kussentje of andere verhoging. Dat haar gezicht niet van
pijn vertrokken is maar uiterst sereen, is wellicht
het gevolg van het gebruik van de handhouding

Ons eerder genoemde 'ultra-deep no-hassle meditation prograrr' is niet het enige dat muziek aanbiedt
om bij te mediteren- Klarinetist Tony Scott (r9zrzooT) maakte aI in 1964 de LP Music for Zeu Meditation and OtherJoys I7l. Na jaren in de Verenigde Staten gewerk te hebben, speelde hij vanaf 196o in het

fnana Mudra,

Oosten ( waeronder Indonesid, Japan en Thailand).
Hij maakte er improvisatiernuziek met muzikanten
met lokale iirstrumenten. Dit resulteerde uiteindelijk in deze plaat waarin naast Harinet ook de koto

Ik heb me al vaak afgevraagd waarom sommigen
met deze handhouding (mudra) mediteren. Mud:a
blijh in de taal Sanslciet de term voor gebaar ['1.
Tot zover niet erg verrassend, In Hassieke geschriften (genaamd Vedat) staat beschreven dat, door
de hand in eeu bepaalde stand te houden, er Frlna
Prlna doorheen geleid wordt. frana bl is een van
de vijf windgoden in het Hindoeiisme die de vitale
levensstromenvertegenwoordigen. PrIna isverantwoordelijk voor de hartslag en de ademhaling. De
vijf levensstromen worden (volgens de Vedds) door
het lichaam opgewekt. Door PrIna wordt energie
ingeademd die de levenskracht vormt om op mentaal, emotioneel en frsiek niveau te kunnen firnctioneren. Door middel van meditatie kan de energie
naar verschillende delen van het lichaam worden
gestuurd, wat de vitaliteit vergroot. Jnana mudra is
het s)rmbool van de onveranderlijke werkdijkheid
die uit het zuiver zijn en bewustzijn bestaat. Volgens
de filosofie is er bij de uiwoering sprake van een
onderbewuste gewaarwording, waarbij god zich
in de mens bevindt en andersom, waarbij de meru
wij is om te leven zolang hij het leven niet hindert
(citaatf). neze mudra's kunnen worden ingezet
om genezing te bevorderen. De website Mudras
for Healing hI6.r,,.6t; 'pggl ing ill? Got a problem?
Going by Acharya lGshav Dey's verdict, you could
skip the doctor for a while and Inot your fingers in
various gestures, popularly known as Mudras.'Voor

(een Japans

snaarinstrument) en de shakuhachi

(Japanse bamboefluit). Deze plaat is vandaag de dag

in cd-vorm onveranderd poErlair. Bij het Duitse
filiaal van de Ameri]aanse boekenverkoper Amazon
l'lstaat het zelfs op plek yz van beswerkopende
muziek-cd's. Dat is niet decht voor een plaat met
obscure muziek die 45 jaar geleden werd opgenomen. Bij Amazon kun j e stukjes beluisteren.
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Met aI die muziek komt van zitten rntuurlijk niets
meer, wellicht kurmen we er iets over lezen. De

Buddhist elibrary hl bevat tal van leerzame teksten
over boeddhisme. Mijn oog viel meteen op de zeer
bekende naam D.T. Suzuki die vertegenwoordigd
is met de Manual of Zen Buddhism uit 1935 ['"1. 61.
rzz pagina's zijn keurig overgezet. Australi€r Patrick
Keamey heeft op de Buddhist elibrary een vijfdelige
serie gepubliceerd over meditatie t"l. grj beschrijft
zaken zoals wat meditatie eigenlijk is en waarom het
in het boeddhisme centraal staat. Hij geeft diepzinnge aanwijzingenzoals:'Watchyour thoughts,
and watch yourselfwatching your thoughts.' Als
de muziek afgelopen is, moet ik dat toch maar eens
proberen.
Ruud waii (lot$svijver@ r*aii"eom)

LINKs:
t http:i/$rllv.meditationprogram.com/meditati on
2 http://nl.wi kipedia.org/wiki/l nana_mudra

3 http://nl.u/ikipedia.org/wi ki/Prana_(hindoe%C3%AFsme)
4 http:l/www.mudrasforhealing.com/
5 http://wwv.m udrayoga.nli
6 http://wwv.expertvillage.com/video-serie s/

6268 yoga for-migraine'headaches.htm
7 http:/lwuv.tonyscott.it/zen _meditation.htm

8 http://www.am azon.de/exec/obi dos/ASl N/BoooAXZCU

K

9 http://www.buddhist-elibrary.org/library/home.php
ro htip//www.buddhistelibrary.org/library/view.php?adpath=r46

r

http://r yw.huddhistelibrary.org/library/
browse.php?atpath=a&acpath=a

Alle linla zijn aanHikbaar op
http ://waij. com/zenllotusvijver.
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Zois het goed
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jaarviert mlrn medltatlebeoefuning zijn
vijftiende verjaardag. De eerste tien jaar fanatiek. de laatste vijf meer ontspannen. Heeft
al dat stllzltten, alleen, in een groep of tildens
Dit

sesshins, al dat lezen en discussi€ren, heeft
dat zin gehad? Wat zfln de resultaten?
Er hebben zich in die periode wel enige erv-aringea
voorgedaan. De eerste keer dat ik merkte dat mij iets

waar ik mee geworsteld heb. Het werd tenslotte
zoveel ballast dat ik het als een paar te kappe schoenen heb weggegooid. Verlichting is een spelletje dat
ervaren mediteerders spelen met beginners,
De woorden uit de christelijke traditie, 'uw wil
geschiedd, waren woeger eenregel uit een gebed,
maar hebben nu pas diepgang gekregen. Daarbij
spreek ik de wereld aan met u en de wil van de wereld heeft een vaste plaats op mijn agenda gekregen.

gegeven werd, was toen ik met mijn zoontje Bram

door het drukke winlelcentmm liep. Hij had van
een winlelier een ballon gekregen, fie na korte tijd
met een luide knal uit elkaar Hapte. Zoon ontroostbaar. Het geluid van zijn verdriet rnaake mij gespamen en nerveus. Ik probeerde van alles om hem
te kalmeren, maar niets hielp. We kwamen bij de

Verlichting is een speltetje dat ervaren
mediteerders spelen met beginners
fiets aan en daar lag net zo'n bdlon. ik raapte hem
op, overhandigde hem aan Bram, die meteen stil
werd. Ik sloot mijn ogen en zei in stilte: 'Dank u wel.'
Hier lag precies Haar wat ik nod'ig had. Hoe moet ik
dat noemen? Toeval? Voorzienigheid? Ik noem het
de hand van God.
Verschillende be g.ipp..,
hebben betekenis gekregen,
andere hebben betekenis ver-

loren In de literatuur wordt
vaak over ego gesproken als
hindemis op het spirituele
pad. Ik ben gaan inzien dat
ego inderdaad een illusie is.
In het dagelijks lwen van elk
mens zijn er tall oze eleringen aanwijsbaar waarin
het i}-besef afi,rrezig is. Ego

voor mij een aantoonbare
illusie geworden. Er is hier
is

niemand die

sctrijft.

Verlichting is

een

begrip

iI

nu - om op de waag terug te komen - deze
ervaringen in verband brengen met mijn meditatiebeoefening? Is er sprake van een oorzakelijk
verband? Ja, mijn erv-aringen zijn een direct gevolg
van de beoefening. Dit antwoord bewedigt mij niet.
Ik doe een goedwoordjevoor de meditatie, alsofhet
koopwaar is. Het is een antwoord voor in de etalage.
Als ik dichter bij huis blijf zeg ik, ik weet het niet.
Kan

fjkt

erop alsof oorzaak en gevolg op de spirituele weg niet gelden. Het antwoord waar ik het meest
voor voel: het kan me niet zoveel schelen. Ik beoefen
meditatie, ik ervaar dingen en zo is het goed.
Het

FritsBreimer
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firuzeqn zen Cent€r llrtetlmtiortal
(salt take city, usA)
Dennis c€Dpo M€rzel Roshi
Nadere informatie over Sensei's:
u/w!r'-zencenterutah,org +r 8or 328 84r4
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D

CENTRA rN D! KANzrow rne.orrrr (Eunora),
r sengta (Morteuil, rnnkrijk)

Catherine cenno Pagas Roshi
Michel cenko Duboi6 s€nsei

unw.danasangha.org +33 r 49 88 9t 65

wild noryer Z.fl sar{ha
Amy Hollowell sensei
zenscribe.ovh.org, +33 | 42 87 96 30

Zersa gha
Fra:rk de Waele Seruei

urwv:ensanga.be, oo3z 497 67tt98

z.n f,,iver (uithuizen, Nederland)
Antor Tenlei coppens Roshi
Mloho Sensei
wwwzenriver.nl, +3r (o) 59 5-435039
Polcka Smga ltmzeon (warschau, Polen)
Malgosia Jiho Braunek sensei
wutw.kanzeon.pl, +48 zz 427887
Zen Cenlrulr A.ErtcrdrD (Nedelland)
Nico sojun Tydeman sensei
ww'v,zenamsterdam.n{,

+3r (o)

zo-6278o56

Nancy c'coshin cebryrch Scnsei
kannonji@xs4all.nl, +44 t995-6ao3+6
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Wegens vertrekkende hoofdredacteur
en penningmeester zoeken wij
met ingang van het herfstnummer 2oo9:

EEN BLADMeNecrn/srcRETARIs
EEN EINDREDACTEUR

ALGEMENE REDACTEUREN
TEMAND vooR FTNANcTEN rr.r ADMTNISTRATTE

redactie@lotusvijver.nu o7o 3635909

DB

KANZEON ?RADITIE
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Dane Der Haag Hden Pelder,
o7o-36o43o5
I(an,eon Apeldoom: chii6tiaan Kruijff, o55-54rz5r
l(anreon B€fgen (NH! GretlE Aerts
wwv,myoshinzen.nl, grethaaerts@planet.nl, o6u39 537 9 q
Ionzeon Bleda & Iren Bolch: stefau Cqppens,
members.home.nl/cob e, o73-6427oo9
I(alrreon Den Hsag: IGc6 !"an de Bunt,
rr',uw.kanzeon,nl, o7o-35o46or
xanzcon Ensttredg Toon Fugers
brovse.to/zen, o74-243455r
lqnzcon Rotteldan: Grctha Aert6, Nico Tydeman
w!r'v.zenrotte.dem.nl, o78-

63t7

6o6

zln Rive.

Groep Hoom: Dfuk BeeDster
www.lopenin stilte.nl,
d,beenster@versatet.nl, ouz9-2r7855
zen River Groelr zoqthelt: Hans Fisc h ei
fi scher.h@tiscali.nt, o575-546647

z.nSa4h.Antwcdpen, BEgge er C-nt:
oo3t 497 67n98
zen spidt Grcningsn: IrErc Bakker

Mvw.zensangha.be,

wu/w.zenspirit.nl, o5o-3r4o069

DB
LOTUS

\rIJVER

LE

Als je eenboeddha

ziet schiet!

I{TE

jij een Boeddha gespot? Maak een digitale foto
Hesnoods met je tetefoon?)en mail hem naar de redactie van de Lotusvijver.
Schrijfje er ook een pakkend tekstje bij over vaar.je hem trof en wat.je opviel?
Heb

Dit beeld van de bodhisatwa Kanzeon vond it in een uitdragerij aan de Oude Gracht in Utrecht.
Op de een of andere manier trok zij mij direct aan er siudsdien staat zij op mijn bureau en houdt mij gezelschap tij dens mijn werk. Soms wijs ik naar haar wanneer ik een van mijn clitmten spreet, ttet geeft mij een
gevoel van rust en zet me stil bij waar ik mee bezig ben.
KeesBuiteld,'r

