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Oṃ Tāre Tuttāre Ture 
Mama Ayuḥ Punya Jñānā Puśtiṃ Kuru Svāhā

Een jazzmuzikant:
'Een jazzmuzikant oefent en oefent en oefent
toonaarden, ritmische patronen, toonladders.
Bij het spelen dénkt hij niet meer
maar komt het getrainde spontaan
(en hopelijk geniaal) naar buiten.'

Zo ervaar ik Paramananda.

In het Nederlands kun je 'houding' zowel materieel (rechtop
staan bijvoorbeeld) als geestelijk gebruiken (verdraagzaam,
afwachtend...) In het Engels is posture materieel en attitude
geestelijk.
In de aanpak van Parammanda is de fysieke houding (posture)
een absoluut essentieel element om op een andere manier te
bestaan.
Hij wil hardnekkig maar zachtaardig de scheiding van lichaam
een geest (Westers fenomeen gesymboliseerd door de
stropdas) opheffen.

Het lichaam drukt ten volle dit ogenblik uit.
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De visie en praktijk van Paramananda

Inleiding
Onze geest zit niet in elkaar zoals een grasmaaier of een naaimachine

In zekere zin toch wel: als we een taal leren, schrikken, ons om iemand
bekommeren of verdrietig zijn, de metta bhavana doen... gebeuren er
meetbare dingen in de hersenen: er komen nieuwe cellen, nieuwe
verbindingen, bepaalde delen worden actief. We kunnen dit ook met
medicijnen en andere technieken beïnvloeden.
Maar zo ervaren we onze geest niet. Als we blij zijn met een baby, naar
vrede verlangen, bang zijn voor afwijzing, spijt hebben van onze botheid...
ervaren we geen activiteit in onze hersencellen of de verbindingen van de
ene cel naar de andere. (In feite ervaren we niets in onze hersencellen zelf,
terwijl we wel allerlei dingen voelen in maag, gelaat, keel, voeten...)
Wat we ervaren kunnen we moeilijk beschrijven. We gebruiken woorden als:
licht, donker, vaag, druk, openheid, lucht, warmte, aantrekking.

Werken met de geest in het boeddhisme
In het boeddhisme vinden we eigenlijk drie manieren om de geest te
onderzoeken en trainen.
1. De processen in onze ervaring analyseren en formuleren en trainen.

Bijvoorbeeld: ontdekken welke prikkels er via de zintuigen binnenkomen
en hoe we die interpreteren. (Studie van en reflectie over de vijf skanda's,
de hindernissen, de metta bhavana...)

2. Door middel van mythe en poëzie,in contact komen met diepere lagen
van onze ervaring. (Bijvoorbeeld in verbinding komen met een
bodhisattva door beelden en klanken.)

3. Door alleen maar open te zijn (bijvoorbeeld just sitting) in contact komen
met de werkelijkheid.

Elk van ons heeft daarin zijn eigen voorkeuren en legt eigen accenten met
als uitersten (een beetje karikaturaal voorgesteld) hoofdmensen tegenover
buikmensen, devotionele types tegenover rationalisten...)

Methode en doel
Sommige scholen in het boeddhisme besteden veel aandacht aan
methode, waarbij je stap voor stap ketenen verbreekt en dichter bij het doel
komt.
Andere scholen kennen bijna uitsluitend slechts één soort praktijken
(bijvoorbeeld: uitsluitend je openstellen voor de genade van Amithaba.)
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Sommige Zen-scholen willen niet weten van een Doel, iets dat te bereiken
valt.
Sangharakshita biedt een versie van de Dharma  aan waarin meditatie (in
diverse vormen en stijlen), studie, ritueel en devotie evenwichtig aan bod
komen. De 'gemiddelde' Dharmachari zal aan al deze aspecten aandacht
besteden. Maar ieder ontdekt, samen met zijn vrienden, wat het beste voor
hem of haar werkt. Op den duur, schrijft Sangharakshita, doe je uiteindelijk
meer en meer van minder en minder.

De aanpak van Paramananda
Bij Paramananda komen alle hierboven genoemde soorten aanpak aan
bod. Denken, voelen, niets doen, laten gebeuren, doel, middel, mythe,
polytheïsme, allerlei  wezens, kalmte, concentratie, vriendelijkheid,
verbondenheid, overgave, hulp vragen...
Daarachter kun je perfect het 'systeem' van Sangharakshita plaatsen
(gezond en gelukkig mens  echt individu  integratie  positieve emotie 
spirituele dood  spirituele wedergeboorte  spontane mededogende
actie)
Maar...
1. Hij presenteert dat niet als schema met ten eerste, ten tweede, ten

derde.
2. Uit wat hij vertelt blijkt wel een grondige kennis van de Dharma, een

ruime algemene kennis met inbegrip van psychologie, kunst en literatuur,
alchemie, klassieke en andere heidense visies en gebruiken...
Daarnaast heeft hij ook gefundeerde opvattingen over
maatschappelijke vragen, ecologie en klimaat. Die kleuren ook onze kijk
op onze ervaring van de grond, ons lichaam en de hemel.

3. Alles komt naar voren in een organisch mengelmoes van observatie van
het lichaam, poëzie, zoeken naar woorden, beelden, aandacht, energie,
kleuren, rusten, klanken.

4. Wat hij vertelt komt ook niet van een tekst of zelfs schema. Je ziet en
hoort hem zoeken naar geschikte woorden, andere benaderingen zoals
ze bij hem spontaan opkomen.
(Een jazzmuzikant zei me: een jazzmuzikant oefent en oefent en oefent
toonaarden, ritmische patronen, toonladders.  Bij het spelen denkt hij niet
meer maar komt het getrainde spontaan (en hopelijk geniaal) naar
buiten. Zo ervaar ik Paramananda.)

Hieronder een en ander over zijn aanpak.

Meditatie
Bodhililla:
Meditatie is een middel om onszelf op verschillende manieren te
leren kennen.
We proberen een vriend voor onszelf te zijn.
Wijsheid begint bij het lichaam leren kennen.
Paradox: meer naar binnen gaan leidt tot dichter bij de wereld
komen.
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Presteren, manipuleren versus ontspannen, participeren
In het 'gewone' leven manipuleren we de wereld. (Van bij het wakker
worden rijst de vraag: 'Hoe mezelf handhaven?') Dit kunnen we verzwakken
door onszelf met vriendelijkheid aan te voelen. Het hart heeft zijn eigen
bewustzijn, los van het ego. Het hoeft niet op zijn hoede te zijn. We
manipuleren / domineren de wereld uit een gevoel van onveiligheid. In
plaats van te domineren gaan we participeren.
Meditatie is niet presteren. Niets willen. Vriendelijkheid ten overstaan van wat
je ook ervaart. Als we ontspannen, toelaten dat de dingen zijn zoals ze zijn,
gaat er niets slechts gebeuren.
Met liefde, verwantschap, participatie, goddelijkheid, mysterie.

Alles gebeurt
Alles gebeurt: je adem, de kamer, de wereld, alles gebeurt voortdurend. In
meditatie staan we daarvoor open. We onderzoeken het.
(Bijvoorbeeld ook onze meditatiezithouding 'gebeurt'; heel de meditatie lang
'maken' we onze zithouding met de adem.
Ontspannen plus voorzichtige aandacht.
Ontspannen in wat er echt is / gebeurt.
Niets doen - Stoppen - Ontspannen in een andere ervaring van wat we zijn.
Deze ervaring kunnen we niet kennen, begrijpen, uitleggen, vatten. (Zoals
we de werking van een motor of  brood bakken wel kunnen uitleggen.) We
kunnen er naar verwijzen met begrippen, woorden, klanken, kleuren,
beelden...

Het belangrijkste doel van meditatie is ervaren dat je gedragen
wordt: denk: 'Help me...'

Naar binnen gaan is ook meer deel uitmaken van de wereld
Meditatie is niet 'in een privé wereld verdwijnen.' Wel: kijken naar de situatie
waarin je bent.
Meditatie is ANDERS. Niet met allerlei formules verwijzen naar wat er gebeurt,
wat we doen.
▪ de koninklijke gewaden (ego) afleggen; ego is een constructie; het ik en

de wereld loslaten;
▪ dichter bij het fysische, bij het lichaam, het energetische van onszelf

komen.
▪ We zijn betrokken bij ons hart, beenderen... in het lichaam.
▪ Het lichaam drukt ten volle dit ogenblik uit.
▪ ik ben steeds ook in de wereld, participeer in de wereld: alles wat ik

ervaar staat in verband met de wereld; intimiteit, penetratie, onderlinge
afhankelijkheid. (<--> we ervaren onszelf als afgescheiden.)

▪ introspectie, naar binnen gaan is is ook ervaren dat we deel uitmaken
van de wereld.

▪ het belangrijkste doel van meditatie is ervaren dat je gedragen wordt:
denk: 'Help me.'.

Dit is geen bijzondere kennis verwerven, het verband met de wereld voelen
is geen idee van wat we zijn, geen idee, geen verwezenlijking, eerder je
ontspannen in wat er is. Door een andere stem te horen.
 comfortabel in je lichaam zitten;
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▪ je adem ervaren als een natuurlijk vloeien van geest en lichaam.
Wat suggereert de adem?
Volg de beweging door je 'centraal kanaal': van buik naar hart, naar keel;
let op de lijn van navel naar neus.
 je volgt een concrete interactie in de wereld.
We nemen actief psychologisch deel aan iets groters, aan de kamer; als we
gaan zitten is er al iets aanwezig, we treden er binnen door te ademen.
▪ niets accepteren of verwerpen;
▪ door je houding (in lijn zitten): aanwezig zijn, ontspannen, loslaten, zorgen,

controle lossen; alles wat gebeurt is welkom.
Herinneren: de hemel, de aarde.
'Onze natuur' = 'Geen natuur': een voortdurende interactie met de wereld,
alles gebeurt.

Zithouding (posture)
Voor de zithouding leveren we een zekere inspanning: de zithouding laat ons
toe ontspannen te zitten bij wat er gebeurt.
De houding: natuurlijk, verticaal, contact met de aarde, de wereld. (via
vloer, muren, plafond, kamer.)
We produceren de houding met de adem: meer in één lijn komen.
Vorm, in lijn zitten: neus - navel.
Een stabiele houding zorgt voor een stabiele geest. Het lichaam schept een
beeld. (Image, imagination)
De benen ontspannen = aversie en begeerte loslaten.
Oplettend zijn = niet naar iets op weg gaan of ervan weggaan.
De houding is niet statisch: ze is een voortdurend proces, de hele meditatie
door. (Eng. posture = lichaamshouding. Ned.: houding = zowel zithouding als
mentale attitude.)

Beelden (images)
Directe ervaring gebeurt door middel van beelden (DV: niet alleen visueel,
ook een klank (getsjilp van mussen, timbre van een klok, akkoord, eerste
noten van de Brabançonne...) smaak, geur of sensatie (suiker, koud water,
knoflook...)
Herinneringen komen op, 'ongemanipuleerd' door het denken

Poëzie
Paramananda: ik vraag me niet af wat een gedicht 'betekent' maar ervaar
wat het doet met mijn lichaam.

Tara
De kracht van kleur. Groen staat voor levenskracht. Aardegodin. Heidense
figuren zijn gebonden aan plaatsen.
Kracht in de onderbuik steken.
De moeder komt vóór het onderscheid M/V. Moeder staat voor materie. Het
goddelijk vrouwelijke. Vóór het monotheïsme zitten goden in het materiële.
Tara is genezend (kunnen we in verband brengen met de ecologische crisis),
ook speels.
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Tara-Mantra: coördineren met adem, de mantra kan je in een optimaal
ritme brengen.
De stem is meer dan informatie; ze verbindt je met lichaam, geest, hart.
 Je wordt meer open, onderzoekend.
Een Bodhisattva kan een weerspiegeling zijn van je eigen configuratie.
Tara zit met één been in meditatie, stapt met het andere been in de wereld.
Groene Tara staat voor leven, levenskracht, met de mantra nemen we deel
aan dezelfde levenskracht. We staan open om gesteund te worden. We
ervaren het leven als een mirakel. Vertrouwen op wat gegeven wordt.

Liggen, ontspannen
Alleen zorgen dat je gemakkelijk ligt. Paramananda trommelt een eentonig
ritme.

Chanten
We maken contact met de keel. DE STROPDAS IS HET SYMBOOL VAN DE
SCHEIDING TUSSEN GEEST EN LICHAAM;
We onderdrukken vaak de stem.
Onze stem in de wereld toelaten.
We krijgen een vollere ervaring.
Mantra zingen helpt als je het  druk hebt (niet goed kunt mediteren.)

Bijlagen

Woorden en gezegden van Paramananda
de adem, natuurlijk vloeien van geest en lichaam
vriend voor jezelf
vriendelijkheid, verwantschap, participatie, deel uitmaken van de wereld
contact met de aarde, muren, plafond, hemel, kosmos
gedragen worden, 'help me'
het lichaam
het lichaam drukt ten volle het ogenblik uit
het hart, de keel, de benen, het bekken, de kruin, het gelaat
veilig, onveilig, op je hoede zijn
(niet) presteren, (niet) verwezenlijken, (niet) domineren, (niets) accepteren of
verwerpen
aandacht, voorzichtige aandacht
ontspannen, comfortabel in je lichaam zitten
herinneren (komen op, niet gemanipuleerd door het denken)
gebeuren, de wereld gebeurt, mijn zithouding gebeurt, mijn adem gebeurt
het energetische van onszelf
verticale houding, in lijn zitten, de houding produceren met de adem, de
zithouding is een proces
aanwezig zijn, loslaten, zorgen, controle lossen, alles wat gebeurt is welkom
de koninklijke gewaden afleggen
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'Onze natuur' = 'Geen natuur': een voortdurende interactie met de wereld,
alles gebeurt.
Het ego
betrokken zijn bij je hart, je beenderen
de kracht van kleur
groen

Witte Tara
(Van https://www.bodhipaksa.com/)

White Tara (Sitatara) is associated
with long life. Her mantra is often
chanted with a particular person in
mind. She’s another representation of
compassion, and she’s pictured as
being endowed with seven eyes (look
at the palms of the hands, soles of the
feet, and her forehead) to symbolize
the watchfulness of the
compassionate mind.
Unlike Green Tara, White Tara has
both legs folded in meditation (Green
Tara is stepping down onto a lotus).
As a variant form of Green Tara, her

mantra begins very similarly. But added to the play on the name of Tara are
several words connected with long life and wellbeing.

Mantra en betekenis
Oṃ Tāre Tuttāre Ture 
Mama Ayuḥ Punya Jñānā Puśtiṃ Kuru Svāhā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture 
Mama    Ayuḥ       Punya      Jñānā      Puśtiṃ     Kuru       Svāhā
Mijn         lang leven   verdienste   wijsheid    rijkdom,   heilig land      heil

  overvloed, vermeerdering

Mama means “mine” and indicates that you’d like to possess these qualities
of long life, merit, wisdom, happiness, etc. You can of course choose to wish
these qualities for someone else — perhaps for a teacher or for a loved one
who is ill.
Ayuh is long life (as in Ayurvedic medicine).
Punya means the merit that comes from living life ethically, and this merit is
said to help one to live long and happily.
Jnana is wisdom.
Punya and Jnana are known as the Two Accumulations. In order to become
enlightened we need to accumulate merit (that is, to develop positive
qualities through living ethically and meditating) but we also need to

https://www.bodhipaksa.com/
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develop wisdom through deep reflection. Wisdom cannot arise without a
basis of merit, but merit alone is not enough for us to become enlightened,
meaning that becoming a nicer person isn’t enough — we have also to look
deeply into ourselves and the world around us and to see the impermanent
and insubstantial nature of all things.
Pushtim means wealth, abundance, or increase.
Kuru is a mythical land to the north of the Himalayas, which was said to be a
land of long life and happiness (it may have been the original northern home
of the aryans). Perhaps the association with the mythical realm of Kuru
doesn’t hurt when doing the mantra. But here the word kuru is a verb form
meaning “do it!” or “make it so!” (second person singular active imperative
or the root kṛ if that’s of any interest to you) which is what it means here. With
this “make it so!” we’re imploring White Tara for an increase in wisdom, merit,
and long life so that we can gain enlightenment and help all sentient beings.
Svaha is an exclamation meaning “hail” or “may blessings be upon” and is a
common ending to Buddhist mantras. So after making the rather bold
request of White Tara above, we end with an equally emphatic salutation.

Amoghasiddhi
(Van https://www.bodhipaksa.com/)

Amoghasiddhi  is one of the Five Wisdom Buddhas of the Mahayana and
Vajrayana tradition of Buddhism. He is associated with the accomplishment
of the Buddhist path and of the destruction of the poison of envy. His name
means Unfailing Accomplishment. His consort is Tara, meaning Liberator and

https://www.bodhipaksa.com/
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his mounts are garudas. He belongs to the family of karma whose family
symbol is the double vajra.
Characteristics
Amoghasiddhi is associated with the conceptual (Skt: samskara) skandha or
the conceptual mind (as opposed to the non-conceptual or sensational
mind). His action towards the promotion of Buddhist paths is the pacification
of evils. This is symbolised by Amoghasiddhi's symbol, the moon. He gestures
in the mudra of fearlessness, symbolising his and his devotees' fearlessness
towards the poisons or delusions.
He is usually coloured green in artwork and is associated with the air or wind
element. His season is autumn and his heavenly quarter is the northern
buddha-kṣetra called Prakuta.
Amoghasiddhi is mentioned to be the host of the Karma Division in the North,
one of the five major divisions which controls the vast demon armies of the
five directions.


