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ZAZEN & RITUELEN
Blijvende basis

Voor de inbedding van al het oude en nieuwe in je leven vormt je  
meditatie altijd een goede basis. Je kunt eens proberen om deze basis 
en een ritueel als soetra-recitatie weer wat extra aandacht te geven.

t e k s t  1

Verlichting is net zo gewoon als eten en drinken. Dus ren er niet als en gek 

achteraan. Doe gewoon zazen en maak duidelijk wat de Boeddhadharma, 

het Ene Lichaam, is. Deze Boeddhadharma is de schatkamer van het oog 

van de ware dharma, wat niets anders is dat het leven van elke van ons. 

(…) Spoor jezelf alsjeblieft hiertoe aan, zodat je dit tijdelijke, hectische leven 

volledig op zijn waarde kunt schatten als het in-zichzelf-toereikende, zelfver-

vulde leven van alle Boeddha’s. Waardeer dit als jóuw leven!

Verder lezen? Zie Taizan Maezumi Roshi, Je Leven Waarderen, 

pag 39 en 41.



t e k s t  2
Van de vroege morgen tot de late avond is ons leven één continu ritueel, ge-

leid door regels, voorschriften en wetten. Kunnen we, als we ons informeel ge-

dragen, de wetten of voorschriften volgen die essentieel zijn voor een gezond 

leven? (…) Dit symboliseert de totale afwezigheid van ons eigen ego of zelf: ge-

woon volledige overgave aan de wetten die de orde van het leven zijn. Buigen 

zonder ego is de beleefdste vorm van buigen. Hoe kun je jezelf eenmaken met 

Jezelf en met alles wat het ook is? Dat is buigen. Dat is de ceremoniële handeling 

van het zelf vergeten en verlicht worden door buigen. Hetzelfde kan gezegd 

worden over tandenpoetsen en je gezicht wassen. Je gezicht wassen is niets 

anders dan de schatkamer van het oog van de ware dharma.

Verder lezen? Zie Taizan Maezumi Roshi, Je Leven Waarderen,

pag 64 en 67.


