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MOEITE  ALS  MISVERSTAND  

De grote Weg is geen zacht, verend bospaadje, ook rijden er geen comfortabele taxi’s die ons naar eender 
welke bestemming brengen. Je hoeft geen wijsneus te zijn om te weten of op zijn minst te vermoeden dat 
zelfonderzoek geen makkelijk tussendoortje is. Zelfverwerkelijking moeten we werkelijk zelf doen: “Het 
belangrijkste is niets te lenen uit andermans woning” (Hongzhi). 
 
Oefening doet een beroep op je hele wezen, en zeker in het begin krijg je een en ander voorgeschoteld aan 
vaak confronterend materiaal. Allereerst is er de innerlijke strijd om eerlijk te zien hoe je eraan toe bent als 
mens en persoon, los van de aangename of onaangename omstandigheden waarin je verkeert. Het vraagt 
moed om eerlijke vragen te stellen, om je diepste verlangen serieus te nemen en te erkennen dat veel van je 
gangbare verlangens misschien niet eens de naam verlangen verdienen. 
 
Als je dan op grond van ervaring en beraad ervoor kiest om de Weg te beoefenen, d.w.z. het leven te zien 
als een leerproces en jezelf als leerling van dat leven, dan stap je concreet in een proces van zelfonderzoek. 
Dat betekent tijd en ruimte nemen voor niets anders dan jezelf - geen functie, geen beweging, geen actie, 
geen betrekkingen tot iets anders dan jij zelf. Jij immers geeft elk moment betekenis aan het leven, bent 
waarnemer, invuller en benutter ervan, gevoed en in stand gehouden door adem en bezieling. 
 
Met oefening zijn in eerste instantie vaak zaken gemoeid als discipline, inzet en motivatie. Alleen al het 
fysieke stil zitten baart de nodige zorg: moeite, ongemak, weerstand, pijn, verveling, onrust, etc. Daarnaast 
reikt dit proces jou ook materiaal aan dat vaak vreemd of onwennig is: termen die je niets zeggen, 
procedures waarvan jou de bedoeling ontgaat, voorschriften die onzinnig lijken. 
 
Op dat punt aanbeland, word je beproefd op je motivatie: ja, ik wil zeker 
leren zoveel mogelijk mezelf te zijn en toekomen aan mijn potentieel en 
kwaliteit van leven. Maar moet ik daarvoor zoveel dierbaars (comfortabele 
condities, vertrouwde gewoonten, boeiende betekenissen, sociale 
patronen) loslaten en inruilen voor de kaalheid en eenvoud van het niets 
doen? Het vraagt vertrouwen of inzicht of levenservaring om te kunnen 
concluderen dat je niets opgeeft maar juist innerlijk en uiterlijk integreert tot 
eenheid, echtheid, vervulling en verbondenheid. 
 
Wie voldoende besef heeft van lijden - de eerste waarheid van Boeddha 
luidt: leven is lijden - die weet dat de hierboven beschreven zelfverkozen 
“moeite” van het dagelijks oefenen zich niet wezenlijk onderscheidt van de 
onderhuidse of bovengrondse vormen van alledaags lijden. Het enige verschil, maar dat ontneemt het lijden 
dan ook meteen alle gezag en zwaarte en uitzichtloosheid, is dat je ervoor kiest om er BEWUST naar te 
kijken, om de condities waarin je verkeert te verhelderen en te ontdekken hoe je er op zó’n manier mee kunt 
omgaan dat je niet langer een slachtoffer bent maar een centrum: baas over je eigen bestaan. 
 
En dan begint de vreugde: het is een vreugdevol proces om je te ontdoen van verwarring, zwakte en schijn, 
en het is nog vreugdevoller om toe te komen aan het potentieel van je ware aard, de kracht die huist in je 
hart. Ons wezen (boeddha-natuur in boeddhistische termen) is onaangetast door tijd en condities, hoeft ook 
niet ontwikkeld te worden of versterkt: wij zijn in werkelijkheid boeddha’s maar zijn ons daar niet van bewust. 
En als ons die waarheid wordt aangereikt, verwijzend naar de inherente kwaliteit die ons bezielt in de vorm 
van waardigheid, betrokkenheid, authenticiteit of eenheidsbesef, dan voelt dat soms zo onwennig dat we 
ervoor terugschrikken en zelfs oude trauma’s en neuroses verkiezen boven onze eigen wonderlijkheid. 
 
Lijden (illusie) vormt het vertrekpunt voor bewustwording - letterlijk: we gaan erdoor stilstaan of worden 
erdoor uit het lood geslagen. Verstandigen leren van deze ervaringen en slaan een andere weg in, gaan op 
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Weg, vertrekken. Je hebt gevoeld hoezeer je vervreemd bent geraakt van jezelf of dat je jezelf voor de gek 
houdt (niet toekomt aan je hartsverlangen) en je besluit terug te keren naar huis, achterwaarts naar jezelf, de 
bron van alle kwaliteit. Na de eerste euforie over deze keuze blijkt het concreet werk maken van deze 
heroriëntatie nog niet zo eenvoudig - omdat we onszelf tot een complexe constructie hebben gemaakt die 
vanzelf weer ontdaan moet worden van alle overbodige kunstmatigheid en opsmuk. 
 
Maar de waarheid is gelukkig eenvoudig en tijdloos en altijd beschikbaar. Niet voor niets blijft geluk ons 
trekken en uitnodigen, in welke vorm je dat ook beproeft en onderzoekt: zelf de grootste wreedheid komt in 
wezen voort uit verlangen naar geluk. Het feit dat deze drang zo wezenlijk geworteld is in ons hart schenkt 
vertrouwen, en het je oriënteren vanuit die ingeboren intentie schenkt een diep gemak en grote kracht. 
 
Het is deze vormloze intentie die bodhicitta wordt genoemd: drang naar verlichting (bodhi), verlichtingsbesef. 
Juist het vormloze karakter (leegte) van die bezieling stelt ons in staat alle vormen te verhelderen. Zen zegt: 
“Vorm is leegte, leegte is vorm”, en verwijst daarmee naar de fijnste kracht in ons zintuiglijk bestaan. 
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ORGANISATORISCH 
 
• LEZING 

Op 31 januari om 20:00 uur houdt Ad van Dun in boekhandel La Nouvel' Vie, Bredestraat 24 in 
Maastricht, een publieke lezing over praktijk en achtergrond van Zen. De toegangsprijs bedraagt € 2,50, 
te betalen bij de ingang. Graag vooraf een plaats reserveren bij La Nouvel’ Vie: 043-3215703. 

 
• ZENDOLOCATIE 

Onlangs ontvingen wij van het bestuur van stichting Ontmoeting der Volkeren het bericht dat men zich 
genoodzaakt ziet om te gaan verhuizen. Dat betekent waarschijnlijk dat de huidige plek verkocht gaat 
worden aan een projectontwikkelaar. Op welke termijn en onder welke voorwaarden dit gebeurt is nog 
niet bekend. Voor Prajna’s bestuur en deelnemers en donateurs is dat nogal slikken - de zendo is dit jaar 
pas gecompleteerd en blijkt een prachtige plek. Als ook het zendogedeelte verkocht gaat worden, zullen 
we alle energie moeten gaan steken in het realiseren van een evenwaardige oefengelegenheid. 
 

• BIBLIOTHEEK 
Tot nu toe konden deelnemers vrijelijk gebruik maken van de boekenkast (uitlening). Omdat het in de 
praktijk lastig blijkt dat boeken niet beschikbaar zijn als naslagwerk - bijvoorbeeld ter voorbereiding van 
een artikel of lezing o.i.d. - is besloten om de leenfaciliteit op te heffen. Natuurlijk kun je te allen tijde de 
aanwezige boeken inzien, bijv. tijdens een studieavond (zie hieronder). 
 

• STUDIEAVOND 
Het idee is ontstaan om een studieavond in het leven te roepen, bijvoorbeeld op dinsdagavond van 
19:30 tot 21:30 uur. Studie is van oudsher een oefenaspect. Zo’n avond biedt ook gelegenheid voor 
uitwisseling met anderen. Bij gebleken belangstelling zal Hub Spronck deze avond opzetten. 

 
• WEBSITE 

Over studie gesproken, de website bevat uitvoerig inspiratie- en informatiemateriaal: www.prajna.nl 
 

• MAANDELIJKSE RETRAITE (SESSHIN) 
Elke laatste zondag van de maand organiseert Prajna een intensieve training (sesshin) van 10 - 17 uur. 
Een aanrader voor wie de dagelijkse oefening wil toetsen en verdiepen.  


