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vervolg van de omslag: vesak in groningen

Op zoek naar de kern
Het is een bijzonder proces van voorbereiding. We leren elkaars
woorden, rituelen, liederen, gebruiken kennen. Als de vipassanagroep “mindfulness” zegt, bedoelen ze hetzelfde als de Zengroep
die het over “mindlessness” heeft. Dat vraagt geduld en openheid
om elkaar te begrijpen en gezamenlijk te kiezen wat we tijdens
de viering gaan doen. We proberen niet een zo gelikt mogelijk
programma te maken “met voor elk wat wils”. Maar we zoeken - in
dat wat voor ons dierbare gebruiken zijn - de kern van de leer van de
Boeddha.

De Verenigde Naties stimuleren de samenwerking tussen de
verschillende boeddhistische groepen. Ze grijpen de Vesakviering uit de Theravada-traditie aan, om wereldwijd tot een
gemeenschappelijke gedenkdag te komen. Zij geven ook ieder jaar
een thema, als suggestie voor het programma. Dit jaar was het thema
“de boeddhistische bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid”.
Grote woorden, ga er maar aan staan!
What about me?
Wij hebben dat vertaald naar het thema Sangha, “What about me?”
Als ik mediteer, lever ik daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling
van de mensheid? De meeste mensen zullen mediteren als een privéaangelegenheid zien. En zou ik een boeddhistische bijdrage kunnen
leveren aan het ontwikkelen van de mensheid? Ja, waarom niet? Je
doet ertoe.

Wat hebben we gedaan tijdens de Vesak-viering? We lieten een clip
zien, getiteld “What about me?” van Sakyong Mipham Rinpoche uit
de Shambala-traditie. Die clip gaat over een vraag die als een mantra
de hele dag door je hoofd kan spelen: en ik dan? Wat krijg ik? Zie je
mij wel? Hoe moet ik me gedragen om erbij te horen? Hoe heeft mijn
leven zin? Deze mantra kan overgaan in “What about you?”, wat heb
jij nodig? Fijn je te zien, kan ik iets voor je doen?” [*]

Vanuit de vipassana-traditie namen we Toevlucht tot de Boeddha, de
Dhamma en de Sangha, en namen we de vijf leefadviezen. Dat doen
we door het chanten van Pali-teksten. We liepen allemaal naar voren
om het ritueel van het baden van de baby Boeddha te doen, dat is een
ritueel in de Zen-traditie. Vanuit de Tibetaanse traditie deden we een
visualisatie-meditatie over gelijkmoedigheid. Dit jaar liepen we in
een labyrint: loopmeditatie op weg naar het centrum van een cirkel
en vanuit dat centrum “de wereld weer in”; de Leven in Aandacht
groep begeleidde dat. Het is bijzonder om mee te doen aan elkaars
gebruiken, om te ervaren dat je iets doet wat je niet gewend bent
en dat het toch raakt, inspireert, herkenbaar is waar het om draait.
De verschillende boeddhistische stromingen delen het hart van de
Dhamma en zijn Sangha.
De vijf leefadviezen
Hoe houden we de leer van de Boeddha levend, wat is het hart dat
alle stromingen verbindt? (In mijn woorden:) opmerkzaam zijn,
keuzeloos gewaarzijn, vrij kunnen zijn van lijden. Dat komen we
tegen in onze directe ervaring, in de realiteit. Dat is de Dhamma. Dat
heeft invloed op wat we denken, zeggen en doen. Hoe vertalen we
dat naar Sangha, gemeenschap zijn. Inzichten die we krijgen door
het mediteren in het gewone leven met elkaar in praktijk brengen.
We chantten vijf leefadviezen. Wat betekent dat voor het met elkaar
samenleven? Daarmee ondernemen we de training om:
- Niet te doden, geen schade toe te brengen aan anderen.
- Niet te stelen, onze hebberigheid niet uit te leven.

- Ons op het gebied van seks niet te misdragen.

- Niet te liegen, eerlijk en oprecht te zijn, op het juiste moment de
juiste dingen zeggen. Niet de tijd volkletsen om de tijd te doden,
maar iets vriendelijks toevoegen.

- De geest niet te benevelen met drugs of alcohol (of al die andere
zaken die verslavend zijn) maar de geest te gebruiken om helder en
opmerkzaam te zijn.

Because we carry
Want het maakt deel uit van het menselijk bestaan: angst om gedood
te worden, de onveiligheid van gezelschap dat het op je geld en
goederen gemunt heeft, de kwetsbaarheid als je fysieke grenzen niet
worden gerespecteerd. Om deze voornemens in actie om te zetten
kozen we als doel voor de dana tijdens deze Vesak-viering voor
de stichting “Because We Carry”. Dat is een stichting die moeders
met baby’s en kleine kinderen opvangt op Lesbos, als ze daar als
vluchteling aankomen in een kamp. Om ze een ontbijt te geven en
sociale activiteiten te organiseren.
Hartsoetra in het park...
Dit jaar ontstond voor het eerst het idee in de voorbereidingsgroep
om naast de Vesak-viering ook andere gezamenlijke acties te
ondernemen. Door bijvoorbeeld in de periode van “zomerstop” juist
iets extra’s te doen. Elkaars deelnemers op de hoogte brengen van
activiteiten in andere groepen. En kennis en kunde uit te wisselen:
“kom eens bij ons een lezing geven”; “doe mee aan het chanten
van de Hart-Soetra in het park”; “laten we een plek zoeken buiten,
waar we tijdens lunchtijd een meditatie kunnen aanbieden, door de
verschillende begeleiders vormgegeven”.
Omdat we elkaar inspireren en de daadkracht van de verschillende
groepen willen versterken. Omdat we willen bijdragen aan de
mogelijkheid om samen te mediteren. Omdat we samen Sangha
belichamen en vormgeven. Dat doet ertoe.
P.S.
Stichting Because We Carry (www.becausewecarry.org); N
L85 TRIO 0391 0737 96
[*]
De clip is te zien op YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=RUA-x6fBPqw
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Veldgids
voor mediteerders
Anja Edwards van Muijen

Veel boeken over boeddhisme zijn in feite reisboeken:
ze beschrijven een weg naar bevrijding. Doug

Kraft, meditatieleraar en psychotherapeut, schreef
een bijbehorende natuurgids. In plaats van de

weg beschrijft het boek inzichten die je onderweg

tegenkomt in groot detail, zoals je met een veldgids

planten en dieren kunt determineren. Je leest het net
als een natuurgids niet van de eerste tot de laatste

bladzijde, maar bladert wat. Aha, dat is een grappig
voorval, oei, dat is ook een valkuil van mij. Of je

doet het andersom: je zit met een hindernis of met
onbegrip over niet-zelf, en je zoekt in de index het
bijbehorende hoofdstuk.

Hoe Doug Kraft een valkuil beschrijft, en eruit klimt, wil ik graag met
zijn eigen woorden illustreren. Het gaat om het praktische probleem
dat we ons vaak iets voornemen, maar het niet uitvoeren:
“Op een avond kroop ik in bed en dacht: ‘Ik speel een spelletje
patience op mijn iPad voordat ik ga slapen.’ Mijn openlijke intentie
was: één spel. Ik speelde er zes. Dit overkwam me zo vaak dat ik
gefascineerd raakte door dit fenomeen. Mijn interesse ging daarbij
meer uit naar het begrijpen van het gedrag, dan naar het beheersen
ervan. Ik ging het observeren zoals een antropoloog vreemd
diergedrag bestudeert.

Eerst kon ik de intentie om nog een spelletje te beginnen niet zien.
Ik had natuurlijk meer wilskracht kunnen inzetten, maar dat zou de
intentie hebben onderdrukt zodat ik die niet echt kon zien. Ik wilde
de intentie direct observeren. Dus ontspande ik, en probeerde uit de
weg te gaan.

Ik begon op te merken dat er op het moment dat ik een spelletje
afsloot, een kleine fluisterstem opkwam: “Nog een.” Het was
nauwelijks hoorbaar, maar beslist. Als ik midden in het volgende
spelletje dacht “Ik zou nu kunnen stoppen” dan kwam een drang op:
“We maken eerst dit ene af.” Deze intenties hadden niets te maken
met de toekomst of met een doel voor de toekomst. Ze waren volledig
in het moment: “begin er nog een”, “blijf doorgaan.”
Er moest ergens een intentie zijn om door te spelen, anders zou ik
gestopt zijn. Toen ik eenmaal de drang zag opkomen, wist ik waar
ik op moest letten. En, echt waar, ik begon een zachte ruk te voelen,
als van een stalen hand in een fluwelen handschoen. Er waren
>>
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Vipassana centra

colofon

BELGIË

SLOWAKIJE

Antwerpen, Inzichtsmeditatie Antwerpen
August Van Putlei 91, B-2150 Borsbeek
Activiteiten: Elke woensdagavond van 20.00-21.30
uur o.l.v. Dona Rosseel, vipassana meditatie (60′) +
metta meditatie (10’) vragen en antwoorden
Info: Dona Rosseel, +32 (0)496-22 43 18, drosseel@
yahoo.com

Javorie Meditatie Centrum
Javorie, or Áriyavasa (Dwelling of the Noble Ones) is
a dedicated meditation centre. That means it serves
primarily for meditation and all year round it offers
possibilities of various types of retreats, ranging from
intense meditation through self-retreat to “wellness
stay”, with or without a teacher.
Informatie: www.javorie.com

Antwerpen, Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
Korte Altaarstraat 8, B-2018 Antwerpen
Info: Paul van Hooydonck,
+32 (0)3 271 18 08, +32
04-77765199paulvanhooydonck@hotmail.com
www.antwerpen-meditatie.be

....................................

Brussel, Dhammagroup Brussel
Hertoginstraat 2, B-1040 Brussel
Info: Marie-Cécile Forget, +32 (0)2 734 11 28, info@
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be
Gent, Mettamorfose, Berouw 26, B-9000 Gent
Info: Linda van Neck, Robin de Vlieger, Heidi Clerhour
+32 (0) 485 316 110, +32 (0) 2 252 58 52, info@
mettamorfose.be

....................................

IERLAND
‘Passaddhi’ Retreat Centre
Leitrim Beg, Adrigole, Beara, co. Cork
Info: Marjó Oosterhoff tel. +353 (0)27-60223
e-mail: info@passaddhi.com / www.vipassana.ie

....................................

ENGELAND
Gaia House - West Ogwell, Newton Abbot, Devon
TQ12 6EW, England
Info: +44 (0)1626 333 613 / +44 (0)1626 352 650,
generalenquiries@gaiahouse.co.uk
www.gaiahouse.co.uk

....................................

DUITSLAND
Waldhaus am Laacher See
Zentrum für Buddhismus und bewußtes Leben
Heimschule 1, D-56645 Nickenich, Deutschland
Info: +49 (0)2636 3344 (Eine gute Telefonzeit ist Mo –
Fr: 9 – 12 h.) / +49 (0)2636 2259
info@buddhismus-im-westen.de
www.buddhismus-im-westen.de

Verenigde Staten
Insight Meditation Society
1230 Pleasant Street, Barre, MA 01005, USA
+1 (0)978 355-4378,
Telephone hours: 10am-12noon; 3pm-5pm (except
Tuesday and Sunday)
www.dharma.org

....................................

Myanmar ( Birma)

Chanmyay Yeiktha Meditation Centre
Teacher: Ven. Sayadaw U Janaka, Meditation System:
Mahasi Sayadaw method
55A Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone PO, Yangon
(Rangoon) 11061
+95 (0)1 661 479, 652 585, +95 (0)1 667 050
Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre,
Buddha Sasana Nuggaha Organisation
No 16, Sasana Yeiktha Road, Bahan, Yangon
(Rangoon) 11201
+95 (0)1 541 971, 552 501, +95 (0)1 289 960, 289 961
Saddhamma Ransi Meditation Centre,
Teacher: Ven. Sayadaw U Kundala, Meditation
System: Mahasi Sayadaw method
7 Zeyar Khaymar Road, 8th mile, Mayangone, Yangon
(Rangoon)
Panditarama Meditation Centre (Shwe Taung Gon
Sasana Yeiktha)
Teacher: Ven. Sayadaw U Pandita, Meditation
System: Mahasi Sayadaw method
80-A Than Lwin Road, Shwegondine P.O., Bahan,
Yangon (Rangoon)
+95 (0)1 535 448, 705 525, +95 (0)1 527 171
www.panditarama.net
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