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Dit najaar is een tijd van uitkristalliseren voor Zen Centrum PRAJNA. 
Opzet en bedoeling worden steeds duidelijker - en daarmee ook de geschikte vorm. 

DEELNAME 

Zoals bekend krijgen we in het Centrum der Volkeren in Cadier en Keer een eigen ruimte (per 
januari a.s.). De huur daarvoor maakt een vaste inkomstenbron noodzakelijk. Een indicatie voor 
de maandelijkse donatie is € 20,-. 

Deelname aan Prajna betekent deelname aan een proces van zelfonderzoek, ontplooiing. 
Financiële bijdragen vormen een praktisch element voor de organisatie ervan en geven uiting 
aan je waardering voor dat proces. Ter verduidelijking: ze zeggen niets over de vorm die jouw 
proces aanneemt of over de middelelen die jij hanteert (wel of geen groepstraining 
bijvoorbeeld). 
Hoe jouw Weg er ook dagelijks uit mag zien: de intentie om hem/haar te volgen - mede in 
dienst van een mededogende en vredige samenleving - is onze gemeenschappelijke en 
doorslaggevende bezieling. 

De vormen die het oefenproces kan aannemen zien er als volgt uit: 

 breedste oefenvorm: bijeenkomsten 
 tussenvorm: individueel overleg 
 kernvorm: dagelijkse oefening thuis 

UITBREIDING VAN TRAINING 

Met ingang van het nieuwe jaar zullen de eerste en de laatste zondag van de maand een 
specifieker karakter krijgen (de donderdagavond en de zondagochtend blijven als tevoren 
beschikbaar): 

 de eerste zondag van de maand is er vanaf 10 u. een open ochtend met een informeel 
karakter, met name bedoeld als ingang voor nieuwelingen of belangstellenden: sfeer 
proeven, kennismaking, informatie, etc. 

 de laatste zondag van de maand is er een intensieve training waarbij niet alleen van 10 
u. tot 12 u. maar ook gedurende de middag van 13 u. tot 17.00 u. geoefend kan worden. 

 



Ter completering van het programma is er jaarlijks een zomerschool en een winterschool. 

STUDIEMATERIAAL 

Regelmatig komt de vraag naar voren welke rol studie speelt in het zelfonderzoek. Dat zal voor 
ieder enigszins verschillend liggen, maar in het algemeen is het zeker zinvol je te verdiepen in 
de achtergronden van de traditie waarmee je je verbonden voelt. Er zijn intussen aardig wat 
primaire bronnen (werken van of over leraren) over Zen beschikbaar gekomen, vaak in het 
Engels, maar ook in toenemende mate vertaald in het Nederlands. Hieronder enkele 
literatuurtips en drie eigen uitgaven ter ondersteuning. 

LITERATUURTIPS: 

 Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner's Mind. New York 1970 (vertaling: Zen-begin. 
Deventer) 

 Huangpo (John Blofeld, red.): In eenheid zijn. Heemstede 1996 
 Kapleau, Philip: De drie pijlers van Zen; leer, oefening en verlichting. Deventer 1980 
 Tydeman, Nico: Zitten, de praktijk van Zen. Amsterdam 1998 (4e) 
 Bodhidharma (Red Pine, red.): De oorsprong van Zen. Amsterdam 1993 
 Sogyal Rinpoche: Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Cothen 1994 
 Tanahashi, Kazuaki; Schneider, David (red.): Zen Cirkels. Amsterdam 1995 
 Byrom, Thomas: De Dhammapada; de woorden van Boeddha. Heemstede 1994 
 Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi. Uitg. 

Altamira-Becht, 2002 
 Muso Kokushi, Thomas Cleary: Droomgesprekken over wakker worden. Heemstede 

1995 
 Rahula, Walpola: Wat de Boeddha onderwees. Amsterdam 1990 
 Conze, Edward: Het boeddhisme. Utrecht 1970  

EIGEN UITGAVEN: 

Het volgend materiaal voor studie en achtergronden is verkrijgbaar: 

 

 STAMBOOM van Zen onderricht 
Zie digitale versie. 

Levendig en leerzaam biografisch-didactisch materiaal van 94 Zen leraren uit India, 
China en Japan. 
A5 formaat, 124 pag. (€ 5,- excl. porto) 



 

 DE BASALE MENS - leven in onvoorwaardelijkheid 
Zie volledige versie. 

Over kwaliteit van leven. Met illustraties, oefeningen en achtergronden. Door Ad van 
Dun. 
A4 formaat, 85 pag. (€ 6,- excl. porto) 

 

 BRONKRACHT, thematische citatenbundel (A5 formaat, 132 pag.) 
Zie digitale versie.  

Inspirerende citaten, geordend in een verhelderende thematische samenhang (Lichaam, 
Karma, Dood, Oefening, etc.), bijeengebracht uit diverse spirituele tradities: o.a. 
Bodhidharma, Huangpo, Shunryu Suzuki, Philip Kapleau, Sogyal Rinpoche, 
Ramakrishna, Morihei Ueshiba en Meester Eckhart. 
A5 formaat, 132 pag. (€ 5,- excl. porto) 
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