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HET E INDE VAN DE WEG
In Thomas Byrom's prachtige vertaling van Boeddha's Dhammapadda is het volgende citaat te vinden:
"De Weg leidt naar het einde van de Weg." Daaraan moest ik denken toen iemand tijdens een bijeenkomst
opmerkte: "Is het doel van Zen niet juist doelloosheid?". Vaak volgt zo'n opmerking na een of andere
uiteenzetting over de zin van het je inspannen, of over motivatie en verheldering van visie, etc. Allemaal
"doelgericht" materiaal, dat al snel een gevoel van zwaarte, tijdstraject en processen oproept, en dus de
vraag: hoe staat het met eenvoud, ontspanning, gemak, vervulling hier en nu - doelloosheid dus?

Het is niet zo gemakkelijk om in te zien dat beide aspecten - inspanning en ontspanning - hun plek hebben
(zolang er van dualisme sprake is), en dat alle zinvolle doelgerichtheid en functionaliteit opereert op basis
van wezenlijke doelloosheid, leegte, onthechting, niks nodig hebben. Traditioneler geformuleerd, en in de
geest van Zen leraar Shunryu Suzuki: eerst moeten we ons inspannen om "vorm is leegte" te realiseren,
dan pas kunnen we op een ontspannen manier "leegte is vorm" begrijpen en hanteren.

Het is inderdaad een verleidelijke en dus voor de hand liggende vraag: waarom zou je je onnodig
inspannen, is het niet voldoende om hier en nu alles te vergeten en gewoon te genieten van (of te lijden
aan) wat het leven ons voorschotelt? Jazeker, maar daar ligt juist het probleem: zijn we daartoe
daadwerkelijk in staat? Kun je werkelijk belangeloos en onbekommerd elk moment blanco aangaan,
zonder behoeftigheid? Heerst er werkelijk duurzame vrede in je hart, en open voeling, helder zicht?

Bewustwording heeft alles te maken met eerlijk en integraal kijken naar jezelf. Doe je dat niet, dan slaap je
verder en droom je je identiteit bijeen. Wie wakker wil worden, inzicht wil krijgen in de achterliggende
wetmatigheden en toe wil komen aan zijn/haar diepste menselijke vermogens (liefde, gemak, vertrouwen,
voeling, kracht, etc.), die zal blij zijn als het besef daagt: ik maak me van alles wijs, neem van alles voor
lief. Je gaat jezelf en je oude waarden en patronen anders bekijken, kritischer, wakkerder, met meer ruimte
en lichtheid, niet meer zo bevangen door allerlei belangen. Geleidelijk verliest je repertoire aan
indrukwekkendheden zijn glans, en daagt er in de plaats daarvan iets van vruchtbare schaamte.

Als je oprecht constateert dat je leven niet echt vanzelfsprekend vervuld is, en dat je onderhevig bent aan
allerlei vormen van conditionering (karma), maar tegelijkertijd een authentiek verlangen voelt om een
grondige, onvoorwaardelijke kwaliteit van leven wél te realiseren, dan zul je consequent moeten zijn en
zeggen: er valt nog wat te leren. Want alle weetjes en rationalisaties blijken niet in staat mijn blindheid en
afhankelijkheid (egoïsme) op te lossen. De conclusie luidt dan dus: er is nog een doel. En als je dat doel
doelloosheid wilt noemen, prima.

Nu wordt het interessant, want de onderliggende vraag luidt naturlijk: hoe realiseer ik dat doel? Pas als je
op dit punt bent gekomen, met een zekere existentiële urgentie en gemotiveerd op basis van persoonlijke
ervaring, dán pas krijgt doelloosheid zijn functie en betekenis. Want zodra je serieus werk gaat maken van
de Weg en begint met oefenen, wordt doelloosheid een vast referentiepunt op de achtergrond, een
noodzakelijke toetssteen voor onze hele houding, intentie en expressie. Immers, er valt wezenlijk niks te
bereiken: "Er is slechts deze ene werkelijkheid, hij hoeft niet nóg eens verwerkelijkt of bereikt te worden."
Elk streven naar bevestiging is stranden in corruptie: je verergert de kwaal, verstevigt het ego, verzwaart
de constructie, bestendigt de illusie - terwijl we juist vrij, authentiek en spontaan willen functioneren.

Om de term doelloosheid op de juiste manier te kunnen waarderen, werkt het misschien verhelderend om
enkele soorten doelloosheid te onderscheiden:

§ machteloze doelloosheid
je ziet geen perspectief of samenhang, ervaart geen zingeving, weinig bezieling



Het wezenlijke is leegte.
Al het andere:
willekeur.

Leegte maakt liefde vredig.
Al het andere:
een ziekte.

In deze wereld van illusie
is leegte
wat jouw ziel verlangt.
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§ consumptieve doelloosheid
je wordt geboeid door zintuiglijkheid, er is geen dieper doel, leven is biologie

§ pretentieuze doelloosheid
je ervaart geen engagement, voelt je niet opgenomen in één geheel, predikt "leegte"

§ vervulde doelloosheid
je wordt gedragen en gericht van binnenuit, alles is welkom, je bent beschikbaar

We neigen snel naar misverstand, willen snel klaar zijn - maar zo eenvoudig realiseer je echte wijsheid en
liefde niet: je moet bereid zijn ervoor te sterven, letterlijk. Bovendien, alle menselijke lijden moet goed
begrepen worden teneinde in staat te zijn de oorzaken ervan daadwerkelijk te helpen oplossen. Wat heb je
aan enkele vluchtige rationalisaties of instantoplossingen? Uiteindelijk gaat het erom de subtielste werking
van karma te ontkrachten, jezelf en anderen te bevrijden van karmische verwikkelingen. Bodhidharma
heeft het in dit verband over een drievoudige vergiftiging: waan, woede en wens.

Om te beginnen moeten we, na eerlijk te zijn geworden, bescheiden worden, werkelijk leergierig en
ontvankelijk - niet gericht op het aangename maar op het werkelijke. Niet zelf begrepen willen worden als
een karmisch allegaartje (persoonlijkheid), maar willen begrijpen hoe het leven wezenlijk werkt
(menselijkheid). De Weg wilen leren kennen, de ermee samenhangende wetmatigheden ontdekken,
waarheidsliefde voelen, en een natuurlijke waardering ervaren voor gelijkgericht gezelschap in de vorm
van leraren, medezoekers, boeken, etc. Bovendien de verbinding met het dagelijks leven realiseren: de
hectiek van werken, de complexiteit van relaties, de onbestemdheid van lichaam en zintuigen, etc.

Wie heeft het, in het licht van een dergelijke intensiteit van leven, nog over doelloosheid? Alles wat zich
aandient is nu voertuig voor oefening, alles vraagt aandacht, nodigt uit tot deelname, betrokkenheid, oog
hebben voor achtergrond en herkomst, oog voor de bedoeling van wat er gebeurt. Het leven is één groot
doel, heeft zijn uiterst verfijnde inherente bedoeling - maar waag het niet dit te beoordelen of te verklaren.
Wij zijn slechts levende expressievormen: elk moment veranderende golfjes van immens oceaanwater.

De Weg leidt inderdaad naar het einde van de Weg, maar niet in conventionele zin: niet vooruit gericht
verlopend over een tijdstraject, maar van achteruit, tijdloos beantwoordend aan de inherente geluksintentie
van ons hart. Zen leraar Hongzhi spreekt over oefenen als "het steeds opnieuw zetten van de
achterwaartse stap". De Weg eindigt in zijn Oorsprong, zoals eeuwigheid te vinden is in het moment.

Zazen, het stil zitten (meditatie), is levendige expressie van onze ware aard, een diep verbonden zijn met
werkelijkheid, elke notie van zelf etc. vergetend, levend conform de Dharma, woordloze wijsheid.
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ORGANISATORISCH

WINTERSCHOOL
We willen al voorzichtig beginnen met het regelen van de winterschool. Er is een eerste inventarisatie
gedaan naar het aantal deelnemers en de mogelijke datum. De winterschool zal 5 dagen gaan duren en
zal ergens in de periode tussen half december en half januari plaatsvinden. Tijdige aanmelding is gewenst
zodat we een definitieve datum kunnen vaststellen waarin zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen.
Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat, tel. 043-3623011.

ROOSTERWIJZIGING
Zoals in de vorige Zenoniem al werd aangekondigd zal Ad met ingang van het nieuwe jaar een tweede
wekelijkse les Innerlijk Aikido gaan verzorgen. Als aanvulling op de zaterdagochtend-training moest dit een
avond-training worden. Het was behoorlijk lastig om een geschikte avond te vinden. We moesten rekening
houden met de bestaande Zen trainingen binnen Prajna, de Hovo avonden, de Zen training in Sittard en
de beschikbare avonden binnen aikidoschool Tendo. Uiteindelijk is als meest evenwichtige oplossing
ervoor gekozen om de woensdagavond voor Innerlijk Aikido te gaan reserveren. Dit houdt in:

We hopen van harte dat de regelmatige woensdagavond beoefenaars in staat zijn mee te verhuizen of dat
zij anders via gebruik van de overige trainingsdagen hun oefenschema kunnen herschikken.

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 dus
gebruik maken van de volledige programma's van zowel Prajna als Tendo.
Aikido informatie: www.inai.nl (Innerlijk Aikido).

NIEUWE ZENDO
Het is inmiddels duidelijk dat we in de loop van het volgend jaar uit onze huidige oefenruimte moeten
vertrekken. Het definitieve tijdstip is afhankelijk van de datum van verkoop van de gebouwen.
Aikidoschool Tendo is ook naarstig op zoek naar een andere ruimte en hier loopt een belovende optie.
Zodra er meer concreets bekend is, zal dit meegedeeld worden.

ZEN TRAINING SITTARD
De kennismakingscursus was een zodanig succes dat er een vaste oefenavond zal blijven bestaan in de
Praktijk De Ruimte in de Brandstraat 30, Einighausen-Sittard.
Hiervoor is de vrijdagavond gereserveerd van 19:30 tot 21:30 uur, o.l.v. Ad van Dun.
Mensen die in Sittard oefenen wordt de extra mogelijkheid geboden om op zondag in de zendo in
Maastricht te komen oefenen - met uitzondering van de laatste zondag van de maand (intensieve training).
Meer informatie/aanmelding: Frank Hoffmann, telefoon 046-4516420, mobiel 06-23933626.

LEZINGEN
Ook de lezingen in boekhandel La Nouvel' Vie te Maastricht zijn prima bezocht. Gemeten aan de vraag die
bestaat om een plek te reserveren en de noodzaak tot inlassen van 4 extra lezingen mag men stellen dat
er hier in een duidelijke behoefte om informatie wordt voorzien.

STUDIEAVOND
Coördinator Hub Spronck zal de studieavond weer opnemen en wel met een frequentie van eens per 14
dagen. Als richtdatum is 1 januari 2004 gesteld. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat de mensen
die zich hiervoor hebben aangemeld of nog aanmelden laten weten.

met ingang van 1 januari verhuist de basistraining
van woensdag naar dinsdagavond
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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

CURSUS HOVO
Gedurende het seizoen 2003/2004 verzorgt Ad twee cursussen voor HOVO-Limburg (Hoger Onderwijs
Voor Ouderen, 30+) op de maandagavond in Maastricht: "Wijsheidsvisie" (najaar 2003) en
"Wijsheidspraktijk" (voorjaar 2004), bestaand uit respectievelijk 10 en 6 bijeenkomsten.
In het weekend van 2/4 april 2004 zal de voorjaarscursus worden afgerond met een retraite in de Eifel.
Informatiebrochure / inschrijving: HOVO-Limburg, 043-3466628. Internet: www.hovolimburg.nl

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 (tel. 043-3623011) biedt hulp.

SERVICES
Hieronder vind je een lijst van boeken - allemaal inspirerende aanraders - die via het secretariaat bij
boekhandel La Nouvel' Vie worden betrokken, met daaronder een lijst van beschikbare eigen publicaties.
Vermelde prijzen zijn inclusief 10% korting.

Titel Schrijver Bestellen Prijs

De ingewijde Cyril Scott In de zendo verkrijgbaar € 5,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel Schrijver Bestellen Prijs

De Grote Kwestie -
Stamboom van Zen onderricht

Ad van Dun In de zendo verkrijgbaar € 7,00

Bronkracht -
thematische citatenverzameling

Ad van Dun In de zendo verkrijgbaar € 7,00

De Basale mens -
leven in onvoorwaardelijkheid

Ad van Dun In de zendo verkrijgbaar € 7,00
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