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Retraites in het voetlicht...

Donkzij een groep trouwe contribuanten kan

de redactie van de SlMsara zich zo nu en dan

de uitgave van een nummer in kleurendruk
permitteren. Doorgoans is datvanwege een

bijzondere gelegenheid. Dit keer is dot het

afscheid van Dingeman Boot als voorzitter

von de Stichting Inzichtsmeditatie. Dingeman

heeft zich de afgelopen 13 joor met alle

energie die in hem wos de SIM voorgezeten

en de Stichting gebracht waar die thons staat.

U vindt in dit nummer een uitgebreid interview
met hem, waarin Dingemon ingoat op zijn

werk, zijn motivatie en zijn visie ten aanzien

van vipassanameditaie. De redactie dankt

Dingeman voor zijn jarenlonge inzet voor

de SIM. Verder in dit dikke nummer diverse

artikelen, von oa. Doshin Houtman, over de

vraag of er niet teveel hiërarchie bestoat in het

traditionele boeddhisme. Zou het niet goed

zijn ols er naost monniken en leken een derde
groep zou bestaon? Geen leek, geen monnil<,
moar iets er tussenin? ZÍj dragen geen pÍj, zijn

van geen enkele orde lid, maarzij leven in de

overgove aan het Leven.

Uiteroord vindt u ook het gebruikelijke

overzicht von oonkomende retraites, en, om

u te inspíreren, enkele verslagen von recente
retroites, wooronder een van Jotika Hermsen,

díe een vierdoagse vipassaneretraite in

ch riste li j ke co n text d e e d.

Moge u vrij zijn von gevoar en in vrede leven.

Moge u gezond en gelukkig zijn!

De redactie

Doshin Houtman, Ank Schravendeel, Joost
van den Heuvel Reijnders, Henk Barendregt
en Dingeman Boot.
De SIM is ook gestart met een twee-jarige
Dhamma Verdiepings Cursus, waarvan
de derde de komende lente afgerond zal
worden. De belangstel l ing voor deze cursus
is groeiende.
Ik had het gesprek met Dingeman in zi jn
yoga-meditat iecentrum "Pannananda"
te Zwolle. Wekeli jks komen hier zo'n 45
personen om (mindfulness) yoga-meditat ie
te beoefenen. [vervolg op pz.]

De SIM heeft een bredere taakopvatt ing
geformuleerd, met als doelstel l ing het
bevorderen van de beoefening van vipassana
meditat ie. Dingeman heeft zich daar de Bi izondere retraites van o.a. U Vivekananda, Charles
afgelopen dert ien jaar zeer act iefen met veel & Patr icia Genoud en Christ ina Feldman, zie de
energie voor ingezet. achterzi jde >>
Verschi l lende leraren uit  binnen- en
buitenland hebben daardoor hun inzichten
kunnen overdragen aan vele deelnemers
aan retraites. Om er enkele te noemen:
Christ ina Feldman, Mart ine Batchelor,
Stephen Batchelor, Gregory Kramer, Visu,
Vivekananda, Carol Wilson, Joseph Goldstein
en Noah Levine. Tevens biedt de SIM een
portal waarin leraren van eigen bodem
meditat ie-retraites begeleiden, zoals o.a.

Jotika Hermsen, Coby van Herk, Fri ts Koster,
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Dhamma-wegwij zer en spirituele
vriend voor velen
een interv iew met Dingeman Boot  door  Hans Gi jsen

Op 6 november ZOIL heeft Dingeman het voorzitterschap

van de SIM overgedragen. In 1998 heeft hii samen met Coby

van Herk, Sietske Boersma, Akasa van der Meii en Peter van

Leeuwen de SIM opgericht. De SIM komt voort uit de Stichting

|onge Boeddhisten Nederland die als belangriikste taak had

het organiseren van vipassana retraites onder leiding van de

eerwaarde Mettavihari.

In het voetlicht...
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wat betekenen Boeddha, Dhamma en was een moeil i jke t i jd, ver van huis, het eten
Sangha voor jou? is anders, het kl imaat is anders, het hele
Boeddha heeftvoor mij  twee betekenissen. leven is anders. Fi in dat er dan spir i tuele
Ten eers te  de  h is to r ische Boeddha,  een zeer  v r ienden z i ln  waarmee je  kunt  u i tw isse len .
inspirerende f iguur. In het Oosten wordt daaryoor mij  waren dat o.a. Vivekananda en Visu.
rvel een goddeli jk kantje aan toegevoegd.
Dat hoeft hi j  voor mij  helemaal niet.  Hier in Zie je de SIM ook als een Sangha?
het Westen wordt meer benadrukt dat hi j  ekere zin, door de ontmoeting via retraites.
een gewoon persoon is met potenties die De SIM maakt het mogeli jk om de Sangha
hij  gereal iseerd heeft.  Hi j  is tot verl icht ing gestalte te geven. Het is een st icht ing die
gekomen. faci l i teert en mogeli jk maakt. Ik zeg wel
Ten trveede is er de Boeddha-natuur. Door eens: doe maar eens een retraite al leen. Dan
het pad van de Boeddha te gaan, ben je bezig merk je dat het veel moeil i jker is dan samen.
je te openen voor je eigen essentie, je eigen Ook al zeg je niks tegen elkaar, toch voel je de
Boeddha-natuur. In lessen probeer ik mensen66nheid. Het is iets universeels.
vertrouwd te maken met het idee dat ze
die potentie ook in zich hebben. Dat is een Zie je een retraite als een Sangha?
enorme st imulans en motivatie om het pad Natuurl i jk! Ti jdens een retraite komt de
te gaan. Sangha heel sterk tot uitdrukking. Daar

functioneert de Sangha echt.
Uiteindel i jk is de Boeddha-natuur In het Oosten wil len sommigen de Sangha
belangri jker dan de historische Boeddha. beperken tot de monnikenorde. De huidige
Ze zi jn echter niet los te zien van elkaar. De inzichten zi jn behoorl i jk aan het veranderen.
historische Boeddha heeft het waargemaakt. Voor de oorlog kwam het nauweli jks voor
Hij  heeft laten zien dat het mogeli jk is om tot dat leken mediteerden in die landen. Mahasi
bevri jding te komen. Wat ik bi jzonder vind Sayadaw in Birma heeft het onder andere
a a n d e h i s t o r i s c h e B o e d d h a i s d a t h i j t o t e e n  - i r " l i j k g e m a a k t d a t l e k e n o o k k o n d e n g a a n
diepe staatvan concentrat ie is gekomen. mediteren.
En toch heeft hi j  er afscheid van genomen,
vertrouwend dat er iets meer was: een Wat is de rol van leraren in de Sangha?
totale bevri jding van al zi jn gehechtheden. Je mag ervan uitgaan dat een leraar een
Dat getuigt van een enorm vertrouwen in behoorl i jke ontwikkel ing heeft doorgemaakt
zi jn eigen potenties. Van al le vi j f  spir i tuele in zi in meditat ieDroces waardoor hi i  in staat
kraclt ten, is vertrouwen heel belangri jk. is om anderen leiding te geven. Het is niet

wat betekent de Dhamma voor jou? :"",ffiï::ffJ:ï#Jilff:t""ï]iï:n'""
Dhamma is voor mij  bezig zi jn met de overdragen vereist specif ieke kwali teiten.
waarheid, de werkel i jkheid, het pad gaan Een leraar heeft die kwali teiten of heeft de
dat de Boeddha ook ging, de instruct ies potentie om die kwali teiten te ontwikkelen.
die de Boeddha gaf,zi jn onderricht. Het is In andere boeddhist ische tradit ies,
belangri jk dat we daar gebruik van kunnen bi jvoorbeeld Zen ofTibetaans Boeddhisme,
maken. f  e hebt wegwijzers nodig. Essentieel is er sprake van transmissie. Dat heb ie in
is het volgen van het pad om te komen tot de 5.1 11-r"ravada niet. Sommigen ,rgg.r.r.n
werkel i jkheid. Het is soms ook nodÍg om tot d31 uyst, maar in feite is dat er niet.  De groep
deordegeroepenteworden.Hetgeef tsoms vander t ien le raren ídoorMet tav ihar i
een besef: "hé, dat verdient ook aandacht". aangewezen als vipassana lerarenl probeert
Daardoor kun je bi jsturen. daar structuur in aan te brensen door aan te
En wat betekent de sangha voor iou? geven hoe te komen tot assistent- leraar en
De Sangha geeft de steun die je nodig hebt om1..rr. .
het pad te gaan. Je kunt zeer veel prof i teren
van de contacten met mensen die dit  pad Wat zi jn kwali teiten van een leraar?
ook gaan. Ervaringen kunnen uitgewisseld Een leraar is heel open. Trungpa Rinpoche
worden. Alhoewel, er zi jn niet zoveel mensen bi jvoorbeeld, die was zo open als maar zi jn
met wie je dat kunt. In de prakti jk is het een kan. Die openheid heeft voor mij  veel te
eenzame tocht. Uiteindel i jk moet je het toch maken met l iefde. De Doort van de l iefde en
alleen doen. En het bl i jkt dat de weg van de mededogen vanuit jezelf  is geopend. Bi j  een
één niet de weg van de ander is. Het is geen Ieraar is er verder sDrake van doorleefde
autosnelweg waar iedereen overheen gaat, kennis en inzichten.
met dezelfde markante punten.
Al leen oefenen is niet onmogeli jk maar h l97B heb ik de studie afgesloten ror yoga_
het is veel en veel moeil i jker dan samen. leraar. Ik heb daarna vier iaar lans aan vrer
Toen Ananda zei dat een spir i tuele vriend groepen les gegeven in Roosendaà'1. Daar
belangri jk is, zei de Boeddha dat een ben ik toen mee gestopt. Een van de redenen
spir i tuele vriend het ál lerbelangri jkste was een gevoel dat ik me te veel als leraar
is. fe merkt dat je gedragen wordt door de gedroeg. Ik wist veel en bezat best veel
gemeenschap waar je samen mee mediteert.  inzicht. Natuurl i ik ook boekenwiisheid. Ik
D ie  e rvar ing  had ik  ook  in  he t  Oosten .  In  was bez ig  met  d ;  Adva i ta  Vedanta f i loso f ie
1989 ben ik voor 1,5 jaar naar Birma en en ik was drie keer naar Shri Nissargadatta
Thailand gegaan om daar te mediteren. Dat Maharaj in India geweest. Ik wist het precies

al lemaal te vertel len. Maar ik voelde dat het
niet voldoende doorgestroomd was naar mijn
hart.  Het was niet doorleefd. Dat was een van
de redenen om te gaan mediteren.
Ik moet vaak denken aan de kwali teiten
van de Boeddha: grote wijsheid én groot
mededogen. Die twee kwali teiten horen
bij  elkaar. Door de meditat ie heb ik de
eenheid met andere mensen heel sterk
kunnen ervaren. Ik heb een sterk gevoel van
mededogen kunnen ontwikkelen. Dat vind ik
van mezelf wel mooi.

Heeft de combinatie yoga en meditatie
een meerwaarde?
Voor veel mensen is het heel moeil i jk
om het pad te gaan, om tot meditat ie te
komen. Beginnen is geen kunst, dat kan
iedereen. Veel mensen haken af. Mindfulness
yoga maakt de toegankeli jkheid tot het
meditat ieproces gemakkeli jker. De trapjes
naar de drempel toe worden l ichter.
Het [maha)satipatthana sutta is voor
een groot deel gewijd aan het l ichaam.
Bewustwordingsproces van het l ichaam
werkt ondersteunend. Ik begin alt i jd met een
l ichaamsscan. Eerst in het l ichaam komen en
van daaruit  verder werken.

Hoe ki ik je naar de mindfulness training?
Het is een methode waardoor de
hele vipassana-meditat ie wordt
geprofessional iseerd en toegankeli jker
wordt gemaakt op een heel knappe manier.
Op z ichze l f  i s  he t  geweld ig  da t  da t  moge l i j k
is .  Waar  he t  u i te inde l i j k  om gaat  i s  da t  de
mensen gelukkiger worden, bevri jd worden
van hun l i jden  en  u i te inde l i j kver l i ch t
worden.
Het onderricht van de Boeddha betreft
dukkha en het komen tot bevri jding van
dukkha. Mindfulness is een heel mooie
methode om de mensen te verl ichten van
dukkha. Dat is op zichzelf al de moeite
waard. Plus dat deelnemers doorstromen
naar de vipassana meditat ie en zo tot
verdere verdieping kunnen komen. Dat is
heel waardevol.

Wat is voor iou de kern van de SIM?
Ten eerste schept de SIM faci l i tei ten
waardoor het volgen van retraites mogeli jk
wordt. Ten tweede is het mogeli jk om te
komen tot verdieping in de Dhamma, onder
andere door het aanbieden van de Dhamma
Verdiepings Cursus.
De SIM is een belangri jke st icht ing als
vertegenwoordiger van het Theravada
boeddhisme. En de SIM is vertegenwoordigd
in al ler lei instanties, zoals de Boeddhist ische
Unie Nederland en de Boeddhist ische
Omroep Stichting.

Hoe zie ie de relat ie tussen vipassana
meditat ie en het Theravada boeddhisme?

Ja, die horen bi j  elkaar! Je hebt al ler lei
meditat ietechnieken, zoals Zen,samatha,
enz. In het Theravada boeddhisme heb je als
hoofdzaak: viDassana meditat ie en metta



meditat ie (een vorm van samatha meditat ieJ,
Bi j  de SIM l igt het accent op vipassana
meditat ie. Is dat een bewuste keus of is
dat zo gegroeid?
Als  i k  he t  versch i l  tussen v ipassana en
samatha uit leg word ik steeds voorzichtiger.
B i j  samatha r i ch t  je  de  aandacht  op  één
object. Gedachtes, gevoelens, emoties
worden weggedrukt. De geest is éénpuntig
gericht. Vroeger zei ik nogal eens: door de
concent ra t ie  onderdruk  ie  a l les  en  he t  los t
op  d ie  man ier  n ie ts  op .  A ls  je  e r  mee s top t ,  na
verloop van t i jd komt al les weer terug. Ki jk
maar  naar  de  f i lm Samsara .
Ik ben nu voorzichtiger geworden in mijn
uit leg. Uiteindel i jk heeft samatha meditat ie
toch ook wel een bl i jvend effect. Het is
afhankeli jk van hoe je het beoefent, ben
ik achter gekomen. Vipassana meditat ie
is een meditat ievorm die ertoe leidt dat je
leert omgaan met al le verschi jnselen die
in je bewustzi jn langskomen. Je negeert
het niet.  Je drukt het niet weg. fe komt tot
een open ontmoeting. De kern is: je maakt
je los van de identi f icat ie ermee. Dat is de
essentie van vipassana meditat ie. Loskomen
van identi f icat ie is inzicht in annata
(zelf loosheidJ.

Is dat niet mogeliik door het beoefenen
van samatha?
Nee! Ik ben bi j  de Tibetaans boeddhist ische
Dzogchen leraar Tsokny Rinpoche geweest.
Hi j  is een fan van samatha meditat ie, maar
hi j  zegt ook; op een gegeven moment moet
je samatha loslaten en vipassana beoefenen.
Door hem ben ik wel genuanceerder tegen
samatha meditat ie aan gaan ki jken. Je kunt
het op verschi l lende manieren beoefenen.

Het is me opgevallen dat er onder
westerse beoefenaren van de Mahasi-
techniek soms nogal emotioneel
gereageerd wordt als je het over samatha
meditat ie hebt. Is dat ook iouw ervaring?
Dat  i s  zo .  Dat  i s  he t  gevaar  a ls  je  maar  één
leraar hebt gehad. Het is goed om onderricht
van verschi l lende leraren te ontvangen.
Bij  één leraar kun je gemakkeli jk zi jn
extremiteiten overnemen.

Is het niet zo dat in het geval van
meerdere Ieraren er het gevaar van
spir i tueel shoppen en oppervlakkigheid
dreigt?
He lemaal  mee eens .  Je  moet  dan we l  een
onderscheid maken tussen methodes die
fundamenteel verschi l len en methodes die
in nuance verschi l len, zoals verschi l lende
vipassana-methodes onderl ing.
Het is binnen een methode al leen maar goed
als er verschi l lende leraren zi jn. Je kunt
dan de betrekkel i jkheid zien van bepaalde
opvatt ingen die als heel belangri jk worden
gepropageerd. Uiteindel i jk gaat het erom
uit te proberen wat voor jezelf  een levende
werkel i jkheid is.

fe bent ook lid van de dertien leraren

die door Mettavihari aangewezen ziin
als leraar, Wat is het specifieke aan de
vipassana meditatie methode volgens
Mahasi Sayadaw zoals doorgegeven door
de eerwaarde Mettavihari?
Ik moet er direct bi j  zeggen dat dat door
sommigen wordt gepropageerd, maar dat
moet je met een korrelt je zout nemen. Daar
staat niet iedereen van de dert ien leraren
achter. Er zi jn onder die dert ien ook leraren
die nauweli jks met Mettavihari  te maken
hebben gehad. Die hebben hun onderricht
hoofdzakel i jk in het Oosten gehad.
Tja, wat is dan nog overgebleven van het
typische van Mettavihari .  Hi j  heeft ons op
het pad gezet en dat is heel belangri jk. En
hij  was een heel inspirerende f iguur. Ik ben
bij  hem begonnen. Daarna ben ik naar het
Oosten gegaan. Ik heb ongeveer vier jaar in
Birma en Thailand gemediteerd. Vervolgens

Ook in Mahasi Sayadaw centra?

fa, natuurl i jk, juist daar ook. Ik ben begonnen
met wel vi j f  of zes touching points na ieder
ri jzen en dalen, om de concentrat ie verder
te ontwikkelen. En ik moet zeggen dat het
in zekere zin werkt. Ik had het voordeel
dat ik niet meer te maken had met resten
uit het verleden. Die fase lag achter me.
Als westerl ing neem je vaak een heleboel
bal last daar mee naartoe. Dan kun ie in de
problemen komen.

fe bedoelt psychische ballast?

fa, precies, vanuit vroeger. Dat heeft men
daar niet zo.

Hoe zag de vertaalslag bii IMS er dan uit?

Joseph Goldstein en Jack Kornfield hebben de
vipassana meditat ie in een vorm ontwikkeld
die afgestemd is op de westerse mens.

t;
i

heb ik anderhalf jaar in het Westen, bi j
Insight Meditat ion Society ( lMS) vipassana
beoefend. De vertaalslag die Joseph Goldstein
en Jack Kornfield van het onderricht in het
Oosten gemaakt hebben, vind ik heel knap.
Daar heb ik van geprofi teerd.
Wat is dan het verschil tussen mediteren
in het Oosten en in het Westen?
In het Oosten is de mental i tei t  nog zoals die
hier was ten t i jde van jouw grootouders.
In het Oosten heeft men een totaal andere
belevenis wat betreft emoties en gevoelens.

Wat voor effect heeft dat dan op het
meditatieproces?
In het Oosten l igt het accent veel meer op
de concentrat ie. Maar hier wi l  men dat niet
omdat men dan het gevoel heeft dat je de hele
boel wegdrukt.

Is dat ook zo in een vipassana-
meditatiecentrum in het Oosten?

Ja. Er wordt veel accent gelegd op de
concentrat ie. Bi jvoorbeeld: hier is aandacht
voor het r i jzen en dalen. Daar worden veelal
ook touching points, twee bi jvoorbeeld,
toegevoegd na Íeder r i jzen en het dalen.

Daardoor is het accent veel meer op sati
(mindfulness) komen te l iggen. Je zou ook
kunnen zeggen dat er fnaar ons gevoel) meer
balans tussen mindfulness en concentrat ie is
ontstaan. Als ik dat zo zeg dan begri jpen ze
daar in het Oosten natuurl i jk niets van.

Jack Kornfield gafheel goed aan hoe hi jzelf in
de problemen kwam bi j  de overgang van Oost
naar West. Hi j  had daar een sterke discipl ine
ontwikkeld.
Bi j  IMS is het al lemaal wat vr iendeli jker. Er
wordt meer ruimte gelaten om gevoelens en
emoties naar boven te laten komen, waar ie
leert mee om te gaan.

fe bent ook monnik geweest. Was dat
gekoppeld aan je meditatie?

Ja, dat l iep paral lel.

Wat waren dan de redenen om als monnik
te mediteren en niet als leek?
Ik had er van tevoren wel eens over
gesproken met deze en gene, onder andere
Stephen Batchelor. Het heeft zo zi jn voor- en
nadelen. Ik was twee maanden in Birma en
ontmoette Vivekananda (een Duitser die
zich al tot monnik had laten wijden) t i jdens
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de loopmeditat ie. Je mag niet praten, maar
soms doe je dat toch. Dus vroeg ik naar zi jn
motieven om monnik te worden. Daarna
dacht ik eerst eens informatie in te winnen
bij  mijn leraar, U Jati la, of er die mogeli jkheid
was voor mij .  Hi j  vroeg hoe lang ik zou
bli jven. Ik zei:  ongeveer een jaar. Vier dagen
later kreeg ik van U Jati la te horen dat ik
twee dagen later tot monnik gewijd zou
worden. Hi j  had het anders begrepen dan ik
bedoeld had. Maar ik dacht: het zal wel goed
z i jnzo .

Redenen om als monnik verder te
mediteren waren met name:
1. het is heel bi jzonder om in hetzelfde
gewaad rond te lopen als de Boeddha;
2. de toegankeli jkheid tot de andere
monniken wordt gemakkeli jker. Het is dan
gemakkeli jker om iets te vragen;
3. aan een monnik wordt meer aandacht
besteed;
4. een monnik kri jgt meer respect en dat leidt
ertoe dat je motivatie versterkt wordt. Je wil t
de mensen die jou vertrouwen geven niet
teleurstel len, niet beschamen;
5. ik ben van nature een vri jbuiter. Ik dacht:
Dingernan, het is wel eens goed voor je om
je te houden aan de 227 regels die voor de
monniken gelden.

Ging dat goed met die 227 regels?

Ja. Sommige regels moet je met een korrelt je
zout nemen. Een mede-monnik zei alt i id:
"You can use a loophole".

De Pali-canon bestaat uit  de sutta's, de
vinaya en de abhidhamma, Wat is voor
jou de verbinding van vipassana met al le
drie?
De vinaya zi jn de leefregels voor de
monniken. Voor het beoefenen van vipassana
is het niet nodig om je te verbinden met
de leefregels. Leken kunnen net zo goed
vipassana beoefenen.
Abhidhamma, daarover heb ik onlangs een
vergel i jking gehoord: Je kunt ook autori jden
(vipassana beoefenen) zonder dat je weet
hoe de motor in elkaar zit  (abhidhamma).
Ik heb drie weken in Birma abhidhamma
gestudeerd. Het heeft niet echt bi jgedragen
aan extra inzichten. De verdieping van het
meditat ieproces is voor mij  belangri jker dan
verdieping in de abhidhamma.
De sutta's vormen de basis voor de vipassana
meditat ie, met name het (maha)satipatthana
sutta. Andere sutta's geven ook inzicht in
het onderricht van de Boeddha. Je kunt er je

voordeel mee doen. Sommige sutta's zi jn niet
meer zo van deze t i jd. De essentie, daar gaat
he t  om.

Voor meer infoÍmatie over Djngeman Boot:
www. pa n na nan 0a. n I

- ie r  i s  ook  eer  l ink  te  v inden naar  eer  u i tzend ing  b i j

de  Boeddh is t i sche Omroep (op  de  homepage)  van een
re t ra i te  op  Tersche l l ing  en  een l ink  naar  een TV 'por t re t  met
D ingeman b i j  Rry  Oost  (op  de  D ingeman Boot  -  pag ina)

Het programma is intensief, maar omdat
we steeds beginnen en eindigen met een
moment st i l te en ook zwijgen t i jdens de
meeste maalt i jden, is de rust groot en is
het helemaal niet moeil i jk de concentrat ie
vast te houden. Wat niet wegneemt dat we
ook veel lol  hebben samen! De deelnemers
vormen een gemêleerd gezelschap, met als
gemeenschappeli jke noemer een voorl iefde
voor de Vipassana en een f l inke dosis
meditat ie-ervaring. Ik schat dat de meesten
tussen de 40 en 65 zi jn. Ongeveer tweederde
is vrouw, eenderde man, vi j f  cursisten komen
u i t  Be lg ië  en  de  meerderhe id  komt  u i t  he t
oos ten  en  zu iden des  lands ,  met  b i jbehorende
pracht ige  tongva l len .  Missch ien  omdat
de docenten deels hun eigen'achterban'
meenemen? Of  kozen de  Randstede l íngen
met vergel i jkbare behoeftes voor de
dhammaverd iep ingszondagen in  Naarden,
d ie  vanaf  januar i  t rouwens ook  weekenden
worden?

Voor  mi j  i s  de  verd iep ingscursus  een goede
aanvu l l ing  op  de  dage l i j kse  med i ta t ie  thu is ,
dee lname aan een weke l i j kse  med i ta t iegroep
in Utrecht, het lezen van boeken en een
jaarl i jkse retraite. Vooral het praten met
anderen over hoe het mediteren doorwerkt
in het dageli jks leven, voegt iets toe. lk vind
het bi jzonder om dat te doen met mensen
die ik niet goed ken, maar met wie ik me
toch verwant voel doordat we al lemaal
he t  V ipassana-pad z i jn  inges lagen.  De
docenten en medecursisten creëren een sfeer
waarin je je vei l ig voelt om je kwetsbaar
op te  s te l len ,  waardoor  de  oe fen ingen
echt  e rgens  over  gaan.  In  he t  beg in  z i jn
d ie  a l t i j d  even spannend:  a ls  Mar i j  ver te l t
wat  de  te  bespreken v ragen z i jn ,  heb ik  de
neiging snel in mijn hoofd antwoorden te
fo rmuleren ,  maar  ze  nod ig t  ons  u i t  om d ie
antwoorden t i jdens de oefeningen vanzelf
boven te laten komen. Dat werkt wonderwel
en uiteindel i jk zi jn deze gesprekken vaak
de hoogtepunten van het weekend voor mij .
B Í j  iedere  u i tw isse l ing  leer  i k  een o f  enke le
mensen uit  de groep beter kennen en voel ik
me meer met hen verbonden. Opgeladen en
geïnspireerd kom ik na elk weekend thuis,
vol vertrouwen in de beoefening.

Meer informatie:
www.dhammaverdiepingscursus.nl

Dhammaverdiepingscursus biedt
verdieping en inspiratie
Door Frieda Pruim

:
:  Op zoek naar een combinatie van
: meditatie, theoretische achtergrond en
: vertaling naar het dageliiks leven? Dan
: is de tweejarige dhammaverdiepings-
, cursus iets voor jou. Naiaar 2Ol2 gaat
: deze voor de vierde keer van start.  Het
r animo is groot: er is nu al een wachtl i jst.

Maar gelukkig val len er ook alt i id weer
mensen af, dus schroom niet om je op te
geven.

Een vroege zaterdagochtend in de
herfst van 2011. Vanuit al le hoeken van
Nederland en België komen de deelnemers
aan de derde dhammaverdiepingscursus
aanreizen naar de Elegast in Ubbergen,
een groepsaccommodatie in een voormalig
klooster. Sommigen zi jn de vorige
avond gearriveerd en hebben er al een
ochtendmeditat ie opzit ten. Het weerzien
is hartel i jk, want we hebben al vier
gezamenli jke weekends achter de rug van de
acht in totaal,  verspreid over twee jaar.

Na een kop koff ie of thee nemen we met z'n
25-en plaats in een grote kring en beginnen
met een moment van st i l te. Dit weekend
is het thema'verl icht ing',  met een grote
en een kleine V. Fri ts Koster en Joost van
den Heuvel Ri jnders verzorgen op heldere
wijze de theorie; Mari j  Geurts leidt de
oefeningen in, gebaseerd op de methodiek
van de insight dialogue. Daarbi j  spreek én
luister je, in tweetal len of kleine groepjes,
'meditatÍef '  vanuit je hart,  zonder de ander te
onderbreken. Soms zit ten we - met gesloten
ogen - naast elkaar; soms praten we terwij l
we lopen. Dit weekend vertel len we elkaar
onder meer hoe we (geen) vri jheid in onze
geest vinden, wat ontwaken betekent in ons
leven, wat onze intenties in de meditat ie zi jn
en wat voor st imulansen en belemmeringen
we daarbi j  ervaren.

We lunchen in st i l te. Daarna is er t i jd om
in de prachtige glooiende omgeving te
wandelen en na het heerl i jke avondeten
- wederom in st i l te - mediteren we samen
onder leiding van Joost en ki jken we naar
de f i lm'Boeddha's Lost Children revisited'.
De meeste deelnemers overnachten
in'chambrettes'.  Voor degenen met
slaapproblemen is er een eenpersoonskamer
in de Elegast of in een nabijgelegen hotel.
Op zondagochtend begint wie wil  met een
meditat ie. Na het ontbi j t  zetten we het
inhoudeli jke programma voort en eindigen
we met een lunch waarbi j  we praten.


