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Workshop Tenkei Sensei
Ook i-n 2000 zal Tenkei Sensei weer naar Den Haag komen voor het leiden yan een inmiddels fraditionele workshop. Op zondag 6 februaf is het zover'. Inlichtingen bij Kees van de Bunt, rel. 0703504601. Van 25 februari tot I maart zal Tenkci ccn scsshin houden in de Tiltcnbcrg. Meer informatie bij dc Tiltenbery: 0252-517044.

Nieuw spiritueel blad.
Hocwel dat nog niet altijd aan de oplage van de Lotusvijver te merken is bevinden we ons in een
groeimarkt. Nieuw is Inzicht; een tijdsclxft voor allen die op weg zUn naar een groter inzicht in
zichzelf en in de eigen situatie. Het biedt mateliaal dat bij dit onderzoek behulpzaam kan zijn: suggcstics voor te nemen stappen, voorbeelden, stimulansen en verwijzingen. InZicht is niet gebonden
aan een bepaalde uaditie en geeft velschillende zienswijzen een plaats om de lezer te prikkelen tot
een veldele bewustwording. In de redactic hcbbcn bckcndcn als Ton Laflrouwcts, Nico Tydeman
en Han dc Wit zittfuE. De disuibutie is in lnnden van Alamfua. Voor meer informatie kunt u bellen met Meinlrard van de Reep, td. 023-5288097

'Wat is je naam na je dood?'
Deze koan ken je nog niet? Voor een paar duizend g lden kan je zelf het anrwootd bepalen, Een
aantal Japanse boeddhisten bctaalt glifvoor ecn nicuwc naam dic ccn VlP-behandeling in het hiernamaals belooft. Het boeddhisnsche establishment dat deze namen uitgeeft lcijgt inmiddels felle
kitiek van vele kanten.

Relncarnatie?
De Dalai Lama heeft onlangs aangegeven niet meer te zullen reincameren in het
te Tibet. Hij zal kiezen voor een trij land.

dofi

China bezet-

Michel Oltheten verlaat redactie
Om te voorkomen dat zijn kinderen zich af gaan vmgen wie die man toch is die op zondag de tofu
komt snijdcn, heeft Michel Oltheten zijn pen, vool zover deze voor de Loh.rsvijver werd gebruikt,
aan de wilgen toeverhouwd en zal vanafhet volgende nummer zijn toetrede nemen tot de raad van
advies. Wij respecteren zijn beslissing (wat lotnnen we anders?) en realiseren ons dat het niet eenvoudig is een opvolgcr te vinderr voor een redactielid dat, net als zijn vrouw Helen, een sterke invloed heeft gchad op het blad dat hier voor je ligt. Michel zal zijn handen vol houden aan zl1n
drukke baan, vaderschap, organisatie van de zendo, leerlingschap van Genno Sensei en diverse
voorzitterschappen.

Shosu Hosen van Gretha Aerts
Gretha Aerts heeft aan het einde van haar lrooftlmonnikschap in Salt Lakc City koan 26 uit de Hekuganroku gebruikt voor haar Dharma-gesprek. Koan 26 handelt over een monnik die Hyakrrjo
vraagt: 'Wat is het meest velbazingwekkende?' De meester antwoordde: 'In je eenUe op Col Daiyu
zitten' . De monnik boog en Hyakujo gaf hem onmiddellijk een klap.

De schaduw van Zen
Het lentenummer 2000 heeft als thema de schaduw van zen. In dit verband willen wc lezers uagen
een lraiku te maken, waarin dc vijflcttergepigc zin ' Dc (of 'ccn') schaduw yal zen' voorkomt.
Voor 15 februari dienen de luiLl op het rcdactiebureau te belanden. Laat Amsterdam als Haikrstad zich deze keer niet onbetuigd laten. Zie ook de achterpagina van dit nummer.

\\zinter 1999/2000

I

TerugbIi k, vooru itbl i k?
In het jaar 2543 (volgens de boeddhistische jaartelling) ligt het voor de hand om terug en vooruit te blikken. 'Wat

deed

Boeddha 2500 jaar geleden?' en 'Wat zullen de boeddha's in het volgende millennium doen?'
Boeiende vragen waar ook de Lotusvijver in

dit nummer niet aan ontkomt. De kristallen bollen worden opgepoetst en

meester wordt geraadpleegd. Het is een spannende

de

tijd voor de snelst groeiende religie in Nederland en voor de Lotusvijver

met een veranderende redactie en een nieuwe opmaak.

Met veel enthousiasme vertelt Genpo Roshi over de zijn nieuwste vinding: 'Unborn Buddhamind'; een instant-zen mengsel
van oost en west met, voor sommigen, verbluffende resultaten. De Lotusvijver blijft de ontwikkelingen volgen.

De meest interessante vraag die helaas onderbelicht dreigt te worden in het millenniumgeweld, is toch een andere, eentje
die we ons altijd kunnen stellen: 'Wat zou Boeddha nu doen?'.

Er is er maar 66n rlie daar antwoord op kan geven en daarnaar kan handelen. Ofl het nou wel of niet in past in het nieuwe
millennium.
Adtertzfltia

Gezocht:

BRILJANT REDACTIELID
met humor, schrijftalent, redactionele vaardigheden, genialiteit, overredingskracht, diplomatie, doorzettingsvermogen, wijsheid,

inzicht, mededogen, organisatietalent.
Dit bericht is niet alleen een hommage aan Michel, maar ook een daadwerkelijke oproep voor hem of haar die de redactie van de
Lotusvijver wil versterken. Je denkt niet over al deze eigenschappen te beschikken? We overtuigen je graag van het tegendeel.
Neem voor inlormatie over de taken contact op met de redactie.

lf you understand, things are just as they are.
lf you do not understand, things are just as they are.
Zen saying

D( Lotrstiiver'

IMPRESSIE
VAN EEN DHARMAGESPREK VAN GENPO ROSHI
Udens de sesshin dic

L
den

van 28 augustus tot

5

september wetd gehou.

in de

Tiltenberg, hield

Genpo Roshi elke dag een toespraak. Hier volgt een impressie van 6in ervan.

De Boeddha hee-ft voorpeld dat de

dharma 5 maal 500
dood zau sterven.

jaar

na zijn

In die tijd leren

wil nu.
Ik heb het al zo moeilijk met
die toespraken van Roshi, en

nu dit weer. Stort hij zich na
een aantal onnavolgbare f,losofische Yerhan-

lk zet mij schrap
voor een nieuw

rondie hoofdpijn
van het soort dat
voortkomt uit het
fanatiek willen
begrijpen van iets
dat zo niet begrepen moet worden.

delingen ('ik *eet niets
van filosofic, maar .. .')

op de folklore van

de

millenniumwisseling?
Ik zet mij schrap vool

Waarom muden wij niets kufinen
opbouwen, staande op de schouderc t'an de voige gercruties?

Nu wordt het lel1k. Roshi citeert Rlnzai, die het spottend
lud over blinde paarden (blind
asses) a1s mensen de Boeddha,

de Pafriarchen en al die andere grooflreden hoger en verLchter achtten en zichzelf een
hopeloos onoeatief zooitje.
Toch hcbbcn dc gcneraties de

Dhama stceds vcrdcr

ver-

spreid, voortbouwend van Indra naar China, van China
naar Japan en van Japan naal
de VS en Europa.

Waarom zouden

wij in

het

Westen geen werkelijk nieuwe
volnen kunnen ontwikkelen?
Juist hier gebeurel interessane dingen.

een nieuw

rondje
hooftlpijn van het soolt

De cubwen van India, China m
Japan hebbcn meer met elkaar

dat Yoortkomt uit het
fanatiek willen begij-

gemeen

pcn van iets dat zo niet
begtepcn moct worden.
Maar het va.lr mee. Er

volgt een boeiende

be-

schouwing over de manier waarop de dharma
zich in het Westen manifesteert en de uitdagingen daa$U.
War gebeut er telkens als
dood gaat? Iets
nieuws ttotdt geboren.

er iets

Dat lijkt me nogal

logisch.

Maar Roshi geeft er een mooie
&aai aan: het nicuwe komt,
neem het als een uitdaging,

wat het ook is. De dhama
wordt vooltdulend herbolen.
en niemand weet hoe dat eruitziet. Spanning en sensatiel
N,Iaak cr icts van. Maar hecht
je nergens aan.

dan ,net het

Westen.

Daamm baekent zen in ha Westen een glotele atbwele botsing
dan voorheen, en

eerx

grotere rot-

ztoi,

Waar heeft hij het nu over?
Gaan we aan culturele a.ntropologie doen? Of bedoelt hij
slechts de botsing

btmen het

zenboeddhisme, in de boezem
van individuele zenstudenten?
Ik ho d het op het laatste en

hoor Roshi dingcl

zcggcn

over modder - volop aanwezig
in het westen - waaruit Lotus-

bloemen bloeien en de noodzaak om Yan tijd tot tijd werkelijk, van binnen uit, in opsand rc komen tegen ovelgeleverde vormen.
Wij zUn al bezig toe tc grocicn
naar nieuwe perspectieven.

dets dan

in China ofJapan.

Nou dacht ik er net iets van tr
bcgrijpen, en dan deze wending. Roshi zegt nict te weten
hoe de ontwikkeltng zal gaan.
Niet het geringste vermoeden.

Er is ruimte voor alles.

Wees

volledig zonder grenzen, houd
nergens aan vast. niet aan de
traditie maar ook niet aan de
revolutie. AIs we vasthouden
aan een vaste vom- dan is dat
lijden en zeker niet dc dharma. De vorm verandert steeds.
die kan dood. Maal de dharma, ir steeds opnieuw geboten vormen, blijft. De Japanse

kloosteruaditie
iets vool ons.

is niet meel

We*erse religie, psychologie,

Maar toch zal het er niet

anders gaan uitzien, hoewel wel ane.cht

lomfie,

atbuur

f-

len allemaal

deel uitmakcn van de xntraditie.

\Viflter t 999/zOOL)
Big Mind, wees de cuhuur,
rraditie. Bij ied.er inditidu gaat dat weer anders.
Nu kijgt die Westcrsc cultuur
enige lland elr voctcl1. Wat
is nu nieuw?
Roshi geeft hct voorbeeld van
zen en dc Mormonen en
Utah. De Kanzeon Sangha is
rloor de ontmoeting met de
gemeenschapsgczins.
waalden van deze chistelijke
kelk en het stempel dat ze op
Utah hebben gednrkt, al beWees

wees de

en

In

duidend veranderd.

Cali-

fomii

heersen andere, neer
individualistische waardcn.

Daar zouden dc mcnscn elkaar niet op gotc schaal geholpen hcbben bij natuunampcn.

EI komen voorstellen van de
toehoorders.
Is het samengaan van Soto en

Rinzai tradities

in

Kanzeon

iets nieuws? Waarschijnlijk
that complete, complete,

wel.

Zijn

als

verschijnselen

zen

su-

preme blindness.)

thempic en de benadering van

En hij constateet ook bij

Toni Packel nieuw? Nanru.

ziLchzelf de reiging om allcs
veel zwaarder op te ncmen
dan nodig is. Een exu" last
op zich te ncmen, bijvoorbeeld door als zenleraal nog

lijk.

Iedere leraal verkent de
mogelijkheden van de traditie
opnieuw- Juist in het Westen,

waar we

unie

ke

vlijheden

keruren en tegelijk het andere

uiterste, extreme alhankelijkheid.

Big Mind meditatie is ook ias
nie'r.tws, maar ik doe het in deze
lorrn pas ttt'ee maandcn. Ik weet
dus nog niet of d.it echr

wat

is,

of

dat ik jullie totaal nier bereik en
met z'n allen compleet het bos
ittstuur.

Hij is wel conscqucnt in zijn
niet-weten. En cen praktisch
voorbecld van lroe je in dit

cens een speciale toesplaak te
houden om alles op een rijtje

te

zetten. Waarom kunnen

zealeraren niet gewoon genieten Yan wat ze doen? ZeIl. teachers don't have Itnl

De toespraak in mijn eigen
woordcn: wc leven ilr een
sparnentle tijd, sta open voor
Ilet nie[we en het oude, probeer wat, wees lrij, loop ri-

sico's, leg je nergens op vast
dan op het feit dat alles veran-

vcranderende leven, deze ver-

dert en toch ook weer nict.

anderende cultuul kunt staan.
Aan de ene kant dramt hij de

speel ermee, geniet cr-van, leer
ervan en heb gccn illusies. Ga
bewust je wcg.

hele week lreseliik door over
Big Mrnd meditatie, alsof het

de

belangijkste uiwinding

sinds de relativiteitsthcorie is,

aan de andcrc kant weet hij
lrct ook niet en propageert hij
het bereiken van een toestand

van volkomen niet zien

en

niet weten. (We gladuate to

Jelle Seidel

Wees volledig zonder grenzen,

houd nergens aan vast, niet
aan de traditie maal ook niet
aan de revolutie

De Lotusvijr,er

Leraar en leerling in het derde millennium
k wil hem geen pijn doen Onmidtlellijk biett ik Genpo Roshi

mijn exnrses aan.
Weel'word ik pijnliJk geconfronteerd met de betekenis van de
vahouding met mijn leraar. Ik doc iets wat niet strookt met dat
wat hll wil. In dit geval heb ik in mijn onstuimigheid en onschrlld
aan zijn leerlingen gewaagd of ze blj een andcrc let.aar Tenkei
Scrsci wildcn gaarr tsainen in een eventueel vast zenccnErm in
Euopa.
Het is niet de eerste keer dat ik in botstng kom met de gangbarc op
vatfingen over de vuhouding lelaal4eerling. Bij de ongeschrevcn
rcgel tot de volledige ovsgave aan de leraar, die verlangd wordt
van een studalt, ruzen met orige regelmaat turijfels. Ook twifels
over wie er twijfelt. En dan. . . gmr twijfel! Beekert de overgave
willoze slaafsheid, sluwe deemoetl, lauipedge ondudanigheid?
Ondank het feit dat ik wel wil, ben en blijf .ik een 'Sjors van de
Rebellenclnb', een kluiErsmijter naar vategenwoordigers van de
'Luttelgeest'

!

Toen ik voor de eelste keer aan een sesshrn van de Kanzeon Sangha meedccd, was het getianel rond de leraar abnormaal. Er hing
een cultus van
ellebogenwerk en al het andffc

dringm

De relatie lemar,/studert is ecn koan. ln onze hedendaagse 'postmodeme' samenleving is zc andcrs dan in een oudelwetse, op hierarchie gebaseerde spfuituele g(meensclup. Misschien is een van
de vaworuenheden van 'nieuwe' spiritualiEit wcl het anders beleven van en omgaan met autonteit. Ge-loof en macht wc hcbben
inmiddels gezien waafioe dat heeft geleid: kuistochten, slavenme
raal, luddediermenEliteit. Dat past niet meel in het dede miUen-

niuml
Het spanningsveld tussen onvoolwaardeli;ike navolging en lriflsch
individualisme (dualisrne?)
zich echter telkens weer.
Nict allccn voor de leeding, maar ook voor een eigentijdse leraar
lig hier een uaag, wclk antwood bepaleul is voor de wijze
waarop spiritualiteit door 'babyboomers' zal worden beleeftl. Velen van hen zijn helaas bij vooftaat al afgchaalc at afgeknapt op
de conservatieve en achterhaalde organisatiestructtrcn van de spirituele groep.
Terecht. We ajn geen kleine kindoen, we weten intussen eveel.
We wetsn waar zulke aftandse systernen naar leiden: naar teloor.
g,ang, nepotisme. machtswellust en mmrpde. Wij, verlichE vertegienwootdigers van de geestelijke revolutie yan de jaren zesfig, la-

Wij, verlichte vertegenwoordigers van de geestelUke revolutie van de jaren zestig, laten
ons niet imponeren door machtsvertoon, verlichte despoten, spirituele toeters en bellen
dat vergclijl,.baar is met de decadente hofirouding van de Franse
zonnekoning. Dcze idolatrie verrulde mij -oude provo, anarctust
van geboore met als leve$koan 'wat is rnacht?'- met weerzll
Volgens mijn idealistische, en dalulve conceptuele opvatting van
zen klopte hier iets niet.
l,ater las ik het boek 'Het Gouden Paviljoen' van Yukio Mishima,
en 'Zrn in America'. In beide boeken wordt uitgeb'reid de mmrptie
in religieuze gerneenschappen beschreven. Er wordt gerommeld
met gcld. seksualiteit en macht. h de USA is Richard Baker, de
Dharmaopvolger van de Shunryu Suzuki (van het boek ,Zcnbegin, eindeloos met Zcn begirmen') daar een berucht voorbeeld
van.
Ook de dweepzielte van volgelingen van Indische goeoe's verontrustte mij . Het bedrog, het misbruik daa an is breed uitgemeten in
de weserse media.

Dit

alles rnaakte mij exua kitisch naar de eigcn laaar.
'Uncondiflonal loye', wat was dat, hoe moest dat? Ik vertrouwde
het niet ik vrDeg me af of een dergelijke verhouding wel gezond
was en levensvabaafteid bczat Met conceptfl poogde ik mijn
houding te rechtvaardigen.
Vandaar mijn somtijds ambivalente houding naal de eigen leraar.
Het is een tweeslacfuigheid die af en toe gestaaftl wordt door feiten. althans zoals ik ze meen te moeten interpretfl.cn.
De venvaning wordt veroorzaakt door de vamenging van fi.urcties
van de roshi. Hij is zowel geestelijk leidsman als manager van ccn
ondemaning. Het is onvermijdelijk dat die fimcties elkaar overlap
pen en dilon ijls tegensrijdig zijn. Neern bijvoorteeld een van de
allermooiste paramita's 'dana': zodra daar over gepreelt wordt als
het centrum in grote financiele nood ver.kccrt, rijzen vragen. Nanrurlijk gedje evengoed, zij het met een nare bijsmaak.

6

ten ons niet imponeren door rnachBvertoon, verlichte despoEn,
spirituele oeters en bellen, uiter[ke beh;kenswaardigherlal Allemaal kinderachtig gedoe, anders is het niet te betiElen. De middcnstrndsmcnalieft die daaruit voofiloeit maald ons misselijk.
Wij eisen 'mcnscli.likhcid' en geen gedrag gebasead op eigenbelang, angst voor omzet- ofklantenvcdies; waal walen de spirinrele
machthebbers uit het verleden zo bang voor dat zc zD verkampt
leageerdan op;xmop hrm positie? Angst voor
het onbekexlde?
Ik waardeerde het dat de roshi tijdens zijn laatste sesshin in Euro
pa zijn gewone kloffie aanhield. Uniformen scheppen een onnaturrlijke afsand. En die dric diepc buigingea vool een persmnliJk
gesprek (daiun)? Sommigen hebben daar na jaren nog moeite

en

mee.

Ik heb geuaind met Gerpo Roshi, mijn lenar. Zonder problemen
volgde ik sesshins bli vele andere Europese zenlera-rer van grote
klasse. Allerual zen, de een ouderweG autoriteit, de ander gloot
mocderli.yk vezorgend. Allemaal met hun eigan winkel, hrm eigor
klanHl. Ik denk dat hcf goed is dat ik zento€rist ben. Als leek, hm
je je meer pemitteren dan als monnik. DaaI is de suilde binding
met een leraar absoluut noodzakeliJk. Maal deok niet dat mijn
'coflmitrnenf minder is dan die van een mormik 'It's my life'.
Genpo Roshi komt nog maar eens per jaal naal Euopa. Ik ben
niet duaglcachtig ganoeg om nog eens naar de States te gaan.
Hoc moet het nu verder met mijn relatie tot de leraar? Het is een
problccm waar we in het derde millennfum met alle Eulopese leden van de sanglra ecn oplossing voor moeten zullen vinden.

Di*

Ifurai

.katsal
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ZENZONDERZEN
LITERATI.]UR EN VERDER
ie kcnt niet hct verhaal van vorstin Anna Karenina, in de gehlhmmige rcman van Leonid Tolstoj.
Was dat niet die 1,1ouw die zich in wanhoop,
maatscluppelijk geisoleerd na het verlaten yan
haar man vool haa( minnaar, telewgesteld in deze vorst Wronski, met fatale geyoEen onder een
rijdende trein wiery? Dal
Wat heeft dat nou weer met zen te maken?

Ik ga verder.

Er zitten veel meer verhalcn in dit gcniale boek.
Ik wil het hebben ovcr dc ontwikkeling van vorst
Lewin. Eigenlijk staat Lewin in zrjn verhouding
tot vorsdn Kitty net zo cenflaal in AK als Anna
in haar (elatie tot Wronski. De verhalen staan,
afgezien van enige gerafrneerd ingeweven verbanden en ontnoetingen, los van elkaar. Toch is
er een prachtig patroon te zierr: waar Anna cn
Wronski na een vliegende start hun ondergang
tegemoet gaan, goeien Leviin cn Kitty samen en
individueel moeizaam naar steeds glotel e hoogteIr.

Lewin goeit van een rationalistisclre levenshouding via zijn huwelijk met Kitty, de dood van zijn
broa , de gel,oorte van hun zoon en het praktische beheer van zijn landgoedeien naar Russischorthodoxe gelovigheid.

Verstandelijke overwegingen brachten hem aan

het tu'ijfelen en verhindcrden hem, schetp te
zien wat hij wel en wat hij niet moest doen Ak

hij niet nadachr, maar alleen leefC'e,

voelde

hij

voortdutend een onfeilbaar rcchtet in
hem huisde, die besliste wvlke de beste uw ven
twee mogelijkheden en rudra hij anders deed.
dan hij moest doen, .,us hij zich dit bewust.
Zo leefdz hij mnder te wetefl Tvat hij was en
waat'voor hij in dtre wereld leefde m mnder dz
mogelijkhe l te zien om dit ooit te weten te komen. Deze onwetendheid. kwelde hem mzeer,
dat hij voor zelfmootd. neesde, en tegelijkrnijd
baande hij zich met grcte beslistheid een eigen,
duidelijk afgebakilde u'eg door het leten.
hoe

er

r
(Achtsre Deet, hoofdsruk 10, p. 910)

Over deze geestelijke pgoei wil ik het hebben, ook
al zat Lewin nooit in de lotushonding.

Aan het eind van het bock. als Anna dood is en
Wronski met militaire zelffnoordneigingen naar
de Servischc oorlog is vertrokken, beleeft Lewin
in rcligieuze zin zUn finest hour. Hij ondergaat
een heftige existentiile en geloofscrisis en komt
tot diep inzicht. Aan het eind van het boek lezen

Uiteindelijk bleekt het vreugdevolle basisgevocl
dat hct lcven zin heeft definitief door bij Lcwin,
ook at blijft hij net zo wispelflrdg a1s voorheen.

we:

Lewin ging de weg van dc Grote Twtjfel, overwon
het Dualistische Denkcn en had uiteindelijk vrede
met het besddat hU Niet wist wie Hij Was.

Wanneer let in nadacht over v,at hij was
ax Tvaataoor hij leefde, kon hij geat ant-

waord op dezc wagm indm en uoelde hij
zich wanhopig. Maar wanneer hij ha zich
niet langer afvroeg, was het alsof hij wist
Ndt hij y,as m u,aanoor hi leefrle, omdat
hij zo zeker en beslist optrad m u,bt hoe hij
leven moest. In de laatste tijd leefde hij
zel$ veel doelbeuuster dan vroeger.
(Aclrtse Deel, hoofdstuk lA, p. 907))

Wat staat hier anders dan wat wij steeds van onze
zenmeesfers horen?

Hoe meer je erot er praat e denfu,
des te wrder dwaal je run de waarheid a;f.
Houd op met praren en denken
en er is niers dat fe det zuh kunnen begtijpen-

:
Jclle Seidel

r-^, 1a Larerina, L.N. Tolstoj. vmaald uit het Russisch door Wils Huisnun,
Amsterdnm, Van Oonchot, 1965 (1878)
i t{sin hsin ming, gedcerd doo. Dennis cenPo lvlerz€l in Hct oog slaapl
nooit, Der entd, Ar*,}t Hermes, 1993 (1991)

De Lotusvijver

Gesprekken met het Ongeborene
Conversations with the Unborn
Een interview met Genpo Roshi
door Helen Pelderen Maurice Knegtel
Q: Roshi, car you tell us about
tle Big Mind process?
R: It's an upaya (skillful means)

that I've been

callrtn,g Unborn
Buddha Mind
Big Mind. I'm
really exited about it because it

a

seems to be fool proof
anlaone

in

that

who is willing to do it

can experience a complete shift
in perspective. It's so simple
and dfuect.

Genpo Roshi

ovel
het
sebru

i

Va

k
n

komen

met
Boeddhanatuur

things around. This process
does the same thing much
faster. I realized that we've got
a geat tool here, and I got
really excited about working
with individuals, small groups,
and even large groups. ft also
works in different settings; on
several occassions fve lead
people through the process in
restaurants I Now I am using it

for the first time with

groups

during sesshin.

The whole process really became clear to me only as re-

the

is that it fights tooth

and

ego

nail against dying and allowing
Big Mind to be there. But. once
we get it's support 0 coopfiation, then the person shifts to
Big Mind. Some people who
have never sat before have told
me afterwards they can never
forget that Big

Mind is

always

present. From then on it is eas-

ier to return to the Big Mind
perspective.

How can people work with
this process when you as a fa-

Q:

cilitator are not around?

Q:

So what is this

process

really like?

cently as June 1999; although

R: In the original

since 1978, I had been working
with something like it, a guided

logue work you access all these
different voices within yourself,
such as Anger or the Vulnerable

;"#:Ti,ff! ;#iT*fji
the Voice Dialogue

rechnique

closer and closer to include aspects of Zen training.

I

iogue. The probiem with

it worksl

,voice Diatogue' s*i,':'il1'fir*31. t?#"i:l
veloped Voice Dialogue based
om on the theories of Freud and
Jung, and using the methods of
in gestalt therapy. I used the
Voice Dialogue technique over
aanraking the years and gradually moved

te

Before this process, Zen practice required a lot of effon and
everything had to be just right
for the person to be able to turn

started to use Zen terms like

True Nature, Buddha Mind,
True Sell and so on. But only
recently did I realize that the

Voice Dia-

Child. The facilitator asks a
person to speak with the voice
that expresses one aspect of
themselves. The person is
asked to move his or her chair
and then speak with a certain
voice. In the Big Mind

process

what I do is go more or less directly to the Big Mind, or the
Unborn Buddha Mind. Because
of the way that I do this, I am
able to shift the person's per-

After going through the process, one is able to see exactly
where the trouble begins. You
car bemme aware of the moment the ego starts desiring,
R:

craving, questioning, seeking,
ald trying to grasp. The cause

of

is

suffering

Big

Mind

judge, and

it

already there.

doesnt grasp or
sees the ego doing

all thai. So we can take care of

it

the moment before we aclually grasp. Big Mind sees what
is, but also what ego is - or
was. It is aware of the functioning of the ego.

Of course sitting helps a [ot.
The more one sits and doesn't

spective fiom a limited egoistic

se€k,

view to a egoless perspective. I
don't want to go into more details about how to use the tech-

identifo with Big Mind. Sitting
is just doing nothing. When I
lead the process, I ask Big Mind
to instruct how to sit, so that it
is not coming from me but from
Big Mind. It's so easy!

nique because I don't want peothis

ju$t sits, the more one can

Voice Dialogue could be a very
direa and powerful method for
Zen practitioners. I have used it

ple who are untrained in

also with people who

whole process.

Q: So why is

In our traditional Zen training

teachers say that )ou have to put
a lot of effort? Isn't that a coD-

never

practiced Zen or never studied
the dharma, and it has worked
with anyone and everyone. But

if

someone says,

want to do

"No,

it" like

I

don't

my mothet

did, then of course it doesn't
work. ff you are willing to do
the process,

it works.

to attempt to use it
without serious training in the
process

the big problem is the ego is always putting up resistance to
stepping out of the picture.

With the Big Mind

process

we're able to get the ego to cooperate and drop out of the dia-

it that many

7nn

tradiction?
R: Yes, that idea is what I have
had to let go of. Although I've
been working for years with this
technique, asking to speak with

Wirter

Mind or Buddha
it's only since
June that I saw it clearly. Not
Enlightened

Mind for years,

everybody has to go tkough the

same shuggle. Everytlody has
his or her own journey. Imagine
you are travelling with a group
and you run out of water. One
person is sent ahead to find wa-

der their belt.
I had some doubt about whether
!o present this process to people
who are new to the practice. But

I've seen it work with beginners.
It has also worked with people
who are dfng, and lhey have
been able to make tremendous

and

ordeals, he finally finds the water and brings it back to the
group. Would you not drink the

Q: Is the Big Mind process some
t-hing you do only once or twice

ter. After a lot of troubles

water? Of course 1rou would
drink the waler. Even though
you have not made the same

in a sesshin, or is it something
you can do more often?

journey, why not receive the wisdom, why not receive the teaching? Why go the same route? I
think a wise person would take

R: A few people have done

twice, but most people have done
it just once dunng a particular
sesshin. But there is no reason

the water-

not to do it more

I

Maurice, how many l.imes have
you done this process during this

had to get over the idea that

everyone should make the same
jouraey. It doesn't meaa in any
way that life's iourney is not
kavelled. Itjust means that along
the way, people have a clearer

understanding

practicing.

of why they

lt

gives a real
of direction and clarity.

Q: Does

it

are
sense

also give people a

R: I could, but I don't know if I
want to. What I want, is to give
people the tools so that they can
work with it by themselves, with
sorne guidance. I want it to work
for people who see me only once
or twice a year.

in their

perceprions of
the illness and the fear of death.
changes

it

times.

Q: Do you think this process may
work better with Westerners than
the more tradrtional and authoritarian ways of Chinese and Japanese practice.

Some people who have never
sat before told me afterwards
they can never forget that Big
Mind is always present

sesshin?

R: Yes. I don't think that we in
M: Six times in two

days.

R: Do you discover

something

each time?

M: Yes,

wit-h each voice lhat

comes out or struBgles lo get oul.
I see another aspect ofmyself.

the West should just imitate
Japalese Zen although in the
past, I did train and teach in a
very Japanese manner. We are
all drscovering what our way is;
and for me, this approach is
working and it is the only thing
I'm interested in right now.

shortcut?

it works with the
same intensity, it just gets
clearer. The beaury is that wher
ever one gets stuck, before or af
ter enlightenment, the process

Yesterday, a group of new people
was here just for lhe weekend.
They started off havi-ng the regular questions and before I knew
it. I had to do the Big Mind proc-

allows one

ess with them,

R: Every time.
R: It may be a shoftcut. It is a
very direct way to see, "l am the

Path." But once that is seen, fte
practice goes on. I've seen people who have hardly sat at all be-

to "unstick"

and

stand

it.

I just

couldn't

I knew that they had at

their fingertips a lot of clarity.

with Big Mind, people very
quickly develop a much clearer
pe rspective
toward koans
come clearer after this process
than people who have sat for 2O

make a shift. It dmsn't maner
fiom what position, there's going

years.

to be a shift. When someone

Q: That must be painful!

does rhe process repeatedly, it
gets easier ard easier to lct the
process get

on and lel

lhings

And my answers wouldn't neces-

sarily clariff things very much
because Lhe people were

tening

small minds. By helping them
make a shift, insrcad ofjust answering some questions; they left
a lot better prepared for t-he prac-

it's almost
impossible for me to work any
tice. So right now,
other way.

Q: What does this mean for the

flow.

Sangha?

ft is still

Q: Do you plan to do the Big
Mind process every sesshin?

R: It means changes

good practice. They

still lis-

with their egos, their

R: I'm not saying that those 2O
years have been a waste of time.
still have 20 years of practice un.

1999/ZOOO
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BIG MIND
Buddha Mind Meditaties

Udens de sesshin van
septemtrer j1. was ik als

assistent (lisha)

Yan

Genpo Roshi in de gelukkige
gelegenheid deel te nemen aan

alle Buddha Mind

groep-

dokusans. Ik heb Roshi in zo -

n

22 dokusans zien werken

met zijn nieuwe medrode die

hij voorlopig Bnddha Mind
(BM) of Unborn Buddha-

mind (UB) Proces noemt. Ofschoon wat er in de groepen

Alle kortzichtigheid,
egocentrisme en
geeste

ke beperkthei d
maakt plaats voor een
grenzeloze openheid
I

ij

det om

het juiste antwoord,
fiurar om te zien hoe de antwoorden op deze \T agen velanderen wanneer ons pcrspec-

tief van de weftclijkhcid

ver-

andert.

Roshi vrocg de zeven deelnemers ver,/olgens of hu met een

paar 'stemmen' of aspecten
van het Z€lf mocht spreken.
Dit deel van zijn nieuwe methode heeft hij ondeent aan de
door Hall Stone ontwikkelde
Voice-dialogue. Allereerst wilde hij spreken mct de controlenr, hcf aspect van ffi Z€lf
dat ons leven uacht te beheer-

gcmcen gchcel andcrc ant-

sen en daarmee ook andere
aspecten of 'stemmen van ons
Zelf beheerst. Om met de controleul
hrnnen spreken
moest de deelnemer eerst ry-

zaam naar binnen sloop en de

te

siek de plaats innemen waar
volgens hem of haar. de conEoleur zat: hij of zij moest zijn
lichaam in de plaats van de
conholeur brengen. Dit verplaatsen van het lichaam betekent een verplaatsing in de
geest naar een ander aspect
van het Zelf, in dit geval van
het ego naar de contloleu.

gebeurde per groep verschilde,
was de methodiek in grote lijnen dezelftle. Roshi woeg aan
de zeven deelnemers van de

BM-meditatie allereerst vcrtouwen te hebben in het proces. Hij intoduceerde zijn
nieuwe methode als een spel
en wie niet bereid was

zichzelf

in het spel te geven, hoefrle
wcinig cffect te verwachten.
Eigenluk is voor dit spel eenzelfrle soort 'concentratier of

inllevingsvamogefl als bij het
werten met koan nodig. Wie
bereid was het spel te spelen

keeg een paar

eenvoudige
vragcn voorgelegd zoals Wat
is zen?, Wat is waarheid?,
Wat is welkelukheid?, Wat is
God? Het ging bij deze wagen

bepaalde volgorde aan 'Big
Mind' te stellen. wist Roshi de
bercidwilligc deelnemers'Big
Mind' te laten bclichamcn. Er
bleek geen enkel pobleem
meer te zijn, er viel niets meer
te zoeken en deelnemers bleken gemakkelijk in staat te zijn
zichzelf vanuit 'Big Mind' te
adviseren en richting te geven.
Op de wagen die hij aan het
begin van het proces had gesteld kwamen nu over het al-

Wanneer de deelnemers het
aspect van de controleur belichaamden, woeg Roshi de
controleul of hij bereid was
alle stemmen voor eYen te laten zwijgen, behalve cle stem
van 'Big Mind'. AIs de contro
letu daartoe bereid was, vroeg
hij de deelnemer zijn of lraar

lichaam

te

verplaatsen en

plaats te nemen in het aspect
van 'Big Mind'.
Het heeft mij vertaasd en ver.

wonderd hoe pusonen kunnen verandcren wanneet ze
zich rysiek en geestelUk verplaatsen in de 'stem' van 'Big

Mind'. AIe

woorden. Ik vond het prachtig

om te zien hoe af en oe de
contoleur of het ego langopenheid val 'Big Mind' ver
nauwde; dit was een geestesvemauwing die niemand voor
de andere deelnemers verborgen kon houden. AIs iemand
'Big Minal' was, was hij of zij
werkelijk 'Big Mind', de Boeddha. Als het ego binnensloop
was iemand werkelryk zijn of
haar kleine en beperkte zelf.

Met de Boeddha Mind meditatie heeft Genpo Roshi een
begin gcmaalt van een methode, die ons op directe wUzc in
contact kan brengen met het.
geen waamaar we zoeken en
effectief is in het ontwikkelen
van een flexibele geest, die
zonder moeite heen en tenrg

varr het enc naar het andere
perspectief (of aspcct van het
Zelf) beweegt. De methode is

nog in ontwikkeling en welkt

alleen voor wie

wil

spelen,

maar wanneer die bereidheid
er is en de methode verder is
ontwikkeld. kunnen we binnenkort we1 eens getuige zijn
van het begin van ccn waar-

achtig westers zenboetldhis.
me.

kortz ichtigheid,

egocentisme en geestelijke be-

perkfteid maakt plaats

een grenzcloze

voor'

opcnhcid.

Door een aantal wagen in

een

Mduricc Knestel.
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HOE HET ONS IS BEVALLEN?
VERGISSINGEN LIGGEN IN KLEINE HOEKJES
nwcnnig zitten we in de king. Naast de meester de assistent. Hij weet wat ons te wachten staar. Zijn gezicht
neutraal. Zwijgend doen we wat er gevraagd wordt,
schikken ons in de kdng en wachten braaf op de eerste woolden
van 'de meester'.
Het gaat over 'Voice Dialogue' in relatie tot zen. De psychiater
in de kring knikt bevestigend. Hij weet waar het over gaat. De
lest wacht gespannen

af

Big mind, small mind. we verschuiven onze stoel en gaan weel
zittet 'Wat on eanh is going on! En weer verschuiven we onze
stoel en gaan we anders zitten.

Roshi zit -in al zijn ccnvoud- kamen ullcnd. De sfeer is gcspannen. Ik probeer bij de les te blijven. Big mind is geen probleem,
maar de gedachten aan de small mind komen niet soepel naal
buitcn. Als ecn blok bcton hoor ik dc vraag 'waar bcn jc nu?'.
Spmkeloos, met grote ogen vol spanning: ' . . . nergens . '
'Nergens, wat bedoel je met nergens, je bent toch ergens.'
Roshi: 'Zo'n groep heb ik nog niet gehad. Jullie zijn een uiEondering.'
Dat gevoel ken ik, dus verschuif ik zonder de waag af te wachten
mun stoel en wold ik rustlg van binnen. Sma[ mind: ik ben een
kluns en dat zal wel zo blijven. Ik doe maar waq het kan me oiet
sclrelen of het big of small is.
Roshi kijkt de loing rond en lodkt bevestigend naar de psychia.
tet. Za yall. 'jij weet waar Abraham de mosterd haalt. Dit spelletje gaat bij jou niet op', en vraagt dan mijn buuman om te reageren.

Nog snammer dan beton zit hij daar en kijkt hij strr de ruimte in.
Weel een waag van Roshi. Geen beweging. Ik kijk mijn buurman aan en denk: zeg poep en je bent lrij .. En daar valt het
kwarfie in de gleuf
Het is zo simpel; small mind, big mind, er is echt maar EEN
mind. Gewoon; lekker leven.
Rita

SEM! - PSYCHOLOGISCHE
JARENZEVENTIG FLAUW E KU L
Voice dialogue als snelweg naal lE0' 'shift'? Wat een semipsychologische jaren zeventig flauwelorl, wat weselijk Amerikaans. Geen tsjakka loepen, maar je stoel verzetten, wat maakt
het

uitl

Bespeurt u hier het nuchtere no-nousense Hollands dua-

lisnsch denken? Goed geradenl Doe mij maar het fietspad ...
Voofl;ij snclweg ur fictspd - vlijheid!
Nelleke

SHII
t( tf

PLEASE NOT

Mt

sat outside for the fust goup. I couldn't stop
shakmg Roshi said: 'If you don't get this then
you'rc rcally stuck'. Shit, shit, shit please not me.

7.

\ru
Y Y

well unforfirnately ... I was a bit dubious about it. It

seemed

like trading concepts. Even thotgh a part of my very early expe
sure to zen was a similar group in England when something
definitely happened. I couldn't really seem to get beyond being
aftaid ofgctting it wlong or ofbeing compliant.
The second group I liked very much. Wc worked on two koans.
After saying a couple of stnpid things and watching Roshi
cringc I got into it. Identifying with Nansen, Joshu etc. The person I forurd easiest with was the student who didn't get sixty
blows and couldn't sleep. I felt like yeah that's me, drat's me. I
know him. That's me. Am I fulI of it, am I? So I thought it was
geat. Taking the plunge ur ftont of other people. I came out of
the room while the service was going on and it seemed natural
to go and see if they needed help in the kitchen. Not my usual
mode ofbehavior.
Simtm

WAT EEN GEDOE
ocn mij werd uitgelegd wat Roshi deed met die gtoepen
mensen die uit de zendo wcrden geplukt voelde ik een
enorme weerin. 'Wat een gedoe!' riep ik uit. 'Ik heb he-

lcmaal geen zin in therapiel' Waarop fijntjes werd opgemerkt
dat hier de contsoller aan het woord was, en dat was natuurlijk
volkomen terecht. Ik beloofde mijzelf dan ook open minded
r,aar deze vofin van groepstherapie toe te gaan. En wat ben ik
blij dat ik dat gedaan hcb.
De menselijke geest is een wonder. Wanneet Roshi er eenmaal
in slaagt dat je de controller elkent en waaldeert, kijg je oesternming met andcrc aspecten van jeze'lf in contact te teden. In
dit geval wordt 'Big Mind' aangesploken. En waar je voorheen
niet zou durven dromen dat je nog eens hardop zou zegget dat
jc bocddhamind bent, daar zeg je dat nu zonder blikken of blozen. Zonds er ook maar 6in moment aan te twijfelen. 'Big
Mind' is niet langff een abs0actie, je bent het- Ik ben er ondcrsteboven van!
Shobo

Dc Lotusrijr er
(Vervolg van pagina 9)

Q: Would you say that sitting is
necessary for a shift to be made
using this vehicle?

R: No, sitting is not necessary,
either before or after. But *

I say this seriously - I feel
that it would be an exceptional
and

person who could really main-

tain

it

without

sitting.

There
really is no difference between
tle process and sitting. What
I'm doing the process is
bringing people to zazen mind,

in

opening

up. I

also try to get

ture, things are changing. In the
60's and 70's in Zen we were
into more of a Samarai approach
and I doubt if that is true today.
Of course, I am more rooted in

Asian

the roots and essence are the
same. All of this is like walking in new territory. Every step
is into unknown lerritory and I

culture. My dojo is the gyrn.
Now, the Western way is a

don't know what is the best way
to do this process.

way. Teachers coming
from the East was the fust step-

Q: fs

Western culh.ue than

in

softer

ping stone. But East didn't
reaily meet West until now,

when Western-born

teachers

started teaching. Out

of

that,

something completely new is
growing. The same thing hap-

them to see the importance of

pened when Buddhism

sitting. It is true that it doesnt

from India to China.

really matter how much they sit,
but the question is whether they
can really abide in the Unborn.
Are they really confortable
there; not stuck there, but unfixed and free?

would come up with our own
form of koan practice, although

For me,

came

thing

Q: So mrst is a big part of the
process.

R: Yes, this is another reason
why this technique works.
When I ask people to speak out
of Big Mind, they trust that they
can make that shift. So there is
a lot of trust. People are willing
to play the game.

urill either cover a full

month focused on learning how
to facilitate this process; or for

still, we are having a very for-

people who are living there in
the community, I will be doing
it over a series of weekends that
wili last about a year. They will

mal Zen sesshin.

each cover about 80 hours of

that we can work, speak and express this in our own language
and without the formality. But

Q: What is the relation of the
Big Mind process to koan prac-

ern way?
R: Yes, it definitely has a West-

ern influence. We are going to

dance

to a

different

drum.

Things that work very well in
China, Japan or Tibet may or
may not work very well in this
culture. And even in this cul-

R: When people are given

a

koan they usually work and puzzle with it for a long time; especially the fust koan since they
don't know how to approach it.
With Big Mind, people very
quickly develop a much clearer
perspective toward koans. They
may not be able to answer them
immediately in every case, but
the underllng understanding
will be pretty clear. So koan
practice becomes much easier.
Getting in touch with Big Mind

clarifies the basic poinl of all
the koans, that you me the koan.

Sometimes we don't like simple
things and that can be a major
problem. For the Westerner, it
seems too simple. It took someone who is simple minded to
see this. The voice of doubt
sa1,s, "Maybe in two )€ars I will
be able to see how it will help
me."

I

have felt that we

in-

work. And

afterwards,
hopefuIly, the person will be
well enough trained to become a

facilitator in this form of zen
counseling. Until a person re-

tice?

It's that simple.
Q: Do you see this approach as
very different from the Japanese
and Chinese way; a morg West-

a

R: My plans are to be teaching
people how to wuk with the
Big Mind process back in Salt
Lake. I will be doing trainings

tensive

For me, it is a beautiful thing
that we can work, speak and
express this in our language
and without the formality

better to start with

this with others?

rhat

it is a beautiful

it

trained facilitator, or can we do

in the

West

ceives this haining from me
personally, I would prefer that

they not play with it. It's a
Fetty powerfrrl medicine and
should be used with discretion.

Thank

pu

Roshi.
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2O:00-22:00
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024-37A7 345
Jan Steehouder

19:30-21:30
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Beemster 2o:OO-22:OO 6:30-8:30
O229-2L7455
2O:OO-22:OO
Enschede Toon Fugers
20:00-22:30

Hoorn

Dirk
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Apeldoorn

4-243455!

Christiaan

Kruijff

20.30-22:00

055-5417251
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078-6317606

18:15-20:00
2O:75-22:OO

6:30-8:00

19:00-21:15

6:30-8:30

Dc l,otus\.iiver

ZEN 2OOO
en o[de

boeddhisti-

en omgekeerd. Zowel leraar

1e zuivere en edele leegfe is.

sclre wijsheid zeg1
'wil je het verleden

als leerling hoeven minder te
reizen waarmee een hoop tijd
en geld wordt bespaard en de
tsaining een flinke impuls
kijgt. Het is niet alles, cn hct

Mogelijk wel een Leegte in

is niet niks.

niet bedoeld.

kennen, kijk naal het resultaat
van het verleden (nu), wil je de
toekomst kennen, kijk naal je

daden (nu)'. We hoeven dus
nict vcr van huis om te kijken
waar het met zen hecn gaat.

Sioa'd

zijn nu al aanwezig. En wat

enolm toegenomen

aanbo<l

van hformatic: de non-fictie
top-10 van mijn boekha[dcl
bevat wijsheid die nog niet
lang

h

die vorm voolhanden

is, om oYer Internet nog maar te
zwijgen. Zen als

gloeimarkt

Zenboeddhisme
bestaat bij de
gratie van
zoekenden
Mensen
die iets zoeken
om een lege
plek in zichzelt
mee te vullen

dus?

ook Westerse variantcn. Dc
on

Het enige gevaar bij een gote

a

vijfjaal Lotusvijvel

en

staande

op

de
een
volgend millennium kwam de
gedachte op waar het met zen

drempel naar

in dat

volgende millermium

naar toe za1 gaan.
Zen zal wel blijven bestaan zo-

lang de mensheid bluft

bcstaan. Of is lrct bcter te zeggen

gecotrtroleerd

pat.

twikkelin-

gen zoals ik die zie zijn: vormloos zen (zonder het etiket van

boeddhisme, oecumenisch en
sociaal), psychozen (integratie
van Westerse psychologische
inzichten) en cybcrzcn. Ik verwacht dat zenleraren op groE
schaal on-line komen. Stel je
voor: in plaats van enkele keren per jaar de mogelijkheid te
hebben je leraar te spreken. is
het nu een kwestie yan een bezoekje aan jc plaatselijke afrleling waal je nrssen het zitten

door de rybeldaisankamel' bezoekt waar je leraar op een
scherm te zien en te horen is

dat zen wel blijft bestaan onaf
hankelijk van de mensheid.
Het enige dat zou kunnen ophoudcn tc bcstaan is de idee
ZEN.

Een opvatting op het gehele
2O00-millennium is wat veel
gewaagd, rnaar wele stappen
doet zen in de volgende ccuw.
Volgt zen dc vcrcommerciali
sering en verzapping van de
laatste decennia? Of zal zen
groeien omdat het een niche

in

een verder gestandaardi-

seerde markt is? Volgens mij
zit daar wel wat in. Zenboed-

dhismc bcstaat bU de gratie
van zoekenden. Mensen die
iets zoeken om een lege plek
in zichzelf mee te vullen- Een
groep mensen die groter zal
worden de komende jaren. Is
het een cynische gedachte om
te stellen dat zij allee! meer
lccgte lcijgen, ook als sommigen denken dat dit wel een he-

Snelle

groei zou voeding kumen geven aan charlatanachtige figuren. Is zen commercieel te ma-

ken? Hct lijkt mU moeilijk,
want je hoeft maar een willekeurig zenboekje te pakken en
eI staat wel in dat verlichting
anders dan in de lampenzaak
niet te koop is. Je moet toch
een aardig orurozele ziel zlin
om daar

Cyber daisan kamer

Ja, maar nog interessanter is natululijk niet dc
hoeveelheid maar de vorm.
De Eaditionele monastieke
traditie zal zeku gehandhaaftl
blijven. Het werkt, al jaren en
dat is goed genoeg. Langzaam
maal zeker ontwikkelen zich

belangijkste drie

a

iso-zen 9000. lret klinkt als een

geintje, maar zo is het zeker

groei is dat deze te snel en on-

De zaden van de toekomst
zijn die zaden'| Het boeddhis
me, als snelst groeiende religie
in Nederland, schiet wortel in
onze lilei. Er is sprake van een

Wia

plaats van een leegte. Leegtc
met ecn kwaliteitsmerk. een

F*:::'
bedrag

voof neer te leggen. En als iemand dan een kapitaal betaalt
om op een lusseutje te zitten
is dat waarschijnlijk zijn oefening. Een oefening die hem of
haal na een sterke verlichting
in de poremonnee tot het inzicht zal brengen val het kus
sende op te staan en ergens
anders te gaan zoeken.
Een goed lezer heeft in de gaten dat ik nief veel inzicht heb
in hoc zen zijn eerste stappen

in het millennium zal gaan
zetten. Het enige dat ik heb is

een diep veftrouwen in een
zichzelf regulerende eEenschap in zen. Hoe verkankerd
zen op een gegeYen moment
ook zal worden, ergens za1 er
wel wcer een zuivere loot of
beter Lotns uit de mesftoop
naar boven komen.
Job

Rlunat lan Darusik

Wirlter 1999/2O0O

en in het derde millen-

en cluistendom. Het relahveer-

nium is een illusie. We

de

laten ons

meesiepen

miju wanhopig worstelerde

ego tot

ik bijna

belijrlenis

Is zen een geneesmiddcl uit
het Oosten dat tocgcdiend
wordt aan cen zicltogende
Dat is

door een hype en worden bedrogen. De toekomst en het
verleden bestaau helemaal uiet

deed.

Westerse padent?

in de werkelijkheid zoals de
warc zenstudent die eNaart.

Toen kwam zenmeditatie,
eerst als ontspamingsoefening. Weldra bleek zcnbcocfcning op een paradoxale wijze
allcs tc omvaften dat mij ooit

eemijdig beeld, zeker als je
ovct de Westel se crllflrur in
het algemeen spreekt. Er zijn

Daar besaat alleen de onmiddcllijkc craring. En voor zovcr cr tijd wordt eftaren is dat
een ervaren dat direct verbonden is met de vergankelijkheid

van

lret bestaan. In een gedicht schijft Haarlemmemeel
'helder besef dat niet de tijd,
maar wij versfiijken'. Daar
gaat het om.

Laten we ons dus verder niet

druk maken over zen in het
derde millennium, maar ons
richten op de bcoefcning van
zazcn, N. Richt je op wat wc
zijn: lichaam, geest en adem.
Best[deer jeze.lf; daartoe biedt

zazen je een u1f,eme kans.
Droom niet van een toekomst,

waarin het eindelijk gerealiworden. Stop met het
opwekken van verwachtingen.
Blijf waar je bent. dan ben je
seerd zal

heel en pefect.
Dirk Honi Beensta

had bezig gehouden.

o

Zen biedt een praktische
en pumanente manier om
met existen tidle en neurorische angsten om te gaan:
het is een weg die het mysterie erkent en juist niet be-

zweert (Dansen

in

het
Duister), en mijn onvolkomenheden aanvaardt (I'm
not OK, but thaf s OK).

mende milleruriumdecennium ontwilkelen? Als
ik daarover iets wil zeggen,
kan ik niet andcrs docn dan dc
lijnen in mijn eigen ontwikke.
ling doortekkeri, en weten dat

ook Westerse verworvenheden
die het Zenboeddhisme verrukt hebben: het pEktrseren
door leken, de gelijkheid van

l,louwen, individuele uijheden en rechten, dunocratie,
rehgies

met het

pmktisercn

van naastenlieftle hoog in het
vaandel.

Hct beeld is tweezijdig: het
Westen kent de hoogste toppen naast de diepste dalen.

Laten we ons dus verder niet druk maken over
Zen in het derde millennium, maar ons richten
op de beoefening van zazen, nu. Richt je op
wat we zijn: lichaam, geest en adem.
Zen wekt gevoelens van
verbondenheid met alles
en iedereen, maar je staat
er wel geheel alleen voor.

oe zal het zenboeddhisme zich het ko-

een

Zen waatdeerl het weten-

schappelijk rationalisme
en ziet ook de grenzcn van

dit

gcloof

in

maakbaar-

heid.

Zur biedt perspectief op
maatschappelijke actie
zonder de verwachting

Wat zal zen in het

Westen
daarmee wezen in het komende decennium? Mensen zu11en

door zen de zin van hun bestaan kunnen hervindcn in een
wereld die uit hct lood is geraakt hct geloof in technische

(bijvoorbeeld medische) maakbaarhei<l en extreme vormen

va.n individualisme

(hedonisme, eenzaamheid en
depressie, agessiviteit) leiden
dwingend tot hun eigen glen-

ervaringen ergens voor

daamee veel te zullen be-

staan zelfs als ze nergens op
slaan. Dat is de enige manier
waarop ik oYer zen kan spre-

reiken.

Zen biedt individualisten
de kans op overgaYe aan

ken.

een Leraar.

De jalen negentig warcn Yoor

lige ethrsche normen die
stimuleren en niet verstik-

ducn weer samengevoegd kunnen worden. Het zenboeddhisme zit tussen het fhempeuten-

ken.

dom en vaak verkalkte vormen

Zen hiedt een evenwicht

van religie te wachten op zekere aanwas. Die aanwas zal gc-

die

Zen bicdt verylicht vrUwil-

mU jarcn van godsdienst en
psychologie. Humanistisch
mtionalisme en activisme walen uit, het mysterie was in.
Pogingen mijzelf en de wereld
al dan niet weterschappelijk te
begrijpen en te Yerarderen
hadden gefaald. Het mystede

van lcvcn cn dood drong zich
op, gepaard eaande aan bezweringsriflrelen uit new age

tussen verdrieten en genieten (leven is lijden: pluk dc
dag).
Zet zotgt voor zelfgenere-

zen.

Zenmeditatic is het cement
waarmec iosgeslagen indivi-

conftonteerd worden mct dezelftle paradoxale boodschappen als ik indertijd, efl zich

rcnd vcrffouwen (wie anders dan ikzelf komt uit

verbazen en verheugen (of vetder zoeken).

w5e wil regelmatig naar

Jelle Seldel

de zendo?).

I)c Lotnsvijtu

