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Zomersesshin Denemarken thema: Delen. Extra herfst en mei 2014 sesshin op Ameland
Zen.nl Nederland. Aan de sesshin in Denemarken van 28 juli tot en met 3 augustus deden 52 deelnemers mee,

waarvan 42 uit Nederland. Het was er aangenaam warm waardoor er regelmatig buiten kon worden
gemediteerd. Het thema van de sesshin was 'delen'.Tijdens de teisho's werden eerst de leerpunten van de
sesshins in januari en juli geïnventariseerd. Thema's daar waren 'energie' en 'vormgeven'. In alle drie de
sesshins stond het werken aan je eigen doelen centraal als uitgangspunt voor het effectief kunnen generen
van energie, vormgeven aan je leven en delen van je vermogens. Gezien het succes van deze serie sesshins,
met name ook van het thema delen, heeft Rients Ritskes besloten tijdens de extra sesshin in oktober het
thema 'delen' opnieuw centraal te stellen. Voor deelname aan deze extra sesshin van 27 oktober tot en met
2 november in hotel de 'Amelander Kaap' is voorkennis van de eerdere sesshins niet nodig. Er zal een korte
samenvatting worden gegeven van de inhoud van de eerdere sesshins dit jaar. Aanmelding voor de extra
sesshins op Ameland is mogelijk via de sesshin‐pagina op Zen.nl.
Tijdens de sesshin in Denemarken deden drie mensen Jukai. John Due Mülich kreeg Tenkai (Heavenly
painter) als zijn Boeddhistische naam, Marees Hurkxkens Soshin (Genuine Heart) en Bart Hurkxkens heet nu
Anzan (Peaceful Mountain). Ook slaagden twee Denen, Niels Frandsen en Helle Wulff en Marlies Weijzen uit
Den Bosch voor hun zenleraren‐examen.

Hoe beëindigt de Boeddha het lijden? deel 1
DaiDo Maas, Zen.nl Hilversum. Het thema lijden neemt in de

boeddhistische leer een prominente plaats in. ‘Het lijden is
inherent aan het leven’ stelde de Boeddha als de eerste van
de vier edele waarheden. Deze vier verwoorden een trans‐
formatie van de beleving van lijden als ‘daar moet je vanaf’
naar ‘daar kun je goed mee leven’. Moderne ideeën binnen
ACT (acceptatie en commitment therapie) stellen in dezelfde
lijn dat een neurose niet voortkomt uit hoe je bent, maar uit
het afkeuren van hoe je bent. Kun je daarentegen jezelf en
het leven accepteren en je daaraan committeren, dan maak je
verbinding met wat er is en dat voelt goed. Maar die switch
kunnen maken vraagt wel training.
De jonge prins die later de Boeddha zou worden, leidde een
bijna lijdensvrij leven. Buiten dat zijn moeder kort na zijn
geboorte overleed, is het verhaal van zijn leven als prins gelijk
een sprookje; kundig geboetseerd zodat hij op latere leeftijd
des te meer geschokt moet zijn geweest van het lijden dat
zich tot dan toe buiten zijn bewustzijn afspeelde. Pas als jong‐
volwassene opent zich bij het horen van een klaaglied het
bewustzijn van de prins voor de donkere kant van het leven.
Hij voelt de emotie waarover gezongen wordt, maar kent de
ervaring van de bezongen pijn niet. Zo gaat hij vragen stellen bij zijn tot dan toe perfecte leventje.
Als hij buiten de paleismuren gaat kijken om zijn blik te verbreden, poetst men de stad op tot het een
plaatje is, zoals wij met Amsterdam doen als de koning gekroond wordt. Blijkbaar houden we ervan onszelf
en anderen ideaalplaatjes voor te houden, ook al weten we dat het schone schijn is. Toch voorkomt dat
idyllische plaatje niet dat hij oog in oog komt te staan met een kromme, tandeloze bejaarde, een kermende
zieke en een opgebaard lijk omringd door diens treurende familie. Die ervaring moet wel sterk ontluis‐
terend zijn geweest voor de jonge prins.
De prins kan met deze nieuwe feiten niet meer genieten van zijn perfecte leventje. Hij heeft nog maar één
wens: het lijden uit hem en de wereld wegnemen. Zo begint zijn zoektocht die hem uiteindelijk tot
verlichting zal brengen. Eerst bezoekt hij allerlei wijzen, zoals wij meesters, therapeuten en zelfhulpboeken
raadplegen, maar hij doorziet de tekortkomingen van hun methoden en theorieën en niets wat zij te bieden
hebben lost het probleem van het lijden op. Er is geen ontkomen aan; wie leeft, die lijdt!
Na zijn hedonistische leven als prins, zweert de latere Boeddha luxe af en wordt asceet. Geen dak anders
dan de bladeren tegen hitte, kou en wilde dieren. Geen eten anders dan aarde, gras en vogelpoep (’t is
gelijk een sprookje hè). Na jaren zo in meditatiehouding te hebben gezeten is zijn lijf op sterven na dood.
Hij is zo mager dat de botten van zijn ruggengraat aftekenen door het vel van zijn buik.
Hoe zal de Boeddha slagen in zijn strijd tegen het lijden? Lees het in de nieuwsbrief van volgende week!

Mis de volgende nieuwsbrief niet, abonneer je hier.
Copyright © Zen.nl, contact: Nieuwsbrief@Zen.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

