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Sukhita hotha, dukkha muccutha  
Moge je gelukkig zijn. Bevrijd van lijden. 

❛ Net zoals de oceaan slechts één smaak heeft, de smaak 
van zout, zo heeft mijn Leer slechts één smaak: de smaak 
van bevrijding. ❜ 

 (Anguttara-Nikaya 8.19) 
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VOORWOORD 

'Ping' 

6 uur in de ochtend. 
Lente, zomer, herfst of winter. 
Elke dag wordt er een zaadje geplant. 
Een zaadje van wijsheid. 
Een kijken. 
In de diepte. 
Naar de essentie. 
Guy weet als geen ander om je recht naar die diepte,  
naar die essentie,  
naar die kern van wijsheid te voeren. 
Zonder omwegen. 

Hij helpt je om te kijken met de ogen van een Boeddha. 
Om met je eigen ogen de dingen te zien. 
Zoals ze zich aan je voordoen.  
De eeuwige beweging van het leven.  
Alles continu in verandering. 
In beweging. 
Vluchtig als een droom. 
Niets is permanent. 

Niemand anders kan kijken in jouw plaats.  
Maar Guy helpt je kijken.  
Elke dag weer.  
Vanuit veel verschillende invalshoeken. 
Zo weet hij zoveel mogelijk mensen te raken. 
En wakker te schudden. 
Dit boek is een uitnodiging om zelf te kijken. 
Om als stille getuige dingen te zien. 
Die tot nu toe verborgen waren.  
Een aanzet om de werkelijkheid te ervaren. 
Zoals ze werkelijk is.  
Yatha-bhuta. 
Dit dagelijks stil moment in de vroege uurtjes. 
Zo bijzonder waardevol.  
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Een kostbare schat om de dag mee te beginnen. 
Om even de tijd te nemen om stil te worden. 
Naar binnen te keren. 
Terwijl het zaadje wortel schiet. 

De kennis van Guy over de Dhamma is onuitputtelijk. 
Zijn inzicht overbrengen aan zoveel mogelijk mensen  
is zijn grootste drijfveer.  
Prachtig hoe hij dit vol overgave doet! 
Vol passie! 
Woorden van wijsheid uit zijn hart. 
Weten van het hart.  
Zo puur. 

Veel dank om ons de weg te wijzen, beste Guy. 
Vol toewijding, elke dag. 

Mijn respect is groot. 
Mijn dankbaarheid diep. 

Ik ben bijzonder blij dat deze zaadjes nu gebundeld worden. 
Dit is een boek om te bewaren op je nachtkastje.  
Om in je op te nemen als je 's ochtends je ogen opent.  
Voor je 's avonds je ogen sluit.  
En elk moment daartussen.  
Een schitterend juweel.  
Een droom van een boek. 

Caroline Verwimp 
Borgerhout, juni 2022 

❡ 
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Caroline Verwimp (1977) is verpleegkundige en werkt op een 
afdeling voor mensen met dementie. Als een bevoorrechte 
getuige ervaart ze er de Dhamma in al haar aspecten. 

Vijf jaar geleden schreef ze zich in voor een meditatiedag in 
Ehipassiko. Dit voelde onmiddellijk als een thuiskomen. 
  
Gewoon mogen zijn. In stilte. Met mildheid. Mildheid voor je-
zelf. Zonder oordeel. Samen met anderen. In stilte. En toch 
verbonden. Allen op hetzelfde pad. 

Meditatie en de Sangha hebben haar niet meer losgelaten en 
vormen sindsdien een belangrijk onderdeel in haar leven. 

Sinds 2020 zet ze zich in als vrijwilligster voor vzw Ehipassiko
—Boeddhistisch Centrum Antwerpen-Mechelen. 
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INLEIDING 

Siddhattha Gotama kwam 2.500 jaar geleden tot ontwaken 
aan de voet van een banyanboom in Uruvela, het huidige 
Bodhgaya.  


De banyan is een 'tegendraadse' boom. Deze eigenschap 
alleen al rechtvaardigt zijn prominente plaats in dit boek. 
Beschouw de foto op de cover van dit boek dan ook als 
een eerbetoon aan deze bijzondere boom.


De banyan is een reusachtige, snelgroeiende, altijdgroene 
boom die in zijn oorspronkelijke habitat van Zuidoost-Azië 
gemakkelijk een hoogte van 30 meter en een stamdiameter 
van 3 meter kan bereiken. De boom bezit een brede kruin 
en de bladeren etaleren een specifieke hartvorm met een 
langgerekt puntje aan het einde.


Uit de takken, die in een grote waaier breed uitgroeien, 
ontspruit een uitgebreid stelsel van luchtwortels die, een-
maal ze de grond raken, opnieuw krachtig wortel schieten. 


Uitgegroeid ondersteunen deze luchtwortels niet alleen de 
zware takken; ze zorgen ook voor permanente verjonging. 
Uitbreiding. Uitwaaiering. Op deze manier ontstaat er een 
krans van nieuwe bomen rond de centrale stam, die op 
den duur afsterft. Door deze eigenaardige vorm van voort-
planting kan een banyan honderden jaren oud worden en 
reusachtige afmetingen bereiken. 


De botanische tuin van de stad Howrah, in de nabijheid 
van Kolkata (Calcutta), de hoofdstad van de Indische deel-
staat West-Bengalen, bezit een exemplaar dat zo uitge-
strekt is dat de boom op zich een bos vormt. Deze Grote 
Banyan beslaat een oppervlakte van 18.918 vierkante me-
ter en is daardoor één van India’s toeristische highlights.
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De banyanboom ontleent zijn naam aan kooplui—banians
—die de kraampjes met hun koopwaar sinds onheuglijke 
tijden graag opstellen in de schaduw van deze enorme 
woudreuzen.


Volgens de overlevering waren de eerste lekenvolgelingen 
van de Boeddha twee Birmaanse kooplieden. Volgens die-
zelfde legende schonk de Boeddha hen een aantal hoofd-
haren omdat ze hem zijn eerste maaltijd aanboden nà zijn 
Zelfrealisatie. Het verhaal gaat verder: beide kooplieden 
lieten, bij hun thuiskomst in Yangon, een stupa bouwen 
over deze relieken—het zaadje waaruit later de elysische 
Schwedagon pagode ontlook.


De banyan wordt ook de bodhi-boom genoemd omdat 
Siddattha Gotama onder deze boom mediteerde en tot 
ontwaken, verlichting, zelfrealisatie (P. bodhi) kwam. 


Het is dus absoluut niet verwonderlijk dat de volgelingen 
van de Boeddha deze boom beschouwen als een heilige 
boom. Een boom van wijsheid. Van verbinding. Een ficus 
religiosa. 

De banyan is niet enkel in het boeddhisme maar in de hele 
Indiase cultuur van grote symbolische betekenis: hij schiet 
uit naar vele richtingen, haalt zijn kracht uit ontelbare wor-
tels en bezit een sterke stam. Aldus vormt de boom een 
ideale metafoor voor de concentratie van latente energieën 
die elke beoefenaar nodig heeft in zijn zoektocht naar spi-
rituele ontwikkeling.


Hierdoor verdient deze boom met verve zijn prominente 
plaats op de cover van dit boek dat een bloemlezing van 
Dhamma-zaadjes is.
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Dhamma-zaadjes zijn korte,  middellange of langere tek-1

sten over de Dhamma—de Leer van de Boeddha—die 
dagelijks gratis naar de leden van Ehipassiko, het Boed-
dhistische Centrum Antwerpen-Mechelen ©, worden toe-
gestuurd. De bedoeling van dit initiatief is om de Dhamma 
dichter bij de beoefenaar te brengen door het opwekken 
van een dagelijkse observatie of reflectie.


Deze Dhamma-zaadjes kunnen zowat van alles zijn: citaten 
van de Boeddha of van een boeddhistische leermeester; 
een gedichtje; een haiku; een uitleg over een bepaalde uit-
spraak van de Boeddha; of de betekenis, respectievelijk 
etymologische verklaring, van een Pali-woord. Of een per-
soonlijke, spontane, plotse Dhamma-ontboezeming—een 
udana—van een kalyanamitta.


Dhamma heeft vele betekenissen. Dhamma is, behalve de 
Leer van de Boeddha zelf, ‘de werkelijkheid zoals deze als 
voorstelling aan ons, levende wezens, verschijnt’.  2

Het is 'de waarheid over hoe de dingen werkelijk zijn’ (P. ya-
tha-bhuta). Het is de realiteit van het ontstaan en vergaan 
van alle verschijnselen, gezien als experiëntiele ervaring (P. 
paccanubhoti).  
3

Dhamma wordt uitgebreid beschreven in de meer dan 
10.000 sutta’s van de Pali-canon. Maar opgelet: alhoewel 
de woorden en concepten van de canon de Dhamma uit-
gebreid omschrijven, zijn ze deze realiteit niet. Dhamma 
valt immers niet in woorden en concepten te vatten. Dham-
ma is een ervaringsleer, een inzichtsleer—die door elke be-
oefenaar experiëntieel moet ervaren worden.


Beschouw de woorden en concepten in dit boek daarom 
uitsluitend als wegwijzers. Als vingers die naar de maan 
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