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DE ROL VAN LERAREN
Er is een oud gezegde: "De mond van een leugenachtig mens maakt waarheid tot leugen, de mond van
een waarheidslievend mens maakt leugen tot waarheid." De waarheid (wijsheid, mededogen) is een
levendig en hartelijk geheel, niet een of andere mentale constructie waarmee men kan manipuleren.
Waarheidsliefde genereert als het ware een louterend licht dat valt op alles wat we doen, en zelfs
leugenachtigheid en onwetendheid worden erdoor beïnvloed.

Een wijze is zozeer versmolten met deze kwaliteit van waarachtigheid en belangeloosheid dat zelfs dóór
de persoonlijke eigenschappen heen een diepe onvoorwaardelijke betrokkenheid en menselijkheid
voelbaar is. Dat is wat zelfverwerkelijking doet: de kracht van ons ware mens-zijn transformeert al onze
karmische neigingen (hebzucht, woede, verwarring). We worden zachter, directer, wijzer, ruimer. Leraren
herinneren ons eraan wat belangrijk is in het leven: onze kwaliteit als mens.

Goede leraren vormen uitnodigende voorbeelden van mensen die deze eigen ervaringsweg bewandeld
hebben: Boeddha, Christus, Roemi, Eckhart, talloze "dorre" Zen stronken, anonieme Vedanta wijzen, stille
mystici, Tibetaanse gidsen. Keer op keer is het contact met hen verhelderend, verwijzend naar kostbaar
potentieel dat in ons sluimert. Je verbinden met leraren voelt als verbonden (of herbonden) worden met
jezelf. Het is een subtiel herstellend identificatieproces: de oude identificatie met de historische condities
en uiterlijke kenmerken van mijn persoon maakt plaats voor besef van tijdloze leegte, van achterliggende
samenhang, van vormloze kracht waarin ik als mens tot energieveld, tot gewaarzijnsruimte word.

Leraren zijn poorten of bruggen naar de werkelijkheid, de Dharma. Identificatie met een leraar betekent
onbevangen gezag geven aan je allesdoordringende wezenskracht (onze boeddhanatuur, ware aard,
goddelijkheid, leegte, menselijkheid) in plaats van aan je beperkte, geïsoleerde persoonlijkheid. En tevens
de vreugdevolle erkenning dat de gemeenschappelijkheid van onze ware aard substantiëler is en dus
meer gezag verdient dan de alledaagse verschillen van onze ego's.

Veel mensen zien in een je verbinden met een leraar het opgeven van de eigen autonomie, het verlies van
persoonlijke soevereiniteit, verzwakking van het individu. Maar niets is minder waar. Op de eerste plaats
zal een echte leraar ondanks de soms onverklaarbare woorden of handelingen - "alleen een wijze kan een
wijze begrijpen" - niets anders doen dan je liefdevol maar beslist terugverwijzen naar jezelf. En op de
tweede plaats gaat er in het proces van zelfonderzoek niets wezenlijks verloren (lichaam en karakter
blijven beschikbaar): we krijgen enkel oog voor dat deel van onszelf dat tot nu toe onbekend was of dat we
onvoldoende hebben leren benutten. Een leraar appelleert aan ons diepste menselijkheidsaspect.

In de praktijk vervullen diverse leraren een rol in ons verwerkelijkingsproces. Je zou verschillende soorten
functies van leraren kunnen onderscheiden:
§ initiator degene die je voor het eerst bewust maakt en je op weg helpt
§ stimulator al degenen die zorgen voor spot, bemoediging, twijfel, irritatie, etc.
§ inspirator degenen die blijvend visie en vertrouwen schenken
§ integrator degene die jou verbindt met de waarheid door je als leerling te bevestigen

Als ik aan mijn leraren denk, voel ik een diep respect en grote bescheidenheid. Dan verdwijn ik haast
letterlijk in de kracht van hun intentie en in de werking van die verbinding. Welk perspectief of vertrouwen
zou er zijn zonder helder en liefdevol "gezelschap", zonder wezenlijke gemeenschappelijkheid, zonder
praktische informatie en steeds hernieuwde, verfijnde inspiratie? Hoe kan ik mijn potentieel kennen als er
geen herkenbare vergelijkingsmogelijkheden zijn die me ten diepste raken?

Leerlingschap is een kostbaar goed. Dat komt dagelijks tot uiting in een welgemeende, waardige buiging:
het "neerleggen van de ego-mast" transformeert tot beleving van hartverwarmende eenheid.
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ORGANISATORISCH
ZOMERSCHOOL
Prajna kent twee jaarlijkse retraitegelegenheden (sesshin, intensieve training): een zomerschool en een
winterschool. Dit jaar valt de zomerschool van vrijdag 18 juli (aanvang 10:00 uur) tot en met zondag 20 juli
(einde 20:00 uur). De kosten incl. voeding bedragen € 60,- p.p. Gedeeltelijke deelname is niet mogelijk.
Je kunt je inschrijven tot zondag 13 juli.

ZEN IN SITTARD
Via een mini-workshop kan men dit najaar in de regio Sittard kennismaken met Zen.
Twee weken later zal een 5-delige kennismakingscursus worden aangeboden (op vrijdagavonden).

TIJD: mini-workshop, vrijdag 5 september, 19:30-22:30 uur
PLAATS: Brandstraat 30, Einighausen-Sittard
KOSTEN: € 10,- per persoon
INFORMATIE: Frank Hoffmann, telefoon 046-4516420, mobiel 06-23933626

LEZINGEN
12 september (20:00 uur) in boekhandel La Nouvel' Vie te Maastricht.

Start van 4-delige lezingenreeks "ZEN - VRAGEN NAAR JEZELF"
Lezing 1: "De Dharma van waarachtigheid". Zelfverwerkelijking staat of valt met oprechtheid ten
aanzien van jezelf. Maar dat is niet zo eenvoudig: we maken onszelf dingen wijs, koesteren illusies,
zijn geconditioneerd, etc. Wat is werkelijk jezelf zijn?
Reserveren noodzakelijk (max. 35 personen): tel. 043-3215703.

23 september (20:00 uur) in de Volksuniversiteit Heerlen: ZEN - WIJSHEID VAN ALLEDAG
Diepenbrockstraat 15, 6411 TJ HEERLEN. Tel. 045-5609067

CURSUS
Komend seizoen verzorgt Ad de tiendelige cursus "WIJSHEIDSVISIE EN PRAKTIJK" voor HOVO-
Limburg. De cursus bestaat uit twee onafhankelijk te volgen delen (najaar 2003 en voorjaar 2004) van elk
10 bijeenkomsten en start in de laatste week van september.
§ thema deel 1: WIJSHEIDSVISIE - licht op levensvragen
§ thema deel 2 (voorjaar 2004): WIJSHEIDSPRAKTIJK - de vraag naar jezelf

De cursus wordt tegelijkertijd zowel in Maastricht (op de maandagavonden) als in Sittard (op de
dinsdagavonden) gegeven.
Informatiebrochure en/of aanmelding: HOVO-Limburg, 043-3466628. Internet: www.hovolimburg.nl

AIKIDO
Elke zaterdagochtend kun je je van 08:00 tot 10:00 uur bekwamen in Innerlijk Aikido, in de dojo van
Aikidoschool Tendo aan de Franciscus Romanusweg 60. In de toekomst zal er een training in de avond-
uren bijkomen. Voor mensen die zowel bij Zen Centrum PRAJNA als bij Aikidoschool TENDO oefenen,
wordt op beide plekken € 10,- per maand in mindering gebracht. Voor een maandbijdrage van € 45,- kun je
zo gebruik maken van de volledige programma's van Zen Centrum PRAJNA en Aikidoschool TENDO.
Meer informatie is ook via internet beschikbaar: www.inai.nl en www.aikido-renmei.nl/tendo.

HELPEN
Om de praktische zaken die in de zendo gedaan moeten worden, is er behoefte aan mensen die zich
hiervoor willen inzetten.
§ Zo is er behoefte aan een ploegje mensen die de zendo regelmatig (maandelijks) een goede

schoonmaakbeurt geven. Als je je hiervoor wilt inzetten kun je je aanmelden bij Friso Gubbels.
§ Een handig iemand (of die er een weet) zou een mooie lijst kunnen (laten) maken voor de

kalligrafie die in de zendo hangt.
§ Als er mensen zijn die weten waar wellicht nog folders neergelegd kunnen worden, geef dat dan

door aan iemand van het bestuur.
§ Er bestaat de mogelijkheid tot het (bij)vullen van (zelfgemaakte) kussens in de zendo. Hiervoor is

een grote zak boekweitkaf aanwezig.

http://www.hovolimburg.nl
http://www.inai.nl
http://www.aikido-renmei.nl/tendo.


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

Het zoeken naar een geschikte andere plaats om te oefenen gaat onverminderd door. Volgend jaar zullen
we wellicht de huidige locatie moeten verlaten. Suggesties zijn welkom.

STUDIEAVOND
In februari van dit jaar ging wekelijks op de dinsdagavond de studieavond van start als compensatie voor
het wegvallen van de boekenuitleen uit de bibliotheek in de zendo. De opzet van de avond zou open zijn
doch niet vrijblijvend; al werkend zou de manier waarop de avond vorm zou vinden duidelijk worden.
Er is een aantal mogelijkheden onderzocht zoals: iemand leest (een deel van) een boek en geeft daar een
lezing over; of: iemand kiest een onderwerp en houdt daar een lezing over; elkaar persoonlijke ervaringen
voorleggen en deze bespreken; het gezamenlijk lezen van teksten en deze aan elkaar verduidelijken.
Van deze laatste mogelijkheid is het meest gebruik gemaakt waarbij vooral het boekje Bronzang werd
gebruikt. Daarnaast werd ook de nieuwsbrief gezamenlijk bestudeerd en verduidelijkt waar nodig.
De bestudeerde teksten waren voornamelijk inhoudelijk; het voornemen bestaat om na de vakantieperiode
historische teksten van Zen leraren onder loep te nemen uit de Stamboom van Zen onderricht (zie onder).
Het aantal mensen dat geregeld de studie-avond bezocht was heel beperkt, zo'n 3 mensen per avond.
Vooralsnog ligt het in de bedoeling de studieavond verder voortgang te doen vinden omdat de geregelde
bezoekers er veel waarde aan hechten. Tegelijkertijd zal door het geven van publiciteit meer aandacht op
de studie-avond gevestigd worden waardoor mogelijk de belangstelling zal toenemen. Een voorstel tot
verandering is dat de studie-avond niet meer wekelijks zal plaatsvinden, maar ingaande het nieuwe
seizoen om de 14 dagen zal worden gehouden. Zoals bekend zijn er in de maanden juli en augustus geen
studie-avonden. De studie-avonden beginnen weer op dinsdag 9 september om 19:30 uur.

FORUM
Prajna deelnemers die een internetverbinding hebben kunnen regelmatig een kijkje nemen op het website-
forum waar je uitgenodigd wordt om je reacties en/of ervaringen met anderen te delen.
Ga hiervoor naar WWW.PRAJNA.NL en kies de link FORUM.
Ben je de inlognaam of het wachtwoord vergeten, neem dan even contact op met het secretariaat.

PUBLICATIES
We willen je aandacht vestigen op een aantal publicaties die je kunnen helpen met je oefening.

Titel Schrijver Bestellen Prijs

De ingewijde Cyril Scott Exemplaren in zendo te krijgen € 5,00

Stamboom van Zen onderricht Ad van Dun Exemplaren in zendo te krijgen € 7,00

Bronkracht Ad van Dun Exemplaren in zendo te krijgen € 7,00

De Basale mens Ad van Dun Exemplaren in zendo te krijgen € 7,00

Vruchtbare leegte Taigen Dan Leighton Via Friso Gubbels tel.3623011 € 14,30

Zen-begin Shunryu Suzuki Via Friso Gubbels tel.3623011 € 14,80

Zitten, de praktijk van Zen Nico Tydeman Via Friso Gubbels tel.3623011 € 12,15

De eerste vier uitgaven zijn in de zendo op voorraad en kunnen daar aangeschaft worden.
De andere drie Zen-standaardwerken worden door het secretariaat betrokken bij de boekhandel.
Als Prajna deelnemer krijg je 10% korting op deze boeken (de vermelde prijzen zijn inclusief korting).
Desgewenst kunnen de boeken worden toegezonden. De portokosten komen er dan wel nog bij!

Het bestuur

http://WWW.PRAJNA.NL

