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WAARHE IDSL IEFDE
Als je genoeg hebt aan zintuiglijk-functioneel bezig zijn, of als je strikt verstandelijk in het leven staat of als
je je waarden ontleent aan gewoontes, comfort en zekerheden - dan zal een term als waarheidsliefde jou
waarschijnlijk niet echt interessant, laat staan vertrouwd in de oren klinken.

Maar wil je toekomen aan diepgang, aan je echte potentieel en aan innerlijke kwaliteit, en wil je niet langer
afhankelijk zijn van conditionering en ga je daarom existentiële vragen (je eigen sterfelijkheid bijv.) niet
langer meer automatisch uit de weg - dan kan waarheidsliefde je helpen om alle processen waarmee je te
maken hebt, alle innerlijke en uiterlijke karmische verwikkeling, te verhelderen en te integreren.

Wat is er zo interessant aan waarheidsliefde?

Het doet twee dingen met me: het appelleert aan mijn gevoel (liefde) en het geeft richting (waarheid).
Een heel wezenlijk gevoel, en een definitieve richting.

Dit appèl aan mijn liefdesvermogen - je verbonden voelen met iets wat uiterst dierbaar is - is op zichzelf al
stimulerend. Hierdoor word ik eraan herinnerd dat ik over dit vermogen beschik. Vaak vergeten we in de
hektiek van alledag dat we die kracht in ons dragen. De innerlijke notie van kostbaarheid die liefde verdient
gaat snel verloren in de “goedkopere” omgevingstransacties die een leven als sterveling zo al met zich
meebrengt: zorgen, keuzes, plichten, rechten, contacten, behoeften, conflicten, uitnodigingen, etc.

Wat de waardering voor dit liefdesvermogen nog groter maakt is inzicht in het gevend karakter van deze
kracht. Liefde is immers het tegendeel van egoïsme, van grijpen, nemen, nodig hebben. Wij schenken het
object van onze liefde onze pure aandacht en warmte, de volheid van onze oprechte waardering, zoals
een moeder haar kind liefheeft. Liefde vergelijkt en oordeelt niet, omdat er niets ontbreekt in dit verbonden
zijn en er dus ook niets gezocht (gedacht) hoeft te worden. Je wordt doorstroomd met liefde, van binnen
uit. Zo blijk je te beschikken over een innerlijke bron van vreugde die we liefde noemen en die ons, bewust
of onbewust, onophoudelijk uitnodigt om steeds breder en dieper en krachtiger te stromen.

Nu zullen de meesten van ons dit gevoel uit eigen ervaring kennen; ieder is wel eens verliefd geweest of
onderhoudt een innig contact met een ander of voelt een grote waardering voor een object of proces dat
hem of haar heel dierbaar is. Feitelijk worden we voortdurend meer of minder geraakt in en getoetst op ons
liefdesvermogen door alles wat we elk moment waarnemen in en om ons heen. Elk verschijnsel nodigt uit
om werkelijk gezien te worden, werkelijk beleefd te worden - met liefde dus, d.w.z. zonder egoïstische
interpretaties en conditioneringen op grond van eigen wensen en ideeën. In het leven staan zonder
voorwaarden te stellen, betekent leven in onvoorwaardelijke liefde.

Om deze onvoorwaardelijkheid en deze vitaliteit zo van binnen uit te kunnen beleven moet onze innerlijke
bron van liefde krachtig stromen, zodat ik - en met mij ook mijn manier van waarnemen - er daadwerkelijk
door vervuld word. Het verwerkelijken van eigen volheid voorkomt onze pijnlijke en onwaardige (want
oneigenlijke) gehechtheid aan allerlei uiterlijke condities en afgeleide waarden. Zolang we ook maar het
geringste zoeken, lopen we het risico dat wat we liefde en gehechtheid noemen per saldo slechts een
excuus of camouflage voor eigen egoïsme zal blijken te zijn.

Onze liefde heeft dus een zuiver, krachtig oriëntatie- en vertrekpunt nodig, een innerlijk gecentreerd zijn
waardoor we niet langer schieten in afhankelijkheid, oneerlijkheid, beeldvorming, etc. We moeten in
onszelf een plek leren kennen die boeiender en krachtiger is dan elke mogelijke uiterlijke waarneming.
Alleen dàn zal egoïsme op een natuurlijke manier kunnen oplossen. Dan hoeft het niet langer bestreden te
worden (vechten tegen jezelf, je schuldig voelen, onmacht, vervreemding, etc.) maar dan wordt het
ontkracht en verliest het zijn lading en gezag door de veel aantrekkelijker en betrouwbaarder werking van
onze eigen innerlijke kwaliteit aan wijsheid en liefde.



De term die van oudsher wordt gebruikt voor dit verwerkelijken van eigen volheid is het verwezenlijken van
de waarheid (de Dharma in het Boeddhisme). Waarheid is in deze zin geen abstract gegeven of een
vrijblijvende hypothese, maar een op lijflijke ervaring gebaseerde, hoogst persoonlijke (en tegelijkertijd
universele, dus hoogst onpersoonlijke) feitelijkheid. Waarheid is ons grootste potentieel - is wat we feitelijk
blijken te zijn wanneer alle illusie en verwarring wordt doorzien. Als zodanig, als synoniem voor onze ware
aard, vormt het ook het boeiendste en aantrekkelijkste “liefdesobject”. Er is niets natuurlijkers dan je ware
Zelf lief te hebben, d.w.z. werkelijk, waarachtig, vredig en in eenheid met alles “jezelf te zijn”.

Hoe moeten we dat praktisch begrijpen - en toepassen?
Via visie en beoefening.

De Weg van zelfkennis begint met een aanvankelijk vage en zwakke,
maar geleidelijk steeds helderder en bezielender visie (motief), en hij
eindigt met een aanvankelijk tastend en geleidelijk steeds verfijnder,
alles doordringend, vormloos beoefenen (methode) van diezelfde visie.
Het begint met een diep verlangen (bodhicitta), en het eindigt met
loslaten van datzelfde verlangen in de rechtstreekse vervulling ervan.

Visie betekent: je bent je bewust van het dualisme in je leven, je bent
doordrongen van het besef van “twee zelven”, twee contrasterende en
fluctuerende polen in onszelf, nl. geconditioneerdheid en potentieel.
Dat opent de mogelijkheid om je te herbezinnen op je identiteit:
ben ik in wezen geconditioneerd of ben ik in wezen potentieel?

Daarmee is het oefenen al begonnen.
De twee basiskenmerken van oefenen, nl. eerlijkheid en vertrouwen, worden door deze vraag al
aangesproken. Je moet voldoende moed hebben om die vraag oprecht te stellen en om de consequenties
van het antwoord te aanvaarden. Het doorzien van conditionering betekent bijvoorbeeld niet langer
slachtoffer spelen; autonoom in het leven staan; je nergens op beroepen, etc. Alleen met zo’n heldere en
vastbesloten instelling kun je je karmische verwikkelingen oplossen.

Maar naast grondige eerlijkheid hebben we een groot vertrouwen nodig om de Weg te bewandelen. Want
als je je niet langer kunt baseren op bekende condities, dan voldoet je oude, min of meer geconstrueerde
identiteit (zelfbeeld) al snel niet meer: beelden blijken niet in staat de levende lading te dekken die wij zijn.
Die levende lading is de kant van ons innerlijk potentieel dat elk moment uitdrukking vindt in en door ons.

De Weg volgen is een keuze. Je verbinden met de Dharma is niet moeilijk, je hoeft er slechts voor te
kiezen. Als je je wilt bevrijden van je conditionering en je gelooft in je potentieel, dan is voortaan alles wat
je tegenkomt voedsel voor oefening, voor bewustwording: bevrijdingsmateriaal.

Zoals Shunryu Suzuki dat zo mooi omschreef: alle problemen zijn onkruid dat we wieden en dat we
begraven bij de plant die we zijn, zodat die des te sneller groeit. En nòg zo’n hartsverwarmertje:
“The more water, the higher the boat; the more the mud, the bigger the Buddha.” 1.
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1 “Hoe meer water, hoe hoger de boot; hoe meer modder, hoe groter de Boeddha”. (Yamamoto Tsunemoto: Hagakure, p. 171)
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ORGANISATORISCH

ZEN SEMINAR
De komende 3 maandagavonden 6, 13 en 20 september, van 20:00 tot 22:30 uur, verzorgt Ad een
seminar in boekhandel La Nouvel’ Vie met als thema: "De drievoudige Zen-visie: wijsheid (Prajna) -
beoefening (Samadhi) - handelen (Shila)".

Bodhidharma, de grondlegger van Zen, formuleerde de "drievoudige oefening" (wijsheid, meditatie, en juist
handelen) als medicijn tegen de drie "vergiftigingen" (waan, woede en wens) zoals die door Boeddha zijn
gediagnostiseerd. Tijdens dit seminar wordt onderzocht hoe deze diep menselijke visie heilzaam kan
werken voor onze persoonlijke, dagelijkse kwaliteit van leven.
Inschrijving geldt voor het gehele seminar en vindt vooraf plaats via La Nouvel’ Vie, Bredestraat 24-a01,
6211 HC Maastricht, tel. 043-3215703 of via email la.nouvel.vie@inter.nl.net.
Kosten: 15 € voor hele seminar. Maximum aantal plaatsen: 35 personen.

INTRODUCTIECURSUS
Hub Spronck (tel. 043-3213251) verzorgt met ingang van 1 oktober
een 5-daagse introductiecursus: vijf opeenvolgende vrijdagavonden
van 19:30-21:30 uur. Kosten: 30 €.

In de introductiecursus zullen we aandacht besteden aan de thema’s:
· wat is spiritualiteit en welke plaats geef ik spiritualiteit in mijn leven;
· wat is Boeddhisme en een korte historische schets van Boeddhisme;
· het leven van de historische Boeddha;
· wat is Zen Boeddhisme;
· wat kan Prajna betekenen in mijn meditatie praktijk.

Deze thema’s zullen niet zozeer als aparte thema’s besproken worden,
maar ze zullen vaak door elkaar heen lopen. We zullen ook proberen om
er een interaktief gebeuren van te maken waarbij het niet de bedoeling is
dat de onderwerpen als voorgebakken koekjes hapklaar ter consumptie
worden aangeboden, maar dat er in samenspraak een zo groot
mogelijke mate van duidelijkheid wordt gevonden.

ZOMERSCHOOL FRAGMENTEN
“In het zitten heb ik veel moeite ervaren... Alsof ik werd afgehouden van de rust en vrede van binnen.
Soms lukte het wel, alsof het mij vergund werd contact met binnen te maken...”

“Wat ik het meest ervaar is dat ik weer langzaam in contact begin te komen met het mysterie dat Leven
heet, iets waar ik nog vage herinneringen aan heb vanuit mijn jeugd.”

“Maar de pijn, bijna misselijkmakend, bleef. Tot vanochtend, op de laatste dag, tijdens het zitten alles
oploste, ik eindelijk "bij het juweel kwam" en mijn stramme lijf kon vergeten... Ik besefte voor het eerst dat
deze inspanningen echt de moeite waard zijn, ik krijg vertrouwen in het pad.”

“Juist door de moeite, de beweeglijke geest, de beperkingen van het lichaam, wordt het me nog duidelijker
hoezeer ik verlang naar de diepte van de oefening en het ervaren van stilte, rust, thuis zijn bij mezelf.”

“Proces dat ruimte heeft gemaakt voor helderheid door zitten, stilte, lichaamswerk en liefdevolle aandacht
van Ad.”

“Zen betekent... ...de boel oplossen, er werk van maken. Daadwerkelijk blindheid oplossen. Ontdekken en
beleven van werkelijke liefde, vrede en wijsheid. Karma oplossen, en geen nieuwe meer veroorzaken.
Branden, en het leven ten volle leven. Mijn tol betalen en terugkeren naar de oorsprong.”



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

OPSLAGRUIMTE
De nieuwe zendo (Fort Willemweg 28, 6219 PB Maastricht) is een prachtige en krachtige oefenplek
geworden. We beschikken nu over een trainingsruimte (de eigenlijke zendo) en een aparte studieruimte.
Bovendien is de accommodatie voorzien van toilet, douche en keukenfaciliteiten.

Wat we op dit moment nog nodig hebben is een bescheiden opslagplaats voor het bruikbaar materiaal dat
uit de oude zendo afkomstig is (hout van de podia, aanrecht, cv-spullen, etc.). Als je ergens enkele
vierkante meters weet waar deze spullen een tijdje kunnen worden ondergebracht, neem dan a.u.b.
contact op met het secretariaat: 043-3623011 (Friso Gubbels).

NIEUWE HOVO CURSUS
“Spiritualiteit als levenskunst” is de titel van de nieuwe cursus die Ad van 4 oktober tot 13 december
gedurende tien maandagavonden verzorgt bij HOVO Limburg (locatie: toneelacademie, Maastricht).
Informatiebrochure en aanmelding: 043-3466628 of via www.hovolimburg.nl

Uit de brochure:

“Centraal staan twee vragen: wat betekent kwaliteit van leven, en hoe realiseer je kwaliteit van leven?
De eerste vraag stimuleert bewustwording door ruimte te bieden aan het ontwikkelen van een visie op je
eigen situatie. De tweede vraag schept mogelijkheden om de ontstane visie praktisch te vertalen naar je
leven van alledag.

In de cursus wordt gerefereerd aan materiaal uit diverse spirituele tradities: christelijke mystiek, zen
boeddhisme, advaita vedanta, tibetaans boeddhisme, etc. Het accent ligt op de achterliggende
gemeenschappelijkheid in deze verschillende wijsheidsscholen. Zij bieden elk op hun eigen manier
bruikbaar materiaal om een persoonlijk en levendig inzicht te krijgen in de universele menselijke thema’s
die van alle tijden zijn: lichaam en geest, ik en de ander, leven en sterven.”

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

http://www.hovolimburg.nl

