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Inleiding: overzicht van deze brochure
Het Triratna boeddhistisch centrum Gent heet iedereen welkom die
nieuwsgierig is naar boeddhisme en / of wil kennismaken met meditatie. Of
je nu één keer komt of maanden of jaren lang.
Deze brochure is daarom bruikbaar voor wie net met ons kennis maakt en
voor wie al langer deelneemt en dieper op een en ander wil ingaan.
Daarom vind je hier eerst
▪ een korte beschrijving van onze activiteiten;
▪ enkele basisbegrippen van het boeddhisme;
▪ de specifieke aanpak van de Triratna Boeddhistische beweging in onze

stadscentra en retraitecentra.

Activiteiten in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent
Onze activiteiten vind je op www.triratna.be.
Voor sommige activiteiten moet je je aanmelden.

Sangha-avonden: elke donderdag 19.30
We noemen de deelnemers aan onze activiteiten 'de Sangha1'; zowel allen
die geregeld actief zijn in het Centrum als de groep die op een bepaalde
avond of dag aanwezig is.
Op onze sangha-avonden ontmoeten we elkaar, mediteren we samen,
houden korte of langere rituelen, geven we uitleg over diverse aspecten van
het boeddhisme en wisselen ervaringen uit.
We zorgen ervoor dat zowel nieuwere mensen als meer ervaren deelnemers
aan hun trekken komen.

Kennismaking,  introductie tot meditatie
Dagen of avonden waarop we leren mediteren en stilstaan bij basisprincipes
van het boeddhisme.

Dagretraites
We zijn een hele dag samen zonder telefoon en computer. We mediteren,
wandelen, beluisteren muziek of poëzie. We duiken de stilte in. We zijn ons
gewaar van de ruimte, de omgeving en andere ademende lichamen om
ons heen.

Cursussen
Elk jaar organiseren we cursussen (bijvoorbeeld vier avonden) waarin we
dieper ingaan op bepaalde aspecten van het Pad. Bijvoorbeeld een
meditatiecursus, een cursus over ethiek, over  de geschiedenis van het
boeddhisme.

Studiegroepen
Wie echt intensiever wil kennismaken met het boeddhisme en actief wil
oefenen kan deelnemen aan studiegroepen voor 'beginners' en
'gevorderden'.

1 Verder in deze brochure vind je meer uitleg over de Sangha.

http://www.triratna.be
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Boeddhisme in het kort: trainen om volledig vrij te worden
Zijn boeddhisme en meditatie zweverige, egocentrische navelstaarderij om
te ontsnappen aan een realiteit die alleen maar lijden is?

Het Pad naar Verlichting, Ontwaken, Nirvana
Boeddhisme is een pad van persoonlijke ontwikkeling en transformatie. Vrijer,
hulpvaardiger, krachtiger en wijzer worden zodat we onze medemensen, de
samenleving, de natuur beter kunnen ondersteunen.
Het Doel van het Pad is: zoals de Boeddha worden: totaal vrij en zonder een
spoor van egoïsme.2

Het geluk mens te zijn
Als mens kunnen we ongelooflijk veel doen om ons leven gezond,
evenwichtig,  rijk en vervullend te maken. Voor onszelf en voor anderen. Dat
hebben we ook geleerd in onze opvoeding, op school, in ons beroeps-,
cultureel en sociaal leven. Daarnaast ervaren we ook dat niet alles
rozengeur en maneschijn is. Dat het vaak heel moeilijk is om met tegenslag
om te gaan. We zijn ons vaak te weinig bewust van onze eigen kracht en
energie en raken ontmoedigd door pijn en verdriet.

Boeddhisme: een visie op (de zin van) het bestaan en een samenhangend
geheel van oefeningen

De Dharma of het boeddhisme (de Leer, de Visie, het Pad) weerspiegelt een
visie op het bestaan en biedt een geheel van methodes om in
overeenstemming met de werkelijkheid te handelen, spreken en denken,
door onze allergrootste kwaliteiten tot bloei te brengen.
We oefenen aandacht, vriendelijkheid en wijsheid. In meditatie, door studie
en gesprek, zelfonderzoek, ritueel en vriendschap. In alle aspecten van ons
leven: werk, relatie, gezin, ontspanning, cultuur.

Boeddhist zijn = Voor Toevlucht Gaan
Traditioneel betekent Voor Toevlucht Gaan: ik begeef me op het
Boeddhistische Pad. In Aziatische landen is het boeddhisme vaak verwaterd
en oppervlakkig en is Voor Toevlucht Gaan  slechts een formule zonder veel
inhoud.
Sangharakshita ziet dit echter als de meest centrale boeddhistische daad.
Je vindt er meer uitleg over hieronder, onder het Triratna systeem van
beoefening.

De Triratna3 Boeddhistische  Beweging: vernieuwing van het boeddhisme
Triratna is een boeddhistische beweging (ontstaan in 1967 als 'Vrienden van
de Westerse Boeddhistische Orde') gericht op de hedendaagse mens.
Triratna steunt op dezelfde principes als alle boeddhistische 'scholen' of
'tradities'. Net zoals andere tradities (uit onder andere Vietnam, Tibet, Japan,
China, Thailand,) legt Triratna meer of minder nadruk op het ene of het
andere aspect van de praktijk en geeft het er eigen, cultureel gebonden,
vormen aan.

2 Ook hierover hieronder meer.
3 Triratna betekent de Drie Juwelen (Boeddha, Dharma, Sangha) en is een internationale beweging, de
Triratna Boeddhistische Gemeenschap,  met stadscentra en retraitecentra in de hele wereld.
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De Stichting en ontplooiing van Triratna  was en is ook een krachtige
vernieuwing van het boeddhisme. Stichter en mentor Urgyen Sangharakshita
(1925 - 2018) had in de jaren '40 tot '60 in India en andere Aziatische landen
vastgesteld dat het boeddhisme op veel plaatsen verwaterd was tot
formaliteiten zonder wezenlijke inhoud. Dankzij hem, de Dalai Lama, Thich
Nhat Hanh, Lama Govinda, Bernie Glassman en vele anderen is het
boeddhisme naar zijn essentie aan het terugkeren.

De Triratna Boeddhistische Orde
Leden van de Triratna Orde of Dharmacharis en Dharmacharinis zijn mannen
en vrouwen die ernaar streven alle aspecten van hun leven te doen
samenvallen met de Dharma4. Bij hun Ordinatie krijgen ze een
boeddhistische naam.
Ordinatie is een heel krachtig engagement. Je wordt pas uitgenodigd in de
Orde als de andere Ordeleden zien dat je 'effectief' Voor Toevlucht Gaat.
Je bevestigt bij Ordinatie formeel dat je je uiterste best doet om de visie van
de Boeddha uit te dragen in al wat je doet, zegt en denkt. Je wil je broeders
en zusters in de Orde ondersteunen en samen en in overleg met hen op jouw
eigen manier5 de Dharma leven en uitstralen. Je staat open voor de
aanbevelingen van Ordeleden met meer ervaring en je helpt anderen die
ongeveer evenveel of minder ervaring hebben.
Formeel spreek je in de Ordinatieceremonie bovenvermelde intenties uit in
traditionele bewoordingen. Bijvoorbeeld over het naleven van de Tien
Trainingsregels en trouw aan de leraren.
In de Triratna Stadscentra en Retraitecentra nemen de Ordeleden
verantwoordelijkheid voor  de activiteiten.

Triratna als organisatie
De Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde is begonnen als een
groepje jonge mensen rond Sangharakshita in een kelder in Londen. Intussen
is er in elke stad van formaat in het Verenigd Koninkrijk een Centrum en
daarnaast Centra in alle werelddelen, waaronder een grote Sangha in India.
Vandaag zijn er meer dan tweeduizend Ordeleden en tal van Sangha's,
Centra en organisaties. De voornaamste:
▪ Stadscentra: alle stadscentra werken in grote lijnen hetzelfde als Triratna

Gent; ze organiseren Sangha-avonden, cursussen, meditatielessen,
studiegroepen. In de Lage Landen is er een Centrum in Gent, Amsterdam
en Arnhem. Daarnaast zijn kleinere 'groepen' actief in Brussel, Ameland,
Groningen en West-Grafdijk.

▪ Retraitecentra liggen meestal in een landelijke omgeving. Je kunt er een
weekend, een week of langer verblijven en deelnemen aan meditatie,
studie, uitwisseling. In Zeeuws-Vlaanderen lligt het retraitecentrum Metta
Vihara, gerund door mensen van de Belgische en Nederlandse Sangha's.
Enkele retraitecentra zijn 'internationaal' en in grote mate gericht op het
trainen van toekomstige Ordeleden.

4 We zien dit als een regelrechte voortzetting van de Sangha ten tijde van de Boeddha. Toen waren de
discipelen van de Boeddha bhikkhus: rondtrekkende monniken die de Dharma ter  beschikking stelden
van wie ze ontmoetten. In de regentijd verbleven ze samen met de Boeddha in de buurt van steden en
dorpen.
5 De een zal volop boeken schrijven, een ander zal zich onderdompelen in ritueel, bouwen,
mediatieonderricht, ICT voor het Centrum... Voor de gemiddelde boeddhist zal er een evenwicht zijn
tussen meditatie, devotie, studie, praktisch werk...
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▪ Woongemeenschappen bestaan in verschillende soorten. Bij de meeste
retraitecentra en bij sommige stadscentra hoort ook een Triratna
woongemeenschap. Daarnaast bestaan er  ook, los van Centra,
woongemeenschappen. Het zijn echt gemeenschappen, erop gericht in
de Dharma te leven: elkaar te ondersteunen op alle vlakken en
initiatieven te nemen gericht op het Ideaal; praktische taken en overleg
te organiseren in een sfeer van vriendschap.

▪ Right Livelihood Businesses zijn bijvoorbeeld kringloopwinkels, sociale
restaurants, boekenwinkels, ... met als doel iets te betekenen voor
kwetsbare groepen, de deelnemers een inkomen te bezorgen en
daarnaast eventueel de Sangha te ondersteunen. De medewerkers
worden betaald volgens hun behoeften, niet volgens hun plaats in de
hiërachie of hun prestaties.

▪ In India zijn er tal van projecten om de allerarmsten te ondersteunen met
medische zorg, onderwijs en tewerkstelling. Ook in Hongarije is er een
project om de plaatselijke (erg gediscrimineerde) Roma te ondersteunen.

▪ Internationale  instituties  zijn niet baas over Triratna Centra overal in de
wereld. Hun doel is inspiratie en ondersteuning te voorzien. Enkele
belangrijke zijn:
- Het college van Public Preceptors. Dit is een groep zeer ervaren
Ordeleden die samen verantwoordelijk zijn voor de visie en grote
inhoudelijke keuzes van de beweging. Zij leiden ook alle Ordinaties en
hebben daardoor sterke banden met de hele Orde, weten wat er leeft
en wat er nodig is.
- De voorzitterssamenkomsten. De voorzitters (Chair Persons) van alle
centra hebben dagelijks voeling met de realiteit op het terrein en komen
ook geregeld samen om ervaringen uit te wisselen en initiatieven te
nemen.
- Order Convenors zijn mannen en vrouwen die in een regio (bijvoorbeeld
het Europese vasteland of de Spaanstalige wereld) contact houden met
de diverse Sangha's.
- Andere organisaties zijn bijvoorbeeld de Windhorse Uitgeverij, de
Windhorse Trust (een soort bank voor de beweging), Future Dharma Fund
(werft fondsen om belangrijke projecten te financieren), ...

Zoals gezegd is er geen 'centraal gezag' of 'centrale kas'. Alle organisaties
zijn zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen werking. Sommige
nodigen ons wel uit om hen financieel te ondersteunen in hun werk.
(Ordeleden kunnen bijvoorbeeld een jaarlijkse Order Dana betalen en
mannen en vrouwen die trainen om in de Orde te stappen worden
uitgenodigd de verantwoordelijken voor dit proces te ondersteunen
(levensonderhoud van full timers en reiskosten, ...)

De Leer en de praktijk: visie en transformatie
In dit hoofdstukje lichten we de basis van Dharma (boeddhistische visie en
praktijk) toe. Alle boeddhistische scholen steunen erop.
In een volgend hoofdstukje behandelen we hoe Sangharakshita de Dharma
presenteert voor onze tijd.  Daarin vertaalt hij zowel de essentie van de
Dharma zoals die in de vroegste teksten geformuleerd is, als visies,
concepten en methodes die grote boeddhistische meesters in latere
eeuwen ontwikkeld hebben.
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Visie en transformatie
De Vier Edele Waarheden

In dit schema analyseert de Boeddha hoe we 'normaal' functioneren: we
ervaren zowel aangename als onaangename dingen. De onaangename
willen we vermijden of doen ophouden en het aangename willen we
vasthouden en versterken. Dat kan nooit lukken en dat frustreert ons. We
jagen illusies na: dat de perfecte job, woning, relatie, ... ons voor altijd geluk
zal schenken.
De Boeddha vond de oplossing om dit lijden (onzekerheid, angst, twijfel,
frustratie, gevoel van tekort, ...) te stoppen: deze illusies loslaten door het
neurotische grijpen en wegduwen af te bouwen. De illusies werkelijk doorzien
noemen we echte wijsheid6.
Om dit te leren presenteert de Boeddha een soort programma in acht
punten.

De Vier Edele Waarheden
▪ Er is lijden
▪ De oorsprong van het lijden
▪ Het ophouden van het lijden
▪ Het Pad naar het ophouden van het lijden (= Edel Achtvoudig Pad)

Het Edel Achtvoudig Pad: visie en transformatie
Visie
De eerste stap, het vertrekpunt van het Pad is een 'dieper' inzicht dat je
ertoe aanzet je op het Pad te begeven. (Bijvoorbeeld een ingrijpende
gebeurtenis in je leven, een diep vertrouwen in de Vier Edele Waarheden.)
Transformatie
De overige stappen zijn de oefendomeinen. Ze volgen elkaar logisch op,
maar we blijven  alle stappen aandacht schenken, naarmate we dingen
ontdekken.
De acht onderdelen van het pad kunnen samen gegroepeerd worden in de
drie aspecten van

Sila (moreel gedrag) (3, 4, 5)
Samadhi (concentratie) en 6, 7 8)
Pañña of prajñā,(wijsheid) (1 en 2)

Edel Achtvoudig pad
1. Volkomen visie - De juiste inzichten
2. Volkomen emotie - De juiste bedoelingen   (het juiste denken: zonder

bezitsdrang, wreedheid of boosheid)
3. Volkomen spraak - De juiste woorden  (het juiste spreken:  geen leugens,

roddels, laster of ruwe taal)
4. Volkomen handelen - Het juiste handelen   (geen geweld jegens mensen of

dieren, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)
5. Volkomen levensonderhoud - De juiste levenswijze (een eerlijk en

6 Zie hieronder : eerste stap in het Achtvoudig Pad.
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heilzaam beroep)
6. Volkomen inspanning - De juiste inspanning   (inzet om het heilzame te

bevorderen)
7. Volkomen gewaarzijn - De juiste aandacht   (alert zijn voor het hier en nu)
8. Volkomen samadhi - De juiste concentratie   (op het hier en nu, of op een

heilzaam object)

Boeddhistische ethiek: vaardig handelen, spreken en denken
Vaardig. Een essentieel woord in de Dharma. De Dharma is heel praktisch.
We noemen vaardig (Engels skillful): dat wat ons dichter bij de Verlichting
brengt. De simpelste gebaren (glimlachen), woorden of ideeën kunnen
vaardig of onvaardig zijn naargelang ze leiden tot meer of minder
hulpvaardigheid, vrijgevigheid, eenvoud, rust en tevredenheid, eerlijke
communicatie en helderheid van geest.
Ethisch handelen, spreken en denken in deze zin stelt ons vandaag voor
twee uitdagingen:
▪ In het Westen hebben we een lange 'ethische' traditie waarbij goed en

kwaad door een hogere macht opgelegde plichten en verboden zijn die
beloond en bestraft worden. Daarbij wordt genieten vaak als zonde
gezien en ontbering als deugd. In de praktijk werden bepaalde regels
hardhandig gehandhaafd door de machthebbers, die dezelfde regels
vaak in het geniep aan hun laars lapten.
Door deze opvattingen hebben vele westerlingen een negatief
zelfbeeld. En een hekel aan elke plicht.

▪ In reactie daarop is een mentaliteit ontstaan dat alles moet kunnen, als ik
het maar leuk vind. Deze mentaliteit overheerst in televisiespelletjes en
ander amusement en uiteraard ook in ons koopgedrag en gebruik van
sociale media.

De uitdaging is dus ontdekken dat ieder van ons zowel heel behulpzame
kwaliteiten heeft (dankbaarheid, hulpvaardigheid, creativiteit, zin voor
schoonheid, ...) als niet behulpzame (agressie, jaloersheid, hebzucht, ...). Het
komt erop aan voor je zelf uit te zoeken wat jou en de anderen vooruithelpt.
De boeddhistische traditie heeft daartoe enkele traditionele ethische
principes7 vertaald in trainingsregels. We reciteren die geregeld en we
toetsen onze daden, woorden en gedachten er aan. In Triratna gebruiken
we de volgende vijf trainingsregels. Door ze te reciteren drukken we uit dat
we ons best willen doen om ze toe te passen.

1. Met daden van liefdevolle warmte zuiver ik mijn lichaam
2. Met gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn lichaam
3. Met rust, eenvoud en tevredenheid zuiver ik mijn lichaam.
4. Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak.
5. Met bewustheid en opmerkzaamheid zuiver ik mijn geest.

7 Deze principes komen in wezen overeen met de principes van alle universele religies en
levensbeschouwingen.
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Verlichting, Ontwaken, Nirwana: de dingen zien zoals ze zijn
Het Pad leidt naar Nirwana, Verlichting, Ontwaken. In de oudste teksten krijgt
het veel namen: het Ononderbrokene, het Ongeschapene, het Oneindige,
het Onuitblusbare, het Einde van het lijden, Vrij zijn van Verlangen, het
Onsamengestelde, De Verdere Oever, het Voorbij, de Verlossing, het
Uitgebluste, het Niet-verdrukte, het Absolute, het Gevaarloze, het
Ongehechte, het Doodloze, het  Loslaten, de Bevrijding, de Uiteindelijke
Verlossing, het Serene, de Stilheid, de Zuiverheid, het Zachte.
Deze namen zijn maar poëtische uitdrukkingen voor een zijnswijze die je niet
kunt vatten in normale, rationele begrippen. Bijvoorbeeld de Stilheid
betekent niet dat er in de beleving van een Ontwaakte geen geluid is. Het
betekent eerder dat een Ontwaakte geluiden niet ervaart als storend of
aantrekkelijk.
Afhankelijk Ontstaan (Pratitya samutpada)
In verstandelijke (psychologisch-filosofische) termen kunnen we Verlichting
omschrijven als het volkomen doorzien, met heel ons wezen, van het
basisprincipe van de boeddhistische kijk op de werkelijkheid: Afhankelijk
Ontstaan: in de werkelijkheid staat niets vast. Er is alleen een constante
stroom van gebeurtenissen of fenomenen die weer andere gebeurtenissen
doen ontstaan. De namen die we aan dingen en opvattingen geven zijn
slechts (praktisch noodzakelijke) stempels die niet aan een reële ervaring
beantwoorden. Bijvoorbeeld: een appel eten omvat honderden ervaringen
in oog, oor, tong, neus, tastzin en geest.
Traditioneel klinkt Afhankelijk Ontstaan zo:

Doordat dit er is, ontstaat dat; door het ontstaan van dit, komt dat op;
als dit er niet is, komt dat niet op; als dit ophoudt, houdt dat op.

En
De Tathagata heeft de oorsprong uitgelegd van wat ontstaat door een
oorzaak. Ook hun ophouden heeft hij uitgelegd. Dit is de doctrine van
de grote sramana.

Onze hardnekkigste opvatting die Verlichting het meest in de weg staat is IK:
de illusie dat ik een onveranderlijke, afgescheiden identiteit ben. In de
Verlichte Geest bestaat geen enkele dualiteit, geen onderscheid tussen
subject en object, geen spoortje egoïsme.

Vijf niveaus van voorwaardelijk ontstaan (niyama's)
De Dharma ziet vijf niveaus waarop de wet van oorzaak en gevolg van
toepassing is. Willen we effectief het Pad bewandelen moeten we aandacht
aan alle niveaus besteden. Leefbare fysische, biologische en psychologische
condities zijn voorwaarde voor verdere groei.

Vijf niveaus van conditionaliteit (niyama's)
▪ Fysische en chemische, anorganische materie, bijvoorbeeld zwaartekracht
▪ Biologisch (organische, levende materie), bijvoorbeeld spijsvetrering
▪ Mentale processen zonder wilsactiviteit, bijvoorbeeld percepties, instincten

(psychologie)
▪ Wilsactiviteiten (karma), de gevolgen van onze keuzes: ethiek
▪ Transcendent niveau, mysterieuze en niet-egoïstische processen
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Rationeel versus poëtisch, mythisch
De hierboven samengevatte analyse in de woorden van de Boeddha van
het bestaan (Vier Edele Waarheden, Afhankelijk Ontstaan) en de indeling
van het Achtvoudig Pad is perfect logisch en steunt op de waarnemingen
en ervaringen van de Boeddha. (Sangharakshita schrijft: als je de Boeddha
een filosofische stempel zou moeten geven, zou het empirist zijn.)
De waarde van het Doel
Het Doel van het Pad, de Verlichting, kunnen we niet in rationele termen
benaderen. Om er een glimp van op te vangen, er de onbeschrijfelijke
waarde en schoonheid van te ervaren en ons verlangen ernaar te
koesteren, duiken we in onze poëtische, mythische vermogens en spreken
onze emoties aan. Dit is het domein van ritueel en devotie, van meditatie op
archetypische Boeddha's.
Om Voor Toevlucht Gaan8 vorm te geven gaan we als het ware de
Boeddha's, het Pad en de Wijzen 'vergoddelijken', zonder er ons om te
bekommeren of de Boeddha's en Bodhisattva's 'echt bestaan'. (De
filosofische terughoudendheid van de Boeddha.)
De moeilijkheid van het Pad
Wat het Achtvoudig Pad, een geregelde meditatiepraktijk, de studie van
teksten, de trainingsregels van ons vragen is geen klein bier. Het vraagt een
grote toewijding, groot vertrouwen en aantrekkelijke voorstellingen van het
Doel.
Vroege en latere boeddhisme
In de vroegste teksten is bovengenoemde mythische en poëtische
benadering nog niet erg ontwikkeld. Daarbij kunnen we bedenken dat de
volgelingen van de Boeddha het privilege hadden een levende Boeddha in
hun nabijheid te hebben en zijn vriendelijkheid, wijsheid en kracht
rechtstreeks te ervaren. Na de dood van de Boeddha legden monniken in
sommige kloosters de nadruk sterk op de intellectuele analyse van de
Dharma.
Als reactie daarop zijn in latere stromingen de mythische praktijken
ontwikkeld. De nadruk kwam ook opnieuw te liggen op actief altruïsme.

Het Triratna Systeem van Beoefening
De bovenstaande basisprincipes van het boeddhisme heeft Sangharakshita
vertaald in een samenhangend systeem van beoefening. Dit doen alle
boeddhistische tradities of scholen. Elke traditie legt de nadruk op de
verschillende aspecten van de beoefening (meditatie, devotie, studie,
ethiek) en heeft haar eigen, typische uitingsvormen. Tibetaanse tempels zijn
anders dan Zen dojo's.

Vooraf: Voor Toevlucht Gaan tot De Drie Juwelen
Voor een boeddhist het meest kostbare wat er bestaat: het Ideaal, het Pad
en de Gemeenschap van de Wijzen. Voor Toevlucht Gaan tot de Drie
Juwelen is: je leven (handelen, spreken, denken) erop afstemmen.
De Boeddha: de leraar, de Volmaakte Wijze, het Ideaal van de Verlichting.
De Dharma: de visie op de werkelijkheid en de methodes om te oefenen.

8 Zie volgende alinea's
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De Sangha: de gemeenschap van de beoefenaars9, in het bijzonder de
Grote Wijzen, historische grote Leraren, maar ook mythische wezens
(Bodhisattva's, ...).
Sangharakshita noemt Voor Toevlucht Gaan de centrale boeddhistische
daad10. Die uit zich in het begroeten van een schrijn, het zingen van een
mantra, het reciteren van trainingsregels, ... maar evenzeer in je gezin, werk,
kennissenkring, in wat je eet, hoe je voor anderen en het milieu zorgt, ...

Stadia in de groei
Het Systeem van Beoefening onderscheidt  stadia in onze groei. De eerste
stadia ondersteunen de volgende maar in de praktijk is een stadium nooit af.
(De eerste twee hieronder zijn een noodzakelijke basis maar overlappen min
of meer 1 en 2.)

 een gelukkig gezond mens worden
 een echt individu worden
1. integratie
2. positieve emotie
3. spirituele dood
4. spirituele wedergeboorte
5. ontvankelijkheid (die komt niet na de voorgaande maar maakt er

deel van uit. We beoefenen ze ook afzonderlijk.
Gelukkige, gezonde mensen worden

In de woorden van Sangharakshita willen we beginnen met gelukkige,
gezonde menselijke wezens  te worden. Als we honger en dorst hebben,
helemaal verlamd zijn door angst en wanhoop kunnen we ons niet op een
serene en vastberaden manier ontwikkelen. We proberen dus gunstige
condities op te zetten: we hebben onderdak, gezonde voeding,
lichaamsbeweging, medische zorgen nodig, maar ook vervullende
activiteiten en gunstige relaties op het werk, in de buurt, in de familie, ...
Dat werk is nooit volledig af natuurlijk.

Echte individuen worden (Eng.: becoming  a true individual)11

Dat betekent niet individualist worden, je afscheiden van anderen, maar wel
je eigen keuzes maken vanuit vaardige motieven. We handelen allen vaak
onder invloed van groepsdruk en koesteren 'mainstream' opvattingen over
relaties, wonen, mode, gedrag, ...
Een echt individu gaat op zoek naar wat hij of zij echt waardevol vindt. Daar
hebben we natuurlijk ook anderen voor nodig. (Voor inspiratie, goede
voorbeelden, steun en goede raad). Dan maakt hij  of zij zelf zijn of haar
keuzes om het leven daarop af te stemmen.
Ook dit werk is nooit af, maar je basis kan sterker en sterker worden.

9 Met de Gentse Sangha bedoelen we iedereen die bij het Centrum betrokken is. Daaraan hechten we
natuurlijk een grote waarde. We gaan echter Voor Toevlucht tot Grote Meesters die al ver gevorderd
zijn op het Pad.
10 In Aziatische landen is Voor Toevlucht Gaan voor velen een puur formele uitdrukking waarmee je
zegt 'Ik ben boeddhist', zoals je lid wordt van een club.
11 Individu komt van on-verdeeld (Eng. undivided, Fr. indivisé)
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Integratie
In ons 'normale' bestaan is onze energie heel erg verdeeld. Terwijl we met
iets bezig zijn denken we al aan het volgende, zijn we ongerust dat het niet
zal lukken, wat anderen ervan gaan vinden, ... We vragen ons af ben ik een
goede dochter, vader, vriend, boeddhist, ...? We vereenzelvigen ons nu met
de rol in ons werk, onze rol als minnaar, als burger, ...
Integratie is het samenbrengen van emotionele en mentale  energieën  zodat
het gewaarzijn niet gefragmenteerd of verdeeld is.
In meditatie richten we ons op een object, meestal de adem of ruimer
lichaamsgewaarzijn (bodyscan).
In het dagelijks leven proberen we aanwezig te zijn bij wat we doen:
aardappelen schillen, thee zetten, met een vriend praten en de vriend te
zien en te horen.

Positieve emotie: metta
Een open, welwillende geest ontwikkelen is even essentieel als integratie.
Beide overlappen elkaar maar positieve emotie is gericht op anderen. Dat
kan alleen maar als je ook positief tegenover jezelf staat.
De fundamentele positieve emotie noemen we metta. Dit is Pali voor
onvoorwaardelijke, universele, niet-veroordelende, onbegrensde liefdevolle
vriendelijkheid.
In meditatie oefenen we dit in de metta bhavana.
Metta bhavana maakt deel uit van een traditionele set van vier
beoefeningen die de verschillende aspecten van positieve emotie
ontwikkelen (ook gekend als de brahma viharas). Als we vanuit metta in
aanraking komen met pijn, lijden en ontevredenheid dan gaat dit op een
natuurlijke wijze over in mededogen (karuna). Als we dan in aanraking
komen met geluk en welzijn dan gaat dit organisch over in medevreugde;
we verheugen ons in iemands welbevinden (mudita). Als we contempleren
op de hoogtes en laagtes van het bestaan dan mondt positieve emotie uit
in gelijkmoedigheid (upekkha): dit is een empathische, onverstoorde en
intens stabiele gemoedstoestand die een intensief inzicht in de menselijke
conditie belichaamt.
In het dagelijks leven trainen we metta door aandacht te schenken aan
anderen, hulpvaardig te zijn, te luisteren, vriendelijk en hulpvaardig te
spreken, ...
Een redelijke mate van integratie en positieve emotie is de basis voor de
volgende twee aspecten van het systeem van beoefening.

Spirituele dood
Deze wellicht bizarre term suggereert geen fysische dood of iets in onszelf
kapotmaken. Het betekent het  afsterven, wegsmelten  van onze illusies en
waanideeën over wie we zijn en hoe de dingen zijn. (Zie hierboven het
hoofdstukje over Verlichting.) Daarom noemen we dit soort meditatie
inzichtsbeoefening (vipassana).
We kunnen op veel manieren inzicht krijgen: dus in contact komen met wat
we werkelijk ervaren (in geest en lichaam) in plaats van door onze oordelen
meegesleept te worden en allerlei dingen te doen, zeggen en denken die
ons niet vooruithelpen..
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In meditatie kan dit met gewaarzijnsoefeningen, mindfulness; bijvoorbeeld
het gewaarzijn van de adem, bodyscan. Je kunt bijvoorbeeld je aandacht
richten op een kleine pijn en die voelen zoals ze is. Je kunt dan ervaren dat
de eigenlijke ervaring niet zo erg is maar dat je de onaangenaamheid erg
vergroot door de angst dat het niet zal overgaan. Zo'n ervaring is een brokje
inzicht.
Ook de brahma viharas (waaronder de metta bhavana) hebben aspecten
van inzicht in zich. Je gaat immers merken dat anderen dezelfde wens
hebben om zich goed te voelen als jij en je zelfgerichtheid een beetje
doorprikken.
Binnen Triratna beoefenen we specifiek
▪ de reflectie op de drie lakshanas12; we bedenken dan dat dat niets

blijvend is; dat onze illusies leiden tot teleurstelling en ontevredenheid of
lijden; dat er geen vaste, op zichzelf bestaande substanties bestaan in
het universum.

▪ de Zes Elementen Meditatie; hierbij roepen we achtereenvolgens aarde
(vaste stof) water (vloeistof), vuur (warmte, chemische en biochemische
processen), wind (lucht, waterdamp...), ruimte en bewustzijn op. We
ervaren dat deze elementen binnen en buiten ons voortdurend in elkaar
overgaan: ons speeksel was ooit regen, oceaan, gletsjer.

Dergelijke reflecties maken ons ontvankelijker en opener voor het mysterie
van het bestaan en onze werkelijke natuur.

Spirituele wedergeboorte
Deze treedt in feite al op samen met het voorgaand stadium. Ik kan
bijvoorbeeld 'zien' dat de materie van mijn botten ooit aarde in de Alpen
was en dat uit mijn assen krokussen zullen groeien. Dan kan ik heel blij zijn en
word ik in zekere mate iemand anders: wedergeboorte.
Er komt uiteindelijk een  nieuwe mens  die handelt en leeft vanuit helderheid,
wijsheid en mededogen, niet meer vanuit een bekrompen zelfgerichtheid -
een Bodhisattva. Degene die mediteert is metaforisch gesproken  opnieuw
geboren . Hij of zij wordt gedreven door de bodhicitta, de wens en het
verlangen vol mededogen dat alle levende wezens het goed mogen
hebben en mogen Ontwaken.
Binnen Triratna is Spirituele Wedergeboorte overwegend (maar niet per se)
gelinkt aan het contact met een Boeddha of Bodhisattva. Door in
aanwezigheid te zijn van specifieke kenmerken van een bepaalde Boeddha
of Bodhisattva en / of door een bepaalde mantra komt men op een
mysterieuze wijze in contact met een hogere realiteit.

Ontvankelijkheid
We ervaren al bij onze eerste meditatie dat we ons niet te hard moeten
inspannen. We doen wel iets: terugkeren naar de adem, ons iets of iemand
voor de geest roepen, ... maar we doen dit noch lui, noch geforceerd. We
blijven open voor wat er gebeurt. Dat is ontvankelijkheid.
We kunnen ook een meditatieperiode wijden aan ontvankelijkheid:

12 Drie laksana's (kenmerken van het bestaan)
▪ Onbevredigendheid (dukkha)
▪ Vergankelijkheid (anicca)
▪ Zonder vaste kern (anatta)
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Just Sitting / Gewoon Zitten
In het bijzonder na een specifieke meditatie kunnen we nog even  gewoon
zitten . Dit is een open ruimte van  niets doen  waarin van alles kan opkomen.
De vrucht van de voorgaande beoefeningen komt vaak slechts naar voor
als je stopt met  doen . Just Sitting is de ruimte van niet-doen of niets doen
waarin dit kan gebeuren (of niet). Het laat ook toe te verwerken, op te
nemen, wat net gebeurd is in een voorafgaande meditatie. Gewoon zitten
biedt ook het nodige tegenwicht voor activiteit en inspanning. Het is een
kwestie van eenvoudig  zijn  met alles wat er is, met alles wat zich voordoet,
zonder het weg te duwen of zich eraan te hechten.

Essentiële oefeningen
Boeddhistische Ethiek

Boeddhistische ethiek is gericht op de groei van een mens naar vrijheid en
geluk. Volgens de wet van conditionaliteit (pratitya samutpada) is het
mogelijk om condities op te zetten die ofwel behulpzaam zijn en dus
vaardige gevolgen hebben maar ook condities die hinderlijk zijn en dus
onvaardige gevolgen hebben13.
De essentie ervan hebben we al behandeld in het onderdeel De Leer en de
Praktijk hierboven. Daar vind je ook de positief uitgedrukte trainingsregels.
Hieronder de negatieve formuleringen.
1. Ik train mezelf erin me te onthouden van het doden of kwetsen van
levende wezens.
Dit is het fundamentele ethische principe in het boeddhisme: waar mogelijk
het principe van geweldloosheid hanteren, geen schade berokkenen aan
levende wezens. We kunnen bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch eten.
De overige vier formuleringen van ethische principes zijn uitwerkingen van
deze eerste.14

2. Ik train mezelf erin me te onthouden om te nemen wat niet gegeven is
Hier gaat het over jezelf trainen om niets te nemen wat niet van jou is of wat
niet gegeven is: tijd, materiaal, ... Het gaat ook over niet manipuleren, niet
uitbuiten, ... de positieve tegenhanger is vrijgevigheid.
3. Ik train mezelf erin me te onthouden van seksueel wangedrag.
Essentieel betekent dit: geen schade berokkenen aan iemand of aan
anderen in een seksuele context.
4. Ik train mezelf erin me te onthouden van leugenachtige taal, onware
spraak.
Spraak is cruciaal in onze relatie met anderen en toch nemen we het vaak
niet al te nauw met wat we zeggen, zonder dat we dit altijd beseffen.
Vandaar dat waarachtigheid, eerlijkheid (de positieve formulering van deze
trainingsrichtlijn) essentieel is in het ethische leven. Onze spraak dient ook
vriendelijk, behulpzaam en harmonieus te zijn.
5. Ik train mezelf erin me te onthouden van het nemen van bedwelmende
middelen.

13 Hier zijn we op het terrein van karma-niyama, de gevolgen van onze wil intenties, zie p. 12 onderaan.
14 Alle universele levensbeschouwingen hebben een vorm van de Gouden Regel: doe niet aan een
ander wat je zelf niet wil ondergaan.
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Met deze richtlijn wordt bedoeld dat je best vermijdt om je geest te
verdoven, om je gewaarzijn af te zwakken. Dat is mogelijk door
alcoholgebruik, verdwaasd tv- kijken, neurotisch mails checken enzovoort .
Het cultiveren van een helder gewaarzijn is de positieve tegenhanger.

Reflectie
Vaardig handelen, spreken en denken vereist zowel positieve emotie
(goede wil, vrijgevigheid, ...) als redelijkheid en kennis.
Bijvoorbeeld: als ik ervoor kies geen biefstuk te eten helpt het
▪ te bedenken dat voor de productie van een biefstuk duizenden liters

water nodig zijn, bossen sneuvelen, dieren lijden, ...
▪ mededogen te voelen voor de dieren, veehouders en slachters.
We willen dus de woorden van de Boeddha en van latere grote
leermeesters bestuderen om ons op het Pad te begeleiden.
De Boeddha heeft een radicale en specifieke benadering van het leven. Zijn
onderricht is uitdagend en inspirerend en geeft ons een unieke visie op het
menselijk potentieel. Willen we dit onderricht echter toepassen in ons
dagelijks leven in de 21ste eeuw, is er discussie en interpretatie nodig. Door
lezingen, cursussen en studiegroepen proberen we hieraan tegemoet te
komen. Ook al tijdens het leven van de Boeddha maakten Dhamma-
gesprekken deel uit van de dagelijkse praktijk van de volgelingen.
Reflectie betekent dus:
▪ een uitspraak of principe laten binnenkomen ('Er is lijden').
▪ checken wat er (niet) mee bedoeld wordt ('Het leven is zowel

aangenaam als onaangenaam,we worden oud, ziek, hebben
tegenslagen, existentiële angst, ...').

▪ ons afvragen waarom ze belangrijk is ('We zijn voortdurend aan het
proberen tegenslag te vermijden').

▪ kijken of ze overeenkomt met onze ervaring en eigen opvattingen (Wat
ben ik tegengekomen in mijn familie, relaties, werk...?)

▪ ...
Dan kan er een moment komen dat we inzien (in hoofd en buik) dat de
uitspraak of het principe van groot belang is, schoon, zelfs heilig. Dan kunnen
we in meditatie zitten met de grootsheid van het principe.
Dit noemen we traditioneel contemplatie.
We luisteren dus naar onderricht en  reflecteren individueel of met anderen.
In studiegroepen verhelderen we de teksten, delen we ervaringen, kunnen
we nieuwe, andere invalshoeken leren kennen.

Ritueel en devotie
In het onderdeel De Leer en de Praktijk hierboven beschreven we al de
aspecten rationeel versus poëtisch, mythisch: we moeten de leer niet alleen
conceptueel begrijpen. We willen ook de onschatbare waarde en
schoonheid van het Doel en het Pad diep in ons laten doordringen, ons
Verlangen naar Inzicht koesteren.
Dit is het domein van ritueel en devotie: door handelingen verbinden we ons
met het Ideaal. In het dagelijks leven verrichten we ook handelingen om
een houding of een intentie kracht bij te zetten: we geven iemand een hand
om vertrouwen of blijdschap uit te drukken. Dit heeft een positief effect op
beiden.
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Ook in de boeddhistische praktijk is ritueel een hulpmiddel om positieve
gemoedstoestanden te ondersteunen. Het ritueel berust op erkenning van
en respect voor waarden die het beperkte ik overstijgen.
De basis van ritueel in het boeddhisme is diepe waardering voor de  Drie
Juwelen . Die kan zich bijvoorbeeld uitdrukken in een zevenvoudige puja
(een eerbetuiging) of in het zingen van de Tiratana Vandana (eveneens een
eerbetuiging) of in het zingen van mantra s (symbolische
geluidsvoorstellingen van het Ontwaken).

Spirituele Vriendschap
De Boeddha zei eens: vriendschap is de hele Dharma. We kunnen
inderdaad zien dat het overstijgen van elke zelfgerichtheid, het oefenen van
de trainingsregels, de Metta Bhavana en alle hierboven beschreven
principes vriendschap uitdrukken.
In Triratna krijgt de beoefening van vriendschap of Kalyana Mitrata heel
uitdrukkelijke aandacht.
Kalyana mitrata betekent  vriendschap op basis van het goede en het
schone , vriendschap gebaseerd op maitri (metta). Het is een vriendschap
tussen hen die min of meer dezelfde ervaring hebben en vriendschap tussen
mensen met meer en mensen met minder ervaring. Het gaat dus over
vriendschap in de Dharma. Relaties worden gekleurd door deze
vriendschap, niet door macht.
Gezamenlijke waarden en idealen delen, sympathie hebben voor elkaar,
wederzijds begrip en kennis, elkaar steunen bij het ontwikkelen van positieve
gemoedstoestanden, elkaar helpen bij de groei naar bevrijding. Dit zijn een
paar aspecten van spirituele vriendschap die mogelijk gemaakt worden
door communicatie. Communicatie is niet enkel het uitwisselen van
informatie maar gaat veel verder: het is een wederzijds gewaar-zijn en
wederzijdse ontvankelijkheid die ons voorbij onze benauwende
zelfgerichtheid kan tillen.
Communicatie en vriendschap behoren tot de meest krachtige en blijde
Dharma-beoefeningen. Ze vormen de basis van Sangha. Structuren en
organisaties zullen slechts effectief zijn als ze gevormd worden vanuit deze
vriendschap en warme, menselijke communicatie.

Kunst en Schoonheid
Als we op internet surfen willen we gegrepen worden binnen enkele
seconden. Gebeurt dat niet, dan klikken we gewoon verder. Al klikkend
belagen we onze geest met beelden, informatie, geluiden en reclame . We
klikken maar en we krijgen van heel veel een beetje, maar alles is vlak en
zonder verdieping. We willen weten, we willen kennen, maar we verleren te
ervaren, in werkelijk contact te durven zijn met onze emoties en diepste
aspiraties.
Ons bezig houden met kunst is een goed tegengif tegen o.a. deze tendens.
Nemen we de tijd om een zonsondergang te zien, een gedicht te lezen en
opnieuw en opnieuw te lezen, ons te verdiepen in een muziekstuk, in een
schilderij  dan voeden we onze geest met ingrediënten waar deze van
verruimt, verstilt en verrijkt.
Kunst vraagt van ons ontvankelijkheid, een openstellen voor werkelijke
ervaring, het aanspreken van Verbeelding en Emotie. We leren ervaren op
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bewustzijnsniveaus waartoe we geen toegang hebben als we onze geest
beperken omdat we alles onder controle willen hebben en willen kennen.
De Dharma leert ons uiteindelijk de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ook
dat lukt ons niet met een geest die plannen maakt, zich zorgen maakt,
verhalen vertelt over het verleden, of geen enkele focus kent.
Kunst en Dharma hebben dat met elkaar gemeen, dat ze beiden beoefend
worden op bewustzijnsniveaus die voorbijgaan aan controle en weten.
Language where all language ends (R.M. Rilke)
En uiteindelijk gaan beide, Kunst en Dharma, over totale transformatie, want
ze gaan ver voorbij aan ons kleine ikje.
De zoektocht naar nieuwe en relevante culturele uitdrukkingen van de
Dharma is van het grootste belang als het boeddhisme een grote invloed op
de wereld wil uitoefenen. Een dharmisch leven is niet enkel een zaak van de
wil en het intellect. Om met succes voort te gaan op het pad is het van
belang dat ook emotie en vooral verbeelding erbij betrokken raken. Cultuur
spreekt de taal van het hart en van de verbeelding en wanneer het
boeddhistische waarden uitdrukt, beïnvloedt het de hele samenleving en
stelt het de individuen in staat om de Dharma effectiever te beoefenen.

Een nieuw leven: transformeren van de wereld - de Dharma ademt de geest
van de eeuw

Boeddhisten kunnen een echt alternatieve manier van leven laten zien die
weinig roofbouw pleegt op de planeet en die meer echte bevrediging geeft
dan de moedwillig gestimuleerde ontevredenheid die de fundamentele
basis is van ons huidige systeem.
Het uiteindelijke ideaal van de Sangha is om de samenleving overal te
veranderen in een nieuwe samenleving: om de hele wereld te transformeren
naar het land waar mensen vrij en gelukkig kunnen zijn in overeenstemming
met in plaats van ten koste van. De ultieme betekenis en het doel van de
menselijke samenleving is de groei van de individuen in die samenleving : 
groei in creativiteit, liefde, mededogen en wijsheid.
De eerste taak is de Dharma beschikbaar te maken, in een zo helder en
toegankelijk mogelijke vorm. Het dient met name aantrekkelijk te zijn voor
allen die behoefte hebben aan een leven met meer betekenis. Vele mensen
voelen een diepe onrust omdat ze geen antwoorden hebben op de
fundamentele levensvragen. Velen zijn niet langer overtuigd van de
oplossingen die geboden worden door de godsdiensten waar ze mee
opgegroeid zijn. De Dharma kan hun honger voeden en de Sangha kan hen
helpen bij hun inspanningen om een beter leven te leiden. Als een groot
aantal mensen op deze manier een dharmisch leven leiden, in welke mate
dan ook, zal dat een zeer groot effect hebben op de maatschappij als
geheel.
Hierop moeten we echter niet wachten. Er is enorm veel leed in de wereld.
Mensen en dieren worden op vele plaatsen misbruikt en uitgebuit. Ook onze
planeet krijgt het hard te verduren als gevolg van menselijk handelen. Er is
geweld en oorlog, armoede, onrechtvaardigheid en uitsluiting. Het is onze
taak vanuit mededogen voor alles wat leeft te helpen waar we kunnen.
Een prachtig voorbeeld van de kracht van de Dharma om levens te
transformeren is dat van de dalits in India onder het leiderschap van dr
Ambedkar. Mensen die onderdrukt worden leren opnieuw in zichzelf geloven
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en vertrouwen en leren dat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen
leven, ongeacht de omstandigheden, in eigen handen kunnen nemen.
Zonder geweld, polarisering of disharmonie te communiceren.
Boeddhisten dienen ook het maatschappelijke systeem aan te pakken
waarbinnen sommigen worden gedwongen te lijden door het toedoen van
anderen. De waarde van een samenleving wordt hoofdzakelijk bepaald
door de waarden die het merendeel van de burgers delen, en met name
de meest invloedrijke burgers. Een goede wetgeving is noodzakelijk maar
niet voldoende.
De Dharma kan voorzien in waarden als vrijheid, mededogen,
rechtvaardigheid, geweldloosheid, harmonie, . .. en kan dit kaderen in een
visie op de realiteit. De wet van karma bijvoorbeeld is niet iets goddelijks of
metafysisch maar is een structuur in het universum15. We moeten ook
communiceren dat mensen tot spirituele groei in staat zijn en dat die groei
hoofdzakelijk bestaat uit het overstijgen van het zelf. Een dergelijke spirituele
groei is net zo essentieel voor mensen als water voor een plant,   waaruit
volgt dat gebrek aan spirituele groei onnatuurlijk is en nadelige
consequenties heeft. We groeien volgens bepaalde wetten die impliciet zijn
in hoe de dingen zijn. Onze menselijke groei gehoorzaamt aan het principe
van afhankelijk ontstaan: het Pad zelf wordt bepaald door wetten. We
dienen enkel de wetten, die te maken hebben met groei, in ons leven toe te
passen. Dan zullen we meer en meer geluk en vervulling ervaren.
Boeddhisme kan ook de moderne democratie met hart en ziel omarmen,
omdat democratie op haar best is gebaseerd op waarden die Boeddhisme
helemaal steunt: respect voor elk individu ongeacht geboorte, morele
vrijheid en verantwoordelijkheid, sociale harmonie. Bovendien heeft
democratie de Dharma dringend nodig. Als democratie meer wil zijn dan
enkel een arena voor wedijverende, op zichzelf gerichte belangen, heeft
het een serie idealen nodig, die gedeeld worden.
De wereld is in toenemende mate pluralistisch en het is steeds minder
mogelijk om landen te baseren op raciale en historisch-culturele waarden.
Wat nodig is, is een grotere visie die het democratisch proces weer tot leven
brengt: een visie op het algemeen welzijn dat meer is dan enkel het
materiële. De Dharma komt hieraan tegemoet. De Dharma ademt de geest
van de 21ste eeuw.

15 Zie p. 12: oorzakelijkheid op transcendent niveau.








