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ZEN IS HET LEVEN

Niet Zen schenkt verlichting, maar het Leven schenkt verlichting.

Zen beoefening lijkt voor buitenstaanders - en stervelingen neigen al snel tot buitenstaanderschap - een
moeilijk, streng en geïsoleerd gebeuren dat zich richt op het realiseren van een speciaal effect: verlichting.
Wat men zich hierbij voorstelt is moeilijk te zeggen: een gevoel van bevrijding, een bijzondere ervaring van
vervoering, eenwording, het ontvangen van kracht, genade, openbaring...

Dergelijke gewaarwordingen kunnen zich inderdaad voordoen, maar er zijn twee bedenkingen: ten
eerste zijn ze niet exclusief voorbehouden aan Zen en komen voor op allerlei momenten van intens leven;
en ten tweede zijn ze van tijdelijke aard en daarom geen basis voor kwaliteit van leven.

Laten we eens wat beter kijken naar het begrip “verlichting”. In wezenlijke zin verwijst de term naar
blijvende transformatie, d.w.z. naar een levenskwaliteit die uit zichzelf betrouwbaar en vanzelfsprekend is,
dus geen aanleiding geeft tot twijfel en vervreemding. In het Boeddhisme vormt Boeddha’s verlichting een
klassiek voorbeeld. Zijn zoektocht vanuit de verwarring van allerlei conditioneringen (karma), dobberend
op de zee van samsara, maakte hem uiteindelijk bewust van de achterliggende wetmatigheid ervan (de
Dharma) en schonk hem de blijvende vrede (nirvana) van opgeloste behoeftigheid.

Al deze ingrediënten - zoeken, verward zijn, bewustwording, oplossing en gemoedsrust - zijn
natuurlijke bestanddelen van menselijk leven: we zijn gericht op geluk, en al onze betekenisgeving staat
elk moment in dienst van gelukkig zijn. Zen beoefening is niets anders dan deze waarheid honoreren.

Niet Zen nodigt uit tot aandacht, maar het Leven nodigt uit tot aandacht.

Er zijn vele vormen van geluksbeleving: van oppervlakkig, vluchtig en ruw tot diepgaand, duurzaam en
verfijnd. We worden bezield door talloze doelen die allemaal geluk beloven: een creatieve job, een leuke
ontmoeting, een spannende reis, een nieuwe woonplek, een kleurrijke cursus, mooie kleding, etc.

Om te voorkomen dat onze energie te zeer gefragmenteerd wordt door al die aantrekkelijkheden -
en door het bestrijden van alle onaantrekkelijkheden en hinderpalen onderweg - maken we vanzelf
onderscheid tussen diverse soorten doelen: bijkomstige en substantiële. Verwezenlijking van de eerste
vinden we wel aardig, verwezenlijking van de laatste schenkt ons diepe, zingevende voldoening.

Op deze manier nodigt het leven al vanzelf uit tot een bewust gebruik maken van alle motieven, tot
een zorgvuldig navoelen ervan en een helder zicht op jezelf. Wie dan ervaart dat je niet zo eenvoudig
toekomt aan het vaststellen van je meest wezenlijke doel, je meest onmisbare kwaliteit, die zal vanzelf tijd
en ruimte willen nemen voor zelfonderzoek, zelfkennis.

In essentie is dit wat Zen beoefening behelst: tijd en ruimte nemen om onvoorwaardelijk - dus
letterlijk zonder extra condities zoals werk, relatie, hobby, afleiding - jezelf te kunnen zijn. De hierdoor
ontdekte kwaliteit gaat fungeren als basis van je dagelijks leven.

Niet Zen is onvoorwaardelijk, maar het Leven is onvoorwaardelijk.

Zelfonderzoek (of met een vaak misverstaan woord: meditatie) schenkt je dus de gelegenheid om te
ontdekken wat jou als mens het meest dierbaar en eigen is: je ware aard. Zen noemt die ware aard onze
boeddhanatuur, omdat onze menselijke natuur in de kern boeddhaschap herbergt, d.w.z. wijsheid,
echtheid, mededogen, gemak, vreugde, etc.

De Grote Weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeur kent.
Vrij van afkeer en verlangen, verschijnt de Weg helder en duidelijk.

Maar zelfs het geringste onderscheid werpt hemel en aarde ver uiteen.
Wil je de waarheid zuiver zien, laat meningen dan voor wat ze zijn.
Vasthouden aan graag en niet graag is de kwaal van de geest.



Zen leraar Sengcan (± 600 n.C.) geeft in zijn bekende gedicht Vertrouwen in Bewustzijn aan, dat ál het
oordelen en onderscheid - waardoor wij aanvankelijk de noodzakelijke doelgerichtheid kunnen aanbrengen
in de chaos van innerlijke en uiterlijke signalen - uiteindelijk ook losgelaten moet worden om te kunnen
versmelten met het leven zelf en alle kleinheid en vervreemding op te lossen.

We komen een aardig eindje via het traject van voorwaarden (conditionering) waarmee we ons
leven plaveien. Maar er komt een punt waarop dit teveel gaat voelen als een constructie, een gesloten
circuit en een vrij beperkte onderneming die per saldo gaat vervelen. Ons hart gaat opspelen: “Hoe staat
het met werkelijke vrijheid, echtheid, overgave, diepgang, hartelijkheid?”

Dat is het moment waarop je wordt uitgenodigd een concrete plaats te geven aan een innerlijke
oriëntatie die op geen enkele manier aan voorwaarden is gebonden. Dus niet langer te koersen op wat je
zintuigen je vertellen, of wat je geschiedenis wel niet allemaal inhoudt, of op welke vaardigheden en
relaties je hebt leren vertrouwen. Ons hart, het Leven zelf dus, reikt ons elk moment haar inherente
kwaliteiten aan; ze zijn steeds beschikbaar - we hoeven ze alleen maar op de juiste manier te gebruiken.

Niet Zen leidt tot beoefening, maar het Leven leidt tot beoefening.

Conditionering maakt ons klein, afhankelijk, behoeftig. Het verschaft ons een heel arsenaal aan excuses
om onze karmische identiteit te legitimeren. We worden met een zekere dosis conditionering (karma dus)
geboren, maar we hoeven er niet mee te sterven. Eén van Boeddha’s 4 edele waarheden luidt niet voor
niets: we kunnen de oorzaken van ons lijden (lees: egoïsme) oplossen. De Weg bewandelen is een keuze,
want wat karma in elk geval niét betekent is machteloos voorbestemd zijn om te dolen.

Wens je kwaliteit van leven, dan zul je zo bewust mogelijk opereren. Je ontdekt al vlug, zoals
hierboven aangegeven, hoe subtiel je gehecht bent: aan voorkeuren, neigingen, beelden, overtuigingen,
trauma’s zelfs. Op dat punt aangekomen sta je voor de keuze om je neer te leggen bij je conditioneringen
en te proberen “de werkelijkheid” naar je hand te zetten, of om te vertrouwen op je hartspotentieel en je te
oriënteren vanuit innerlijke werkelijkheid om je zo te bevrijden van alle kinderlijke gehechtheden.

Vrij worden, volwassen worden, liefdevol en wijs leven, dat alles vraagt om beoefening. Zo ontwaakt
geleidelijk onze ware menselijkheid en wordt het hartsjuweel geslepen tot een stralende diamant.

Niet Zen overwint de dood, maar het Leven overwint de dood.
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ORGANISATORISCH

NIEUW JAAR

Bij deze allen een hartelijke nieuwjaarsgroet en een heel zinvolle, inspirerende en vruchtbare bewandeling
van de Weg toegewenst.

WINTERSCHOOL

De winterschool is alweer achter de rug. Deze 5 dagen vlak voor kerst hebben de deelnemers als zinvol
ervaren. Reacties zijn te lezen op de website. Ga hiervoor naar www.prajna.nl en kies Open Forum.

OPEN FORUM OP WEBSITE

Per 1 januari is het forum van de Prajna website toegankelijk gemaakt voor alle bezoekers. Je hoeft niet
meer in te loggen om de teksten en foto's te bekijken. De link-naam is daarom gewijzigd in Open Forum.

ROOSTERWIJZIGING

Zoals al eerder werd aangekondigd verandert met ingang van dit nieuwe jaar het trainingsrooster.
Alle lessen starten weer met ingang van 4 januari.

Zen
Ad verzorgt op de woensdagavond een training innerlijk aikido; de zen basistraining is daarom per januari
verschoven naar de dinsdagavond.

Aikido
Aan de zaterdagochtend training wordt een tweede oefengelegenheid toegevoegd, nl. de woensdagavond
van 19:30 tot 21:30 uur. Nota bene: ook de locatie (dojo adres) is gewijzigd: Wijckergrachtstraat 30.
Zie verder: www.inai.nl (Innerlijk Aikido).

STUDIEAVOND

Op maandag 12 januari start de studieavond. Deze wordt eens per twee weken verzorgd op de
maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Informatie hierover is bij Hub Spronck te krijgen.

http://www.prajna.nl
http://www.inai.nl


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

LEZINGEN

Overzicht van de geplande data van lezingen in boekhandel La Nouvel’ Vie (043-3215703):
· 30 januari en 13 februari 2004: Lezing “De Dharma van leegte”
· 26 maart 2004: Lezing “De Dharma van verbondenheid”
· 23 april 2004 komt te vervallen!

Zie voor meer informatie het podium op de Prajna website.

CURSUS HOVO

De cursus “Wijsheidspraktijk” start op 16/02 en wordt in het weekend van 2/4 april 2004 afgerond met een
retraite in de Eifel. Informatie / inschrijving: HOVO-Limburg, 043-3466628. Internet: www.hovolimburg.nl

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

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

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

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

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

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

Het bestuur

http://www.hovolimburg.nl

