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Vlpassaná-sára

betekent in het Nederlands
"Inzichts-bode". De VlPassaná-
sára is een ultgave van de
Stichting Jonge eoeddhlsten
Nederland (S.J.B.N. ) en komt tot
st-and in nauwe samenwerking
met de Stlchtlng Buddhavlhara.
DoeI is mensen dle ViPassaná
beoefenen van juiste en nuttige
informatie te voor zien, daarnaast
te berichten over de aktlvÍtelten
in ruimere zj-n van het Boed-
dhisties Meditatie Centrum te
Amsterdam (Buddhaviharal .

Buddhavihara

//

Het beheer van het boeddhlstle-
se medltatlecentrum Buddhaviha-
ra ls ln handen van de Stlchtlng
Buddhavlhara. Mensen dle het
centrum en de aktlvlteiten al-
daar flnancleel w111en onder-
steunen, kunnen een bljdrage
storten op:

Postbank rnr. 22.37.503
t.n.v. "Buddhavlhara",
.A,msterdam

of:
AMRO-bank rnr. 45.83 -27.948
t.n.v. "Buddhavihara" .

Adres bank:
Dam 2, Amsterdam.
Postgiro bank: rnr - 239L

To our Engllsh readers:
Vipassaná sára is in English
'rnslght-magazine'. Our aim is
to próvide those lnterested ln
vlpássaná medltatlon with rele-
vant and useful lnformatlon,
secondly to rePort on tle actl-
vltles of tne Buddhlst Meditatlon
Centre ln Àinsterdam, Buddhavl-
hara.

The management of the Buddhlst
Medltatlon Centre Buddhavlhara
ls ln hands of the Foundation
Buddhavlhara. Those who wish
to support the centre and the
actlvltles there flnanclaIIY, RêY
send thelr contrlbution to:

Postbank acc.nr. 22.37.503
mentlonlng'Buddhavihara',
Amsterdam.

or:
AMRO-bank
acc.nr. 45.83.27.948
mentlonlng'Buddhavihara' .

address bank:
Dam 2, Amsterdam.

De Vlpassana-sara is bedoeld
voor mensen die geïnteresseerd
zLln in vipassaná meditatle of in
de verdere aktlvltelten van
Buddhavihara, zoals o.a. de v1e-
ring van boeddhistlese ceremo-
nies en verschlllende kursussen
(Thalse les, Abhldhamma ) .

De abonnementsprijs ls fl 10,-
per jaar. U kunt zLcn. a1s
abonnee opgeven door bovenge-
noemd bedrag te storten oP
bank- of glronummer van de
S.J.B.N. onder vermeldlng van
"Vlp . sara r' .
Samenstelling van de redaktie:
Johan Tinge, Hans Kwik en Àad
Verboom.
Info:

Buddhavihara 020-264984
Aad Verboom 030-888655

Postadres van de S.J.B.N.:
Postbus 1519
3500 BM Utrecht

Postbank rnr. 52.32.118
bank (ÀBN) s5.s1.05.s63



Uit: "Vipassaná Medltatle, doe
het van hartê",
door Hans GiJsen.

Mentale tralnlng gebaseerd op
medltatle.

De term "meditatie" verwlJst nar
verschlllende methoden om de
geest te tralnen en te ontwlkke-
l-en. Grofweg zj-jn er twee cate-
gorieën waarln de medltatle-
technleken lngedeeld kunnen
worden: concentratle-medltatle
(Samatha-bhdvaná) en lnzlchts-
meditatle (Vipassaná-bhávanà).
De indeling is gebaseerd op het
verschll in meditatle-onderwerp
en het effekt wat berelkt wordt
door beide methoden.

Concentrat 1e-med ltat1e

Àfhankelijk van de verschil-l-ende
culturele achtergronden wordt
dat genoemd: Jhána (Thalland;,
Chan (China), Shl nay (Tlbet),
Dhyána (India) of Zen (Japan).

Inzlchts-medltatle
( Satlpatthana-Vlpassaná )

Nyanaponlka Thera noemt vipas-
saná het hart van de boeddhis-
tische meditatie. Vlpassaná-
medltatle is een mentale training
die gebaseerd ls op het ontwik-
kel-en van opmerkzaamheld lsatl )volgens het onderrlcht van de
Boeddha.
fnzlchts-meditatle werkt nlet
met dán obJect ln het blJzonder.
BU lnzlchts-medltatle wordt de
geest getralnd om op een open
manler leder moment te weten
welk obJ ect zlcln voordoet.
Daardoor ontstaat er een open
bewustzlJn van al hetgeen zích
aandlent. Centraal staat het
ontwlkkelen van opmerkzaamheid
,/alertheld. Concentratle 1s
ondersteunend voor deze medita-
tle en concentratle-meditatle
kan een goed opstapJe zLjn voor
vlpassaná-meditatle.

fn lnzlchts-medltatle 1s leder
moment nleuw. Er kunnen
aller1el obJ ecten ln j e aan-
dachtsveld komen. ïn totaal-
zLJn er vler zogenaamde funda-
menten van opmerkzaamheld :

i Opmerkzaamheld op het
llchaam (kayanupassana) : 1open,
zltten, 1lggen, staan, buigen,
bewegen, de op- en neergaánde
beweglng van de buik oÍ het
mlddenrlf.* Opmerkzaamheid op gevoelens
(vedanánupassaná ) : pijn, jeuk,
plezierig, onplezierig, neutraal .,( Opmerkzaamheid op gedach-
ten (clttánupassaná ) : gedachten,
herlnnerlngen, fantasleën.)t Opmerkzaamheid op conditio-
ngrlngen (objecten van de geest,
dhammánupassaná): horen, rui-
ken, proeven, tasten, zLen; rus-
teloosheld, lrrltatle, agressie,
bezorgdheld, angst, chaos, slape-rlgheld, dufheid, verlangens,
twlJfels, verwarrlng enz.

Door lnzlchts-medltatie wordt degeest getralnd om zeer nauw-

Concentratie-med ltatie heeft een
afgebakend obJ ekt vraar de aan-
dacht voor langere tud op ge-
fixeerd wordt. Voorbeelden:
een mantra, een kaarsvlam, een
(bijbel)tekst, een gelu1d, een
gedachte (posltlef denken), een
gevoel (vrlendellJkheldl, een
element (vuur, lucht), een visua-
lisatle (Jezus, Maria, Tara) of
J-eegte.
DoeI van deze medltatle ls rust,
kalmte van geest. Dat wordt
bereikt door áen volledlg gerlcht
bllJven van de aandacht op het
gekozen obJect. Daardoor kun-
nen er verschlllende stadla van
absorptie doorlopen worden.

Àbsorptle wil zeggen het hele-
maal opgaan in het object van
meditatie. Denk aan het absor-
berend vermoqen van een spons.
Een bepaalde- hoeveelheld water
kan volledlg opgezogen worden
door een spons. Zo kan de
geest vo1ledlg opgeslorpt worden
door het obJect. D1e toèstand ls
erg_krachtig en rustlg. De geest
wordt gedurende d1e tlJd nlet
gestoord door mentale hlndernls-
sen zoals rusteloosheLd, verlan-gens, irrltatle, bezorgdheld,
angsten, depressle, slaperlgheld,
dufheld of twlJfe1s. pr ls
volledlge gelukzallgheld en rust.



keurlg en precies te registreren
wat er zíclr van moment tot mo-
ment duidellJk voordoet, het
horen als horen, het zlen als
zien, het denken als denken, het
voelen a1s voelen, condltlonerlng
(begeerte of haat) als condltlo-
nering. zo ontstaat er een be-
paalde afstand ten opzlchte van
de dlngen, het nlet meer ver-
eenzelvlgen met wat we zten,
horen, enz. Ook de verganke-
lijkheid en de onbevredlgende,
lnstablele natuur van de dlngen
die zlch voordoen, wordt dulde-
1lj k
tegellj kertlj d worden voorkeuren
zichtbaar. AanvankellJk leer Jedle te zLen met betrekklng tot
grove dlngen. Naarmate de
alertheld groter wordt, worden
de voorkeuren op steeds verflJn-
der nlvo zlchtbaar. Dat heeft
zLjn effekt ln het dagellJks
leven. Het duldelUk leren zLen
van dle vergankelljkheld van alle
dlngen brengt steeds meer een
gelijkmoedige houdlng met zich
mee. Het voorkeurs-mechanlsme
maakt dan plaats voor een open
houdlng.

Het beoefenen van vipassaná-
meditatie heeft een stapsgewlJze
ontwlkkellng van lnzlcht tot ge-
volg. Inzlcht verwlJst daarblJ
nlet naar intellectuele kennls,
maar naar lntuïtle. Dat 1s
lnzlcht van zowel de geest als
van het hart. Inzichts-meditatle
bevordert een intuïtleve ontwlk-
kellng.

Ret r e ats
van 18 tot en met 28 Jull zal- er
een intensleve Vlpassaná medi-
tatle retralte gehouden worden
onder begeleldlng van de Eerw.
Metthavlhari.
De plaats is evenals voorgaande
keren de Volksabdij te Ossen-
drecht.
Kosten: fl 47,- per overnach-
tlng.
Informatle en aanmeldlngen biJ:

MargJe Schuur
Hoefstraat 2L7
5014 NL Tllburg
0r3-366570.

From ? untll 16 JuIy there wlll
be an lntenslve vlPassana
meditatlon retreat under the
guldance of the the Most ven.
Sayadaw U Pandltabhivamsa.
The Most Ven. ls the successor
of the Most Ven. Mahasl SaYa-
daw as princlpal meditation-
teacher tn the Vipassaná medlta-
tlon center "Thathana Yeiktha",
Rangoon, Burma. In the last
decade he has travelled exten-
slvely to spread the teachlng of
the guddha.

Costs z 600,- DM.
Locatlon: Kamalashlla Instltute
Schloss Wachendorf,
5353 Mechernich, (not far from
K61n), West Germany.
Tel.02256-850.

ÀBHIDHÀMMÀ

In BuddhavLhara ls slnds februari
de kursus boeddhistische psycho-
logle o.1.v. Àad verboom begon-
nen. De opzet ls echter zo dat
geïnteresseerden zlch nog altlJd
aan kunnen melden.
De kursus wordt eenmaal ln de
twee weken op de woensdag van
20.00 21.30 uur gegeven.
2I Junl ls de laatste avond voor
de zomer-break.
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The vlslt of His Hollness
Somdet Phra Buddhacarn to
Netherlands.

regular med ltationactivltles wtl1
soon take place in the new hall.
Durlng thelr vlslt Hls Hollness
and h1s sulte stayed ln Buddha-
vlhara, Amsterdam and lt was
there that on Saturday 15 Àpri}
the Thal Song Krant or New
Year was ceremonially celebra-
ted. In the evenlng Hls HoIl-
ness gave a publlc lecture on
buddhism ln "De Dulf", Àmster-
dam.
On Monday L7 Aprll there was a
vlslt to The Hague '- the RoYal
Thal Embassy and the Buddha-
yana Center under the guldance
of the Venerable Dharmawlra-
natha. In the evenlng there
was a groupsesslon of VlPassaná
medltatlon ln Buddhavlhara.

On saylng farewell the next daY
aI1 could look back uPon a very
stlmulatlng and fruitful vlsit
from a buddhlst monk who has
always had an open and world-
wide approach to buddhism.

the
the

From 14 unt1l LB aPrll Hls
HoI lnes s the Somdet Phra
Buddhacarn, accomPanled bY
five monks, vislted several
buddhist centres ln the Nether-
lands.
His Hollness, the Àctlng Sangha-
raja of Thalland, has-a functlon
coÍrparable to that of the Da1al
r,amá ln Tlbetan buddhlsm.

The Somdet Phra Buddhacarn
was among the first to act-lvelY
support -the sPreadlng of the
uuààfrist Teaching ln the west.
As a result we have had for
more than 15 Years one of h1s
pupils, the venerable Phra Khru
Rràfsaravilasa (Metthavlharl),
as a resident buddhlst teacher in
the Netherlands.

It is six Years since Hls Holiness
visited the Hetherlands for the
first tlme and on that occaslon
he presented the VlPassaná
uediLation Center in Groningen
with a larger-than-life buddha-
statue 1n- order to show hls
sympathy for thls center whlch
hàs- grown entlrelY from western
initiative.
This tlme the maln reason for
hls vlsit was the IProvlslonal]
inltlatlon of this buddhlst
meditatlon center 1n Gronlngen.

The vlslt of Hls HoIlness,
together wlth another 9 vene-
raÉIe members of the Sangha, dn
Sunday 16 ePrll, has been very
succe-ssful. - Àbout L2O PeoPle
from all over the countrY
showed their interest and the
local radio and tv were Present
as we1l. In the two weeks Prlor
to the vlsit manY PeoPle worked
hard to round off the building-
activitles on the medltatlonhall
ln order to be readY to welcome
the guests. This jolnt effort
madelt posslble for the lnltla-
tlon to take Place ln the medl-
tatlonhall ánd to have the
buddhastatue Placed there.
rn fact thls náff ls not flnlshed
yet and a lot of work still
iemalns to be done. However,

Ret r e at,s

From 18 untll 28 JulY there will
be an lntenslve vlPassana
medltatton retreat under the
guldance of the ven. Mettha-
vihari.
The location ls 'de Volksabdlj'
1n Ossendrecht.
Costs: hfl 4'l ,- per night.
Informatlon and appllcatlons:

MargJe Schuur
Hoefstraat 2L7
5014 NL Tllburg
013-366570.



Medit ation activitie s

Àmsterdam
maandag 18.00 20.00 uur
adres: Buddhavlhara,
St.Pieterspoortsteeg 29
Weekends: 8/9/LO september
Tljden: vrlJdag 20.00 uur

zaterdag 9.30 / 14.00 / 20.OO
zondag 9.30 / 14.00 uur

Plaats: St. Pletserspoortsteeg
29. Kosten: fI 75,- voor 'het
hele weekend + eventueel een
vrljwilllge bljdrage voor de
leraar enlof het centrum.
Het 1s mogellJk ln het centrumte overnachten 1à ff r5,-), neems.v.p. wel een elgen slaapzak
mee.

BelangrlJk: beglnners worden
geacht het hele weekend mee
te doen!

info en aanmeldlng:
Vlpassana medltatle centrum,
(Buddhavlhara) 020-264984
Aad Verboom 030-888655

Gronlngen
maandagavond 19.00 21.00 uur
adres: meditatlecentrum

Parallelweg 39
Weekends: L6/t7/Lg Junl met
mevr. Sarnsethslrl (beter bekendals Pttuk) en na de zomerbreak(onder voorbehoud) LS/L6/L7
september.
Plaats: Paralleiweg 3B-39.Tijden: vriJdag 20.00 uur

zaterdag 10.00 / L4.30 / 20.OO
zondag 10.00 / 14.30 uurKosten: fl 60,-.

aelangrlJk: beglnners worden
geacht het hele weekend mee
te doen!

info: 050-711680 Johan Tlnge
050-730O64 (vragen naar
de eerw. Jhánanando).

Utrecht
donderdag 19.30 21.00 uuradres: Sterrenbosch 9b1slnfo: Henk 030-520023

Aad 030-888655

Lelden
ilInFiIág t9. rs - 2L.Ls uuradres: FalJ erllstraat g
lnfo: Nel 021-IS4e62

Han 017I9-L7424
N.B. Eens ln de veertlen dagenis de Eerw. Jhánanando aan-
wezLg.

Tllburq
donderdag 20.00 22.30 uuradres: phoros, buro voortralnlng en begeleldlng, Hoef-straat 2I7.
Weekends: 22/23/24 septemberPlaats: Hoefstraat 2L-7 .Kosten: een medltatleweekend
\g"t fL 75,-, warme maaltlJden afl 10,-. Je kunt overnachtên al_s
Je w1lt.
Van I tot I0 september organl-seert Phoros een gecomblnéerde
tralnlng yoga en vipassana me-dltatle 1n Lunel, gelegen tussen
Nlmes en Montpelller - in Zuid-FrankriJk. Begeleldlng: phra
Jhananando, Hans Gij sen en
MargJe Schuur.
voor verdere lnformatle kunt u
een brochure aanvragen biJ Hans
G1J sen.
fnfo: 013-36 6570.

Brussel
For lnformation please contact:Alaln Theate,
Rue Coloniale Szwatermael Bolsfort
Brussel, Belgie.
tel. 2.660.4L.23.


