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Zen is een hoogstpersoonlijk proces, maar tegelijkertijd een diep menselijke en in die zin een universele 
weg. De vele vragen en blijken van lijden worden niet uit de weg gegaan, eigen moeite of verwarring wordt 
niet ontkend: "Alles wat je waarneemt is voertuig voor oefening". 

Geleidelijk daagt het inzicht dat er in ons dagelijks leven sprake is van voorgrond- en 
achtergrondprocessen: structurele en functionele kanten van ons bestaan. We kunnen constateren dat wij 
in onze huidige (dualistische) staat 2 zelven zijn: een beperkte, geconditioneerde persoonlijkheid (ego, 
sterveling, karmisch bepaald) en een autonoom, onvoorwaardelijk wezen (boeddha, innerlijk zelf, 
hartsbewustzijn). 

Het eerstgenoemde zelf definieert zich steeds aan de hand van zo prettig mogelijke condities 
(ervaringen, functies, eigenschappen, middelen, vaardigheden, anderen). 
Het tweede zelf is pure expressie van het leven zelf dat we zijn, onvoorwaardelijke kwaliteit van leven 
(gemak, vrijheid, integriteit, waardigheid, kracht, innerlijke vreugde). 

De eerste identiteit is gebaseerd op steeds wisselende zintuigelijke prikkels, kent geen duurzaam 
karakter en is in die zin een tijdelijk, sterfelijk illusoir verschijnsel. 
De tweede identiteit komt voort uit het bewustzijn van onszelf, de kern van ons bewuste bestaan als mens: 
vragende, zoekende, levende bezieling. 

Jezelf zijn betekent: het daadwerkelijk integreren van deze twee wezenlijk verschillende facetten 
(het absolute en relatieve) tot één spontane, vitale bron van wijsheid, gemak en mededogen. 

Zen-studie en -beoefening is een heroriëntatie van je eigen identiteit, een uitnodiging om alle 
dualisme op te lossen door jezelf duidelijk en werkelijk te zien: vanuit de achtergrond in plaats van op de 
voorgrond, vanuit de kern in plaats van ergens in de periferie. Het leven stroomt immers van binnenuit.  
Jij bent één geheel. 

DANK 

De stuurgroep wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle betrokkenen te danken die hebben 
meegeholpen om de verbouwing en inrichting van de zendo van de grond te tillen: mensen die financiële 
bijdragen hebben geschonken (waarvan sommigen anoniem of onbekend) en mensen die hebben 
meegeholpen - of nog steeds helpen - bij de praktische uitvoering van de vele werkzaamheden. 

Deze blijken van deelname en betrokkenheid stemmen van harte dankbaar en inspireren om met 
vertrouwen de Weg te bewandelen. 

ZENDO-INRICHTING 

Bijgaande foto (van 12 januari) is inmiddels ingehaald door de realiteit: 
tegen de achterwand en langs de zijwanden zijn nu professioneel 
geconstrueerde houten podia aangebracht, met zitruimte voor meer dan 
20 personen. Het mooie grenen hout past prachtig bij het vloerkleed. 
Met het vorderen van de inrichting lijkt de ruimte alleen maar aan sfeer 
te winnen en steeds uitnodigender te worden. 

Qua faciliteiten hebben we alle eerste grote benodigdheden 
(gereedschap, verf, hout, vloerbedekking, meubilair, kussens, lampen, 
aanrecht) op de juiste momenten ter beschikking gekregen. 
De enige primaire behoefte die ter completering van het oefengedeelte 
nog openstaat, is een mooi boeddhabeeld. 

Omdat een boeddhabeeld normaal gesproken een uitgave van 
ettelijke honderden euro's betekent, zoeken we mensen die over de 
middelen en motieven beschikken om deze aanschaf te faciliteren.  
Degenen die deze waardevolle bijdrage willen leveren, nodigen wij 
graag uit om contact op te nemen met Ad van Dun (ad@inai.nl of tel. 
043 - 34 38 426) voor overleg over invulling van deze gift. 

 

Zen Centrum PRAJNA
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naast deze specifieke bestemming blijven de financiële bijdragen voor diverse openstaande doelen  
voor ons onontbeerlijk. Binnenkort wachten er flinke klussen (met bijbehorende uitgaven): keuken, douche, 
toilet, waterleiding, verwarming. Je schenking is dan ook uiterst welkom op ABN-AMRO banknummer 
41 03 13 181, ten name van H. Spronck en A. van Dun inzake Zen Prajna. 

Tenslotte: het ligt in de bedoeling om een officiële opening te houden, zodra de zendo voldoende 
compleet is. Zoals het er nu uitziet, zal dat waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe seizoen worden 
(najaar 2002). Uiteraard ontvang je hierover zo spoedig mogelijk nader bericht. 

UITBREIDING VAN OEFENMOGELIJKHEDEN  

Iedere deelnemer kan uit de bestaande faciliteiten zijn of haar eigen programma samenstellen. 
Om beginnende deelnemers die behoefte hebben aan introductie-materiaal tegemoet te komen, wordt met 
ingang van 6 maart a.s. de volgende oefenmogelijkheid aan het rooster toegevoegd: 

• iedere woensdag 19.30 - 21.30 uur: basis-training 
Deze avond biedt veel ruimte voor vraag en uitleg, achtergronden van Zen, ontspanning, adem, houding, 
klank, lichaamswerk, etc. 
 
De overige tijden blijven daarnaast als vanouds beschikbaar: 

• iedere donderdag: 19.30 - 21.30 uur 

• iedere zondag: 10.00 - 12.00 uur 

• eerste zondag van de maand: open ochtend 10.00 uur  
(ter oriëntatie voor zoekenden en belangstellenden) 

• laatste zondag van de maand: intensieve training 10.00 - 17.00 uur 
Tenslotte: elk jaar wordt er een zomerschool en een winterschool van meerdere dagen georganiseerd. 

WIJZIGING TENAAMSTELLING  

Zoals je hierboven al kon zien, is de tenaamstelling van het rekeningnummer gewijzigd. 
Donaties (indicatief € 20,- per maand voor deelnemers) a.u.b. overmaken naar ABN-AMRO banknummer 
41 03 13 181, ten name van H. Spronck en A. van Dun inzake Zen Prajna. 

 
 

________________________________________________________ 
 

Recente informatie en uitgebreid achtergrondmateriaal: 
www.prajna.nl 

__________________________________________ 
 

Indien toezending van deze nieuwsbrief niet gewenst is, 
 volstaat een berichtje naar onderstaand adres. 

 
 
 
 
 
 
 

w w w . p r a j n a . n l  z e n @ i n a i . n l 
Gilles Doyenstraat 38 6217 PA  MAASTRICHT +31 (0)43 3438426 


