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e e N  R I J k  P A L e t
Ad van Dun  Zolang ruimte niet vergaat

en er levensvorm bestaat,
 laat mij alle dagen blijven
en wereldleed verdrijven.�

Waarschijnlijk herken je wel iets van beide kanten. Maar voelen de tweede 
typeringen niet aantrekkelijker of betekenisvoller, bezitten zij niet een 
wezenlijker, duurzamer kwaliteit? Geen mens zal vrijwillig kiezen voor een 
klein, dicht, duister bestaan. Ons diepe verlangen naar vervulling (bodhi-
citta) zet ons steeds opnieuw ertoe aan om geluk (vrijheid, genezing, 
inzicht, etc.) te zoeken. Het serieus nemen van dit geluksmotief is het begin 
van alle verwerkelijking. Met andere woorden, je levensweg begint pas te 
gloren als je gelooft en vertrouwt in wat wenselijk is, wat de bedoeling in 
jouw hart is. En andersom, zolang je je blijft baseren op onverschilligheid of 
passiviteit, zal er niets gebeuren.

Om ons diepste verlangen - vervulling - daadwerkelijk te realiseren en te 
belichamen, creëren we tijd en plaats om de kwaliteit ervan na te voelen; 
dat heet "oefenen", meditatie, zazen (zitten). Dit oefenproces begint bij het 
lichaam, bij rechtstreekse beleving van het lichaam. Vertrouwd raken met je 
lichaam is een eerste blijk van verwerkelijking, het is een betrouwbaarder 
staat van zijn dan de oeverloze identificatie met allerlei denkconstructies, 
gevoelsprocessen, beeldvorming, etc. Wie verzeild raakt in de verleide-
lijke mallemolen van het denken - en dat geldt voor de meesten van ons, 
brave burgers als we zijn - kan de bevrijdende eenvoud én diepgang van 
"lichaam-zijn" ervaren als een eerste heilzame verademing, een vitaal 
oriëntatiepunt: herstel van zowel eigenheid als verbondenheid.

1 "For as long as space endures / And for as long as living beings remain, / Until then may 
I too abide / To dispel the misery of the world." Gelofte-tekst van Shantideva (8e eeuw), 
gereciteerd door de Dalai Lama (http://lamrim.com).

Hoe ervaar jij het leven?

klein of groot
dicht of open
zwaar of licht
moeilijk of heilig

•
•
•
•
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Onze geconditioneerde staat is vergelijkbaar met een zelfgebouwde  
gevangenis: een gesloten, koud, dwangmatig denkpatroon, flink versterkt 
door alle daaruit voortvloeiende emoties en van een brede wal voorzien 
dankzij massieve zintuiglijke en sociale interactie.  
Daar kom je niet zomaar vanaf, lijkt 
het, zelfs al ben je je er nóg zo goed 
van bewust. De natuurlijke ruimte 
van vredig, open gewaarzijn die we 
kunnen zijn, krimpt tot een hecti-
sche belangenkamer, ontsprongen 
aan een of ander, ooit door onszelf 
gezag gegeven ik-idee, vol interpre-
tatie, voorkeur, tegenzin, strategie, 
droombeeld, tekstballon, ego-cartoon, 
kortom: hele films en stripverhalen 
waarin wij de held spelen.

Maar gelukkig beschikken we ook 
over zoiets als waarheidsbesef en 
spontane expressie, een diepe intuïtie 
die je terugvindt in het wijsheidsonderricht en in de levenshouding van vele 
betrouwbare en inspirerende leraren. Hun voorbeeld verzekert ons: de 
door conditionering veroorzaakte ik-droom is een tijdelijke aandoening, een 
onaffe situatie, een belangrijke kans om los te laten en een concrete aanlei-
ding om helder zicht te krijgen: ruim en open te leren leven, rustig, stevig, 
eerlijk, verfijnd, mededogend, klaar.�

De waarheid waarin we leven - Zen noemt dit de Dharma, onze ware aard, 
leegte, boeddhanatuur, het ongeborene - hoeft slechts herkend te worden 
om te kunnen ontvlammen, hoeft slechts oprecht gezag te krijgen om 
te kunnen werken. Dharma weekt karma los, bevrijdt ons van binnenuit, 
ontmantelt alle overbodigheid en oneigenlijkheid.

Wie begrijpt dat we altijd en overal thuis zijn in de grote werkelijkheid en 
dat we nooit verdwaald zijn geweest, stopt met doelloos klagen of gewich-

2 "Als je lijden ervaart, dan blijkt daaruit dat je een beetje behoeftig bent geworden" (Suzuki 
roshi, geciteerd in Adyashanti: Emptiness dancing. Los Gatos 2004, p. 44)
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tig gedoe, en begint het leven te waarderen en gretig ervan te leren� - geen 
passieve, zelfzuchtige consument, maar een wakkere, bezielde en toege-
wijde belever die alles dankzij inzicht en voeling tot leven brengt. Hoe meer 
je vertrouwd raakt met deze tijdloze, vormloze, naamloze voedingsbron, 
hoe onzinniger het voelt om jezelf en de wereld lastig te vallen met klein-
geestig, kinderlijk gedoe. Dus doe je je best om bewust te leven en stel je 
je steeds makkelijker beschikbaar om al wat hindert te helpen oplossen.

De ingang naar deze intieme, kostbare Weg is heel eenvoudig te zien:

Wat is de noodzaak voor zelfonderzoek? 
Besef van eigen egoïsme, de telkens opspelende subtiele ik-ver-
dwazing die mij (en daarmee anderen) doet lijden.
Wat is de aard van dit egoïsme? 
Behoeftigheid, in de vorm van vervreemding, ballast, gemis, desin-
teresse, kortzichtigheid, onrust, irritatie, hebzucht, etc.
Hoe lost die behoeftigheid definitief op? 
Door het realiseren van innerlijke vervulling (duurzame, vanzelfspre-
kende kwaliteit) in mijn eigen persoonlijke bestaan.
Wat houdt dit realiseren in? 
Innerlijke waarheid onvoorwaardelijk toelaten, zodat die permanente 
kracht vanzelf al mijn uiterlijke funktioneren vervult.

 
Wie kiest voor ontwaken (realisatie) gaat vanzelf het leven dienen, d.w.z. 
de Dharma dienen (= spiritualiteit) in plaats van karma verbeteren (= 
therapie).� Daarmee nodig je jezelf uit om te delen in de kracht en rijkdom 
van het leven zelf, op alle vlakken of niveau's. Van intiem hartsbewust-
zijn (samadhi) in het zitten, tot profane zintuiglijkheid (afwassen) in ons 
dagelijks leven - alles wordt bekrachtigd door Dharma-werking, alles vindt 
plaats in momentane en dus tijdloze onderlinge samenhang, in wonderlijke 
eenheidskracht.

Iemand die zich zó bewust oriënteert wordt een bodhisattva genoemd, 
letterlijk een verlichtingswezen, iemand die vertrouwd is met en gezag 

3 Dogen Zenji zegt: "Voor wie met overtuiging oefent geldt: hoe langer de duur van het zitten, 
hoe meer je ervan geniet." (Masunaga, R: A primer of Soto Zen. London 1972, p. 46)

4 Dharma is je inleven, karma is je uitleven.

1.

2.

3.

4.
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geeft aan verlichting, ontwaakt leven, d.w.z. iemand die ervaart hoe leven 
een innerlijke werking kent van helderheid en ruimtelijkheid, en hoe die 
werking als een levensbron onbegrensd en bodemloos stroomt door alle 
levensvormen. Om deze kloppende visie te bezegelen legt de leerling een 
bodhisattva-gelofte af, opdat Dharma-werking dag in dag uit belichaamd 
moge worden.�

Het is een edele, heilzame intentie om je te herinneren aan en om je te 
identificeren met het ingeboren menselijk hartspotentieel van boeddha-
schap. Dat verleent de Weg zijn sfeer van voedzame diepgang en rijkdom, 
waardoor je je voelt uitgenodigd en waardoor het leven jou intens dankbaar 
kan stemmen.  
Wonderlijk, hoe je je verbonden kunt gaan voelen met een haast niet-
waarneembare (want niet-zintuiglijke) kant van jezelf, iets "onmogelijks", 
iets onvoorstelbaars: niet-veroorzaakt (onvoorwaardelijk) leven...

Totale levensexpressie - vrede, vreugde en vrijheid - kleurt het palet 
van ons oefenen: zitten, ademen, klinken, spreken, bewegen, studeren, 
werken, communiceren etc. En het mooie van deze doelloze (want in 
zichzelf vervulde) expressie is dat intensiteit van beleving niet afhangt van 
de grovere zintuiglijke signalen die we gewend zijn te zoeken: actie, passie, 
gevaar, prestatie, bevestiging etc. Integendeel, de intensiefste beleving is 
juist te vinden in de meest 
verfijnde innerlijkheid, in 
anonieme verstilling -  
vandaar het Zen-symbool 
van "dorre stronk", als 
een soort eretitel voor 
de mediterende beoefe-
naar: ogenschijnlijk saai 
en doods, maar innerlijk 
zinderend van leven.

5 Shunryu Suzuki verklaart: "Bodhisattva's komen ter wereld op grond van een gelofte, 
stervelingen op grond van karma" (WindBell Volume VIII, Nos. 3-4, spring 1969, pag. 9).  
Een Koreaanse Zen lerares zegt hetzelfde, maar op een iets confronterender manier: 
"Boeddha's zien boeddha's, varkens zien varkens (Ji Kwang Dae Poep Sa Nim: One dust 
particle swallows heaven and earth. Brussel, 1990).
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Zitten als expressie van het grote leven dat we zijn heeft drie aspecten: 
lichaam, adem en geest (corresponderend met shila, samadhi en prajna�), 
en alledrie de aspecten zijn rijke velden die ons vervullen met beleving.  
Zij werken steeds tegelijkertijd, niet alleen in het zitten maar in alle mense-
lijke expressie, in alle vormen van oefening:

zitten
buigen
ademen
lichaamswerk
studie
recitatie
eten
poetsen

•
•
•
•
•
•
•
•

lopen
klinken
gebaren
werken
rusten
ontmoeten
pelgrimeren
creëren

•
•
•
•
•
•
•
•

Elk van deze activiteiten heeft ontelbare ervaringsaspecten, omdat het 
leven zélf - als een veelzijdige diamant - zoveel aspecten kent: zitten 
in het onbekende, verbindend buigen, ademen van heilzaam serum (je 
oefenvorm), vitaal lichaamswerk, bevrijdende studie, devotie in recitaties, 
verfijnd eten, toegewijd poetsen, tijdloos lopen (kinhin), autonoom klinken 
en gebaren, beschikbaar je werk doen (shila), genieten van rust, delend 
ontmoeten, vredig pelgrimeren, medium van creatie zijn...

Van oudsher is meditatie de meest elementaire, en tevens de meest 
gewaardeerde en rijkste oefenvorm. Bewustzijn is ons ruimste en verfijnd-
ste lichaam: dit wetmatig gegeven maakt het eenvoudig om je op een 
stabiele manier open te stellen voor wát er ook gebeurt.  
Zodra je je hierin voldoende thuisvoelt - d.w.z. zodra je je onvervreemdbare 
thuis gaat herontdekken - komen ook al je andere activiteiten in eenzelfde 
licht te staan vanuit de zinvolle, rechtstreekse belevingsbasis die het 
zitten vormt. Geleidelijk ga je zelfs beseffen hoe we in feite overal en altijd 
wórden beoefend, geademd, verhelderd, en hoe het leven ons heel liefde-
vol bewerkt: steeds ruimer, directer, verbondener...

Laten we zazen (zitten) of meditatie, dit belangrijke maar tegelijkertijd heel 
normale element in ons leven, nog iets verder bekijken.

6 Trishiksha, de drievoudige oefening - zie vorige Zenoniem.
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Je vestigt het zitten op een heel natuurlijke manier in drie fasen, zodat 
alledrie de aspecten van ons bestaan worden meegenomen:

1. lichaam, 2. adem en 3. geest. 

Daarbij is het van belang dat dit vestigen geen mechanisch, gecompliceerd 
karakter krijgt, maar juist vloeiend, snel en gemakkelijk aanvoelt. Dit kun 
je op twee manieren bevorderen: ten eerste door de grote lijn in de gaten 
te houden, en ten tweede door je gevoeligheid en inlevingsvermogen� te 
mobiliseren (ter correctie van rationalisatie-neiging).

De centrale grote oefenlijn valt samen met de centrale bedoeling van het 
zitten zelf: verdwijnen.� Daarom moet je oppassen met het aanbrengen van 
teveel activiteit of sturing of details; dat doet al vlug allerlei stof opwaaien 
die dan ook weer moet neerdwarrelen. Bovendien suggereert dit dat jouw 
persoontje de grootste factor (stuurman/vrouw) is in dit verhaal, maar ben 
je niet ooit begonnen omdat je niet weet wie je bent...

Om het ingebed zijn in een groter proces (leven, werkelijkheid, Dharma) 
voelbaar te maken wanneer je je lichaamshouding inneemt op je kus-
sen of bankje, helpt het te beseffen dat de ongrijpbare werkelijkheid als 
een onmetelijke oceaan is. Je neemt plaats, en leunt ruggelings in de 
branding van de schepping. Desgewenst zie je het hele panorama van 
leven op de kustlijn, maar je laat het verder voor wat het is. Voel hoe 
de watersubstantie gelijk is aan je lichaamssubstantie, zodat de enge 
begrenzing van object-gevoel zich verruimt tot grenzeloze massa. 

Binnen en doorheen deze lichaamsbehuizing vindt er permanente 
beweging plaats van de adem. De inademing ontstaat (wanneer je niet 
te haastig zelf inademt) als een wonderlijke zuiging in je buikgebied die 
ons met elke ademteug opnieuw vult en voorziet van volledig nieuwe, 
zuivere, ongerepte energie. De uitademing verdeelt deze energie alle 
kanten uit, hij doordringt en transformeert alle cellen en stuwt alles via 
de huid naar buiten om zich in ruimte te verenigen en op te lossen.  

� Zie noot 4.

8 Als de leerling ook maar het geringste beetje bijzonders bezit, kan men hem niet gevorderd 
noemen.” Zen leraar Fayan Wenyi in: Ferguson, A.: Zen's Chinese heritage. Boston 2000.

1.

2.
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Met deze van binnen naar buiten stromende, zuiverende adembewe-
ging kun je ontspannen meeleunen. Dat voelt alsof je deint in de wer-
king van de oceaan, het stijgen en dalen van de golven, de stuwing van 
eb en vloed. Zoals het universum het water beweegt, zo word jij als een 
open kieuw geademd: heel ruimtelijk, volledig op je gemak. 

Tenslotte is er de geest: het gewaarzijn van dit alles, vormloze ruimte 
van aandacht, voeling, bezieling, beleving. Deze geest is jouw grootste 
(feitelijk grenzeloze), meest verfijnde "lichaam", een heel betrouwbaar 
samenhangende context waarin alles wat zich aandient welkom is: je 
aanvaardt de noodzaak van elk verschijnsel (je hebt er immers niet 
bewust om gevraagd), geeft het alle ruimte, en laat het weer los. 
 
Dit is het geheel van de ene, volledige, uit zichzelf werkzame, vanzelf-
sprekende werkelijkheid. Deze beleving laten heersen vormt een oude, 
beproefde oefenvorm in de Zen-traditie: shikantaza ("enkel zitten").� 
Mocht dit wat ruim of onwezenlijk voelen, gebruik dan weer de oceaan 
als verbinding, net als in de vorige twee fasen van het vestigen.  
Je kiest de oefenvorm “Een” (als tellen/volgen van de adem, of als koan/
mantra) en laat deze werken - uit “ee”, in “n” - vanuit je bekkenbodem, 
als een ondergrondse vulkaan die zelfs op de bodem van de oceaan 
zijn gistend werk doet en wensvervullend lava verspreidt als een serum 
dat alles laat oplossen in leven zelf.

9 Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi. 
Bloemendaal 2002

3.
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Zo kun je het vestigen van je oefening samenvatten in drie herkenbare 
fasen: leunen (branding), deinen (oceaan), gisten (lava) - donders goed 
ervan bewust dat alles staat of valt met de oprechte intentie om niets te 
willen bereiken, enkel werkelijkheid te zijn.

Dit steeds rechtstreekser en vollediger belichamen van werkelijkheid 
(verwerkelijking) wordt in de Zen traditie mooi weergegeven�0 in de 
volgende aanduiding van natuurlijke wijswording:

uit de markt
via de berg
naar de markt

 
We komen vanuit drukke 
bevangenheid in de wereld 
tot stille verinnerlijking van 
de Weg, en brengen dit 
onbevangen tot uitdrukking 
in ons dagelijks handelen.��  

Dit is wat er elk moment plaatsvindt, dit is wat we kunnen beleven.

De berg, de plek van stille verinnerlijking, is onze anonieme oefenplek 
waar we tot “dode stronk” worden gereduceerd.  
Maar de Dharma krioelt - in die stronk gebeurt van alles, het zindert er van 
leven: de berg is een krachtige vulkaan en ongemerkt zak je vanzelf in de 
steeds ruimer en levendiger schacht.  
Gaandeweg geef je je volledig over, en zó ontdek je dat dit lava geen 
vernietigende vuurmassa is maar kostbare, levenschenkende zonnekracht 
waarin alles wordt herboren dankzij licht (wijsheid) en warmte (liefde).

De Weg en de wereld, komen en gaan - alles ben jij.

d

10 Zie bijvoorbeeld de bekende "Tien plaatjes van de os", o.a. te vinden en toegelicht in 
Tydeman, Nico: Het temmen van de os. Nieuwerkerk a/d IJssel, 2004.

11 Overeenkomstig de Zen-spreuk: "Eerst is de boom een boom, dan is de boom geen boom, 
en tenslotte is de boom een boom."

•
•
•
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h e t  o N g e B o R e N e
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v e R L A N g e N
Michiel van Vondelen

Het verlangen gelukkig te zijn, 
het verlangen voorbij het lijden te komen, 
het verlangen het lijden van het leven en het zelf gecreëerde lijden te leren 
onderscheiden, 
het verlangen mezelf te zijn in verbondenheid met het leven, 
het verlangen om toe te komen aan mijn potentie en niet oude beperkingen 
te blijven herhalen, 
het verlangen in waarheid te leven, 
het verlangen in eenheid te leven, 
doet mij zoeken en doet me genieten van wat het onderricht mij biedt.

Uit Ad van Dun, “De grote kwestie”, Vooraf:

Onze hartskwaliteiten - integriteit, vertrouwen, 
inzicht, mededogen, vrijheid, onzelfzuchtigheid 
- vormen het karakter van een “ware mens van de 
weg”.

Geluk vormt ons bestaansdoel - gaandeweg 
ontwikkelen we ons in wijsheid en liefde - en alle 
spirituele tradities bieden instrumenten ter verwe-
zenlijking van dit doel.

Wat dagelijks om verheldering vraagt zijn wij zelf: 
de pijn van het egoïsme, van onze verwarring en 
onzekerheid, onze behoeftigheid, de ongrijpbaar-
heid en schijnzekerheden van ons bestaan, onze 

kleingeestigheid en eigenwaan, de vervreemding en het je afgescheiden voelen 
van het leven zelf.

Uit Shunryu Suzuki, “Niets is zo; de kern van Zen”:

Tozan zei al “ Overal waar ik kom, ontmoet ik mezelf.” 
Als de echte kracht van je oefenpraktijk je begrip ondersteunt, is de jij die onze 
weg bewandelt de baas van alles, de baas van je zelf.
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Echte beoefening heeft een oriëntatie en een 
richting, maar geen doel en geen idee van winst.

Als je dwaze discussies of dwaze studie moe 
wordt, als je genoeg hebt van het dwaze verstand 
dat graait naar iets om zich aan vast te houden, 
dan ga je zoeken naar iets dat waarheid of ware 
leer heet.

Als je altijd verstrikt raakt in iets dat niet zuiver 
genoeg is, verknoei je je tijd.  
Je moet zoveel mogelijk je innerlijke stem volgen 
en nutteloze dingen afwijzen.

Van moment tot moment moet je je helemaal 
wijden aan en luisteren naar je innerlijke stem.

Kortom, zazen is “Ja”. Mijn ruggengraat - “Ja”. Mijn kin - “Ja”. Je controleert je 
houding niet echt, je aanvaardt je houding - “Ja”. 

Zolang je je probleem niet aanvaardt, de positie waarin je je bevindt, kun je jezelf 
niet aanvaarden zoals je bent…  
Als je genoeg geduld hebt en wacht tot het probleem begrijpelijk wordt, kun je je 
hier-zijn en je positie waarderen, wat die ook zijn.

Het enige wat er op zit is dus op Boeddha te vertrouwen, te vertrouwen op je 
wezen hier.

Zolang je niet begrijpt waarom we zazen beoefenen en wat eigenlijk echte activi-
teit, intuïtieve activiteit is, bevrijd van allerlei begeerten en beperkingen, is het 
moeilijk erachter te komen wat goede beoefening is.  
Toch is het heel goed om gewoon door te gaan met oefenen, en ook al weet je 
niet hoe je je dat soort intuïtief handelen eigen moet maken, je maakt het je dan 
stukje bij beetje eigen.

Het allerbelangrijkste is dat je gewoon doorgaat met deze goede en fundamen-
tele beoefening.

Dank je wel.

d
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o N t w A k e N
Adyashanti �

De grootste belemmering om te ontwaken is de overtuiging dat “verwerke-
lijking” iets zeldzaams is. Valt deze belemmering eenmaal weg, of zeg je 
op zijn minst tegen jezelf: "Ik weet werkelijk niet of mijn overtuiging klopt 
dat ontwaken moeilijk is", dan wordt alles op datzelfde moment mogelijk 
voor je. Omdat bewustzijn het enige is wat bestaat, kan het niet zeldzaam 
of moeilijk zijn, tenzij wij per se willen dat het zo is. De basis van dit alles is 
geen theorie, maar ervaring. Niemand heeft mij “ontwaakt zijn” onderwe-
zen, en niemand kan het jou onderwijzen.

Dit is zo prachtig aan ontwaken: als je niet langer op basis van je gecon-
ditioneerdheid funktioneert, is er geen idee meer van een “ik” die dit leven 
leidde. De meeste mensen zijn gewend aan het gevoel van een ik die dit 
leven leidt. Maar als dit eenmaal doorzien wordt, dan ervaar je hoe dit 
leven in werkelijkheid gedragen en gestuurd wordt door liefde, en hoe 
diezelfde liefde aanwezig is in iedereen, op elk moment. Als het zijn werk 
doet via jouw persoonlijke bagage raakt het weliswaar versnipperd, maar 
het is wel degelijk aanwezig. Niemand is de eigenaar van die liefde. Ieder 
mens is in wezen belichaming van die liefde.

Je hebt zelf momenten in je leven meegemaakt - al dan niet bewust - 
waarop je dit “ik” waarmee je je identificeerde even kon vergeten. Zoiets 
kan ons spontaan overkomen bij een mooi uitzicht, of het kan plaatsvinden 
doordat je niet langer bewust bent van jezelf. Gewoonlijk wimpelen mensen 
die momenten weg. Na het ervaren van dit “prettig moment” herstel je je 
vertrouwde identiteitsgevoel weer. Maar in feite zijn deze gelegenheden 
als kleine kijkgaatjes waardoor de waarheid wordt ervaren. Als je erop 
gaat letten, zul je ze gaan opmerken. Plotseling stopt de geest met het 
bedenken van zijn verhaal. Je merkt dan wellicht hoe jouw afzonderlijke 
identiteit of ik-gevoel even een pauze neemt, en hoe wat jij echt bent 
daarmee niet verdwijnt. Vraag jezelf dan af: “Wat is de echte ik? Wanneer 
mijn identiteit af en toe kan pauzeren en ikzelf dan niet verdwijn, wat ben ik 
dan zelf?” of beter nog: “Wat ben ik wanneer ik werkelijk verdwijn?”

1 Uit: Adyashanti: Emptiness dancing; Selected Dharma Talks of Adyashanti. Los Gatos 
2004, pag. 7-12. Vertaling: Ad van Dun.
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Gewoonlijk raakt onze geest geagiteerd van de vraag “Wie ben ik?”.  
Hij begint erover na te denken, totdat het gezond verstand weer opstaat en 
zegt: “Wacht eens even - dit zijn alleen maar nóg meer gedachten.”  
Op zo'n moment kan er een ruimte van rust ontstaan tussen de gedachten, 
en als je heel aanwezig bent in die ruimte, dan stop je met het uitleven 
van je oude identiteit. Zodra er weer identiteit springt in die ruimte, voel je 
je niet langer aanwezig. Voor de geest is het meestal zó verbijsterend om 
niemand te zijn, dat hij heel snel die ruimte weer begint op te vullen.  
“Hoe kan ik nou niemand zijn?” Maar het is zinloos om jezelf op te vullen 
met een iemand. Als je werkelijk wilt weten wat jij bent, ervaar dan alleen 
maar die ruimte, ervaar de openheid, en het laat het daarbinnen bloeien. Er 
is geen betere manier om erachter te komen wat je bent.

Op deze manier wordt spiritualiteit niet 
alleen echt, maar ook spannend en 
leuk. Je vraagt je af: “Deze openheid, 
deze aanwezigheid” - noem het hoe 
je wilt - “is dit wat ik ben?” Je begint te 
voelen of te vermoeden dat je iets op 
het spoor bent wat geen constructie of 
gedachte is, geen geloof of overtuiging. 
En wanneer je dit begint toe te laten, 
enkel deze wakkerte, die geen enkele 
identiteit bezit - dat is iets verbijsterends voor de geest.  
In Zen noemen we dit het ongeborene; van al het bestaande is dit het enige 
wat niet door jouw geest geschapen wordt.

Er is een mooie parabel in de bijbel die zegt: "Een kameel komt gemakke-
lijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God".� 
Het vasthouden aan je identiteiten, zelfs al zijn het de meest spirituele, 
de heiligste identiteiten, is als het pogen een kameel door het oog van de 
naald te duwen. Ze zijn te grof, te omvangrijk, te bedrieglijk, te gekunsteld 
om in de waarheid te passen. Maar er is één ding dat door het oog van de 
allerkleinste naald glijdt. Ruimte, jouw eigen nietsheid, kan rechtstreeks de 
hemel binnenglijden. Geen van ons kan ook maar een snipper zelfzuchtige 
identiteit meenemen.

2  Matheus, hoofdstuk 19, vers 24 [noot vert].
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“Hemel” staat voor wat we ervaren als we onze eigen nietsheid zijn binnen-
gegleden. Wij beseffen ons puur gewaarzijn, en zien dat onze ware aard in 
feite helder bewustzijn is, zonder enige vorm. We erkennen dat vormloze 
bewustzijnswerking het wezen is van alles, de bezielende aanwezigheid in 
alles. Dit is een hemelse staat, want met elke stap doordringt bewustzijn 
en bezieling ons lichaam. Dit is de ware betekenis van “opnieuw geboren 
worden”. Opnieuw geboren worden is niet enkel een intens emotioneel-
religieuze bekeringservaring. Dit kan een prettige ervaring zijn, maar het is 
slechts alsof je van kleding wisselt.  
Opnieuw geboren worden is feitelijk helemaal nieuw geboren worden, niet 
een andere spirituele dracht krijgen. Preciezer gezegd: het is ongeboren 
worden, doordat we beseffen dat in feite eeuwige nietsheid dit leven leeft 
dat "mijn leven" genoemd wordt.

Maar denk niet dat jouw leven een eindeloze opeenstapeling van aange-
name ervaringen gaat worden, enkel omdat je de waarheid ziet en spiritu-
eel ontwaakt. Dat is niet wat bedoeld wordt met “de vrede die alle begrip 
teboven gaat”. Zolang we ons goed voelen, is het makkelijk om vredig te 
zijn. Maar het leven doet wat het doet, als een oceaan die voortdurend 
in beweging is. Of de golven nu hoog of laag zijn, de oceaan blijft net zo 
onaantastbaar en jij, de niemand die je bent, wordt er niet door aange-
tast. Binnen deze wakkerte heerst een vrede die begrip teboven gaat, en 
daarom hoeft jouw leven niet beter te verlopen - het kan gewoon doen wat 
het leven doet, het stroomt gewoon. Het maakt je niet uit.


 
Leerling: Het loslaten van onze egocentriciteit zodat we het ontwaken 
kunnen ervaren - wil je zeggen dat dit van ons wordt losgepeld, zoals je de 
schil van een sinaasappel pelt?

Adyashanti: Pellen is alsof je 's nachts een droom hebt waarin je droomt 
dat je naar een therapeut gaat en waarin je je steeds beter gaat voelen en 
waarin je de indruk hebt dat dit ergens toe leidt.  
Ontwaken is alsof je daar op de sofa zit en je vertelt je verhaal, en je bent 
nog steeds een puinhoop - niet veel opgeschoten. Dan besef je plotseling 
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dat dit een droom is, dat dit is niet echt is, dat je dit aan het verzinnen bent. 
Dat is ontwaken: een groot verschil.

Leerling: Ik heb het allemaal verzonnen?

Adyashanti: Het hele verhaal! Maar..., de wakkerte in jou is niet aan het 
dromen, enkel de geest is aan het dromen. Hij vertelt zichzelf verhalen en 
wil weten of je vooruitgang boekt. Zodra je verschuift naar waakzaamheid, 
besef je: "Wacht even, dit is een droom. De geest zorgt voor een andere 
werkelijkheidservaring, hij schept een virtuele realiteit, maar dit is geen 
werkelijkheid - het is enkel bedenksel."  
Ons denken kan miljoenen verhalen vertellen binnen de ruimte van bewust-
zijn, maar bewustzijn verandert er geen jota door. Het enige wat verandert 
is hoe het lichaam aanvoelt. Als je jezelf een droevig verhaal vertelt, dan 
reageert het lichaam daarop. En vertel je jezelf een verhaal vol zelfverheer-
lijking, dan voelt het lichaam opgeblazen, zelfverzekerd.  
Maar als je beseft dat het allemaal maar om verhalen gaat, dan kan er een 
ongekend ontwaken ontstaan uit de geest, uit de droom. Jijzelf ontwaakt 
niet - datgene dat altijd wakker is geweest, verwerkelijkt zichzelf.  
Het eeuwig wakkere is wat jij bent.

“Dancing”,  getekend door Adyashant i
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g e v e N
Henri Meeuwsen

Een van de paramita’s (volmaaktheden) is die van vrijgevigheid (dana 
paramita). Geven kan in diverse vormen plaatsvinden:

in de vorm van materiële dingen (geld of cadeaus)
in de vorm van bescherming (bijvoorbeeld onderdak bieden aan 
vluchtelingen)

 
Dit geven is nog geen paramita als dit 
gebeurt in de geest om er iets voor terug 
te krijgen, zoals: laten zien hoe goed ik wel 
ben, of kijk eens wat ik allemaal voor een 
ander over heb.

Als beoefenaar probeer ik bij elk geven te 
onderzoeken wat dat geven met mij doet. 
Maar ál te vaak kom ik tot de conclusie 
dat het niet iets onbaatzuchtigs is, maar 
dat het mijn ego is dat zich hierdoor beter 
voelt, en zelfs soms boos is omdat de 
ander mijn gift niet waardeert!

Gelukkig zijn er wel andere momenten waarin geven iets natuurlijks is. 
Dit soort geven veroorzaakt geen directe emotionele reactie in je. Zoals 
iemand in een reflex opvangen, of een kind helpen opstaan als het gevallen 
is. Of je bijdrage leveren aan de zendo, zowel financieel of als “bouwer”, 
het onderhouden van de zendo. Dat zijn momenten waarin gever en 
ontvanger niets van elkaar verlangen of verwachten. Zo’n moment is voor 
mij geven om te geven.

Het gevoel dat men bij geven heeft moet men onderzoeken op het moment 
dat men geeft. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij het geven van een bijdrage 
aan Prajna: verwacht ik iets voor mijn geld, is het een vergoeding voor het 
gebruik van de zendo?  
Of moet je de bijdrage of de extra bijdragen zien in een ander perspectief: 

•
•
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Sariputra:  
Wat is het aardse en wat het bovenaardse volmaakte geven?

Subhuti:  
Het aardse volmaakte geven bestaat hieruit.  
De bodhisattva geeft vrijelijk aan wie vraagt, en denkt daarbij aan werkelijke 
dingen. De volgende gedachte komt bij hem op:  
Ik geef opdat men ontvangt, dat is de gift. Ik zie zonder gierigheid van al mijn 
bezittingen af. Ik handel als iemand die de Boeddha kent. Ik beoefen het 
volmaakte geven. Ik, die deze gift maak tot algemeen bezit van alle wezens, 
draag haar op aan de allerhoogste verlichting en doe dit zonder me er een 
voorstelling van te maken. Mogen alle levende wezens door deze gift en de 
vruchten die zij afwerpt in dit leven op hun gemak zijn en op een dag het 
nirvana betreden. 
Door deze drie banden gebonden, geeft hij zijn gift. En welke drie zijn dat?  
Een voorstelling van zelf, van anderen en van de gift.

Het bovenaardse volmaakte geven bestaat echter uit drievoudige zuiverheid. 
Wat houdt dat in?  
Hierbij geeft een bodhisattva een gift zonder zich een voorstelling te maken 
van zelf, ontvanger, gift en de beloning voor zijn geven. Hij overhandigt die 
gift aan alle wezens, maar stelt zich daarbij geen wezens of zelf voor. 
Hij draagt haar op aan de allerhoogste verlichting, maar maakt zich daarbij 
geen voorstelling van verlichting.  
Dit is het bovenaardse, volmaakte geven.

Bron: Kornfield, J.: De leringen van Boeddha.  Bloemendaal 2000

in de mogelijkheid van het geven wat men heeft, die van het afstaan, van 
loslaten.

Met andere woorden: we zouden moeten ontvangen in plaats van nemen, 
geven in plaats van opdringen, delen in plaats van verdelen.
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Onkruid wieden, voor de voet weg,  
nooit meer stoppen, altijd van binnen uit.
Het tweesnijdend zwaard van Manjushri doorklieft mijn ego-bubbels. 
Wie hanteert het? 
Het leven dat hapt naar lucht. Leeuwengebrul. 

Ik ben een kind van God:  
alles wat ik nodig heb, wordt mij 
nu en altijd gegeven.
De weg is thuis zijn op mijn best 
mogelijke manier. 
Het einde van de weg is thuis 
zijn. 
Zelf - van een zelf - naar geen 
zelf - niet vanzelf - maar  
uiteindelijk - vanzelf - leven.
Overgave aan het leven.  
Het ik moet sterven.
Kracht en liefde -  
wat is de bedoeling? 

Slurpend aan de Dharma-brandslang, schuif ik mijn glas water terzijde. 
Tastend naar mijn bril, kruipt de zonneplaneet door mijn oogkassen. 
Deze sesshin geen wolven onder de vloer, maar gele olifanten. 
Probeer ze maar eens niet te zien.
Mijn persoonlijke vervormingen steeds beter gaan zien.
Zakken in het alles verterend vuur. 
Het leven bloeit.
Een volledig bloeien is mogelijk. 
Een volmaakt eindeloos sterven, onbevreesd verblijven in de schoot 
van God. Eindelijk thuis.
Mooie plek - lieve mensen - lastig lichaam - grote Weg.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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Open huis

Op zondag 3 september a.s.kun je tussen 12:15 en 13:00 uur binnenlopen 
bij Prajna om een kijkje te nemen. Koffie en thee is er dan ook. 
Elke eerste zondag van de maand is er introductiegelegenheid voor wie 
van Zen wil proeven; de training begint om 10:00 uur precies.

Nieuwe sektie Prajna site

De Prajna site - www.prajna.nl - is onlangs uitgebreid met een nieuwe 
sektie: “Thema’s ter verontrusting”. 
Te vinden via de link Teksten, of via Prikbord / Publiciteit / Studiemateriaal.

Poetsen in de zendo

Door het jaar heen zorgt het podium Poetsen ervoor dat de zendo een 
opgeruimde en zuivere plek is om te oefenen. 
Op zondag 10 september staat er een grote poetsdag gepland. 
Iedereen is welkom. 
Aanmelden svp bij Frank Hoffmann, tel. 043-3100841.

Sesshin planning

In het vervolg zullen de twee jaarlijkse sesshins, indien logistiek mogelijk, 
uitgebreid worden tot zevendaagse trainingen. 
Planning van de zomerschool: eind augustus. 
Planning van de winterschool: laatste week januari, eerste week februari.

Agenda

Voor landelijke agenda (trainingen, lezingen, publicaties, etc.): 
http://www.vormenleegte.nl/agenda.htm.





P R A J N A  -  P u B L I C A t I e s

Oefenboekje :  prakt ische aanwi jz ingen voor Zen beoefening. 

De Grote Kwestie :  b iograf isch-didakt isch mater iaal  van 100 leraren.

Bronkracht :  c i taten ui t  d iverse tradi t ies,  themat isch geordend.

De Basale Mens :  overwegingen over kwal i te i t  van leven.

Medici jn Boeddha, 
Bhaishajyaguru Vaiduryaprabha



Zenoniem is een ui tgave van Zen Centrum PRAJNA  

Secretar iaat :  Frans Halsstraat 18, 6225 CE Maastr icht

g e d I C h t

Hoe besterft men de tijd, erft men

het steenrijk gedicht, de nachtegaal slaat

met stalen nagels de taal dicht

steeds weer waait stof in de klok, sneeuw

houdt de moederkoek warm, legvers ontpelt

zich het ei op de gloeiende lei

als de liefde nog eenmaal bestierf, in ander

mans vlees zich verteerd had, hoe

zou het bloeden als inkt

niet zo wit was -

 

Gerrit Kouwenaar 


