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WEZENL I JK EN L ICHT
De Dharma zegt: “Vorm is leegte, leegte is vorm”. Zo luidt een vaak geciteerde regel uit de Hart soetra,
Boeddha’s wijsheid in een notendop. En een hedendaags leraar als Shunryu Suzuki gebruikt dat inzicht
als hij uitweidt over onze “dubbele natuur” als mens: wij zijn zowel absoluut als relatief, innerlijk en uiterlijk,
boeddha en mens, etc.

De eenheid van beide existentiële kanten zoals die uit de Hart soetra spreekt, is niet zo eenvoudig
te realiseren, al getuigen we er elk ogenblik van. Als sterveling verkeren we namelijk in verwarring: we
gaan uit van de uiterst verwarrende aanname dat we al één zijn: “Natuurlijk, ik ben ik - niet moeilijk doen”.
Intuïtief weten we dat alles samenhangt, maar dat weten is feitelijk niet bij machte om kwaliteit van leven te
schenken. In de wijsheidstraditie zegt men: het lezen van een recept stilt de honger niet. Pas als we ons
lijden, onze gespletenheid en vervreemding erkennen, kunnen we beginnen met het oplossen ervan.

We doen er dan ook goed aan onomwonden en praktisch te erkennen dat we niet weten wie of wat
we eigenlijk zijn en dat je in die situatie beter van twee zelven kunt spreken: een kleine, behoeftige ik van
conditionering (ego) die een vraag stelt, en een grote, vervulde ik van potentieel (boeddhaschap) die het
antwoord belichaamt. Deze (tijdelijke) diagnose of werkhypothese heeft twee verhelderende voordelen: het
legt ons onderhuids verlangen naar zelfkennis en eenheid bloot, en ten tweede zet het ons ertoe aan om
concreet werk te maken van oefening - brood bakken - om zodoende alle honger te stillen.

Zen beoefening speelt zich af binnen deze tweevoudige wetmatigheid van leegte en vorm. Alleen al onze
lichaamshouding tijdens het zitten geeft er blijk van: krachtig (vorm, eigen inspanning, recht, precies) en
ontspannen (leegte, overgave, open, onthecht). Kracht en ontspanning bevruchten elkaar als voortdurend
werkzame, onderling verstrengelde spiralen. Maar dit samenspel van beide vlakken is elk moment en op
alle gebied werkzaam: als beoefenaar van de Weg hanteer je elk moment wezenlijkheid (de verticale
dimensie: eigenheid, leegte) en lichtheid (de horizontale dimensie: wereld, vorm). We oriënteren ons vanuit
een stevig verankerd zijn in onvoorwaardelijkheid, om vanuit dit gevestigd zijn onbezwaard en vrij te
kunnen opereren temidden van de vaak hectische en onophoudelijk veranderende functionaliteit.
Realistisch omgaan met illusies: dat is de toets van het integratieproces dat oefenen behelst.

“Eerst moeten we ‘vorm is leegte’ realiseren voordat we ‘leegte is vorm’ kunnen begrijpen”, zegt
Shunryu Suzuki in een van zijn praatjes. Anders gezegd: eerst moeten we onze verticale kracht wezenlijk
vestigen en centreren, goed ons best doen, het motief in ons hart levendig voelbaar krijgen en zorgvuldig
werken aan aandacht schenken. Dan zal vanzelf het accent verschuiven van een persoontje dat zijn best
moet doen, naar een universum dat ons ademend en bezielend verwelkomt. Daarin kunnen we tenslotte
ontspannen, kunnen we overgave toelaten en kunnen we alle interne en externe verschijningsvormen
lichtjes integreren en het horizontale veld dat we zijn onbevangen opengooien.

Om dit proces met hart en ziel te kunnen aangaan is er slechts één essentiële kwaliteit vereist: oprecht
geloven in jezelf, in waarheid, in onvoorwaardelijkheid. En meteen daaraan gekoppeld: consequent in
praktijk brengen wat je gelooft. Geloven (of vertrouwen) en toepassen - visie en praktijk: de twee pijlers
van het hele proces. Zonder daadwerkelijk geloof in de mogelijkheid om je innerlijk potentieel inderdaad te
verwerkelijken, kom je niet echt op gang, engageer je je nooit echt. En anderzijds, zonder toetsing en
belichaming in de praktijk blijft het alleen maar een mooi verhaal, een van de vele langsdrijvende dromen.

Wellicht klinkt de term geloven wat zwak of associeer je het met iets externs of afstandelijks, alsof je
je best ervoor moet doen - zoals men zich vroeger uit morele gronden verplicht voelde een geloof in God
te belijden. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling en heeft geen zin, omdat het een loze inspanning is.

Geloven in zelfverwerkelijking hangt samen met geloven in gelukkig zijn. We zoeken naar wat ons het
diepste raakt en eigen is, wat ons boeit: we willen gelukkig zijn. Dat interesseert ons, vreugde voelt
uitnodigend, inspirerend. En hoe voller en dieper en duurzamer dat boeien voelt, hoe meer onze
betrokkenheid en interesse groeien. Gelukkig zijn is een intrinsiek motief dat in ieder van ons leeft.

Een spirituele weg dient te beantwoorden aan jouw vermogen tot gelukkig zijn. Je kunt dat toetsen
aan de manier waarop en de mate waarin je erdoor geboeid wordt. Iets dat diepgaand interessant is, zal
alleen maar interessanter worden - werkelijkheid die ophoudt te boeien houdt vanzelf op werkelijk te zijn.



Echte, integere spiritualiteit heeft altijd een diepgaand en intiem uitnodigend karakter. Dit geboeid worden
heeft wezenlijk te maken met iets ín onszelf, onze éigen kwaliteit van leven: we worden niet voor niets zélf
geraakt. Zo kan men bijvoorbeeld inspiratie ervaren bij het lezen of horen van authentiek onderricht: het
boeiende ervan is dan niet zozeer het materiaal zelf of de wijze van communicatie, maar het feit dat er iets
in onszélf ontwaakt, tot leven komt en zich opent - we worden geraakt in ons hart. Anders geformuleerd:
onze inherente hartskwaliteit (helderheid, echtheid, vrijheid, kracht etc.) herkent zichzelf in de kwaliteit van
wat er op dat moment wordt aangereikt.

Wijzelf zijn aan de orde - wijzélf zijn de centrale factor: in óns leeft de vraag, niet in Zen of in
Boeddha of in spiritualiteit. De Weg bewandelen behelst een heel concreet verwerkelijken van onszelf: het
daadwerkelijk belichamen, vormgeven, actualiseren van ons menselijk potentieel (hartsbewustzijn,
boeddha-natuur, ware aard). In de dagelijkse praktijk komt dit neer op zo bewust mogelijk leven. Blindheid,
egoïsme, kleinheid en conditionering zullen vanzelf aan de dag treden, op hun plaats vallen en oplossen.

Als je in je hart oprecht gelooft in de Weg en diep vertrouwt in onderricht, dan is verwerkelijking al gaande,
zegt Shunryu Suzuki1. We moeten onszelf eerlijk willen verbeteren, willen veranderen, af willen van wat
hindert of oneigenlijk voelt. En geloven dat die verandering mogelijk is en zelfs nodig is, dus dat er
werkelijk een potentieel in ons sluimert dat sterker is - en meer onszelf - dan bestaande conditioneringen.

Vaak komt ons een sleutelmoment te hulp, een cruciale ervaring waarin we zodanig worden geraakt
- vrijheid ervaren, eenheid proeven - dat we aktief op zoek gaan naar “de Weg”, hoe die er ook moge
uitzien op dat moment. Dat moment van geraakt worden is een kostbaar goed en een belangrijke
referentie; de glans ervan zal toenemen naarmate we ons dieper engageren met de verwerkelijking ervan.

Aanvankelijk, wanneer we voor het eerst in aanraking komen met zoiets als “innerlijkheid”, verschijnt dit
meestal als imposante materie: spiritualiteit, mystiek, verlichting, meesters, verre landen, kleurrijke
verhalen, etc. Wanneer je, na het doorzien van alle opervlakkige aantrekkingskracht en mentale romantiek,
dit materiaal ervaart als een wenselijke verrijking van het leven, zul je je vooral via literatuurstudie verder
gaan oriënteren op dit gebied. Gaandeweg zal spiritualiteit een inspirerend bestanddeel in jezelf vormen
dat het nodige tegenwicht biedt tegen alle interne en externe schommelingen.

Dan komt het moment waarop je het verschil ziet tussen lezen (visie) en oefenen (praktijk). Kies je
er nu voor spiritualiteit te gaan beoefenen, dan verliest het zijn vrijblijvend karakter. Je gaat je veel directer
engageren, reserveert tijd en ruimte voor concrete oefening, zoekt contact met een leraar, etc. Je bent ook
toenemend bereid om jezelf tegen het licht te houden van je naakte, menselijke bestaan - eenzaamheid,
onmacht, verveling, afhankelijkheid - en confronteert jezelf zo met de subtiele persoonlijke vervormingen
(conditioneringen) die wij gedurende onze karmische omzwervingen hebben gecultiveerd.

Dit is de moeilijkste fase: je wordt getoetst op je motivatie en inzet, op je wijsheid en vertrouwen, op
je inzicht en geduld. Oefenen voelt dan niet altijd uitnodigend, je moet je er vaker toe zetten, je moet je
best doen en je inspannen om alle vermogens te mobiliseren: aandacht, concentratie, discipline, etc. En
die inspanning is ook nodig, we moeten de gelegenheid krijgen om onze wezenlijkste vraag, het diepste
verlangen in ons hart, ook daadwerkelijk te uiten naar het universum - dóór alle weerstand of afleiding of
moedeloosheid heen. Uiteindelijk is er niets dierbaarders dan waarachtigheid, echtheid, kwaliteit.

Als jouw motivatie tot op het bot getoetst is en innerlijke waarheid jou blijft uitnodigen, dan besef je
dat je eigenlijk geen keuze hebt, dat de Weg feitelijk al aan het vormvinden is in je hart en dat je slechts
hoeft te leren zorgvuldig uitdrukking te geven aan die bezielende kracht. Lichaam, adem en geest blijken
expressieinstrumenten voor onze ware aard, ze bezitten geen eigen doelen; alles vindt elk moment van
binnenuit vorm, vervuld van een diepe bezieling en een verfijnd gewaarzijn. Er is geen gemis, je hebt niets
nodig in jezelf, er ontbreekt niets: je leeft zonder rand of naden.2

Beoefening van de Weg is niet een tot rust komen (dat zou een te therapeutische benadering zijn) maar
juist een definitief, intens tot leven komen. In het zitten worden we letterlijk bekrachtigd. We komen toe aan
werkelijk genieten van het leven, wonderlijk delend. Onze lamheid - als karmische stervelingen verkeren
we volgens Bodhidharma in een staat van vergiftiging door toedoen van waan (onbegrip), woede (onwil)
en wens (onvrede) - wordt steeds efficiënter en liefdevoller behandeld door het bevrijdend medicijn van
wijsheid (prajna), meditatie (samadhi) en ethiek (shila), de drievoudige bodhisattva-oefening.

ad

1 “When you believe in your way, enlightenment is there.” (Zen mind, beginner’s mind, p. 101)
2 “Zo oefent de voddenpijmonnik standvastig en natuurlijk, zonder randen of naden.” (Leighton, T. D.: Vruchtbare Leegte; De stille

verlichting van zenmeester Hongzhi, p. 68)



ORGANISATORISCH

LEZING IN SITTARD
Donderdag 27 mei, 20:00 - 22:00 uur, in de bibliotheek te Sittard. Bijdrage: € 5,-.
Informatie: Frank Hoffmann, telefoon 046-4516420, mobiel 06-23933626. Of: www.praktijkderuimte.nl/zen.

Tijdens deze lezing, die tevens de opmaat vormt van een introductiecursus in Sittard in september, zal er
vooral aandacht zijn voor de inhoudelijke kant van Zen en van het Boeddhisme en spiritualiteit in het
algemeen: waar staat dit voor, wat betekent het voor mij, hoe kan ik er gebruik van maken, etc. Deze
inhoudelijke vragen worden toegelicht met voorbeelden uit de geschiedenis en de praktijk: de historische
figuur Boeddha, inspirerende leraren, de hedendaagse expressievormen.
Naast visie wordt de oefenpraktijk toegelicht. Daarbij komen drie belangrijke ingrediënten aan de orde:

o diepe motivatie (zelfverwerkelijking)
o inspirerend perspectief (onderricht, leraren)
o geschikt instrument (passende methode)

PRAJNA ZOEKT EEN NIEUWE ZENDO
· 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

Ben jij of ken jij een mecenas, een goede ziel, een
sympathisant, een wijze medeburger, een spirituele
vriend of vriendin, een grootmoedige sympathisant, een
enthousiaste tochtgenoot, een betrokken iemand?
Jouw hulp bij het faciliteren van een sfeervolle, inspirerende oefenplek wordt in diepe dank aanvaard.

VERSLAG ONTMOETINGSDAG 25 APRIL
Een groot aantal van de beoefenaars was aanwezig tijdens de ontmoetingsdag. De persoonlijke
uitnodiging per post zal daaraan bijgedragen hebben.

We zijn gestart met meditatie. Om de kussentjes die er altijd zo uitnodigend en toch zo leeg bij
liggen nu eens allemaal bezet te zien was heel bijzonder. Na het zitten hield Ad een inhoudelijk praatje.
Hub Spronck nam daarna het zakelijke deel voor zijn rekening, in dit geval voornamelijk wat de huisvesting
betreft: de zoektocht naar een nieuwe zendo. Daarover ontstond een levendige discussie. Iedereen bleek
zich erg betrokken te voelen. Daar moet toch ooit iets moois uit voortkomen!

Voor mij was de nieuwe gedachte die uit de discussie naar voren kwam: “Als zich een ruimte
voordoet die b.v. té kostbaar lijkt, moeten we bekijken of we het gevraagde op de een of andere manier
kunnen en willen opbrengen met z’n allen, en niet bij voorbaat zeggen: dat kunnen we toch niet betalen.”

De informele nazit met koekjes, thee, koffie en zelfs "venkelkoffie" was zeer geanimeerd. Persoonlijk
vind ik het waardevol dat er een bepaalde sfeer van anonimiteit bestaat. Je wordt dan niet afgeleid door
allerlei persoonlijke interesses en omstandigheden maar je benadert elkaar vriendelijk en open zonder
vooringenomenheid. Als je dan ook nog zo ongedwongen bij elkaar zit met mensen die allemaal met
hetzelfde bezig zijn, nl. zen, dan is dat inspirerend.

Het fenomeen doet zich voor dat er ooit een enquête is gehouden om de behoefte te peilen aan een
ontmoetingsdag, b.v. een soort nieuwjaarsfeest. De animo was gering. Toch klonk nu de vraag naar een
jaarlijkse bijeenkomst als deze. Moet het een beetje beter voorbereid worden, een feestelijker karakter
krijgen met b.v. zelfgebakken taarten e.d.? Ik vond dit spontane, sobere juist leuk maar hoor heel graag
jullie reactie.

Ik vind een jaar veel te lang om alle kussentjes weer bezet te zien! Hartelijke groet, Juul

STUDIEAVOND
De data voor de komende studieavonden, steeds op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur, zijn:
3 mei; 7 juni, 5 juli en 25 juli. Neem voor meer details contact op met Hub Spronck, tel. 043-3610994.

http://www.praktijkderuimte.nl/zen.


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

ZOMERSCHOOL
De zomerschool (vijfdaagse sesshin) vindt plaats van woensdag 4 tot en met zondag 8 augustus.
Voor deelname kun je je opgeven bij Friso Gubbels: 043-3623011, of friso.gubbels@zonnet.nl

Rooster: 05:00 uur oefening

07:00 uur eten

08:00 uur oefening

10:00 uur pauze

10:30 uur oefening

12:30 uur eten

14:00 uur oefening

17:00 uur eten

19:00 uur oefening

21:00 uur afsluiting

TWEE LITERATUURTIPS
1. Tom Lowenstein: Boeddhisme. Librero 2002; 5,95 euro bij boekhandel De Boekenwurm (043-3211799).
2. Thomas Cleary: Aandachtige geest. Ankh-Hermes 2000; circa 5 euro bij De Slegte (043-3217296).
Beide afgeprijsde boeken bevatten vruchtbaar studiemateriaal. Het eerste is een algemeen maar gedegen
historisch overzicht van het boeddhisme: kleurrijk, zorgvuldig en gedetailleerd, ook inzake zen.
Het tweede is een verzameling kernachtige onderrichtingen over de praktijk van het oefenen (meditatie)
door een zevental leraren uit de Chinese, Koraanse en Japanse (Soto) Zen traditie tussen 600 en 1600.

FINANCIËN
· er ligt een financieel jaaroverzicht ter inzage voor geïnteresseerden
· donaties zijn voor de gever als aftrekpost te gebruiken voor de inkomstenbelasting

Er is een constante stroom donaties van deelnemers. We kunnen natuurlijk niet zonder die constante bron
van inkomsten omdat er financiële verplichtingen zijn zoals huur e.d. Hiervoor dank aan alle donateurs!
Achterliggend principe voor donaties is vrijgevigheid. Dit betekent praktisch vertaald ook dat je minder kunt
geven als dat nodig is, of meer als dat mogelijk is. Meld het even aan de penningmeester (telefoon 045 -
5753065) als je verandering wilt aanbrengen in je donatiepatroon. Of ook als je graag aan de zomerschool
zou willen deelnemen maar daar op dit moment niet de geldelijke middelen voor hebt. Het financiële
aspect mag geen belemmering of criterium zijn voor oefening (zomerschool bijvoorbeeld).

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 € 13,40

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
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