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"Als de draak brult, heeft het geen zin je oren te spitsen" zegt Zen meester Furong Daokai (1042-1118).
Even tevoren licht hij toe: "Weet, dat er een mens bestaat die niets ontleent aan anderen, die geen enkele
onderrichting of aanwijzing aanvaardt, en die op geen enkele manier te meten of te waarderen is." 1

Onze ware drakenaard is vanzelfsprekende, volwaardige, behoefteloze, diep verbonden levenskwaliteit.
Enthousiasme voor de waarheid is een zeldzaam goed: werkelijk vrij zijn, volkomen oprecht,

onbevangen hartelijk, diep verbonden met het leven en helder bewust - al deze kwaliteiten hebben te
maken met onvoorwaardelijkheid, een gelukkig zijn dat niks nodig heeft, vervuld door een inherente,
innerlijke vreugde die nergens door veroorzaakt wordt. Boeddha noemt dit onze "ongeboren" ware aard,
onze oorspronkelijke natuur, kernpotentieel van ons bestaan.

Waarom is dit zo zeldzaam? Omdat we ons zózeer in
beslag laten nemen door allerlei condities (uiterlijke omstandig-
heden, persoonlijke belangen, etc.) dat ons het achterliggend
proces waarvan we deel uitmaken feitelijk ontgaat. Tenzij het
leven ons confronteert met existentieel lijden (zinloosheid, een-
zaamheid, verlies, twijfel). Dan blijken die condities plots niet
langer bezielend en niet betrouwbaar genoeg.

Omdat fixatie op materieel bezit of op uiterlijk vertoon
een kwetsbaar, schichtig bestaan oplevert, doorzien velen de
beperktheid ervan. We beseffen ook dat rationaliteit en tech-
nologie ons weliswaar allerlei voorzieningen opleveren, maar
ook dat zij niet in staat zijn te zorgen voor innerlijke zingeving.
Dat is een van de redenen waarom de New Age ontwikkeling
in al haar uiteenlopende vormen zoveel belangstelling trekt: de
armoe van het puur materiële bestaan kan verrijkt worden door
energetsiche ervaringen en fijnstoffelijke vermogens. We leren
geleidelijk de subtielere, meer immateriële kanten waarderen.

Maar gezien in het licht van ons totale bestaan is het
energetisch vlak een tussengebied, verbinding tussen materie
en bewustzijn, tussen wereld en transcendentie, vorm en
leegte - ademhaling is van oudsher de brug tussen lichaam en
geest. Wijsheidswegen als Zen zijn wezenlijk niet
geïnteresseerd in aangename processen of kleurrijke
ervaringen, maar in de manier waarop we daarmee omgaan: in
ons zélf dus, in de wonderlijke wetmatigheid die wij zijn.
Werkelijke bewustwording (zelfverwerkelijking) gaat nooit over
ego of persoonlijkheid, maar juist over het oplossen ervan (het
"tweede hoofd", alle eigenwaan, ons karma). Hoe meer je je
ware zelf leert kennen, hoe minder de persoonlijkheid je nog
zal boeien. Niet voor niets spreekt men in alle spirituele
tradities van vrede, bevrijding, ontwaken, verlichting: "Realiseer
een geest die nergens op berust", luidt Boeddha's advies in de
Diamant soetra.2

Het maakt een groot verschil of je de werkelijkheid naar je hand wilt zetten (via vaardigheden,
therapie, aanleren), of dat je wilt leren hoe je in overeenstemming met de werkelijkheid kunt leven (via
spiritualiteit, bewustwording, loslaten). Dat zijn twee totaal verschillende intenties: in het eerste geval voeg
je de werkelijkheid naar jouw (kleine) zelf, in het tweede geval voeg jij je naar de (grote) werkelijkheid.

1
Cleary, T.: Timeless Spring; a Soto Zen anthology. Tokyo 1980, pag. 59
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Hsing Yun: Describing the Undescribable; a commentary on the Diamond Sutra. Boston 2001, pag. 11. Ook vertaald als "Activeer

de geest zonder je ergens op te baseren" (Cleary, T.: Transmission of Light. San Francisco 1990, pag. 139).
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In Zen wordt het waarde hechten aan bijzondere ervaringen en paranormale vermogens bewust
gerelativeerd: "Afleiding, oponthoud, tijdverdrijf". Niet omdat die vermogens waardeloos zouden zijn - zoals
er ook op zich niets mis is met zintuiglijkheid of met sociale processen - maar omdat eerst de meest basale
waarde (zelfkennis) gerealiseerd moet worden. Op basis van die realisatie kunnen we ook efficiënt
omgaan met de perifere, functionele kanten van het bestaan, zonder daarin iets extra's te hoeven zoeken.
Zen is dus geen therapie, geen verbeteren van aspecten van de persoonlijkheid - het stelt menselijkheid
centraal, ons diepste potentieel. En om die kwaliteit in jezelf te ontdekken moet je je héle bestaan, je héle
identiteit tegen het licht durven houden, onvoorwaardelijk.

Samengevat, kun je waarachtige oefening (in jezelf) herkennen aan de volgende drie kenmerken:

§ identiteit geen persoonlijkheidstraining maar zelfonderzoek
§ integraal geen aspecten ontwikkelen maar integraal zijn
§ innerlijk geen uiterlijke oordelen maar innerlijke oriëntatie (leven van binnen uit)

Wil je het grote in jezelf aanboren, dan moet je het kleine loslaten. Wil je vrijheid waarderen, dan moet je
afhankelijkheid loslaten. Wil je liefdesvermogen ervaren, dan moet je egoïsme loslaten.
Wat hebben we nodig, om toe te komen aan zo'n kernachtige oriëntatie?

§ een motief oprechte ergernis, pijn of onmacht over onze eigen neiging tot egoïsme
§ een perspectief onderricht en voorbeelden (leraren) als bewijs van realisatie, kwaliteit van leven
§ een instrument een bruikbare oefenvorm als oriëntatie op en expressie van onze ware aard

Deze drie ingrediënten van de Weg hangen samen met de traditionele drie juwelen in het Boeddhisme:
Boeddha, Dharma en Sangha. Het diepste motief is zelfverwerkelijking, realisatie van je ware aard
(boeddhaschap); het meest inspirerend perspectief komt voort uit een je richten op wetmatigheden (de
Dharma); het kernachtigst instrument is een innerlijke oefenvorm als expressie van een-zijn, van diep
verbonden zijn (de sangha).

Ons hart - niet het fysieke hart dat zich links bevindt, ook niet de hartchakra die op de middenas ligt,
maar het spirituele hart dat zich rechts bevindt3 - is ongerepte natuur, nooit geraakt4 door geschiedenis,
denken, karma, zintuigen, opvoeding of welke conditionering dan ook. Dat maakt ons bestaan juist
daadwerkelijk onvoorwaardelijk: in "leegte" ligt onze zuiverheid. Onze ware aard (geest, hart, gewaarzijn)
is onze meest eigenlijke identiteit, structureler dan enig persoonlijkheidskenmerk. Feitelijk, dat wil zeggen
hier en nu bestaand, zijn wij vormloos verfijnde kracht, een grenzeloos veld van aandacht, pure beleving
"zonder naden of randen", naar alle kanten toe beschikbaar hartsverbonden bewustzijn.

Toegewijde oefening - niet als leerproces maar
als gelegenheid om onvoorwaardelijk jezelf te
zijn - maakt dit op een vanzelfsprekende,
intieme manier duidelijk.
Wie gaat zitten in de intentie om niets extra's te
hoeven, wordt vanzelf echt.
Alles oefent openlijk: rug, buik en hart; lijf, adem
en geest. Alles is een.

Ad van Dun

3
Natarayan, A.R.: A practical guide to know yourself; conversations with Sri Ramana Maharshi. Bangalore 1996 (5e), p. 31, 33, 38.

4
Dat is de letterlijke betekenis van integriteit: integer en integraal komt van het Latijnse in-tangere, niet te raken, niet te vatten.



ORGANISATORISCH

Intensieve training
De intensieve training van zondag 25 mei a.s. (laatste zondag van de maand) vervalt vanwege een retraite
in de Ardennen datzelfde weekend.

Zomerschool
De zomerschool dit jaar wordt gehouden van vrijdag 18 juli (aanvang 10:00 uur) tot en met zondag 20 juli
(einde 20:00 uur) - dus niét 1 tot 3 augustus, zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld. Deze datum is
gekozen naar aanleiding van de voorkeur die uit de teruggezonden formulieren blijkt.

Neem een slaapzak mee en overige essentiële spullen voor een driedaags verblijf (slippers bijv.).
De kosten bedragen € 50,- voor de 3 dagen, incl. voeding. Het dagrooster van 5.00 uur tot 21.00 uur
bestaat uit zazen (zit meditatie), kinhin (loop meditatie), buigingen/oefeningen, klankwerk, vraag en
antwoord, teksten, etc. Tevens is er ruimte voor individuele gesprekken.

Bestuur / nieuwsbrief
Dit voorjaar zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden: Juul Hoefsloot (penningmeester) en Friso
Gubbels (secretariaat). Hub Spronck heeft de voorzittershamer van Mia Smeets overgenomen.

In de toekomst zal het bestuur ook het organisatorische gedeelte van de tweemaandelijkse
nieuwsbrief voor haar rekening nemen. Redactionele stukjes kunnen ingeleverd worden en zullen dan
mogelijk in de nieuwsbrieven opgenomen worden. Dit kan alles zijn: van innerlijke beleving van je
oefening, boekbesprekingen, studieavonden tot de praktische kanten die dit met zich meebrengt.

Bijdrage / deelname
Na een incubatieperiode van enkele jaren is Zen Centrum PRAJNA voorzichtig volwassen aan het worden.
Geleidelijk ontstaat er een draagvlak van mensen die uit eigen ervaring weten welke waarde de studie en
beoefening van Zen voor je leven kan hebben. Deze directe ervaring is de belangrijkste basis voor een
krachtige, spontane ontwikkeling van PRAJNA.

Volwassenwording brengt een bewustere houding en dieper inzicht met zich mee, grotere
verantwoordelijkheid en meer betrokkenheid. In het begin is het proces nog niet zo duidelijk: wat is
"regelmatig" oefenen, hoe verloopt "overleg", welke plaats geef ik "studie", wie komt er allemaal naar de
zendo, enzovoorts. Ook het organisatorisch aspect vindt zoekenderwijs vorm: een website, eigen zendo,
bestuur, statuten, nieuwsbrief, publiciteit, donaties, belangstellenden, etc.

In de loop der tijd wordt steeds duidelijker hoe waardevol en dierbaar dit proces feitelijk is, niet
alleen voor ons persoonlijke mentale welzijn maar ook naar de praktijk van alledag. Om deze waardering
en betrokkenheid te stimuleren en structureel vorm te kunnen geven, willen wij zo min mogelijk aanleiding
geven tot vrijblijvendheid of vaagheid. Het zou niet goed zijn als mensen Zen (blijven) beoefenen alleen
maar omdat het gemakkelijk beschikbaar is: fraaie zendo, vriendelijke mensen, toegankelijke faciliteiten.
Dat leidt slechts tot automatismen en tot verdoving van eigen innerlijke impulsen.

Het is belangrijk om de inhoudelijke kant niet te verwarren met de zakelijke kant. In maatschappelijk
opzicht moet Zen Centrum PRAJNA min of meer marktconform opereren - zij het met de nodige flexibiliteit
en vanuit bewuste keuzes. Doen we dat niet, dan scheppen we de misvatting dat toegankelijke faciliteiten
(goedkope tarieven bijv.) bevorderlijk zouden zijn als ingang naar inhoudelijkheid. De "achterwaartse stap"
naar Zen studie en beoefening dient enkel en alleen voort te komen uit het hart, uit existentiële vragen en
persoonlijke motivatie.

Dit alles heeft ons als vers aangetreden bestuur ertoe gebracht in overleg met Ad de bestaande
procedures tegen het licht te houden, hetgeen de volgende besluiten heeft opgeleverd:

1. de eerste twee maanden van deelname worden gebruikt als proefperiode
2. de indicatie voor deelnemersbijdrage wordt per 1 juni vastgesteld op € 30,-

De laatstgenoemde wijziging is tevens (naast bovengenoemde marktconforme criteria) ingegeven door de



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

overweging dat we op dit moment weinig financiële reserve hebben. En dat is niet geruststellend, zeker
niet met het oog op een eventuele toekomstige verhuizing (zie volgend item).

De maandelijkse donatie van € 30,- bevestigt je verbondenheid met en waardering voor het
beoefenen van de Weg. Al hanteren we bewust de term "donatie" vanwege het inhoudelijk belang van
onbaatzuchtigheid en vrijgevigheid, dat betekent niet dat de maandelijkse bijdrage vrijblijvend is. Zie het
als een onderlinge afspraak die - indien nodig - in overleg altijd aangepast kan worden.

Voor mensen die naast Zen ook Aikido beoefenen is per 1 juni 2003 de volgende regeling getroffen:
voor wie zowel bij Zen Centrum PRAJNA als bij Aikidoschool TENDO oefent, wordt op beide plekken
€ 10,- per maand in mindering gebracht. Dat brengt de totale maandbijdrage voor Zen en Aikido op € 45,-.
Meer informatie over aikido: www.inai.nl.

Zendo
Zoals bekend (nieuwsbrief nr. 8) bestaat de mogelijkheid dat het gebouw waarin de zendo zich bevindt
verkocht gaat worden. Het is onduidelijk of de zendo dan kan worden gehandhaafd. Suggesties
betreffende mogelijke plekken voor een nieuwe oefenlocatie zijn heel welkom.

Publiciteit
PRAJNA is in de regel altijd terughoudend ten aanzien van publiciteit. We willen niet op een manier te
werk gaan alsof het om een consumptie-artikel gaat. Anderzijds mogen belangstellenden geïnformeerd
worden over mogelijkheden die ze wellicht niet kennen of zelfs vermoed hadden. In dit verband vervullen
goede plekken waar geschikt publiciteitsmateriaal (folders bijv.) neergelegd kan worden een nuttige
functie. Laat het ons weten als je wellicht zo'n plek kent.

Het bestuur.

Hub Spronck, voorzitter (043) 3610994
Juul Hoefsloot, penningmeester (045) 5753065

Friso Gubbels, secretaris (043) 3623011

http://www.inai.nl.

