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Indebossenop
zoeknaarnirvana

‘O
m namo bhagavate

vadjra sara pramar-

dane tathagataya

arahate samsyaksam

buddhaya…’’ Ervaren

deelnemers recite-

ren de Tibetaanse

teksten zonder te spieken, maar

voor de groentjes is het even slik-

ken als in het gebedenboekje weer

een fonetisch uitgeschreven pas-

sage in zicht komt. Ze ploeteren

zich hakkelend door de verzen of

tikken nog maar eens hun buur-

man aan met een wanhopige

waar-zijn-we-in-vredesnaam-ge-

bleven-blik.

Het is de eerste lesavond van

Zomer Lam Rim: een studie-

retraite waarin veertig cursisten

in de bossen bij het Gelderse

Emst in twee weken leren over

‘alle stadia van het pad dat tot aan

het Boeddhaschap moet worden

gevolgd om blijvend geluk te be-

reiken’. Sommigen ploffen al twin-

tig zomers neer in de kussentjes

van het Maitreya Instituut, maar

de deuren staan ook open voor ie-

dereen die bij het woord nirvana

nog rockgitaren hoort scheuren of

Boeddha associeert met dat gezel-

lig mollige mannetje in de kitsch-

hoek van de Blokker.

,,Voor nieuwe mensen kan het

behoorlijk wennen zijn,’’ had

Maarten – ‘de directeur van deze

toko’ – de Vries (42) al bij de deur

gewaarschuwd. ,,Geshela is niet

gewend om bij A te beginnen en

bij Z te eindigen, want als jongetje

in Tibet moest hij ook eerst tek-

sten stampen voordat hij de bete-

kenis leerde. Leerlingen hebben

daarom onwijs de neiging té seri-

eus te worden, maar uiteindelijk

vallen de puzzelstukjes deze

weken op hun plaats. Schiet niet

in een kramp; het is ook vakantie,

hè.’’

Geshela is de 69-jarige Geshe

Sonam Gyaltsen, een Tibetaanse

monnik met de hoogste universi-

taire graad in boeddhistische filo-

sofie en sinds 1992 het brein en

geweten van Maitreya op de Ve-

Je hoeft niet naar Azië om
spiritueel onderricht te krijgen
van een Tibetaansemonnik.
Ook de Veluwe is heel zen.
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ZOMER-
SERIE (6)

Waarom je
hersencellen
op de nulstand
zetten? Een
vakantie leent
zich prima om
kennis te ver-
garen of om
jezelf nieuwe
vaardigheden
aan te leren.

Voor de zesde
en laatste afle-
vering van de
serieEen leer-
zame zomer
ging Reiswereld
op boeddhisme-
cursus.

Toch liever
naarhet
buitenland?

YOGA

Vliegende
kraanvogel
In yoga vinden veel mensen

het antwoord op hun gejaagde

bestaan, maar op den duur heb

je het wel gehad met zo’n krap

gymzaaltje vol kleffe matjes en

weer diezelfde walvisgeluiden.

Gewoon het vliegtuig nemen

naar een retreatcentrum in de

heuvels van Costa Rica dus. Op

twee platforms in de buiten-

lucht kun je hier het hele jaar

lessen volgen van ervaren

yogadocenten, terwijl de zon-

negroet maar zelden wordt be-

antwoord door een regen-

buitje. ’s Ochtends leer je de

vliegende kraanvogel, de lig-

gende vlinder en de halve kik-

ker. ’s Middags slipper je zo de

jungle in om dezelfde diersoor-

ten in het wild te aanschou-

wen. Een georganiseerde ex-

cursie? No problemo. Tussen de

lessen door kunnen bezoekers

snorkelen, surflessen nemen,

paardrijden over het strand of

op spirituele ontdekkingsreis

naar de lokale buurt-sjamaan.

happysoultravel.nl

COACHING
Kracht van
Boeddha
Soms ben je zo uitgeblust, dat

twee weekjes Spanje simpel-

weg niet genoeg zijn. Gelukkig

is er Atma Reizen, de reisorga-

nisatie die de carrièremens tij-

dens een reis door India helpt

bij wat broodnodige rust en

bezinning. Je botst in je werk

tegen een grens? Je wilt meer

van je essentiële waarden te-

rugvinden in het leven? Je wilt

meer balans in privé en werk?

Allemaal wensen waarmee je

aan het goede adres bent bij de

meereizende coach, die wonde-

ren verricht met ‘de kracht en

energie van de boeddhistische

tempels’. Toeristische uitstapjes

worden afgewisseld met medi-

tatielessen of een coaching,

zodat je terugkomt met een

flinke berg vakantiekiekjes en

een opgeladen batterij.

atma-reizen.nl

luwe. Zijn lessen worden tijdens

de cursus getolkt door de virtuoze

vertaler Hans; met zijn bril

(zwart), overhemd (zwart) en ach-

terovergekamde coupe (zwart)

een soort Jules Deelder wiens

Rotterdamse tongval heeft plaats-

gemaakt voor vloeiend Tibetaans.

,,Je moet hier helemaal niets, dus

voel je vrij om lessen over te slaan

en lekker door het bos te wande-

len,’’ had Geshela aan het begin

van de les al gezegd. ,,Niemand is

verplicht boeddhist te worden.’’

Met zichtbare schik in zijn pret-

oogjes: ,,Het is hier een heel los

regime.’’

Terwijl de studenten zich door

het 57-pagina’s tellende openings-

gebed worstelen, zit de wijze oude

man zachtjes wiegend op zijn ver-

hoging. De ogen gesloten, de

mond continu prevelend en de

handen gevouwen of grijpend

naar de zakdoek die is verstopt

onder zijn saffraangetinte pij. De

wand achter hem is bedekt met

kleurrijke rolprenten, portretten

van lachende lama’s en kasten vol

vergeelde Tibetaanse tekstblok-

ken en blinkende Boeddhabeeld-

jes. Daarvoor liggen schalen met

sinaasappelchocola, jasmijnthee,

biologische pitabroodjes en een

oerwoud aan zakjes chips. Offe-

randes van eerdere bezoekers.

,,Als we dit waardevolle men-

senleven niet gebruiken voor wat

belangrijk is, is de kans groot dat

we in de afgrond van lagere we-

dergeboorten terechtkomen,’’ on-

derwijst Geshela als de gebeden-

boekjes eenmaal zijn dichtge-

klapt.

,,Het is goed om te beseffen dat

dit mensenleven niet het gevolg is

van een wilde avond van je ou-

ders. Ons leven in rijkdom en vrij-

heid is het gevolg van eerdere

goede daden. Niet Boeddha, maar
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Meditatief: De Tibetaanse
monnik Geshela is de spil van
hetMaitreya Instituut. Door het
volgen van zijn bezielende lessen
hopen de cursisten innerlijke rust
en blijvend geluk te vinden.

CHAKRA’S

Zucht van
ontspanning
De enige geluidsoverlast in het
Turkse spookdorp Kayaköy
– omringd door bergen, bossen
en de prachtige Ölüdeniz-baai –
zijn de zuchten van ontspan-

ning die aan de lopende band

opstijgen vanachter de poorten

van de Artemis Lodge: de spiri-

tuele cockpit van Body & Mind

Reizen. Deze reisorganisatie

biedt thematische balans-,

groei- en yogavakanties vol

zingevingsworkshops, ontspan-

ningslessen, maar ook – indien
gewenst – een wat actiever pro-

gramma. Boek bijvoorbeeld de

chakravakantie: een themaweek

waarin je onder het Turkse zon-

netje elke dag op zoek gaat naar

een van de zeven energiecentra

die lichaam en aura verbinden.

Bezoekers krijgen dagelijks twee

workshops voorgeschoteld,

waarin ze via yoga, meditatie,

visualisatie en muziek leren

weer lekker in hun – zon-
gebruinde – vel te zitten. Het

verse fruitontbijt doet de rest.

bodyandmindreizen.nl

MAGIE

Spirituele
veteranen
De kans is groot dat de eerste

de beste meditatiereis of zen-

vakantie voor de spiri-veteraan

een gevalletje is van gesneden

koek. Maar dan is er nog Wilde

Wijze Vrouw: een moderne

‘mysterieschool’ die vrouwen

met wat meer mystieke bagage

op het goede spoor brengt van

hun ‘intense aardse en spiritu-

ele weg’, zoals oprichtster

Klara Adalena meldt. Tijdens

een 15-daagse cursusvakantie

in Engeland reis je mee naar

heilige bronnen, het mysteri-

euze Stonehenge, graancirkels

en andere krachtplekken ‘waar

het aardse en goddelijke sa-

menkomen en de poorten naar

andere dimensies zich openen’.

Via meditatie, inwijdingen, ri-

tuelen, healing en dans vind je

vervolgens de godin in jezelf.

‘Zodat de vrouwelijke energie

weer vrijelijk kan gaan stro-

men en je thuiskomt bij de

wilde wijze vrouw die je ten

diepste bent.’ Het boven-

staande klinkt allemaal wat

zweverig? Eerst nog een wat

meer laagdrempelige spiri-

vakantie boeken dan.

wildewijzevrouw.nl

alleen wijzelf zijn verantwoorde-

lijk voor onze levenskwaliteit…’’

,,Het is niet erg als je het niet

meteen begrijpt,’’ stelt een oudere

deelneemster gerust nadat de les

over het causaliteitsprincipe is af-

gerond. ,,Dan is het gewoon nog

niet voor jou bedoeld. Maar mooi

hè, je gaat een trilling voelen als

je alleen al luistert naar de stem

van Geshela. Hij heeft ook zo’n

mooie aura.’’

,,Zitten in een dubbele lotus-

houding is voor velen volstrekt

onmogelijk, maar het gaat om het

trainen van de geest, niet het li-

chaam.’’ Het is kwart over 7 ’s och-

tends en een kluitje deelnemers

heeft de wekker gezet voor een in-

troductieles ochtendmeditatie.

,,Houd je rug recht alsof je alle

wervels als muntjes opstapelt,’’ in-

strueert de cursusleidster. ,,Rust

je tong tegen je voortanden om de

speekselaanmaak te stabiliseren.’’

Ervaren deelnemers als Nico (49),

die werkt met agressieve en moei-

lijk opvoedbare jongeren, medite-

ren liever op eigen houtje en

staan al in de rij voor het ontbijt.

,,Ik kom hier nu 22 jaar, maar

noem me alsjeblieft niet ervaren.

Boeddhisme is een proces. Het is

net als met die goochelshows: je

kunt er twintig jaar heen gaan,

maar dat wil niet zeggen dat je

alle trucs begrijpt.’’

Directeur De Vries: ,,Ik was

vroeger kok, totdat ik over boed-

dhisme ging lezen en ineens geen

kreeften meer kon doden. Maar

dit zijn hele normale mensen,

hoor. Het is geinig om te zien hoe

vooroordelen werken. Toen hier

een nieuwe schoonmaakster

kwam werken, had een vriendin

haar gewaarschuwd: ‘Kiek toch

uut meid, tis allemoal drugs’.’’

Nico snuift theatraal zijn neus

over de ontbijttafel. ,,Hé, doe mij

nog eens een bolletje.’’

De vrolijk ontspannen mede-

cursist Dik (38) ‘van walvis Moby’

kauwt aan de overkant van de

tafel ondertussen rustig op zijn

boterham. Dik is reisleider in

Costa Rica, doet ‘iets met garna-

len’ en raakte geïnteresseerd in

boeddhisme toen zijn moeder zes

jaar geleden overleed. ,,Boed-

dhisme past perfect bij me,’’ ver-

telt hij enthousiast. ,,Boeddhisme

is rust. Ik was ook taxichauffeur,

maar ben ontslagen omdat ik te

langzaam reed.’’ !

ZOMER
LAM
RIM IN
EMST
HetMaitreya
Instituut in het
Gelderse Emst
organiseert
de hele zomer
cursussenwaar-
onder de Zomer
LamRim; een
programma van
tweeweken
waarin zowel
leken als gevor-
derde leerling
en onderricht
krijgen in ‘de sta-
dia van het pad’,
het hart van het
boeddhisme.
Deelnemers
betalen 695
euro enworden
verder geacht
mee te helpen
met lichte cor-
veetaken (karma
yoga).
maitreya.nl

DirecteurMaarten deVries

‘Ik was kok, tot ik ging lezen
over boeddhisme en geen
kreeft meer kon doden’


