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Vipassana-sara

wat in het Nerlerlands lnzichts-borle betekent,
is een uit.gave van de Stichting Jonge Boeddhisten
Nederland, met als doel de mensen die Vipassanã

beoefenen van juiste en ntrttiSe informatie te
voorzien. tlet blad richt zich vooral op de

aktiviteiten van het Meditatie-Centrum te
AmsterCam (Buddhavihara) en met name op de

lezingen en leringen van de Eerr¡. P.Þ1.T.

Mettâviharee.

ln deze uitgave onder andere de Nederlandse

vertaljnB van een.arLikel van llans Kwik, reeds

eerder in de Vipassanã-sãra gepubllceerd (in het
l'ìngel s); het gaaÈ hier om een arl-ikel gebaseertl

r-r¡r Iez.i.ngen van de Eerv. Mettaviharee.

l)r: Vipassanã-sãra wordt voornamel i..ik verspreid
via de plaatsen waar wekelijks gemediteerd wordt,
mochten mensen het thuisgestuurd willen hebben,

bel rlan even Buddhavihara of Aad.

De atronnementsprijs is fI 10,- per jaar, het jaar
looJ)t van sepLember tot seprember. Je kunt je
als abonnee opgeven door bovengenoemcl bedrag te
storten op bank of gironummer van de S.J'B.N'
onder vermelding van ttVip.sarat'.

Sarnenstelli¡rg vân de redaktie:
.lohan Tinge, llans KwÍk en Aad Verboom.

Postadres van tle S.J.B.N.:
Pos¡bus l5l9 - 3500 BM UÈrecht

Postgiro: rnr . 52 .32. I I 8
bank (ABN): 55.51.05.563

BUDD}IAVIHARA:

Ilet bcl¡eer van hel- Metli tatie CenLrum te Amsterdam

is in lranden van de Sticltting Vipassanã MediraLie
Centrum. Mensen die het Centrum en de aktiviteiten
aldaar wi I len ondersteunnen, kunnen een financiöle
bijdrage sLorten op:

Amrobank, Rozengracht 88 - Amsterdam

postgiro bank 2391

on account of nr. 45.83.27.948 (Stichting
Vi passana Meditat.ie Centrum)

lnfo: lJr¡cldlravlha ra
Aad

O20-26/:984
030-888655
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De belangri.iksre verschillet¡:

Zij die regelmaLig de lezlngen of interviews
van Phra I'laha lrlettavihari na meditatie-sessies
bijwonen, weten ongeLwijfeld dat hij nadrukkelljk
v/ijst op het belang van een goed begrip van de

verschil.len tussen de beoefening van Vipassanã-

err S¿matha-meditarie.

DiL begrip moet niet slechts theorecisch zijn, het
m<.¡et bovenal een weten door ervaring zi jn.

Deze LeksL, die hoofdzakelijk gebaseerd is op

lezingen ge<lurende retraiÈes in 1983 en 1984' 1s

een pogi.ng om de belangrijksÈe verschillerì Èe ver-
lrelderen. llopeltjk draagt. het. blJ Lot een snel
begrlp en grondige fennis van de I'Weg die leidt
naar het åiu,l uun alle lljdentt, c.Q. Vi¡rassanã-

Bhãvanã (Bhãvanã is mentale onrwj.kkeling).

VoordaL de verschillen aangegeven worden kan l¡eL

nuLtig zijn om beide manieren vatt me<litatie, of
mentale onLwikkeling, afzonderlijk te beschrijven.
Voor een meer gedetailleerde verklaring van de

techni.eken is heL r¿tadzaam om de boeken en teksten
te raadplegen die aan het eind van dlr artikel
worden vermeld.

SamaLha Bhavana

[)e beoeferring van Samatha-merljLaLie is
een n¡anier om menLale concentratie Ee ontwikkelen

(ìoncenLratie kan gedefinieerd worden als het ver-
mog,c¡r van de geesL om zichzelf Le -riclìLen op een

bepaald object waarbij andere zaken geleidelijk
buitengesloten worden. llet tegenovergescelde
van concenLratie is verstrooid zi.jn.

Degene die Samatha beoefent, onrwikkelt het ver-
mogen om zich bijzonder goed te concenEreren.
l)it v¿rriëerL van i¡lletlaags nlvo Lot iets dieper
LoL zeer diep nivo. llet hoogsLe nivo van con-
ce¡ÌLratie js nre¡rLale absorptie, eenpuntigheld
ofwel compleEe ee¡rheid meE heE gekozen object.

l)e geest staat onwânkelbaar stil bij het object,
lret lijkt alsof de geest eraan vasLgepJakt zit.
De toesLand van op één punr gericht zi.in wordu

Samadl¡l genoemd, de maÈe van menLale absorpLle
wordt Jhãna (spreek uit Dzjaana) genoemd.

Wanneer Samãdhi heel sterk is en geruime tijd
gehandhaafd kan worden, dan wordt het buiten-
ge¡ione ment.ale concentratie; dit maakt het de

medj.Lator mogelijk om speciale psychische kracht.en

te verkrijgen zoals helderzi.endheid, helder-
horendheid, genezende kracht etc.

llet concentratie-objecÈ kan bi.jna van alles zljn'
op voorwaarde dat het leldt tot posirleve SeesLes-
toestanden: het kan lets zijn dat met het lichaarn
in verband staat, het kan een gevoel zljn of een

visualisatie.
Trarlitioneel zlJn er blnnen het Theravãda-boeddhlsme
veertig melhoden om de geest. te ontwikkelen door

middel van Samatha-beoefening.
Een paar voorbeelden:

- Ãnãpãna-sari, het ontwikkelen van samãdhi door

concentraÈie op de inadernlng en ui.tadenfng;
- l"fettã-bhãvanã, het ontwÍkkelen van liefdevolle

vriendelijkheid naar alle levende wezens toe;
- ßuddhãnussati, het verr.rerven van satãdhi door

het overrlc¡rken en vlsuallseren van de posiÈieve
kwal i tei ten van de Boeddha.

Wanneer rle geest langzaam verzonken raakt in een
concenLratie-object, dan wordt. deze ttgeobsedeerdtt

door iets buiLen de geest zelf, zelfs wanneer de

8eest. lret object zelf heeft gecreöerd; er is
immers geen sprake van concenLraLle zonder iets
om op te concentreren.

[ien persoon dus die rle geest ontwikkelt volgens
een van deze veertjg methoden kan niet zonder heL

uitgekozen concentratie-object om positieve
Beestestoestanden te verkrijgen.

Als de geest eenpuntig ls, zal deze na verloop van

t.ijd gedachten.loos worden, zonder conditioneringen,
zo¡l<ler zorge¡ì, zonder slaperigheid en zonder
rusteloosheid; wat. overblijft is een zeer gelukkig
gevoel (vervoering of gelukza.ligheid); je voelt
je groots, absoluut en oppermachtig. Maar dir is
slechts tijdelijk. Als de samãdhi voorbij is,
kun je je nog steeds erg helder en erg verfrist
voelen, net als na het onlwaken uit een diepe
slaap, maar ¿¡lle conditlonerlngen, gedaclrten err

ge.voelens konen weer terug, dezel.fde als ervoor.



¡
ln de l¡eoefening van Samat.ha moeten al le ext.erne
en jnterne cor¡LacÈen vernlede¡¡ w<¡rclen. Bijvoorbeeld
geluid is sLorend, heE aanraken van iets is storend,
pijn en gedacl'rten zijn storend. Ilen n¡oet een
plaats vinden waar contact met de buitenwereld
tol eerì mjnimr¡m gereduceerd wordt, gedurende een

¡reriode di.e lang genoeg is om al le inner'l i jke
wanorde op te hef f e'n, arr<lers za I de beoefening
slechts ten dele of helemaal niet lukken.

llieruit volgt dat sterke mentale discípline
alléén niet toereikend is voor het succesvol
beoefenen van Samatha, gunstige omstandigheden
zijn evenzeer nodig.

Vi passanã Bhãvanã:

ln de beoefening van Vipassanã 1s de meest
belangrijke mentale faktor opnerkzaanheid (Pali:
sirti ). Je.moet alerr zi.-¡n, heel aandaclrtig, je
rnocl- op alles wat er gebeurt op een juiste manier
reageren. De fegenovergesEelden van opmerkzaam-
heid zijn vergeetachtigheid, sufheicl en onwetend-
heid. Snel afgeleid zijn of lret in allerlei
richtingen gaan van de aandacht (tegengesteld aan

con(:erìt rat.ie) is niet noodzakeli..jk tegengesteld
¿ra¡r Vi passanã.

De aandacht kan all.e kanLen opgaan met of zonder
opmerkzaamheid. AJ.s je dit opmerkt, is er sprake
van opmerkzaamheid. Je weet dan wat er gebeurf
en je kunt achteraf precies vertellen r/at. voor
en in vel.ke volgorde de dÍngen plaatsgevonden
hel¡ben. llanneer men dit niet opmerkt, is er geen
opmerkzaamheirt, all,een een vaag.bewustzijn wat

.ie niet in staat stelt gebeurteni.ssen correct te
rug i sL reren

llet beoefenen van Vipassanã is een middel om

geteidelijk opmerkzaamhelrl ,lp uaL er hier en nu

i s Lc orì[wikke I e¡r. l)c lne<l i Lator beoef errt. echte¡'
nog niec echt Vipassanã zolang opmerkzaamheid nog
niet. voldoende krachtig is. hle kunnen deze soort
van Lr¿rirìjng beLer l¡r-.L l¡eoeferìe¡ì vatì mentale
ontwjkkelir¡B noemen. Daar<loor kun je de kracht.
van de geest in jezelf vergroten, in de richting
die je naar vrijheid leidt.

De nediLaLor moeL heel erg bi-i de tijd zijn, omdat

het noorlzakelijk is de geesL in heL he(len te hourlen,

zod¿¡1. herkenn i ng mogel i -jk is varì wat er varì m()menl

LoL moment geberrrt. lliet ervoor, niet erna:

in feite dus moet de meditator meer dan bij de ti.id
zijn, hij rnoer bij het. momenr zljn.
Aangezien het behoorlijk rnoeilijk is om op deze
manier aandacht.lg te ziJn, zal men soms concentratie
op een bepaald object goed kunnen gebruÍken.
llet moec een object zijn dat er altijd is en waarop
nren zich ¡¡emztkkel i.jk kan concerìLreren.

In de zit-mediLaLie kan dit object gevonden worrlen
in het rijzen van de bulk wanneer men inademt en
her dalen van de bulk wanneer nen uitademt.**
0p deze manier wordt de meditator zich steeds meer
bewust van lrat er gebeurt buiten het rijzen en

dalen van de bujk, i.nclusief de minder opvallende,
latenLe gevoelens en sensatles.

lùt is de beste manier orn de geest in het heden
te houden? Orn niet suf of vergeelachtig te worden,
heb .je activiteiÈ nodig. De activiteit di-e nodig
is voor de beoefenÍng van Vlpassanã is ttbenoement'

of l¡et maken van mentale notltles van eat er
gebeurt.

flet maken van mentale notiÈies is veel subtieler
dan benoemen omdat je niet naar woorden hoeft Le
zoeken. llaar in het begin moet de meditator zich
beperken rot benoemen. Hoe is dit in praktijk te
brerrgen ?

Wanneer de buik rijst vanh¡ege de inademing zegt de
medit.ator mentaal "rijzentt, wanneer de buik daalt
vanh'ege de uitademing moet de meditat,or menÈaal
ttda.lentt zeggen.

In geval er belrustzijn is van een geluid moet de
meditator mentaal een paar keer tthorentr zeggen.
Dit moet gedaan worden voordat het geluid de geest
Baat beÏnvloeden, anders is de benoemtng tthoren,t

te laat en onnarrwkerrrig; de geest. kan betrokken
raken bij het ge.lutd, een pretÈig of onprettig
vlnden van het geluld kan dan ontstaan. hlanneer
dit gebeurt, is het benoemen van rtvoorsÈelJenr,
rrpreLt lgtt of "<>n¡rretLlg[ meer Lerzäke.

** l^lanneer nør inadønt, zet de crxlerbujk iets uit naar h¡itgt
tæ, clit rcrtlc lrer t'ri¡rr.rtt (Þrgels "rising") van de buil<
genæd; r€rìneer nør uitadørû, r¡alt de hrik iJ, r¡aar binnen
t-æ, dit rcrdt het ttdalent' (Enggls ttfallingtt) r¡ar¡ de h¡lk
gerx-urd.



Op het rnomenL dac he¿ geluid niet langer het meest
duidelijke object voor de geesË is, concentreert
de lneditator zich opnieuw op het. rijzen en dalen
van de buik of op elk ander object dat de aandacht
vraagt.

Het benoernen moet gericht worden op datgene wat op

een bepaald moment het meest opvalt. Het moet
gericht worden op maar één object tegelijk.
Het is belangrijk dat het continu is, evenzo moet
het snel, accuraat en juist zijn. De gebeurte-
nissen moeten bij hun juiste namen genoemd worden,
d.w.z. de meditator kan elk woord kiezen dat he¡
het beste past, zolang het maar de betekenis over-
brengt van h¿at hij zich bewust is.
Opmerkzaamheid wordt op deze ¡nanier ontwikkeld.

Bij deze ontwikkeling van opmerkzaamheld 1n de

richting van Vipassanã is er sprake van vier
caregorieËn of grondslagen van deze opmerkzaamheid.
Het zijn:

¡. de grondslag van - lichaam
- gevoel

- gedachcen

- nentaal conditioneren of
mentaal reageren.

Het opmerken van het rijzen en dalen in de zit-
mediratie, van de voetsrap "links gaat zo. rechEs
gaat zo" in de loop-meditatie, in felte, het noterer,
van alle indrukken die betrekking hebben op het
lichaam, is het ontwÍkkelen van opmerkzaa¡nheid

het lichaam.

Het onti./1kke1en van opnerkzaamheid op het gevoel
kan gedefiniäerd worden a1s het opnerken van

gevoelens a1s koud, warm, jeuk, pljn of iets
dergelijks; het mäakt niet uit of ze aangenaam,

onaangenaam of neutraal zijn, het is slechts gevoel

Het herkennen van gedachten, het zien van hun

onEsEaan en verdwijnen van moment tot moment,

zonder commentaar erop te geven, ís het vestigen
van opmerkzaamheid op gedachten.

Het zien van de mentaLe reacties op o.a. het
gevoel of op het contact van de zintui-gen net de

bui.tenwereld kan gedefiniäerd worden als het
vestigen van opmerkzaamheid op de conditionerinpen
van de geest.
Deze condiLioneringen veroorzaken het ontstaan
van vele mentale aandoeningen, zoals boosheid,
begeerte, haat, droefheid of onbevredígdheid.

Het. benoemen op zich houdt, - vooropgesteld dat
het snel en nauwkeurig gedaan wordt - niet alleen

de geest in het heden zodaL deze duidelijk kan

r^raarnemen wat er elk moment gebeurt' maar het helpt
ook je zintuigen in toom te houden; dit betekenL

dat je ni.et betrokken raakt in wat er gebeurt.
De dingen die gebeuren kunnen ie niet overweldigen
omdat je jezelf van hen kunt loskoppelen, hoe

angstaanjagend of storend ze ook zijn.

Hoewel continu benoenen hard en niet altijd aan-

genaam werk is, en soms ¡neer dr¡/angmatig dan vrij
kan lijken, zal het ontegenzeggelijk leiden tot
echte geestelijke vrijheid. A1 dit harde werk

zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen.

In feite za1 a1le dwangmatlgheid en onnatuurlijk-
heid verdwijnen wanneer benoemen eenmaal ont-
wikkeld is tot notitie nemen van (louter opmerken),

ofwel a1s opmerkzaamheld eenmaal permanenE aan-

wezig is zodat er geen noodzaak meer is om haar

werking te forceren.
De kracht in jezelf is dan grooE genoeg om met

allerhande zaken overhteg te kunnen, of ze nu

nentaal of fysiek zijn. 0p dat moment werkt
Vipassanã uiterst effectief .

Er zijn nog twee andere begrippen die ik nu wil
toelichten, nanelijk t{ijsheÍd (Pali: paññã),

wat ontvikkeld moet worden door de beoefening van

Vipassanã, en Zuiverir,g (Fa1i: visuddhi).

Om met de laatste te beglnnen: ZuiJgri¡g
Als gevolg van continue opmerkzaamheid zul je
geconfronteerd worden met een hoop latente
neigingen, bijvoorbeeld de neiging om gemakkelijk
kwaad te worden, de neiging om te dagdromen of
om depressief te zijir. Al deze neigingen, veroor-
zaakt door onwetendheid, zijn hardnekkig en onge-

zond omdat ze een hoop liJden en piin veroorzaken,
hoewel je je hiervan in het dagelijks leven niet
altijd bewust hoeft te zijn. In feite bevestig
en versterk je 1n het dagelijks leven deze

neigingen voortdurend, je bent zo gehecht geraakt
aan ze dal- ze een gewoonte zijn geworden. De

enige manier waarop je succesvol met ze kunt
omgaan is om ze op de boven beschreven manier te
benoemen.

Kortom: door de kracht van opmerkzaamheid
gecombineerd met moment-concentratie, d.w.z.
korte, snelle, juistgerichte concentratie (het
benoenen of notitie nemen) ben je in staat je
persoonlijke eigenaardigheden te zien zoals ze

zijn èn ze Ee zíen op het moment dac ze opkomen;

op hetzelfde moment is de verbinding verbroken
tussen tt¡outt en ttje eigentt eigenaardigheden.



Je hebt niet zorn lnteresse neer in ze en ze
zullen, omdat ze niet meer in staat zijn je E.e

overmeesteren, je uiteindelijk met rust laten.
Geleidelijk za1 je geest. meer in balans komen en
neer ontspannen raken.
Door de gecombineerde kracht van deze kwaliteiÈen
kunnen a1le verdere onzuiverheden zoals onjuiste
visie en onjuiste intentie compleet verwijderd
worden en zelfs kan hun ontstaan voorkomen worden.

Zulvering van de geest wordt op deze manier
gerealiseerd.

In een goed gebalanceerde en gezuiverde geest kan
Idijsheid ontstaan. Lri.jsheid in boeddhisLische
zin is het vermogen de dingen in hun ware aard
Èe zien, zonder ze te verdraaien en zonder
problemen net ze te hebben. Het is dus iets heel
practisch, wat niet uit boeken geleerd kan worden
Integendeel, het is iets dat alleen uit ervaring
voortkomt.

Dit dient verder toegelicht te hrorden.
Irlat wordt bedoeld met het vermogen de dingen in
hun ware aard te zlen?

Sterke opmerkzaamheid ondersteund door moment-
concentratie stelt de geest in staaE duidelijk
onderscheid te maken tussen lichamelijke en

geestelijke gebeurtenissen, evenzeer stelt het
de geest in staat een directe ervaring te hebben
van vergankelijkheid (het feit dat alle dingen
onderhevig zijn aan verandering), niet alleen op
een grof niveau maar vooral ook op een subtiel
niveau.

De meditator za1 sne11e veranderj-ngen in sternming
opmerken, hij of zij zal opmerken dat het lichaam
voortdurend verandert. hlanneer de opmerkzaamheid
scherp is, kan de meditator honderden verander-
ingen zien in één ogenblik. Normaal is de geest
te langzaam om zich hier bewust van te zijn.

De meeste mensen beseffen dat ve dankzlj de traag-
heid van de menselijke ogen t.v. a1s werkelijk
beischouwen. Een illusie van realiteit. wordt
gecreëerd, hoer¡el we slechts kijken naar de snelle
verandering in het patroon van gekleurde puntjes.
Deze illusie van realiteit zal stoppen a1s we

naar het scherm toegaan of wanneer het trans-
missie-signaal te zwak i-s voor een constant beeld.
Het beeld za| zíjn kracht. om onze interesse re
r¿ekken dan verliezen.

Precles zor maar dan dankzlJ een verbet,erd lnner-
lijk oog, ervaart de rneditator dlrect verganke-
lijkheid in de beoefening van Vipassanã en ver_
liest interesse in de stroom van geest en materie.
Alle fenomenen in deze stroom verdwijåen zodra
ze zijn ontstaan, ze komen tot ontstaan in
onderlinge afhankelijkheid, ze zijn niet onder
invloed van de wil.
Aan niets in deze stroorn kun je je vastklampen,
niets daarin kan opgeëist worden als van jou.

Het ervaren van dit gebrek aan consistentie
verzwakt en doorbreekt uiteindelj.jk de illusie
van een pernanent zelf of een perrnanente zie1.
Dit ttzelfrt is niets anders dan opeenvolgingen
van verkeerde ldeeän of conditioneringen.

De meeste mensen echter accepteren geen ver-
gankelijkheid i-n hun 1even. Ze zullen het
misschlen rationeel accepteren, a1s een idee,
maar doen dat niet in hun hart. Bijna a1le
acti-viteiten zijn bedoeld om hun manier van zijn
te beschermen.
Ze willen iets voor henzelf uit hun leven ha1en,
blljvend ge1uk, blijvende vreugde, blijvende
bevredigi.ng, blijvende vrede, blijvende rnacht,
wat het ook mag zijn en ze r.ri11en af van a1le
di.ngen dÍe ze a1s onplezierig ervaren. Hoe meer
men streeft naar geluk op deze nanier, des te
neer pijn za1 er zijn, des te meer ongeluk zal
het gevolg zijn omdat je inspanningen ingaan
tegen de aard van de dingen.

Dit lijden of deze pijn is zo groot, omdat deze
verkeerde houding t.o.v, het leven in bijna alle
acti.vitej.ten en intenties aanwezig is.
Hoe minder verzet tegen vergankelijkheid, des te
minder pijn za1 als gevolg daarvan ontstaan; het
zal uitéindelijk ophouden wanneer het vastklampen
geheel, met wortel en a1, is verwijderd; het
einde van lijden zal er zljn omdat er geen ttlj.¡dertt
meer is, er is niemand rneer om te zeggen ttdit
lijden, deze pijn is slecht, want het is de mijnert.
Samenvattina:

Het vermogen on de dingen te zien in hun ware
aard staat gelijk met de directe ervaring en een
juist begrip van ttli¡dentt, t'vergankelijkheidr 

en
"geen-zel ftr .

De meditator moet deze drie karakteristieken
tegelijkertijd zien om een directe ervaring te
hebben van de Vi.er Edele l,/aarheden**, het ophouden
van alle lijden wat de absolute vrijheid i-s.



l)e metlitaLor lreef t dan een glimp opgevangen van
Njbbãna, het uiLein<letijk doel van alle beoefening
v¿rn Vi ¡rassanã.

* De Vier Edele lfaarhedør zijn:
- l. Er is liltlen
- 2. Er is eel¡ oflLstâân van lij<Jan

- 3. Er is een optruden van lijden
- 4. E¡ is de L€g die leidt r¡aa¡ het optrorden van lillan.

MEDITATIE

'ilre wheel of dhamma
l¡et wiel van de leer
het h¿iel dat draait
dar draaien kan - dankzij de ruimte
daarin zich voortber.reegt - een ritme zoekt
vooruitgang - beweging - verandering
anicca - dukkha - anatta
de altijd durende verandering
waarin ook de ik-beleving een verandering

ondergaat:
l¡aat - li.efde - angst - overgave
Zo l,eert De l,eer

llet zien van dit gebeuren
vanuit -j e diepste zelf. - die zuivere

onaantastbaarheid
nraakt daL.i e.j e adem inhourlÈ
u ¡ t erbarmen meL je kleiqe kwe!sbaarheid -

l)aarnaast de ueelde van het -besef
rl¿rt. in de ruimte het ritme gevonden wordt
de brrrg tussen angst en overgave
lreL riEme in de gevoelsbelevlng
her evenwicht

Om shant{ vrecl e

Boeken I i ist:

"Vipassanã-medi.tatlon and jts knowledgett (het'
blauwe boekJe), door de Eerw. MetÈavihari.
I'The heart of buddhist meditation", door de

Eerw. Nyãnaponlka Thera.
t'l.lhat Lhe Buddlra taught", door de Eerw. l.lalpota
Rahula.
rrSelf-study & practical insight-meditationtt,
door Dhanit Yupho (nlet in de boekhandel, wel
kopieän verkrijgbaar in Buddhavihara).

In Buddhavihara, St. Pleterspoortsteeg 29,
is nog steeds gelegenheid om deel Èe nenen aan
de Thaise les, voor beginners en gevorderden,
elke donderdag vanaf 19.00 uur; de kosten hiervan
bedragen fl 20,- per maand.

Ook is er de mogelijkheid om rleel te nemen aan
de kursus boe<ldhistiese filosofie-osvcho-
lopie, (Abhidhamma), in principe op de
woensdag-avonrl eens ln de twee weken;

de kursus kan dtarten wanneer er t.enminst.e
vier deelnemers zich hebben opgegeven.

Info: Iluddhavihara O2O-264984
Aad Verboom 030-888ó55

Kathina-pû iã

Zondag 2 november is tn Buddhavihara de viering
van de Kathina-ceremonie.

Deze ceremonie 1s ter afsluitlng van de drie-
maanden-durende regenrecraite van de monniken.
TradlÈi.oneel r.,orden blJ deze gblegenheid nleuue
monnikskleden aangeboden.

llet programma is als vol8t:
11.00 uur - lunch voor de monniken
I2.3O uur - lunch voor ledereen
15.00 uur - kathina-ceremonie
16.OO uur - toespraak over kathina.

'l'hj ta(lhamma, tlecember l98l
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AmsLerdam

maandag 18.00 - 20.00 uur
adres: Sint Pieterspoortsceeg 29

Info: O2O - 264984

weekenden: 28 - 29 - 30 november

9 - l0 - ll januari
ti.jden: vri.idag 20.00 uur

zaterdag 9.3O / l4.OO / 20.00 uur
zondag 9.3O / I4.OO uur

plaats: Sint Pieterspoortsreeg 29

kosten: fl 75,- voor het gehele weekend +
een evencuele vrijwillige bijdrage voor de

leraar/het centrum.,
N.B. In verl¡and met een maximum aantal deelnemers
kun -ie je beter ti.jdig aanmelden.
llel is nrogell jk om in Amsterdam t.e overnachEen,
in het centrum of bij een van de mediÈaloren,
neem s.v.p. wel een eigen slaapzak mee.

Beginners worden geacht het hele weekend nee
te doen.

Leiden:

Ti I burg f

vrijdag 20.30 - 22.30 uur
adres: Dhammaviharl, lloefst-raat 217

weekenden: 22 en 23 november, met de Eerw.
Met taviharee

kosten: het. medltatle-weekend kost fl 60,-,
met 2 warme en broodmaaltljden tL 75,-

Je kunt overnachten a1s je wi1t.
Info en aanmeldingen: Dhammavihari,

re1. 013-366570

de meditatie-groep van Noordwijk-blnnen verhuist
per l8 november naar het huis van Net Kliphuis,
die dag zal de Eerw. Mettaviharee de medltatie
leiden.
Tijden: dinsdag 19.00 - 21.00 uur
adres: FaljerilstraaL 8

info: NeI , rel. 071-154862

. lla n Ol7l9-17 424

Brussel:

voor info over de Vipassarra-groep in BrusseI,
Alain Theate, Rue Valduc 59

ll60 tsrussel,

of Irène Denys, ( *u{^to('r', kÅ^L{ *t)
29 Rue Bemel, ll50 Brussel -
tcl. (09.32).2.7629322 /bureau 5l29l41 ext. 4,

Retralte:

van vrljdag 7 november 14.00 uur t/m rnaandag
l7 november 14.0O uur.
I'la¿rts: Egmond-binnen.

Aanmeldingen + info: llenk v. Voorst,
tel. 030-520023

r¡<¡k: Buddhavlhara, 0'20-264984

1¡'.fo .en a¿rnne! <!ingcn: Vlpassan¿ I'ledl t-at1e

Centrum (Brrddhavihara) rel. O2O-264984

Aad Verboom 030-888655

Groninsen

rli.rrsdag 20.00 - 22.00 uur
atlres: t'de 'I'uintt, ,'A-kerkhof Z.Z. 22

info: llein 050-4 17184

weeke¡rden: l2 - l3 - l4 dece¡nl)er, meL de Eerw

Mettavi.haree '
30 - 3l -.1 jan/feb

tijtlen: vri.jdag 20.00 uur
zaLerdag 10.00 / l4.OO / 20.00 uur

zondag 10.00 / 14,00 uur

plaats: de I'uin/k()sLen: fI @,- voor hel hele weekend

ll Lrechr:

donderdag 20.00 - 22.00 uur
arlres: Scerrenhof gbis

lnfo: Ciska tel. O3O-321472
' llenk 52OO23
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