
 
 
 

 
 

 N I E U W S B R I E F  

 
16 januari 2002 

Lieve mensen, 
 
Zoals jullie aan den lijve of via de website aanschouwd kunnen hebben, vlotten de 
werkzaamheden aan de zendo heel voorspoedig. De wervingsactie werpt voldoende 
vruchten af om fase 1 van de verbouwing nu af te ronden. Daarmee is de zendo 
voldoende gerealiseerd om te dienen als inspirerende oefenplek. 
 
Een aspect dat nu aandacht verdient is de deelname aan de gemeenschappelijke 
trainingen op de donderdagavond en/of zondagochtend. Tot nu toe verloopt dat vrij 
impulsief, al naar gelang individuele omstandigheden en stemming. Ik wil je voorstellen 
om - indien je ervoor kiest om naast je thuis-oefening gebruik te maken van collectieve 
oefening - hierin als vaste deelnemer zoveel mogelijk een bewuste en consequente 
keuze te maken, net als in je thuissituatie (vaste tijd en plek om te oefenen). 
 
Dat wil zeggen: onderzoek welke (wekelijkse, tweewekelijkse of zelfs maandelijkse) 
deelnamefrequentie bij jou past, donderdags en/of zondags. Laat me dat dan weten, en 
houd je daar zoveel mogelijk aan - los van het momentane gevoel (tegenzin of moeite 
bijv.). Dat komt je oefening alleen maar ten goede: je bevordert betrokkenheid en 
stimuleert je innerlijke kwaliteiten (beschikbaarheid, discipline, inzet, constantheid, etc.). 
Natuurlijk kun je dat schema naar believen wijzigen en natuurlijk is het ook niet 
uitgesloten dat omstandigheden je soms verhinderen om te komen - zoals het ook 
mogelijk blijft om vaker te komen dan afgesproken. Maar dat zijn dan incidentele 
factoren tegen de achtergrond van je structurele visie en intentie. 
 
Tenslotte zijn er nog twee praktische kwesties: 
 

1. de donderdagavond om 20.00 uur blijkt voor enkele deelnemers aan de late kant; 
daarom starten we per februari a.s. donderdags om 19.30 uur. 

 
2. het is noodzakelijk om als maandelijkse bijdrage een indicatie € 20,- aan te 

geven, gezien het minimale aantal actieve deelnemers op dit moment. 
 
Komend weekend worden de houten zit-platforms (podia) aangebracht. Dat zal het 
meditatiegedeelte van de zendo completeren, en fase 1 van de verbouwing wordt 
hiermee afgerond. 
 
Ik wil jullie oprecht danken voor alle hulp en betrokkenheid. Er is alle aanleiding tot 
vertrouwen en tot bezield wandelen op de Weg die leidt naar het einde van de Weg. 
 
Van harte, 
ad 
 
 
 

Recente informatie en uitgebreid achtergrondmateriaal: 
www.prajna.nl  

Zen Centrum PRAJNA 
 


