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WERKELIJK WAAR
Omgaan met de grote kracht die bewustzijn is - waarneming, gevoel, denken, waardering, besef - is geen
eenvoudige opgave. Het vormt een toets van onze evenwichtigheid, bewustwording en menselijkheid.
Ieder ogenblik opnieuw vindt er wonderlijke schepping plaats in lichaam, hart en geest: we geven
betekenis, kleur en invulling aan het zintuiglijk ervaren van onze innerlijke en uiterlijke omgeving.

Elk van die scheppende impulsen en motieven heeft zijn neerslag op alle volgende momenten in ons
functioneren. Een moment van onoplettendheid kan ons de kop kosten, materieel (fysiek) of immaterieel
(mentaal). Een moment van zwakte, moeheid, verleiding kan ons onderuithalen of zelfs volledig vellen en
doen belanden in uitzichtloosheid. Een moment van eigengereidheid kan ons isoleren, vervreemden, in
conflict doen geraken. Een moment van euforie kan ons overmoedig of juist neerslachtig maken.

Zo bezien zwemmen we inderdaad in de grote oceaan die leven heet, zonder een teken van oever
(houvast) te bespeuren, deinend op de golven van voorspoed en tegenslag. Boeddha noemt dit: lijden, je
overgeleverd weten aan het grillig rad van condities (oorzaak en gevolg, goed en kwaad). Zolang we de
oorspronkelijke kracht die wij zijn niet werkelijk kennen (zelfkennis) ontlenen we noodgedwongen een
steeds fluctuerende identiteit aan factoren buiten onszelf: situaties, bezit, relaties, functies, comfort, etc.

Deze existentiële misvatting omtrent onszelf leidt tot een sluimerende, onderhuidse moeite met het
bestaan - ondanks alle troost, schijnoplossing en compensatie. Het is juist deze moeite die ons steeds
opnieuw aanspoort om te zoeken naar een eigenlijker en vanzelfsprekender manier van leven. Ongelukkig
zijn (kwaad, behoeftig, verward, afhankelijk, zwak, etc.) voelt nu eenmaal niet als de inherente bedoeling
van ons bestaan, dus zolang ongeluk heerst of zolang geluk niet werkelijk gerealiseerd is (gemak, vrede,
echtheid, helderheid, verbondenheid) blijven we karmisch zwemmen richting oever.

Het bereiken van de oever (het overschrijden van condities) wordt in de Hart soetra als volgt weergegeven:
"Voorbij, voorbij en overschreden, al is overschreden, o welk een ontwaken, al is een."

In zijn onderricht (soetra's) vergelijkt Boeddha ons lichaam met een vlot, een instrument dat geschikt is
voor de oversteek door de kolkende condities (relativiteit, voorwaarden, karma) naar de duurzame oever
van onvoorwaardelijkheid (nirvana, vrede). En Boeddha staat met zijn bevrijdingsweg niet alleen: het
realiseren van de waarheid temidden van de vele illusies - het integreren van leegte en vorm, innerlijk en
uiterlijk, wezen en wereld - is het kernpunt van alle wijsheid en religie.

Het is van een enorme waarde als je dit perspectief onderkent. Wie op basis van eigen ervaring of inzicht
de tweepoligheid (dualisme) van het bestaan ziet - de "twee zelven" mens en persoon - heeft dagelijks de
keuze om die twee kanten te integreren tot een natuurlijk, wijs en liefdevol geheel. De vraag hoe je dit kunt
doen is punt twee: eerst dient de juiste visie (perspectief) volledig nagevoeld en gehonoreerd te worden.

Wie daadwerkelijk en van binnenuit erkent dat het leven inderdaad wezenlijk gaat om het realiseren van
waarheid (werkelijkheid), legt als het ware stilletjes een innerlijke gelofte af: "Ik wil bewust leven, niet
zomaar dwalen". Op datzelfde moment vestig je een verbinding met de Dharma (de waarheid) en maak je
je verantwoordelijk voor het uitkristalliseren van je eigen weg - die een universele Weg is: je belooft je best
te doen eerlijk te zijn, niet zomaar te koersen op wat prettig voelt, oog te krijgen voor wetmatigheden, etc.
Alles luistert nauw, elk moment is betekenisvol, alles is oefening, leermateriaal, bewustwording.

Dit is geen gemakkelijk traject, het gaat in eerste instantie niet zomaar vanzelf. De inzet van al je kwaliteit
(moed, oprechtheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, etc.) is vereist. Er wordt geen tastbaar voordeel
beloofd, geen winst, geen status, geen doel, geen bezit, geen meerwaarde, geen betekenis, geen
identiteit, geen invulling, geen zingeving, geen plezier. In feite kies je ervoor bewust te "verdwijnen", en
alleen maar ruimte te geven aan het leven zelf, in al haar diepgang, verfijning en raadselachtigheid.



Alleen al de verschuiving van gezag dat hiermee gepaard gaat - de kleinheid van het geconstrueerde ego
wordt ingeruild voor de grootsheid en natuurlijkheid van leven van binnenuit (innerlijkheid, stilte, "leegte") -
kan heel confronterend zijn, zeker in de concrete praktijk van niets-doen (zitten).

Daarnaast is het een traject dat, net als het leven zelf, niet zonder risico's is. Op de eerste plaats moet je
goed gemotiveerd zijn om jezelf te onderzoeken, dat wil zeggen, aardig helder hebben waar het om gaat
en wat je werkelijk belangrijk vindt. Onderscheid maken bijvoorbeeld tussen therapie en spiritualiteit, of
tussen leven en werken, zal je helpen om directer en stabieler te koersen, evenwichtiger te deinen.

Bovendien is er het risico - juist omdat het hierbij gaat om zo wezenlijke kwaliteit en grote krachten - dat
het proces gecorrumpeerd wordt door subtiel egoïsme, met andere woorden, dat "spiritualiteit" (of de Weg,
of leegte, liefde, waarheid, God) persoonlijke doeleinden gaat dienen. De voorbeelden zijn legio, in alle
spirituele tradities, ook in Zen: leraren die onbetrouwbaar blijken (agressie propageren, leerlingen
manipuleren), instituten die eigen doelen scheppen (machtsstreven), onderricht dat tot dogma wordt
(papagaai gedrag), rituelen (Dharma overdracht) die wereldlijke functies vervullen (job management).

Maar dit is geen uitzichtloze situatie en natuurlijk geen argument om af te zien van oefenen. Immers, al dit
soort vervormingen beginnen bij individuen dat erin meegaan en het mede mogelijk maken, dus bij onszelf.
Daarom luistert de Weg zo nauw: het gaat echt om Bewust zijn, dat wil zeggen, goed zien wat er gebeurt,
voelen wat de bedoeling is elk moment. Onze karmische neigingen kunnen heel subtiel ondermijnend
uitwaaieren en ons persoonlijk hachje neigt gewoontegetrouw naar bevestiging, identiteit en houvast.

Het oefenproces kan daarom gebaat zijn bij een aantal basale principes die kunnen helpen voorkomen
dat we ongewild op zijsporen belanden:

§ oefenen is wezenlijk een innerlijke, anonieme aangelegenheid
§ instituten en middelen zijn er slechts om oefening te stimuleren
§ oefenen heeft niets te maken met broodwinning of andere doelen
§ de Weg is een universeel, niet-particulier traject dat allen bewandelen
§ oefenen is expressie van je ware aard, niet iets om te bereiken
§ je oefent uit een diep besef, uit waarheidsliefde (bodhicitta)
§ verbetering van de persoonlijkheid is geen doel maar gevolg
§ zelfs familieleden zijn primair mens en dan pas persoon
§ ware leraren zijn helpers (goede, oprechte vrienden)
§ waarheid is waarheid, uit welke hoek die ook komt
§ niet Zen (of Boeddhisme) is het doel, maar jij zelf
§ leren is je blijvend openen en verfijnen in het leven
§ aangenaam of onaangenaam is geen criterium
§ niet indruk maken (beoordeling) maar uitdrukking geven
§ van verward denken via helder denken tot niet denken
§ de juiste intentie is belangrijker dan speciale belevingen
§ onvoorwaardelijkheid is een natuurlijk verbonden zijn
§ niets doen mag - niets nodig hebben is mogelijk
§ waarheid is geen object, maar werkt altijd hier en nu

De tijd dat waarheden als voorschriften of als morele maatstaven
dienden te worden nageleefd, ligt gelukkig achter ons. We zijn
mondiger en bewuster geworden, hebben geleerd dat wijsheid
niet afgedwongen kan worden en dat ieder mens zich ertoe
uitgenodigd moet voelen, op grond van eigen ervaring en inzcht.

We zijn wellicht voldoende gerijpt om te kunnen vertrouwen op
de levende waarheid die wij van harte zijn. De inherente
kwaliteiten ervan (helderheid, integriteit, onbevangenheid,
voeling) worden elk moment spontaan en rechtstreeks
belichaamd, van binnenuit: "Er is geen zelf".

Werkzame kracht zijn we, zonder enige bemiddeling.
Dat is hoe we zitten en leven: onbemiddeld.
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ORGANISATORISCH
ZOMERSCHOOL

De afgelopen zomerschool was intensief, sfeervol, leerzaam. Er waren 10 deelnemers die gedurende drie
dagen een pittig rooster volgden. Hun bevindingen kun je lezen op de internetsite www.prajna.nl. Kies de
link FORUM en ga naar SESSHIN.

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. Inlognaam of wachtwoord vergeten: het secretariaat biedt hulp.

NIEUWE ZENDO
Er lopen momenteel drie lijnen in onze zoektocht naar een geschikte, permanente oefenlocatie:
1. Door de Enci is een prijs aangegeven voor het gebruik van ruimte; hier wordt nog naar gekeken.
2. Aikidoschool Tendo is middels haar netwerk ook op zoek naar een geschikte ruimte; we zullen moeten

kijken hoe dit gezamenlijk traject vorm kan vinden naarmate het concreter wordt.
3. De bestaande zendo in Cadier en Keer blijven benutten, indien mogelijk; er is nog geen duidelijkheid

gekomen vanuit het stichtingsbestuur van COV.

KENNISMAKINGSCURSUS
Praktijk De Ruimte in Sittard organiseert van vrijdag 5 september t/m vrijdag 17 oktober (niet op 12
september) een kennismakingscursus Zen beoefening o.l.v. Ad van Dun. De cursus bestaat uit een mini-
workshop en 5 vervolgavonden, steeds op vrijdagavond vanaf 19:30 uur. De deelnameprijs voor de
workshop bedraagt € 10,-, voor de vervolgcursus € 30,-. Adres: Brandstraat 30, Einighausen-Sittard.
Verdere informatie en aanmelding: 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

STUDIEAVOND
In tegenstelling tot wat in de laatste nieuwsbrief vermeld werd zal de studieavond voorlopig geen doorgang
vinden. De coördinator is momenteel niet in de gelegenheid om hieraan verder structuur en invulling te
geven. Het is echter de bedoeling de studieavond in de toekomst voort te zetten, niet alleen omdat het een
inhoudelijk belangrijk aspect betreft, maar ook omdat de geregelde bezoekers er veel waarde aan hechten.
Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit laten weten.
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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

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 Maastricht. In de toekomst zal er een training in
de avonduren bijkomen. Tot het einde van dit jaar zal men echter vroeg uit de veren moeten om deze
training niet te willen missen. 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 maandelijkse
bijdrage van € 45,- kun je zo gebruikmaken van de volledige programma's van zowel Prajna als Tendo.
Meer informatie: www.inai.nl (Innerlijk Aikido) en www.aikido-renmei.nl/tendo (Aikidoschool Tendo).

CURSUS HOVO
Komend seizoen verzorgt Ad een cursus voor HOVO-Limburg (Hoger Onderwijs Voor Ouderen, 30+),
getiteld WIJSHEIDSVISIE EN PRAKTIJK. 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 zowel in Maastricht (op maandagavonden) als in Sittard (op dinsdagavonden) gegeven.
Informatiebrochure en/of aanmelding: HOVO-Limburg, 043-3466628. Internet: www.hovolimburg.nl

SERVICES
Om het oefenen te ondersteunen zijn er een aantal praktische zaken die je kunnen helpen. Zo zijn er de
kussens en bankjes voor het zitten, of literatuur voor inspiratie en informatie. Als organisatie willen we de
mogelijkheden benutten om hierin een bijdrage leveren.
§ in de zendo bestaat gelegenheid tot het (bij)vullen van (zelfgemaakte) kussens met boekweitkaf
§ de volgende boeken en publicaties kunnen met een korting worden verkregen:

Titel Schrijver Bestellen Prijs
De ingewijde Cyril Scott In zendo verkrijgbaar € 5,00

Stamboom van Zen onderricht Ad van Dun In zendo verkrijgbaar € 7,00

Bronkracht Ad van Dun In zendo verkrijgbaar € 7,00

De Basale mens Ad van Dun In zendo verkrijgbaar € 7,00

Vruchtbare leegte Leighton, Taigen Dan Secretriaat tel. 3623011 € 14,30

Zen-begin Suzuki, Shunryu Secretriaat tel. 3623011 € 14,80

Zitten, de praktijk van Zen Tydeman, Nico Secretriaat tel. 3623011 € 12,15

Zen-zin, zen-onzin Reps, Paul Secretriaat tel. 3623011 € 12,05

De lege spiegel Wetering, Jan-Willem van de Secretriaat tel. 3623011 € 13,41

Niets bijzonders Beck, Charlotte Joko Secretriaat tel. 3623011 € 14,40

De oorsprong van Zen Bodhidharma (Red Pine, ed.) Secretriaat tel. 3623011 € 11,25

De poort van Zen Cleary, Thomas Secretriaat tel. 3623011 € 8,95

Vermelde prijzen zijn inclusief 10% korting. Boeken worden via het secretariaat betrokken bij boekhandel
La Nouvel' Vie. Desgewenst kunnen bestellingen worden toegezonden, portokosten komen er dan bij.

TENSLOTTE
Ad zoekt voor twee personen een eenvoudige woonplek (te huur) ergens in de groene omstreken van
Maastricht. Twee leefruimtes, keuken en douche/bad/toilet-gelegenheid is voldoende (tuintje mag ook).

Het bestuur
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