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A D E M K R A C H T  

In za-zen (letterlijk: zittende zen, meditatie dus) speelt de adem een belangrijke rol, het is een vast 
ingrediënt van alle oefenvormen. Tijdens het zitten wijd je je aan het oefenen, dat wil zeggen, je telt of 
volgt de ademhaling, of je luistert hoe de mantra klinkt in de ademhaling. En steeds wanneer je beseft dat 
je zit te denken of afgeleid bent, ga je terug naar je oefenvorm via het concrete voelen hoe de adem deint 
in je buikgebied. Niet denken, maar aandacht schenken. 
 
De adembeweging is vergelijkbaar met de beweging van de oceaan: je voelt in- en uitademing als eb en 
vloed, contractie en extensie, opname en verspreiding, ontvangen en schenken, ontstaan en vergaan... 
 
Dit wonderlijke ademproces - in feite: het wonderlijke leven dat wijzelf zijn - heeft diverse kenmerken die 
ons voorzien van grote, waardevolle kwaliteiten. Hoe bewuster je daarvan bent en hoe bewuster je je 
identificeert met dit "ademlichaam" (als een krachtiger variant van je nauwere fysieke lichaam), des te 
concreter die kwaliteiten voelbaar en werkzaam kunnen worden in je dagelijkse praktijk. 
 
Laten we eens kijken wat onze schijnbaar vanzelfsprekende ademhaling zo interessant maakt: 
 

• adem is aanwezig 
Ja, zul je zeggen, dat is mijn oma ook! Maar is die laatste dan ook zo nabij en zo permanent 
beschikbaar? Er is weinig in ons leven dat ons zo betrouwbaar vergezelt, ons zo doordringt. 
 

• adem voedt 
Als eten en drinken fysieke voeding zijn, dan is de adem energetische voeding. We worden erdoor 
ge(re)vitaliseerd, elke cel en elke vezel ontvangt zijn levenskracht, met iedere ademteug opnieuw. 
Ons energielichaam (centrum, ruggegraat, chakra's) wordt erdoor geactiveerd. En in zekere zin 
kun je als beoefenaar zeggen: de adem voedt mijn aandacht. 
 

• adem zuivert 
Iedere ademteug stuwt nieuwe, schone, onpersoonlijke (d.w.z. niet geconditioneerde) energie door 
ons systeem, waardoor afval en oud materiaal worden opgeschoond en weggewerkt. Zo vernieuwt 
en verlevendigt en bekrachtigt en transformeert de adem ons. 
 

• adem raakt 
De adem is een soort innerlijke massage: adembeweging betekent innerlijke wrijving (de adem 
stroomt van binnen naar buiten, vanuit ons buik-centrum), en wrijving betekent trilling, klank. Je 
kunt dit ervaren als een heel verfijnde, permanente, liefdevolle, innerlijke aanraking. 
 

• adem beweegt 
Het leven dat adem schenkt is geen statisch gegeven, op elk waarneembaar moment blijkt de 
ademkracht in beweging, in verandering, in werking. De uitademing is nog niet geheel opgelost 
naar buiten toe, of in de buik ontstaat al weer een volgende zuigpuls van de inademing. Adem is 
een grote kracht die nooit stilstaat en alles in beweging brengt en houdt. In dit bewogen worden is 
er geen plaats voor mechanismen van grijpen of illusies van een vaste identiteit. 
 

• adem is innerlijk 
Als je de rust en de moed hebt om de uitademing helemaal leeg te laten lopen en dan te weigeren 
zélf in te ademen - d.w.z. je vertrouwt erop dat het leven jou weer een inademing zal schenken, en 
zo niet, dan is het moment gekomen om te sterven - dan zul je ervaren hoe de inademing in de 
buik, vanuit de bekkenbodem ontstaat, als een zuigpuls. Voortaan hoef je dan niet langer 
"zuurstof" te tanken met je mond, de buik doet het werk. 
 



 

• adem is uniek 
Ademen brengt ons terug naar leven in het moment, hier en nu. Iedere teug is unieke expressie 
van werkelijkheid: het maakt je bewust en laat je delen in het wonderlijke karakter van "schepping". 
 

• adem verbindt 
Je kunt leunen in de ademhaling, van binnen naar buiten. Van binnenuit vult de inadembeweging 
als een pomp de buik (ons centrum), en dat verbindt ons met het universum, met de herkomst van 
deze wonderlijke levensstroom. En op de uitadembeweging kun je meeleunen naar buiten toe, 
vanuit de buik, door het lijf, door de huid heen, je verbindend met de omgeving en de ruimte. 
 

• adem ontspant 
De aard van het ademproces nodigt je uit om te ontspannen: je hoeft er niks voor te doen, het 
zorgt voor alle vitale functies, het stimuleert vertrouwen in het leven zelf (je hebt geen andere keus 
dan concreet erop te vertrouwen dat je weer een volgende ademteug zult ontvangen). 
 

• adem opent, verruimt, verfijnt 
Vanwege het wezenlijk vormloze karakter van adem, kun je het moeilijk substantie noemen. Maar 
áls het al een vorm heeft, dan is het van een uiterst verfijnde kwaliteit, met een alles doordringend 
vermogen. De adem doordringt ons vlees, het bereikt en transformeert alle cellen en werkt zelfs 
door onze huid heen naar buiten. De beleving hiervan schept innerlijke ruimte (tussen de cellen) 
en ruimte door en om ons heen. Zo worden we meer veld (ademkracht) dan object (vleesvracht), 
en dat brengt ons meer in harmonie met de integrale werkelijkheid die we zijn. 
 

• adem gaat vanzelf 
Tenslotte een kenmerk dat nauwelijks vermelding lijkt te behoeven, maar dat anders wellicht 
onopgemerkt blijft: de adem is groter dan wijzelf. Je kunt dit proces niet creëren en ook niet 
stoppen (zonder zelf verloren te gaan). Het is een kracht die vanzelf werkt, uit eigen beweging.  
Als schepsels en stervelingen wórden we geademd - en op grond hiervan verdient de adem alle 
gezag. Daarom is bewust werken met de ademhaling zo kostbaar: het doet je inzien hoe 
wonderlijk, groots, intiem, ongrijpbaar, krachtig en werkelijk jij Zelf bent. 

 
Conclusie: de voelbare (fysieke) adembeweging is slechts het grove, 
waarneembare gedeelte van een veelgroter en verfijnder systeem 
(chakra's, kanalen, prana, kanalen, essenties) van energievoor-
ziening, vitaliteit, scheppingskracht, werkelijkheid dus.  
Als je dat eenmaal inziet en ervaart, dan zal er voortaan heel wat 
overbodigheid in je functioneren wegvallen. Je zult dan ook begrijpen 
dat "werkelijkheid" niet enkel uit zintuiglijk waarneembaar materiaal 
bestaat, en dat het heel zinvol en vruchtbaar en prettig is om 
voldoende ruimte te bieden aan een innerlijk, vormlozer functioneren. 
 
Verinnerlijking - en alle spiritualiteit benadrukt de waarde van 
verinnerlijking - is niet veroordeling van uiterlijkheden, niet verlies van 
wereldse processen of moeizame onthechting, maar simpelweg 
verrijking. Je wordt verrijkt dankzij de ontdekking (lees: bewustwor-
ding) van een energetisch en een spiritueel lichaam. 
 
In onze geconditioneerde, naar buiten gefixeerde staat zijn we er per saldo heel armoedig aan toe; je hoeft 
maar je ogen te openen voor de maatschappelijke en individuele conflicten, het fysieke en mentale leed in 
de wereld. De onderliggende basis van menselijkheid ontbreekt, innerlijke hartskwaliteit, m.n. inzicht en 
mededogen. En dagelijks proberen we dit te compenseren via het cultiveren (en sublimeren) van onze 
persoonlijkheid: vaardigheden, connecties, ervaringen, vermogens, kennis, status, bezit, macht, etc. 
 
Maar onze échte waardigheid ligt ónder al die persoonlijke activiteiten, in een stiller, centraler en ruimer 
gedeelte van onszelf: ons hart. Daar sluimeren juist alle kwaliteiten die we zoeken om gelukkig te zijn: 
vertrouwen, echtheid, spontaniteit, openheid, helderheid, plezier, kracht, ontspanning, etc. Deze bron van 
menselijkheid (in Zen termen: onze boeddha-natuur) hoeft slechts te worden erkend en benut. 
 
Wie zakt van het brein naar het hart (via de buik), belandt vanuit engheid in vrije ruimte. Het is alsof je 
bewust plaatsneemt in de trechter van een verborgen vulkaan en je moedig laat zakken richting lava. 
Stilaan wordt de vulkaan wonderlijk actief, ongemerkt smelt het lava de karmakorst rond ons hart. 



 

 P R A J N A                  P R A K T I J K
 

REDACTIONEEL 

Met ingang van volgend jaar gaat Zenoniem een kwartaaluitgave worden die steeds halverwege het 
kwartaal verschijnt. De redactie zal verzorgd worden door het podium Publiciteit. 

WINTERSCHOOL 2005 

De winterschool (een vijfdaagse sesshin) vindt dit jaar plaats van maandag 2 t/m vrijdag 6 januari. 
Locatie: Bütgenbach-Küchelscheid (B), vlak tegen de Duitse grens in de Eifel. 
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 05:00 uur oefening 
07:00 uur eten 
08:00 uur oefening 
10:00 uur pauze 
10:30 uur oefening 
12:30 uur eten 

13:30 uur wandelen / 
 werk / rust 
15:00 uur oefening 
17:00 uur eten 
19:00 uur oefening 
21:00 uur afsluiting 

 
Info / aanmelden via secretariaat: Friso Gubbels, tel. 043-3623011 

of email friso.gubbels@zonnet.nl. 

HOVO PRACTICUM 

Zondag 18 december verzorgt Ad een practicum van één dag over Zelfkennis op een mooie locatie in 
Gulpen. Kosten € 72,50 (incl. koffie, thee en lunch). Open inschrijving, beperkt aantal deelnemers. 
Informatie / aanmelding via HOVO Limburg, telefoon 043 - 3466605, website: www.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 

LITERATUUR TIPS 

Bij boekhandel De Slegte liggen op dit moment twee klassieke boeken in de uitverkoop (voor circa 5 euro) 
die voor serieuze Zen beoefenaars tijdloos, authentiek en kleurrijk onderricht te bieden hebben.  
 
Aandachtige Geest 
door T. Cleary 
 
"Dit boek richt zich op de 
hoogst denkbare vorm van 
spiritualiteit: 'zuivere, 
heldere meditatie', een 
toestand van waarachtige 
objectiviteit, waarmee de 
meditatiebeoefenaar alle 
andere vormen van 
meditatie vrijelijk en 
bewust kan gebruiken, 
zonder er in verstrikt te 
raken. 
Dit boek bevat een aantal traditionele teksten van zeven 
oude Zen meesters uit Japan, China en Korea, waarin een 
breed spectrum van onderwerpen aan de orde komt: 

• basis van meditatie 
• verbeteren van concentratie 
• corrigeren van problemen bij meditatie 
• beoefenen van koan-meditatie 
• meditatie in actie 

 
Thomas Cleary heeft zijn doctoraal in Oost-Aziatische talen 
en culturen aan de Harvard Universiteit behaald en was 
verbonden aan de Universiteit van Kyoto." 

 Vruchtbare leegte 
door T. D. Leighton 
 
"De twaalfde-eeuwse 
zenmeester Hongzhi legt in 
elke paragraaf zijn gehele 
onderricht neer; het is het 
proeven van en luisteren 
naar een wijsheid die van 
alle tijden is en tastbaar in 
elke zinsnede.  
Hongzhi's geschriften zijn 
niet alleen literair beeldend, 
maar bevatten tevens 
directe aanwijzingen voor 
meditatiebeoefening. De teksten zijn oefeninstructies om je 
bewust te worden van de verlichtende levensbron in ons allen, 
en daarbij helpen zij ons betrokken te zijn bij het 
maatschappelijk leven. 
Hongzhi was de eerste meester die een duidelijke omschrijving 
gaf van 'stille verlichting', een vorm van non-dualistische 
meditatie waarin het wezen van de boeddhistische waarheid 
wordt ervaren. 
 
Deze uitgave omvat de volledige vertaling van de 
oefeninstructies en van de religieuze verzen, een inleiding tot 
en een achtergrondschets van leven en werk van Hongzhi." 

 
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. 
 

 

Titel Schrijver Prijs Titel Schrijver Prijs 

Zen-begin Shunryu Suzuki  € 14,80 De Grote Kwestie Ad van Dun €  10,00

Vruchtbare leegte Taigen Dan Leighton € 14,30 Bronkracht  Ad van Dun €  10,00

Zitten, de praktijk van Zen Nico Tydeman € 12,15 De Basale mens Ad van Dun €  10,00

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 


