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D IRECTE D IEPGANG
Als persoontje in deze wereld lijken we ons te bevinden tussen twee vuren: biologie en spiritualiteit.
Afhankelijk van welk vuur ons het meest nabij is, voelen we ons ofwel een behoeftige vleesvracht die een
troosteloos tijdspad aflegt, ofwel een wonderlijk vitaal krachtveld dat zich van binnenuit met alles verbindt.

We zijn één wezen, één entiteit. Maar gewoonlijk ervaren we ons bestaan als een veelsoortige en
gefragmenteerde identiteit. Zolang overdadig zelfbewustzijn, onrust, belangenstrijd, hebzucht, angst etc.
ons parten spelen, is ons leven niet werkelijk vanzelfsprekend, niet stabiel, open, verbonden, beschikbaar,
verfijnd, wijs, mededogend, etc. Werkelijke eenheid schenkt een diepe gemoedsrust en blijvend
vertrouwen dat dagelijks getoetst kan worden door eender welke ervaringen of waarnemingen.

Een mens die zichzelf niet kent, zoekt naar identiteit. We zoeken een juiste manier van omgaan met de
onvoorspelbare krachten van het leven die door beide vuren gesymboliseerd worden. Alle dagelijkse
gerichtheid op geluk (streven naar het aangename en vermijden van het onaangename) is een aftasten
van identificatie: “Wat vind ik waardevol, waarin herken ik mijzelf, waar voel ik me thuis, waarmee kan ik
me verbinden, wat is me diep eigen, wat voelt goed, wat is betrouwbaar?”
Zolang dit dualisme - het ervaren van deze twee zelven: ons kleine, geconditioneerde ik en ons grote,
onvoorwaardelijke ik - niet is opgelost, fluctueren we onophoudelijk tussen enerzijds de dagelijkse strijd om
lijfsbehoud en anderzijds het sluimerend verlangen naar zelfverwerkelijking.

Hoe verenig je de condities van uiterlijke omstandigheden en het potentieel van je eigen innerlijke kwaliteit:
verwarrende indrukken en heldere inzichten, strategie en integriteit, ik en de ander, behoeftigheid en
vervulling, veelheid en eenheid, voorbehoud en hartelijkheid, vluchtig en diepgaand, lichaam en geest,
“vorm en leegte”. Hoe integreer ik die twee kanten van het bestaan?

De oplossing die je kiest hangt af van de grondigheid waarmee je dit wilt aanpakken - met andere
woorden: van de mate waarin je je bewust bent van lijden. Immers, hoe wanhopiger iemand vastzit, hoe
liever hij zich wil bevrijden.

Wie het bovengenoemde dualisme niet ervaart als een probleem dat op existentieel niveau om oplossing
en integratie vraagt, die zal het hoogstens lastig vinden dat de greep af en toe kwijt is of dat er incidentele
“dipjes” optreden. Je zult dan vooral je toevlucht vinden in allerlei compenserende maatregelen ter
voorkoming van ongerief en ter bestendiging van vertier. Je vindt het leven niet echt een grote kwestie en
je schaalt zelfonderzoek vooralsnog in als moeilijk doen. Zelfs remedies als “hier en nu leven”, humor,
meditatie etc. worden dan platte procedures waarbij de identiteit nooit echt op het spel komt te staan.

Iemand wiens innerlijk oog voldoende geopend is, heeft voldoende besef van de Weg - d.w.z. van het
leven als een bewustwordingsproces - om zichzelf primair als voorwerp van onderzoek te zien en niet als
middel tot consumptie. Je zult dan een zeker enthousiasme voelen voor inspirerend materiaal en voor
uitnodigende perspectieven. En belangrijker nog: je zult beseffen dat het leven groter is dan jezelf, en dat
je moet proberen oog te krijgen voor de werkelijkheid (via investeren) in plaats van de werkelijkheid zelf in
te vullen en er een zo aangenaam mogelijke constructie van te maken (om te consumeren).

In wezen zijn er elk moment slechts twee grondhoudingen mogelijk: investeren (deelname) of consumeren
(isolement). De spirituele tradities spreken van ontwaken of dromen. Waarheidsbesef of illusie.

“Buiten bewustzijn bestaat er niets. De groene heuvels die je overal om je heen ziet en de open hemel die
je boven de aarde ziet stralen - geen millimeter ervan bestaat buiten het gewaarzijn dat jij ervan hebt
gevormd!” (Huang Po: In eenheid zijn. Heemstede 1996)
Conditionering maakt ons blind, we wanen ons wijs, vrij, tevreden. Boeddha’s laatste woorden luidden niet
voor niets: “Al het voorwaardelijke is onbestendig. Wees je hiervan bewust en doe je uiterste best.”



Zen beoefening is alles investeren, al je vermogens benutten, met hart en ziel werken aan bewustwording.
Hoe langer je deze Weg volgt, hoe liever je oefent. Er is geen eind aan verfijning, verruiming, verdieping,
verbondenheid. Alles wordt bezield door onvoorwaardelijk werkzame eenheid.

Bewust oefenen begint met het daadwerkelijk verlangen naar en/of geloven in deze onvoorwaardelijke
kwaliteit van leven1. Als je die intentie herkent, zul je vanzelf een juiste houding aannemen op je zoektocht:
open, leergierig, bescheiden en betrokken. Zonder de filter van een verwarde of twijfelende of eigenwijze
geest kan alle materiaal dat jou wordt aangereikt heel direct en diepgaand werken.

Wie wijs wil worden, bezit de eerlijkheid om de bestaande behoeftigheid, blindheid en vervorming in
zichzelf te erkennen. Wie transformatie wenst, heeft de moed om zichzelf op het spel te zetten, diep
vertrouwend op de waarheid van je eigen aard.

Maak regelmatig - bij voorkeur elke ochtend - tijd en ruimte voor oprechte oefening: in anonimiteit en stilte.
Vestig een goede houding (fysiek, energetisch en mentaal) in drie stappen, overeenkomstige onze
drievoudige gelaagdheid - lichaam, adem en geest.

Lichaam
Ga zitten, recht en ontspannen. Een horizontaal draagvlak (driehoek van

knieën en stuit) staat voor ontspanning en overgave. Je verticaliteit (van
stuit tot en met kruin) staat voor zelfstandigheid, precisie, stevigte. Geef
afrondend voldoende aandacht aan de details van je lichaamshouding:
hoofd (kruin omhoog, kin in) en handen (voor je centrum, expressie van
eenheid).

Adem
Als de fysieke behuizing van binnenuit goed voelt - krachtig en ontspannen
- dan kan alle energie daar vrijelijk doorheen werken. Je voelt de deining
van het ademen in je buik, een zwellend inademen en een omlaag
zakkend, zich verspreidend uitademen.
Vooral de uitademing is belangrijk: alle cellen worden doorstroomd en
gevoed; het ademveld dat jij bent verspreidt en verbindt zich, grenzeloos verfijnend.

Het kan helpen om ruggelings te leunen in de branding van de schepping. In het onderricht wordt
gesproken van de oceaan van energie (buik), oceaan van mededogen, oceaan van wijsheid. Laat deze
oceaan jou met haar ademing doorspoelen, de uitademende vloed, de inademende eb.

Geest
Als laatste, meest verfijnde kwaliteit, laat je vanuit je buik dóór de adem en dóór het lichaam heen ruim en
licht aandacht heersen: grenzeloze ruimte van gewaarzijn, leegte, eenheid.

Wetend dat denken en aandacht schenken twee zeer verschillende staten zijn, en om te voorkomen dat de
aandacht versplinterd raakt door de veelheid van signalen (gedachten, gevoelens, waarnemingen, etc.),
kies je één oefenvorm waaraan je je met hart en ziel wijdt. Dat kan zijn het tellen van de adem (elke
uitademing tellen van een tot en met tien), het volgen van de adem (zorgvuldig de beweging voelend van
herkomst tot en met oplossing) of het luisteren naar de adem (in de vorm van een mantra of koan).

Oefenen is niets nodig hebben. Dus ook niets willen bereiken. Zit zonder enig tijdsbesef. Oefenen is
simpelweg een gelegenheid om direkt en diepgaand uitdrukking te geven aan wat we werkelijk zijn.

Dat kan even wennen zijn - zonder beweging, zonder functionaliteit of doel. Maar zie dat als afkicken van
alle conditionering (karma). Het is wennen aan de realiteit van vrede, van zelfstandigheid, van helderheid.
We hebben weinig gelegenheid gehad thuis te zijn in onszelf, weinig oog kunnen krijgen voor ons innerlijk
potentieel, zijn nooit vertrouwd geraakt met ons eigen boeddhaschap, onze goddelijke aard, onze diepe
menselijkheid - geef het maar de naam die jou bevalt.

Hoe dan ook, eerlijk zelfonderzoek leidt tot zelfkennis. Er groeit een steeds sterker besef van innerlijke
wetmatigheid die in en door ons (lichaam, adem en geest) werkzaam is.

Verbijsterend of vertrouwenwekkend?
“Wie de Leegte werkelijk kent, verschilt er niet van.”

ad

1
In de Boeddhistische traditie verwijst de term bodhichitta (verlichtingsbesef) naar deze kwaliteit, als grondmotief van alle leren.



ORGANISATORISCH

KENNISMAKINGSCURSUS
Van 12 april t/m 28 juni organiseert Prajna gedurende 10 maandagen van 19:30-21:30 uur een
kennismakingscursus:

· gelegenheid voor persoonlijke bezinning en zelfonderzoek
· zicht op de achtergronden van boeddhisme en Zen
· proeven van de oefenpraktijk (meditatie)
· kennismaken met diverse oefeningen (lichaam, adem, etc.)
· werken in een sfeervolle en authentieke ruimte

De deelnameprijs voor de hele cursus bedraagt € 65,- p.p. Meer informatie: Ad van Dun, 043-3438426.

PRAJNA ZOEKT EEN NIEUWE ZENDO
Zoals bekend verlaten we onze huidige locatie uiterlijk per 1 oktober a.s. We zoeken daarom een
geschikte (of geschikt te maken) oefenplek:

· een permanente ruimte
voor zenmeditatie

· een oppervlakte van minimaal
100 vierkante meter

· een maximale huurprijs van
€ 200 per maand

· niet verder dan ca. 5 km
in de omtrek van Maastricht

Zen Centrum Prajna kent geen commerciële doelstelling.
Daarom zijn wij in onze zoektocht aangewezen op de actieve medewerking en inbreng van leden en
belangstellenden die voor dit doel een ruimte (zolder, kelder, schuur, etc.) beschikbaar willen stellen.
Ben jij of ken jij een mecenas, een goede ziel, een sympathisant, een verlichte medeburger, een spirituele
zoeker, een betrokken mens, een grootmoedige vriend of vriendin, een enthousiaste tochtgenoot?
Jouw hulp bij het faciliteren van een sfeervolle, inspirerende oefenplek wordt in diepe dank aanvaard.

ZOMERSCHOOL
Uit de geretourneerde formulieren is als meest geschikte datum voor de komende zomerschool (sesshin)
naar voren gekomen: van woensdag 4 t/m zondag 8 augustus. Wil je deelnemen aan deze vijfdaagse
intensieve training, geef dat dan door aan Friso Gubbels: 043-3623011.

LEZING OVER ZEN
De laatste uit een reeks van 4 lezingen in boekhandel La Nouvel’ Vie (043-3215703) vindt plaats op
26 maart en is getiteld “De Dharma van verbondenheid”. Meer informatie: http://www.prajna.nl/podium
Vooraf telefonisch reserveren a.u.b. in verband met beperkt aantal plaatsen.

RETRAITE IN DE EIFEL
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de
retraite met Ad van Dun die HOVO Limburg
organiseert van vrijdag 2 april t/m zondag 4 april.
Uitgebreide informatie vind je op
www.hovolimburg.nl/programma/retraites/eifel.htm

Deelname aan deze retraite staat ook voor niet-
cursisten open. Meld je vanwege reservering zo
snel mogelijk aan via HOVO-Limburg, 043-3466628,
of via email info@hovolimburg.nl.

http://www.prajna.nl/podium
http://www.hovolimburg.nl/programma/retraites/eifel.htm
mailto:info@hovolimburg.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

PRAJNA ONTMOETINGSDAG
Uitnodiging aan alle deelnemers: reserveer alvast zondag 25 april (10 - 13 uur), een speciale gelegenheid
om elkaar te ontmoeten, te oefenen en gezamenlijk te overleggen over de gevolgde en te volgen koers.

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
Zen Centrum Prajna ziet het als een van haar taken kernachtig bij te dragen aan een harmonische
samenleving. Spiritualiteit wil niet zeggen je terugtrekken uit de wereld (al kan dat tijdelijk vruchtbaar zijn),
maar liefdevol en wijs omgaan met dit stoffelijk bestaan. De ervaring leert dat Zen beoefening een
efficiënte manier is om waardenbesef te bevorderen: kinderlijke afhankelijkheid, oppervlakkig moraliseren
en kortstondig eigenbelang worden vervangen door verantwoorde authenticiteit, wijs mededogen en
duurzaam samenwerken.

In de toekomst willen wij ons inzetten om de maatschappelijke relevantie van Zen beoefening ook
naar buiten toe zo concreet mogelijk herkenbaar te maken.

STUDIEAVOND
De data voor de komende studieavonden, steeds op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur, zijn:
22 maart; 5 april; 3 mei; 7 juni. Verdere informatie verstrekt Hub Spronck, tel. 043-3610994.

SYMPATHISANTEN
Oprechte dank gaat naar hen die Prajna vrijwillig ondersteunen, hetzij via immateriële belangstelling, hetzij
via incidentele giften of structurele bijdragen. Het is hartverwarmend te weten dat de Dharma niet alleen
middels expliciete beoefening, maar ook op een bescheiden, haast anonieme manier wordt gewaardeerd
door veel mensen. Wijsheid en mededogen heeft tenslotte geen voorgeschreven vorm nodig.

Vrijgevigheid is één van de zes paramita (bodhisattva kwaliteiten) en wordt van oudsher beschouwd
als een geschikte methode voor niet-beoefenaars om hun betrokkenheid bij de Weg tot uitdrukking te
brengen. Door materiële ondersteuning te bieden aan de (bewust onbemiddelde) beoefenaars draagt men
bij aan de ontwikkeling en integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven.

Als je ervoor voelt om je betrokkenheid bij Zen beoefening of bij de Boeddha-dharma in het
algemeen te intensiveren, neem dan contact op met het secretariaat om gezamenlijk te overleggen over
de meest passende vorm: 043-3623011 (Friso Gubbels).

Met name jouw hulp bij het vinden van een nieuwe oefenruimte (zendo) is nu zeer welkom.

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

Het bestuur

Titel Schrijver Prijs Titel Schrijver Prijs
Zen-begin Shunryu Suzuki € 14,80 De Grote Kwestie Ad van Dun € 7,00

Vruchtbare leegte Taigen Dan Leighton € 14,30 Bronkracht Ad van Dun € 7,00

Zitten, de praktijk van Zen Nico Tydeman € 12,15 De Basale mens Ad van Dun € 7,00

Zen-zin, zen-onzin Reps, Paul € 12,05

De lege spiegel Wetering, Jan-Willem van de € 13,41

Niets bijzonders Beck, Charlotte Joko € 14,40

De oorsprong van Zen Bodhidharma (Red Pine, ed.) € 11,25
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De poort van Zen Cleary, Thomas € 8,95
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De ingewijde Cyril Scott € 5,00


