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Het pad van de Boeddha is het ervaren van de werkelijkheid

Hieronder volgt een samenvatting  van een 
openbare lezing die in september 1989 
.gegeven werd door S.N. Goenka in 
Bangkok, Thailand,  Het werd voor het eerst 
gepubliceerd in de VRI Newsletter in 1995. 
Deze verscheen voor het eerst in de VRI 
Newsletter van 1995.

U bent hier allen samengekomen om te leren 
begrijpen wat Vipassana is en hoe het ons 

helpt in ons dagelijks leven; hoe het ons 
helpt om uit onze ellende te komen, de 
ellende van leven en de dood. Iedereen wil 
uit de misere komen en een leven leiden in 
vrede en harmonie. We weten alleen niet 
hoe we dit moeten doen. Siddhattha 
Gotoma’s verlichting liet  hem de waarheid 
inzien: waar de ellende zich bevindt, hoe het 
begint en hoe het kan worden uitgeroeid.



In die dagen bestonden er, net als nu, veel 
meditatietechnieken. De Bodhisatta Gotama 
probeerde ze allemaal uit, maar was er niet 
tevreden mee omdat hij merkte dat hij niet 
volledig van zijn ellende was bevrijd. Toen 
begon hij het zelf te onderzoeken. Door 
persoonlijke ervaring ontdekte hij 
deVipassana-techniek , die zijn leven 
bevrijdde van ellende en maakte dat hij 
volledig verlicht werd.

Er zijn vele technieken die tijdelijk 
verlichting geven. Als je ongelukkig wordt 
leid je je aandacht af naar iets anders. Dan 
voel je dat je uit je ellende bent verlost, maar 
dat is maar gedeeltelijk zo(je bent niet 
volledig verlicht).

Als er iets in je leven is gebeurd wat je 
liever niet wilde, raak je geagiteerd. Je kunt 
deze ellende niet verdragen en je wilt er 
voor weglopen. Misschien ga je naar het 
theater of de bioscoop , of geef je je over 
aan een andere vorm van  vermaak. 
Misschien ga je naar een bar. Dit is allemaal 
weglopen voor de ellende. Ontsnappen is 
geen oplossing voor het probleem; sterker 
nog, de misere  wordt er door vergroot.

Toen de Boeddha verlicht werd realiseerde 
hij zich dat men de werkelijkheid onder 
ogen moet zien in plaats van weg te lopen 
voor het probleem. Hij ontdekte dat alle 
vormen van meditatie die er in zijn tijd 
waren, alleen maar bestonden uit het 
afleiden van de geest van de eigen ellende 
naar iets anders.En hij ontdekte dat feitelijk 
maar een klein deel van de geest wordt 
afgeleid. Diep van binnen blijft men 
reageren, blijft men sankhãras van 
verlangen, afkeer of misvattingen 
ontwikkelen en blijft men lijden op een diep 
niveau van de geest. Het object van 
meditatie zou de werkelijkheid moeten zijn, 
in plaats van iets wat men zich inbeeldt, de 
werkelijkheid , zoals die is. Men moet 

werken met de realiteit die zich op dit 
moment manifesteert, met wat men dan ook 
binnen de begrenzing van het eigen lichaam 
ervaart.

Bij de beoefening van Vipassana moet men 
de werkelijkheid binnenin zichzelf 
verkennen – de materiële en de geestelijke 
structuur, de combinatie die we steeds “Ik, 
mij, mijn” noemen. Men ontwikkelt een 
enorme gehechtheid aan deze stoffelijke en 
geestelijke structuur en wordt als gevolg 
daarvan ongelukkig. Om het pad van de 
Boeddha te beoefenen moeten we de 
waarheid van geest en materie observeren. 
Hun basiskenmerken moeten door de 
mediteerder rechtstreeks ervaren worden. 
Dit resulteert in wijsheid.

Er zijn drie soorten wijsheid: wijsheid die 
men krijgt door te luisteren naar anderen; 
wijsheid verkregen door intellectuele 
analyse; en wijsheid die voortkomt uit 
rechtstreekse, persoonlijke ervaring. Voor de 
tijd van de Boeddha en zelfs toen hij leefde 
waren er mensen die moraliteit onderwezen, 
en concentratie en ook mensen die over 
wijsheid spraken. Maar deze wijsheid was 
alleen verkregen of verstandelijk 
beredeneerde wijsheid. Het was geen 
wijsheid op basis van persoonlijke ervaring.
De Boeddha ontdekte dat mensen alleen 
bevrijd kunnen worden als ze de waarheid 
zelf ervaren en wijsheid ontwikkelen op 
grond van eigen ervaring, ongeacht het 
aantal intellectuele of devotionele spelletjes 
dat ze spelen. Vipassana is persoonlijk 
ervaren wijsheid. Men kan naar lezingen 
luisteren of heilige geschriften lezen. Of 
men kan proberen het intellect te gebruiken 
en de Boeddha’s leer op deze wijze te 
begrijpen. Iemand kan diep onder de indruk 
zijn. Maar dat is geen rechtstreekse ervaring 
van de wijsheid.



Het gehele gebied van geest en materie – de 
zes zintuigen en hun respectievelijke 
objecten –heeft de wezenlijke kenmerken 
van anicca (vergankelijkheid), dukkha 
(lijden) en anattã (egoloosheid). De 
Boedhha wilde dat wij deze werkelijkheid 
binnen onszelf zouden ervaren. Om de 
waarheid binnen de begrenzing van ons 
lichaam te verkennen, benoemde hij twee 
gebieden. Eén is de stoffelijke structuur: de 
lichamelijke, fysieke structuur. De ander de 
geestelijke structuur bestaande uit vier 
delen: bewustzijn, herkennend vermogen, 
het deel van de geest dat gewaarwordingen 
voelt en het deel van de geest dat reageert. 
Om beide gebieden te kunnen onderzoeken 
gaf hij ons kãyãnupassanã (observatie van 
het lichaam) en cittãnupassanã (observatie 
van de geest).

Hoe kun je het lichaam met directe ervaring 
observeren tenzij je het kan voelen? Er moet 
iets in het lichaam gebeuren dat je voelt, dat 
je kunt beseffen.. Dan kun je zeggen: ”Ja, ik 
heb kãyãnupassanã beoefend. Men moet de 
gewaarwordingen op het lichaam voelen: dit 
is vedanãnupassanã (observatie van 
lichamelijke gewaarwordingen).

Hetzelfde geldt voor cittãnupassanã. Tenzij 
iets opkomt in de geest, kun je dit niet 
rechtstreeks ervaren. Al wat opkomt in de 
geest is dhamma (inhoud van de geest). 
Daarom is dhammãnupsassanã (observatie 
van de inhoud van de geest) noodzakelijk 
voor cittãnupassanã.

Zo deelde de Boeddha deze manieren van 
beoefenen in. Kãyãnupassanã en 
vedanãnupassanã hebben betrekking op de 
fysieke structuur. Cittãnupassanã en 
dhammãnupsassanã op de geestelijke. Ga 
vanuit je persoonlijke ervaring na hoe geest 
en materie zich tot elkaar verhouden. 
Denken dat je geest en materie kan 
begrijpen, zonder deze direkt te hebben 

ervaren, is een misvatting. Dat kan alleen 
door rechtstreekse ervaring.. Hier begint 
Vipassana ons te helpen.

Kortom, begrijp hoe wij Vipassana 
beoefenen. We beginnen met Anapana, de 
opmerkzaamheid van de ademhaling – de 
natuurlijke ademhaling. We maken er geen 
ademhalingsoefening van of reguleren de 
adem zoals bij prãnãyãma gedaan wordt. 
Wij observeren de ademhaling bij de ingang 
van de neusgaten. Als een mediteerder 
onafgebroken werkt in een aangename 
omgeving zonder gestoord te worden, 
manifesteert zich binnen twee of drie dagen 
de een of andere subtiele werkelijkheid op 
dit deel van het lichaam: enkele 
gewaarwordingen – natuurlijke, normale 
lichamelijke gewaarwordingen. Misschien 
hitte of kou, trillen of kloppen, of een  
andere gewaarwording. Tegen de vierde of 
vijfde dag van de beoefening, zal men 
ontdekken dat er overal op het lichaam 
gewaarwordingen zijn ,van hoofd tot voeten. 
Men voelt deze gewaarwordingen en wordt 
gevraagd er niet op te reageren. Ze alleen 
maar te observeren; objectief te observeren, 
zonder zich met deze gewaarwordingen te 
identificeren.

Als je werkt zoals de Boeddha dat wilde, zul 
je tegen de zevende of de achtste dag naar 
een steeds subtielere werkelijkheid gaan. De 
Dhamma (de wet van de natuur) begint je te 
helpen. Je observeert deze structuur die 
aanvankelijk zo hecht lijkt, de hele fysieke 
structuur op het niveau van de 
gewaarwording. Al observerend, 
observerend zul je een stadium bereiken 
waarin je ervaart dat de hele fysieke 
structuur niets anders is dan subatomaire 
deeltjes: overal in het lichaam, niets dan 
kalãpas (subatomaire deeltjes). En zelfs 
deze allerkleinste subatomaire deeltjes zijn 
niet vast. Ze zijn louter vibratie, alleen maar 
golfjes.



De woorden van de Buddha worden 
duidelijk door het te ervaren.

Sabbo pajjalito loko, sabbo loko pakampito.
Het gehele universum is niets dan  
verbranding en vibratie.

Zoals je nu zelf ervaart, zal je
kãyãnupassanã, je vedanãnupassanã je naar 
het stadium voeren waarin je ervaart dat de 
gehele materiele wereld slechts vibratie is. 
Dan wordt het heel gemakkelijk voor je om 
cittãbupoassanã  en dhammãnupsassanã  te 
beoefenen.

De leer van de Boeddha is om van de grove, 
schijnbare werkelijkheid naar de meest 
subtiele, ultieme werkelijkheid te bewegen, 
van olãrika tot sukhuma. De schijnbare 
waarheid schept altijd illusie en verwarring 
in de geest. Als je de ogenschijnlijke 
werkelijkheid opdeelt en ontleedt, kom je bij 
de hoogste werkelijkheid.. Als je ervaart dat 
de werkelijkheid van materie vibratie is, 
begin je ook de werkelijkheid van de geest 
te ervaren: vinnāna (bewustzijn), sannā 
(herkennend vermogen), vedanã 
(gewaarwoording) en sankhāra (reactie).Als 
je deze op de juiste manier ervaart, met 
Vipassana, zal het duidelijk worden hoe ze 
werken.

Stel dat je aangekomen bent bij het stadium 
waarìn je ervaart dat de gehele fysieke 
structuur alleen maar vibratie is. Als er een 
geluid in contact is gekomen met de oren, 
merk jedat dit geluid niets anders is dan 
trilling. Het eerste deel van de geest, het 
bewustzijn, heeft zijn werk gedaan: het 
oorbewustzijn heeft onderkend dat er iets is 
gebeurd bij het gehoorzintuig. Zoals er op 
één punt van een gong wordt geslagen die 
dan in zijn geheel begint te vibreren, zo doet 
een contact met een van de zintuigen  een 
vibratie ontstaan die zich door het gehele 
lichaam verspreidt. Eerst is deze vibratie 

louter neutraal, aangenaam noch 
ongaangenaam.
Het herkennend vermogen herkent en geeft 
een waardeoordeel aan het geluid: “Is het 
een woord-- welk woord? Een compliment! 
O geweldig, heel goed!” Dan wordt de 
gewaarwording, de vibratie, die daaruit 
voortvloeit heel aangenaam. Op dezelfde 
wijze wordt de vibratie, als de woorden 
beledigend zijn, heel onaangenaam.. De 
vibratie verandert naar gelang het 
waardeoordeel dat door het herkennende 
deel van de geest wordt gegeven. 
Vervolgens voelt het derde deel van de geest 
de gewaarwording, aangenaam of 
onaangenaam. 

Dan begint  het vierde deel van de geest te 
werken. Dit is reactie; de taak daarvan is om 
te reageren. Als er een aangename 
gewaarwording opkomt, zal het reageren 
met verlangen. Als er een onaangename 
gewaarwording opkomt zal het reageren met 
afkeer. Aangename ervaring: “Ik vind dit  
fijn. Heel goed! Ik wil er meer van,  meer”. 
Net zo bij een onaangename 
gewaarwording: “Dit vind ik maar niks. Dit 
wil ik niet”. Het ontwikkelen van verlangen 
of afkeer is de taak van de vierde factor van 
de geest – reactie.

Je moet goed begrijpen dat dit proces zich 
voortdurend afspeelt bij de ene zintuigpoort 
of het andere. Elk ogenblik gebeurt er wel 
iets bij een van de zintuigpoorten. Ieder 
moment  neemt het bewustzijn verbonden 
met dat zintuigpoort waar; herkent het 
herkennend vermogen; voelt het voelende 
deel van de geest; en reageert het reagerende 
deel van de geest met verlangen of afkeer. 
Dit gebeurt continu in het leven.

Op het ogenschijnlijke, oppervlakkige 
niveau lijkt het alsof ik met verlangen of 
afkeer reageer op een prikkel van buitenaf. 
Maar eigenlijk is dat niet zo. De Boeddha 



ontdekte dat we reageren op onze 
gewaarwordingen. Deze ontdekking vormde 
de verlichting van de Boeddha. Hij zei:

Salāyatana-paccayā phasso
phassa-pacayā vedanā
vedanā-paccayā tanhā.
Als de zes zintuigen ontstaan, treedt er 
contact op;
als er contact ontstaat, treedt er 
gewaarwording op;
als er gewaarwording onstaat, treedt er 
verlangen op;

Het werd hem zo duidelijk: De zes 
zintuigorganen komen in contact met 
objecten van buitenaf. Door dit contact 
ontstaat een gewaarwording in het lichaam 
die meestal aangenaam of onaangenaam is. 
Pas nadat een aangename of onaangename 
gewaarwording ontstaan is, begint verlangen 
of afkeer - niet daarvoor. De Boeddha 
besefte dit omdat hij heel diep in zichzelf 
naar binnen ging en dit zelf ervoer. Hij ging 
naar de wortel van het probleem en ontdekte 
hoe de oorzaak van lijden op het niveau van 
de wortel uitgeroeid moest worden.

Als we op het intellectuele niveau van de 
geest werken proberen we verlangen en 
afkeer te onderdrukken, maar diep binnenin 
duren verlangen en afkeer voort. We 
wentelen ons continu in verlangen of afkeer. 
We raken niet uit ons lijden door het te 
onderdrukken.

De Boeddha ontdekte de weg: telkens als je 
een gewaarwording ervaart, om welke reden 
dan ook, observeer je die gewoon:

Samudaya dhammānupassī vā kāyasmi
viharati
vaya dhammānupassī vā kāyasmi  viharati
samudaya-vaya-dhammānupassī vā kāyasmi 
viharati.

Hij verwijlt terwijl hij het verschijnsel van 
het ontstaan in het lichaam observeert
Hij verwijlt terwijl hij het verschijnsel van 
het vergaan in het lichaam observeert
Hij verwijlt terwijl hij het verschijnsel van 
het gelijktijdig ontstaan en vergaan in het 
lichaam observeert.

Iedere gewaarwording ontstaat en vergaat. 
Niets is eeuwig. Wanneer je Vipassana 
beoefent ervaar je dit. Hoe onaangenaam 
een gewaarwording ook is – hij onstaat en 
vergaat. Hoe aangenaam een gewaarwording 
ook is, het is slechts een vibratie – hij 
ontstaat en vergaat. Aangenaam, 
onaangenaam of neutraal, het kenmerk van 
vergankelijkheid blijft hetzelfde. Je ervaart 
nu de werkelijkheid van anicca. Je gelooft 
dit niet omdat de Boeddha dit zei, of omdat 
bepaalde geschriften of tradities dat zo 
zeggen,zelfs niet omdat je verstand dit zo 
zegt. Je accepteert de waarheid van anicca
omdat je dit rechtstreeks ervaart. Zo 
veranderen verkregen wijsheid en 
verstandelijk begrip in persoonlijk ervaren 
wijsheid.

Slechts deze ervaring van anicca  zal het 
gewoontepatroon van de geest veranderen. 
Door gewaarwordingen te voelen in je 
lichaam en te begrijpen dat alles 
vergankelijk is, reageer je niet met 
verlangen of afkeer; je bent gelijkmoedig. 
Dit voortdurend beoefenen verandert de 
gewoonte om te reageren op het diepste 
niveau. Wanneer je geen enkele nieuwe 
conditionering van verlangen en afkeer 
ontwikkelt, komt de oude conditionering 
naar de oppervlakte en verdwijnt. Door de 
werkelijkheid te observeren zoals hij is, 
word je vrij van alle conditionering van 
verlangen en afkeer.

Psychologen in het Westen verwijzen naar 
de “bewuste geest”. De Boeddha noemde dit 
deel van de geest de paritta citta (en heel 



klein deel van de geest). Er is een grote 
barrière tussen de paritta citta  en de rest 
van de geest op diepere niveaus. De bewuste 
geest weet niet wat er gebeurt in het 
onderbewuste of half-bewuste. Vipassana 
doorbreekt deze barrière door je van het 
oppervlakte niveau van de geest naar het 
diepste niveau van de geest te voeren. De 
beoefening legt de anusaya kilesa (latente 
mentale verontreinigingen) bloot die 
voorkomen op het diepste niveau van de 
geest.

De zogenaamde onbewuste geest is eigenlijk 
niet onbewust. Hij is zich altijd bewust van 
lichamelijke gewaarwordingen  en blijft 
daarop maar reageren. Als ze onaangenaam 
zijn, reageert hij met afkeer. Als zij 
aangenaam zijn, reageert hij met verlangen. 
Dit is het gewoonte,  het gedragspatroon van 
het zogenaamde onbewuste in de diepte van 
de geest.

Hier volgt een voorbeeld om uit te leggen 
hoe de zogenaamde onbewuste geest 
reageert met verlangen of afkeer. Je bent in 
diepe slaap. Een mug steekt je en er ontstaat 
een onaangename gewaarwording. Je 
bewuste geest weet niet wat er is gebeurd. 
Het onbewuste weet onmiddellijk dat er een 
onaangename gewaarwording is en het 
reageert met afkeer. Het jaagt de mug weg 
of dood hem. Maar dan is er nog steeds die 
onaangename gewaarwording, dus krab je 
je, ofschoon je bewuste geest in diepe slaap 
verkeert. Als je wakker wordt en iemand je 
vraagt hoeveel muggebeten je die nacht hebt 
opgelopen, heb je daar geen idee van. Je 
bewuste geest wist nergens van, maar het 
onbewuste wel en reageerde erop.

Een ander voorbeeld: Je zit een half uurtje, 
er begint ergens enige druk en het 
onbewuste reageert.: “Er drukt iets. Dat vind 
ik niet fijn.!” Je verandert van houding. De 
onbewuste geest staat altijd in contact met 

de lichamelijke gewaarwordingen. Je 
beweegt een beetje en na enige tijd beweeg 
je weer. Sla gewoon eens iemand gade die 
ergens 15 tot 20 minuten zit. Je zult merken 
dat die persoon niet stil zit en telkens een 
beetje gaat verzitten. Natuurlijk is hij zich 
daarvan  niet bewust. Dat komt omdat hij 
zich niet bewust is van de gewaarwordingen. 
Hij weet niet dat hij met afkeer op deze 
gewaarwordingen reageert. Deze barrière 
heet onwetendheid. 

Vipassana doorbreekt die onwetendheid. 
Dan begint men te begrijpen hoe 
gewaarwordingen opkomen en hoe zij 
verlangen en afkeer doen ontstaan. Als er 
een aangename gewaarwording is,  is er 
verlangen. Als er een onaangename 
gewaarwording is, dan  is er afkeer. En 
telkens als er verlangen of afkeer is, dan is 
er lijden.

Als men dit gedragspatroon niet doorbreekt, 
zullen verlangen en afkeer steeds doorgaan.  
Op het oppervlakteniveau zeg je misschien 
dat je beoefent wat de Boeddha onderwees, 
maar feitelijk doe je dat niet. Je praktiseert 
wat de andere leraren in de tijd van de 
Boeddha onderwezen.

De Boeddha leerde hoe we naar het diepste 
niveau moeten gaan waar lijden ontstaat. 
Lijden ontstaat ten gevolge van reacties op 
verlangen of afkeer. We moeten de bron van 
verlangen of afkeer vinden en het 
gedragspatroon  veranderen op dat niveau.

De Boeddha leerde ons het lijden en het 
ontstaan van het lijden te observeren. 
Zonder deze twee te observeren, zullen we 
nimmer het ophouden van het lijden kennen. 
Het lijden ontstaat met de gewaarwordingen. 
Het lijden ontstaat als we op 
gewaarwordingen reageren. Als we niet 
reageren lijden we daar niet onder. Hoe 
onaangenaam een gewaarwording ook is, als 



je er niet op reageert met afkeer, blijf je 
gelijkmoedig en glimlach je erom. en 
begrijpt dat dit allemaal anicca, vergankelijk 
is. Zo verandert het hele gewoontepatroon 
van de geest op het diepste niveau.

Door de beoefening van Vipassana komen 
mensen uit allerlei soorten mentale 
onzuiverheid– woede, passie, vrees, ego 
enzovoort. Binnen enkele maanden of jaren 
is duidelijk te zien hoe mensen veranderen. 
Dit is het effect van Vipassana, hier en nu. 
Je vindt er in dit leven baat bij.

Maak op het diepste niveau gebruik van de 
leer van de Boeddha. Blijf niet op het 
oppervlakteniveau steken . Ga naar het 
diepste niveau waar het verlangen ontstaat.:

Vedanā paccayā tanhā;
vedanā-nirodhā tanhā-nirodho;
tanhā-nirodhā dukkha-nirodho.
De gewaarwordingen doen het verlangen 
ontstaan.
Als de gewaarwordingen verdwijnen, 
verdwijnt het verlangen.
Wanneer het verlangen verdwijnt, verdwijnt 
het lijden.

Als men de waarheid van nibannā beleeft –
een stadium voorbij het hele bereik van de 
zintuigen – houden de zes zintuigorganen op 
te functioneren. Werk met deze techniek, 
met dit proces op het diepste niveau. Als je 
op het oppervlakteniveau van de geest werkt 
, verander je slechts het bewuste deel van de 
geest, je verstand. Je dringt dan niet door tot 
op het niveau waar de wortels liggen, het 
meest onbewuste deel van de geest; je 
verwijdert dan de anusaya kilesa -  de 
diepgewortelde verontreinigingen van 
verlangen en afkeer niet. Die zijn als 
slapende vulkanen die op ieder moment 
kunnen uitbarsten. Dan blijf je maar 
voortrollen van de geboorte naar de dood en 
kom je niet van je ellende af.

Maak gebruik van deze prachtige techniek 
en kom uit je ellende., uit wat je gebonden 
houdt, en geniet van ware vrede, ware 
harmonie, waar geluk.

Vragen en antwoorden

U spreekt over conditionering van de 
geest. Maar is deze training ook niet een 
vorm van conditionering van de geest, 
zelfs als dit een positieve is?

Integendeel, Vipassana is een proces van 
deconditioneren. In plaats van de geest iets 
op te dringen, verwijdert het automatisch de 
negatieve eigenschappen zodat alleen 
positieve, heilzame eigenschappen 
overblijven. Door het negatieve te 
elimineren,  wordt de positiviteit 
blootgelegd, wat de natuurlijke basis is van 
de zuivere geest . 

Hoe kan de wereld functioneren zonder 
gehechtheid? Als ouders niet  gehecht 
zouden zijn zouden zij zelfs niet voor hun 
kinderen zorgen. Hoe is het mogelijk lief 
te hebben of betrokken te zijn in het leven 
zonder gehechtheid? 

Onthechting betekent geen 
onverschilligheid; het wordt correct 
aangeduid als “heilige onverschilligheid”. 
Als ouder moet je de verantwoordelijkheid 
nemen met al je liefde voor je kind te 
zorgen, maar zonder je vast te klampen. 
Vanuit zuivere, onbaatzuchtige liefde doe je 
je plicht. Veronderstel  je zorgt voor een 
zieke en ondanks je zorg, wordt hij niet 
beter. Je begint dan niet te huilen; dat zou 
nutteloos zijn. Met een evenwichtige geest, 
probeer je een andere manier te vinden om 
hem te helpen. Dit is heilige 
onverschilligheid: niet werkeloos toezien 
noch blinde reactie, maar echte, positieve 
actie vanuit een evenwichtige geest.



Is het tegen de moraal een vijand te doden 
als je deel uitmaakt  van een gewapend 
leger? 

Ja. Maar tegelijkertijd is een leger nodig 
voor de bescherming van het land, voor de 
bescherming van de burgers. Het leger zou 
niet alleen maar gebruikt moeten worden om 
anderen te doden. Het zou gebruikt moeten 
worden om de kracht van het land te tonen, 
zodat een vijand zelfs niet op de gedachte 
komt om agressief te worden en mensen 
kwaad te doen. Dus, het leger is 
noodzakelijk. Maar niet om te doden, alleen 
maar om kracht te tonen. Als iemand het 
land schade berokkent, dan is het eerste dat 
men moet doen een waarschuwing geven. 
Anderzijds, indien noodzakelijk, moet actie 
worden ondernomen. Maar opnieuw, ook 
dan dienen de soldaten erop getraind te zijn 
geen woede, geen vijandigheid te koesteren. 
Anders zal  hun geest onevenwichtig 
worden, zullen al hun beslissingen verkeerd 
uitvallen. Met een evenwichtige geest 
kunnen we goede beslissingen nemen, de 
juiste beslissingen, die zeer nuttig voor 
onszelf en voor anderen zijn.

Internationaal Nieuws

De eerste cursus in Libanon

Libanon is lang een kruispunt tussen Oost en 
West geweest, een levendige en gevarieerde 
samenleving. Reeds enige tijd hebben 
Libanese Vipassana studenten geprobeerd 
een cursus in hun land te organiseren. De 
behoefte daaraan was des te groter vanwege 
het lijden en de wanorde waarmee de 
Libanese bevolking gedurende de laatste 
jaren werd geconfronteerd.

Toen de plannen voor een cursus in de buurt 
van Beiroet laat in 2007 werden 
aangekondigd, kwamen oud-studenten naar 
voren om financiële bijdragen en Dhamma 

dienst te geven. Daaronder bevonden zich 
mensen uit Libanon alsook anderen die naar 
het buitenland waren verhuisd. 

De locatie bevindt zich in de Al-Shouf 
bergen, een uur ten oosten van Beiroet –  het 
is een voorziening van de regering 
gesponsord door de Wereldbank om de 
prachtige cederbossen van Libanon te 
beschermen en te ontwikkelen. De 
werknemers in deze faciliteit waren zo 
zorgvuldig om de behoefte aan stilte en rust 
te respecteren. Stille rustoorden zijn bekend 
bij en worden gewaardeerd door de 
bewoners van de dorpen in de omgeving.

De cursus vond plaats in januari 2008, 15 
studenten voltooiden de cursus. Allen, op 
twee na waren nieuwe studenten. Onder de 
Dhamma helpers bevonden zich mensen uit 
Libanon en ook anderen met wortels in 
Europa, Iran, de Verenigde Staten, Canada 
en Armenië.
Zij weerspiegelden in miniatuur de 
verscheidenheid van de Libanese 
samenleving. De assistent- leraren kwamen 
uit Canada; de instructies werden gegeven in 
het Engels en Frans.

De cursus was een rijke ervaring. Buiten 
ging de onrust gewoon door; hier in de 
bergen heerste de vredelievende atmosfeer 
van Vipassana. Op Metta dag, maakte de 
stilte plaats voor uitdrukkingen van vreugde 



en verwachtingen om spoedig een andere 
cursus te houden.
                                                                                         

Veel mensen hebben hulp geboden, niet 
alleen in Libanon maar ook uit omringende 
landen. Om het onderricht breder 
beschikbaar te maken, moet het natuurlijk 
mogelijk zijn cursussen in het Arabisch te 
houden. In feite hebben sommige studenten
al gewerkt aan de vertaling van de 
voordrachten in die taal. Bovendien heeft 
een professionele vertaler de opdracht 
gekregen om de Art of Living te vertalen en 
zal het boek in 2008 worden uitgebracht. 
Wanneer dit gebeurt zal  The Art of Living 
in alle officiële talen van de Verenigde 
Naties beschikbaar zijn.

Intussen worden  in Beiroet elke week 
groepszittingen gehouden en zijn plannen 
gemaakt voor een cursus deze zomer. Voor 
informatie hierover alsook voor toekomstige 
cursussen in Libanon, kunt u contact 
opnemen met halahb@inco.com.lb.

Nieuw project voor de ontwikkeling 
van Dhamma Mahi

Dhamma Mahi, het eerste Vipassana 
centrum in Europa, werd gesticht in 1988. 
Gelegen in een rustig deel van het Franse 
platteland, heeft het centrum een atmosfeer 
bevorderlijk voor meditatie. Na meer dan 
400 Vipassana cursussen te hebben 

gehuisvest, is het centrum werkelijk 
uitgegroeid tot een ideale meditatie plek. De 
vraag om een Vipassana cursus te kunnen 
zitten neemt voortdurend toe en daarom zijn 
er vaak lange wachtlijsten.
Om deze toenemende vraag te kunnen 
beantwoorden, heeft het bestuur van 
Dhamma Mahi besloten een groot 
ontwikkelingsproject te starten. Het centrum 
zal worden uitgebreid van zijn huidige 
capaciteit van 90 naar 150 (bij benadering 
120 studenten en 30 werkers). De eerste 
ontwikkelingsfase is de bouw van een 
nieuwe Dhamma hal. Dit zal een 
alleenstaand gebouw worden hoofdzakelijk 
uit hout vervaardigd.  De geschatte kosten 
zijn om en nabij € 500.000, met inbegrip van 
een toegangsweg voor de brandweer en 
rondwegen buiten.

Foto van de voorgestelde Dhamma hal

De bouw zal begin maart 2008 aanvangen 
en  is gepland te eindigen in september 
2008.

Vipassana in de Tsjechische Republiek

Oud studenten in de Tsjechische Republiek, 
die cursussen hadden gevolgd in andere 
delen van de wereld, begonnen met het 
organiseren van onregelmatige 
groepszittingen en bijeenkomsten in 2003-
2004. Dit leidde tot een ontmoeting in de 
zomer van 2004 om te discussiëren over 



details met betrekking tot de vertaling van 
cursusmateriaal en de organisatie van een 
cursus.

Vroeg in 2006 werd een geschikte locatie 
gevonden en begon men in alle ernst met de 
vertaling van het cursusmateriaal. Het ging 
om een familiehotel in Zihle dichtbij Pilsen 
(ongeveer halfweg tussen Praag en de Duitse 
grens). De locatie bevindt zich midden in 
een bos, maar is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer. Het wordt gewoonlijk 
gebruikt voor schoolreisjes voor kinderen uit 
steden.

In de zomer van 2006 was er een 
bijeenkomst over een gehuurde locatie in 
Wenen, Oostenrijk. De Tsjechische oud-
studenten gingen naar deze ontmoeting 
overstelpt met alle problemen die zij voor de 
cursus dienden op te lossen. Ze waren er 
zeker van dat zij niet genoeg tijd hadden om 
alles tijdig in gereedheid te hebben. Maar de 
ontmoeting gaf hen hernieuwde hoop, 
enthousiasme en vastberadenheid. 

Het was een uitdaging. De vertalingen en 
opnames van het cursusmateriaal waren 
precies op tijd klaar. Alles organiseren met 
slechts een handjevol mensen beschikbaar 
om te helpen  was hectisch. Maar 
uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes 
terecht en was laat in 2006 de cursus gereed 
om te beginnen.

De capaciteit van het gebouw ging de 
behoefte van de cursus ver te boven. Dit 
betekende dat de huur hoger was. Van de 
andere kant was de scheiding tussen mannen 
en vrouwen gemakkelijker en konden aan 
bijna alle studenten eenpersoonskamers 
gegeven worden. 

Kerstmis is de belangrijkste vrije dag in de 
Tsjechische Republiek, maar de locatie was 
alleen op dit ogenblik beschikbaar. Vele 

Tsjechen zouden zich niet kunnen 
voorstellen dit tijdstip door te brengen weg 
van hun familie. Desalniettemin is dit tevens 
een piektijd van cursusaanvragen en de 
Europese centra zijn maanden tevoren reeds 
volgeboekt.
Als gevolg kwamen veel studenten uit 
andere Europese landen, in het bijzonder uit 
Duitsland, naar deze cursus. Slechts 
ongeveer een derde van de studenten kwam 
uit de Tsjechische Republiek.

Ongeveer 80 studenten namen deel. De 
cursus werd gehouden in het Engels, Duits 
en Tsjechisch.

Ofschoon niet ideaal, werkte de voorziening. 
Warm weer hield de gebrekkig geïsoleerde 
meditatie hal bruikbaar. Dhamma Dvara, het 
centrum in Duitsland, zorgde voor 
ondersteuning; een oud- student gaf een 
lening om de kosten van voeding te dekken; 
en een ervaren team van Dhamma helpers 
kwam ook uit Duitsland. Al deze factoren 
hielpen de cursus tot een succes te maken.

Als gevolg van de hoge huur en sommige 
eenmalige uitgaven (meditatie kussens enz.) 
eindigde de cursus met een tekort, maar dit 
werd gedekt door vrijgevige oud-studenten.

Dezelfde locatie werd weer gebruikt eind 
2007. De eigenaren waren zeer onder de 
indruk en gelukkig met de Vipassana groep 



van het jaar ervoor; zij boden enigszins 
betere voorwaarden en isoleerden zelfs het 
gedeelte dat werd gebruikt als de 
belangrijkste meditatie zaal. Deze keer 
gingen de dingen meer gesmeerd en waren 
de kosten beter gedekt.

Totdat een meer geschikte locatie is 
gevonden, zal het Zihle familiehotel 
opnieuw worden gebruikt in najaar 2008. Er 
is tevens de mogelijkheid van een cursus in 
juli in de buurt van Praag.

Regelmatige groepzittingen zijn begonnen in 
Praag, waar de meeste oud-studenten 
wonen, in een lokale kleuterschool twee 
keer per week. The Art of Living is vertaald 
en de film Doing Time, Doing Vipassana,
zal spoedig beschikbaar zijn voor vertoning 
met Tsjechische ondertiteling.  Een 
Tsjechische versie van de dhamma.org 
website is ook beschikbaar 
(http://www.cz.dhamma.org).

Het Duitse centrum Dhamma Dvara is 
slechts enkele kilometers van de Tsjechische 
grens en gemakkelijk te bereiken vanuit de 
Tsjechische Republiek.

Een nieuw centrum geopend in het 
zuidoosten van de Verenigde Staten 
van Amerika.

Het Southeast Vipassana Meditatie 
Centrum, Dhamma Patapa, zal open gaan 
voor zijn eerste cursus op 12 maart 2008. 
Het centrum ligt in Jessup, Georgia. Een 
perceel grond van 40 acres (ruim 16 ha) 
werd voor de locatie aangekocht in 
december 2005 en de bouw begon in april 
2006. Het centrum bestaat uit drie 
gebouwen. Een zal dienst doen als 
accommodatie voor de werkers en assistent-
leraren, een keuken en eetfaciliteiten voor de 
studenten. Een ander gebouw bevat 
slaapgelegenheid voor 28 studenten en een 

meditatiezaal met zitcapaciteit voor 40 
studenten. Het laatste en kleinste gebouw zal 
worden gebruikt voor inschrijving,  metta-
dag informatie panelen en als eetzaal voor 
de helpers. Toekomstige uitbreidingsplannen  
zullen de capaciteit van het centrum 
uiteindelijk op meer dan 100 studenten 
brengen.

De rustige schoonheid en afzondering van 
dit landgoed vormen een ideale 
meditatieomgeving, welke studenten de 
komende jaren ten dienste zal staan in het 
zuidoosten van de Verenigde Staten. Zestien 
10-daagse cursussen, een Satipattana cursus, 
een kindercursus en een tienercursus zijn 
gepland voor 2008.  Zie 
www.patapa.dhamma.org
voor meer informatie.

Activiteiten in Scandinavië

Scandinavië bestaat uit een kleine groep 
landen met heel gelijksoortige culturen, 
talen en geschiedenis. Tot nu toe heeft de 
regio slechts een centrum: het Noord-
Europese Vipassana Center, Dhamma 
Sobhana, in Zweden.

Gedurende ongeveer een jaar heeft het 
centrum nu tweetalige 10-daagse cursussen 
aangeboden in het Zweeds en Engels, als 
ook kortere cursussen voor oud-studenten 
alleen in het Engels. Maar bijna elke cursus 
heeft studenten uit Noorwegen 



aangetrokken, die de relatieve nabijheid van 
Dhamma Sobhana – ongeveer zes uur vanaf 
Oslo – waarderen. 

Twee cursussen in het Engels werden 
speciaal gehouden op gehuurde locaties in 
Noorwegen.
De zoektocht naar een nieuwe tijdelijke 
locatie in dat land heeft echter nog geen 
resultaten opgeleverd. Om die reden 
concentreert de Noorse Vipassana 
Vereniging zich op cursussen in Dhamma
Sobhana. 

Het Noorse landschap nabij een gehuurde 
locatie.

Een klein maar toegewijd team is 
momenteel de instructies en lezingen van de 
10-daagse cursus in het Noors aan het 
vertalen. Doel is zo spoedig mogelijk in 
staat te zijn te beantwoorden  aan de 
behoeften aan cursussen in de Noorse taal. 
Het programma op het Noorse Vipassana 
centrum zal zich dan zo ontwikkelen dat het 
tweetalige cursussen in het Engels en Noors 
zal aanbieden. 
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