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W e N s v e R v u L L e N d  J u W e e L

door Ad van Dun

Afgelopen winterschool was een prachtige ervaring - op alle gebied. 
Als het één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat de Zen-weg zich 
enkel opent op basis van onvoorwaardelijkheid in ons hart.  
Op die basis blijkt ook meteen vervulling te kunnen heersen: alles wat 
overbodig is (twijfels, oordelen, de tijd, anderen) valt weg, en alles wat écht 
is blijft over.

Zen beoefening dient slechts één doel: ontwaken uit de ik-droom 
(egoïsme). Daarbij gelden twee adviezen:

"doe niets wat overbodig is": als niets nodig is om vrij te zijn, wees 1. 
dan blij met niets.
"verwelkom alles wat vruchtbaar is": de Weg houdt niet op met 2. 
meditatie (zazen).

Natuurlijk vraagt zo'n 
onvoorwaardelijke 
opstelling moed en 
inzicht, oprechtheid, 
vertrouwen, aanvaarding, 
wakkerte, openheid, 
inzet - feitelijk elke 
denkbare menselijke 
hartskwaliteit. 

De confrontatie met de 
illusie van het ik-verhaal 
is onverbiddelijk.1 

1  Onverbiddelijk is een toepasselijk woord in dit verband: letterlijk "niet af te smeken".  
In religieuze termen vertaald: God is meedogenloos - uit pure liefde en wijsheid natuurlijk.  
Met hartskwaliteit (liefde, zuiverheid, echtheid, vrede) valt per saldo niet te marchanderen.  
Zou het soms anders kunnen, bijvoorbeeld: de mens is relatief integer, min of meer 
zichzelf, gelukkig onder voorwaarden, verantwoord leugenachtig, vol goede bedoelingen, 
half levend half dood, overmorgen waarachtig...?
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Daarom luidden de drie uitgangspunten van de sesshin:

•	 geen vooringenomenheid - leven zonder voorkennis, houvast, 
oordelen, geschiedenis

•	 geen contacten - leven zonder relaties, afhankelijkheid, toevoeging, 
funkties, zingeving

•	 geen onderbreking - leven zonder afleiding, pauze, speling, 
voorbehoud, toekomst

Rechtstreekse waarheid laat zich niet vermurwen: geen oude of nieuwe 
excuses, geen slimme trucs, geen brave meegaandheid, geen zinloos 
uitstel, geen makkelijke omweg, geen boeiend gevaar.

Bewustwording - en daarmee groei en keuzemogelijkheden - begint met de 
vraag naar mijzelf: "Wie ben ik echt? Wat is de bedoeling van mijn dagelijks 
bestaan? Wat is er feitelijk gaande op dit moment?"  
Dit proces komt op gang als we onze eigen zelfstandigheid, d.w.z. ons 
vermogen om van binnenuit vervuld te leven, serieus gaan nemen. 

De eerste notie van deze zelfstandigheid kan al vrij vroeg ons leven 
binnendringen in de vorm van een eerste onthutsende ik-gedachte die de 
voorgaande "onschuld" zijn bestaansgrond ontneemt.2  
Hiermee begint de fase van verzelfstandiging als persoon: ik-gevoel, 
hachje, object-zijn, persoonlijkheid.

Maar geleidelijk worden we volwassen en dan blijkt dat écht, bewust werk 
maken van leven en sterven, van ik en de ander, van lichaam, adem en 
geest, een diepere motivatie vergt en een totale existentiële betrokkenheid. 
Dit is de verzelfstandiging als mens: zelf-besef, identiteit, veld-zijn, 
menselijkheid.

In ons oefenproces komen deze twee fasen van zelfstandig-worden 
(verwerkelijking) mooi terug in het onderscheid dat Prajna hanteert tussen 

2  Ik herinner me de precieze plek nog (het hek aan de overkant van de straat waar ons 
ouderlijk huis stond) en de leeftijd (zo'n 6 jaar oud) dat het tijdsbesef ineens tot me 
doordrong: ik zag me als het ware naar de dag van morgen bewegen en verder een 
toekomst in waar alles wat me bezielde (een goede cowboy zijn, vooral) vorm zou kunnen 
vinden.
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de categorieën deelnemers, namelijk instromer en beoefenaar (de derde 
categorie, leerling, is een hopeloze intensivering van beoefenaarschap).3

•	 Instromer 
De eerste fase van het verzelfstandigingsproces behelst het 
afrekenen met hindernissen, afhankelijkheden, verwendheid, 
verwaarlozing, etc. - kortom, het onderzoeken, leren kennen 
en doorzien van de staat waarin we verkeren, onze karmische 
constellatie. 
Dit is de fase waarin het verschil tussen therapie (de wereld) 
en spiritualiteit (de Weg) duidelijk moet worden, tussen onze 
persoonlijkheid en onze menselijkheid ("boeddhanatuur"). 
 
Voor deze instromer is het zaak karma te leren kennen en 
te doorzien, los te komen van de ermee samenhangende 
conditioneringen, de kracht te vinden je leven er niet door te laten 
bepalen. 
Instromer zijn is je vestigen op de werkelijkheidsbodem: de plant 
wortel laten schieten.

3  Een leerling is een "verzopen" beoefenaar, verdronken in de Dharma-oceaan. Deze tot vis 
geworden mens (bodhisattva) zwemt zo aanstekelijk dat andere mensen onwillekeurig hun 
hoofd onder water houden. Dat dit niet ongevaarlijk is, moge blijken uit het volgend citaat: 
"De unieke werkelijkheidsbries - laat hem niet in je ogen waaien, je krijgt hem er nauwelijks 
meer uit." (Cleary, T.: Book of Serenity. Hudson 1990, pag. 5).
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•	 Beoefenaar 
Naarmate we onze karmische conditioneringen leren begrijpen en 
aanvaarden (dankzij het aanboren en inzetten van onze wijsheid, 
onze hartskwaliteit), wordt het ingeboren menselijk potentieel 
(Dharma) een steeds concreter en bruikbaarder oriëntatiepunt. 
Sterker nog: het blijkt de enig betrouwbare referentie temidden van 
alle veranderlijke verschijnselen. 
Je gaat de bevrijdende waarde en funktie zien van 
verantwoordelijkheid nemen, van keuzes maken en je 
onvoorwaardelijk engageren: het completeert onze vrijheid en 
zelfstandigheid, het verruimt en verfijnt onze kracht, het vergroot 
ons gevend vermogen van aandacht, rust, vertrouwen, etc. 
 
Voor deze beoefenaar is het zaak de Dharma voorop te stellen, 
innerlijk potentieel gezag en ruimte te geven, te luisteren naar de 
grote hartsbedoeling waar ál ons doen en laten expressie van is. 
Beoefenaar zijn is je openen: geen beschutting meer nodig, de 
bloem kan gaan bloeien.

Er bestaat een mooie metafoor voor de verwerkelijkte kwaliteit van leven: 
"van binnen hard als diamant, van buiten zacht als zijde". 

Dit beeld wordt ook gebruikt in de Weg van budo (krijgskunsten als aikido, 
karate etc.).  
Vanuit een stevig centrum kan de krijger zijn omgeving soepel en open 
tegemoet treden.

Shakyamuni Boeddha al gebruikte het tijdloze symbool van de diamant om 
zo te kunnen verwijzen naar betrouwbare en duurzame kwaliteit van leven:
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"Vergelijk het als volgt, goede vriend. Een man die hier woont 
weet precies wat er onder de grond verborgen is. Hij neemt een 
scherp houweel, hakt een gat in de grond en stuit op dingen als 
stenen en gruis. Hij kan door al die dingen heen hakken zonder 
erdoor gehinderd te worden. Pas wanneer er diamant in zijn baan 
verschijnt, kan het houweel niet langer doorgraven. Immers, geen 
zwaard of bijl kan een diamant breken. Goede vriend, de boeddha-
natuur van alle wezens heeft diezelfde kwaliteit."4

Onze innerlijke kracht is als een schitterende diamant, helder en 
onverwoestbaar.  
Onze uiterlijke dienstbaarheid is als een verkwikkende, zijdezachte bries 
of damp: zuiverend, voedzaam, levenschenkend.

Deze tweeledigheid in ons funktioneren - "het dubbelzijdig zwaard van 
Manjushri" dat leven geeft (waarheid) én neemt (waan): krachtig maar 
ontspannen, waakzaam maar mededogend, wijs maar liefdevol - is 
universeel teken van wijsheid, natuurlijke compleetheid van ons mens-zijn. 

De oude Indische wijsheidstradities, zowel het Boeddhisme als het 
Hindoeïsme5, hebben al vroeg een naam gegeven aan de diamantachtige 
kwaliteit van ons innerlijk potentieel: "Cintamani" (mani = juweel, cinta = 
wensvervullend).

Deze indringende notie van een wensvervullend juweel kan fungeren 
als een krachtig instrument in je oefening. Het heeft diverse bruikbare 
aspecten:

4  Uit de Mahayana Parinirvana soetra. Er is zelfs een beroemde soetra die zijn naam 
ontleent aan dit juweel: De Diamant soetra. (Engelstalige versies van genoemde en andere 
soetras zijn te vinden op de Prajna site: sektie Teksten, Onderricht).

5  In de Vedische literatuur, de oudste ter wereld, komt Cintamani al voor. Een auteur als Sri 
Sankara, een historische leraar in de Vedanta-traditie, zingt in een van zijn talrijke hymen: 
"Voor de verkommerden is de stof van God's voeten een halsband voor de Cintamani." 
Hier nog een citaat uit de Vaishnava-school (Vishnu traditie): "Wat is de waarde van het 
cintamani juweel? Hij is onnoemelijk veel waardevoller dan een toversteen. Cintamani kan 
alle verlangens vervullen. Hij kan ook een onbeperkt aantal cintamani stenen voortbrengen, 
en elk daarvan kan weer hetzelfde doen."
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•	 het maakt vervulling tot een reële bedoeling, niet langer een ver ideaal
•	 het benadrukt de waardige kant van verlangen, verdiept je grondmotief
•	 het mengt de inspirerende kwaliteiten van juweelschap in ons oefenen

Maar hoe werkt dit nu praktisch? 
Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar de basis van 
meditatie en zelfonderzoek.

We lopen vast op illusie. Op een dag stuiten we serieus op lijden: 
eenzaamheid, woede, onrust, verlies, pijn, zwakte, verwarring, angst.  
Al die karmische kleuren maken ons bewust van de geconditioneerdheid 
van ons bestaan en van onze eigen rol daarin. 

Bodhisattva Avalokiteshvara met Cintamani in de handen voor haar hart.
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We bespeuren verlangen naar inzicht in dit proces en naar groter vermogen 
om hier goed mee om te gaan: meer vrijheid, helderheid, gemoedsrust.

Wie dit lijden werkelijk serieus neemt, zal er niet langer omheen willen 
lopen; je valt dan vanzelf stil en vraagt je min of meer wanhopig af: wat kan 
ik doen tegen eenzaamheid, sterfelijkheid, egoïsme?

De efficiëntste manier om dit zelf-verhaal in kaart te krijgen is niets-doen, 
stil zijn, meditatie.

Al vlug kom je de beperkingen van het denken tegen: de vluchtigheid, de 
onsamenhangendheid, de afhankelijkheid, de irrelevantie, de drukte, de 
onvolledigheid, de zinloosheid...

Het brein blijkt niet in staat om ons te helpen op existentieel niveau, 
daarvoor is het te klein, te specifiek toegerust (ontworpen voor funktionele, 
zintuiglijke processen).  
We zullen dus ergens anders, op een completer en krachtiger plek te rade 
moeten gaan.

Van oudsher wordt in alle spirituele tradities de buik gebruikt als dagelijks 
centrum voor sanering en herstel van ons integrale mens-zijn:

•	 het ligt centraal in ons lichaam, kan dus goed fungeren als 
innerlijke kern

•	 het is een natuurlijk balanspunt, geschikt om er ontspannen vanuit 
te bewegen

•	 het vormt de spil van de adembeweging, verdeelpunt voor onze 
energievoorziening

•	 het maakt verbinding met ons gevoel, met intuïtie en 
onderbewustzijn

•	 het is geschikt als aandachtspunt, als plek voor eenpuntig 
geconcentreerd zijn

•	 het biedt ruimte voor ondersteunende visualisatievormen (pomp, 
grot, vuur, licht, oceaan etc.)
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Een concrete oefenvorm waarbij het wensvervullend juweel een rol kan 
spelen, is het vestigen van je aandacht op de bekkenbodem - als alternatief 
voor het denken: "Niet denken, maar aandacht schenken".

Je kunt je bekkenbodem zien als de bodem van een grot, en in het midden 
ervan rust een krachtig juweel dat licht (wijsheid) en warmte (liefde) 
uitstraalt, kracht en rust.

Zo worden de twee belangrijkste kleuren van ons geluksverlangen heel 
dichtbij beleefbaar:

inzicht (wijsheid)• 
overgave (liefde)• 

 
Belichaamt de buik vooral de wenskant van dit wensvervullend juweel,  
ons hart belichaamt de vervullingskant ervan.
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Waar de buik nog allerlei veranderlijke beweging kent - denk aan fysiek 
bewegen, emotionele bewogenheid, energetische belevingen, mentale 
voorstellingen - daar is het hart een nóg stabieler en subtieler oord.

De buik is als het ware de smidse waar het vuur wordt gestookt. 
En het hart erboven is de gouden ketel waaruit permanent en steeds 
verfijnder een alles doordringend Eenheidsserum dampt.

Zie je het verband met de drie lichamen6 of velden waaruit we bestaan:

1. het brein is het centrum van ons grofste, meest trage en dichte 
zintuigveld: het fysieke aspect, de "vleesvracht" van contacten, 
indrukken, signalen, stoffelijke vormen en wereldse processen.  
Het brein verwerkt alle funkties van de overige vijf zintuigen: oog, 
oor, neus, tong en lichaam.

2. de buik is het centrum van ons flexibeler, groter en ruimer 
energieveld, het "lichtlichaam": adem, emotie, visie, droom, 
fijnstoffelijkheid, intuïtie, voeling. De buik laat je het lichaam van 
binnenuit beleven: een eerste vorm van verwerkelijking (tegenover 
de cartoons die het brein genereert).

3. het hart is het centrum (uiterst verfijnd, in feite vormloos, 
dus zonder kern of rand) van ons transparante, onbegrensde 
bewustzijnsveld, de "boeddhanatuur": helder, wijs, open, 
verbonden, vredig, krachtig, direkt, integer en integraal.

Het eerste en tweede lichaam (zintuigen en adem, verstand en gevoel) 
vormen samen het karmisch aspect van ons bestaan (persoonlijkheid).  
Het derde lichaam, bewustzijn, is de Dharma-basis van ons bestaan 
(menselijkheid), betrouwbare achtergrond van beide andere aspecten:

vlees heeft adem en geest nodig• 
adem heeft geest nodig• 
geest heeft niets nodig• 

6  Dharmakaya (bewustzijn), Sambhogakaya (energie) en Nirmanakaya (zintuiglijkheid).  
Zie http://www.prajna.nl/grafisch/prikbord/onvoorwaar/3lagen.gif 
In Aikido spreekt men van het goddelijke, het verborgene en het zichtbare (www.inai.nl).
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Zonder bewustzijn en menselijkheid is ons persoontje een hoopje ellende. 
Zonder onvoorwaardelijkheid blijven we een kwakkelend hachje.

Daarom verwerkelijkte en onderrichtte Boeddha de Dharma “die goed is 
aan het begin, goed in het midden, en goed aan het einde”:

leven is lijden1.  
» mijn bestaan is geconditioneerd (op alle vlakken: vorm, gevoel, 
denken, wens, besef)

het lijden heeft een oorzaak2.  
» verwarring, afkeer, hebzucht, in één woord: onvrede

er is een oplossing voor het lijden3.  
» oorzakelijkheid / behoeftigheid kan worden gestild

die oplossing is het beoefenen van de Weg4.  
» het achtvoudig pad:7

Bewustzijn (prajna)

1. juiste visie [samyak-ditthi]
2. juiste intentie [samyak-samkalpa]

Lichaam (shila)

3. juiste spraak [samyak-vach]
4. juiste handeling [samyak-karmanta]
5. juiste levensonderhoud [samyak-ajiva]

Energie (samadhi)

6. juiste toewijding [samyak-vyayama]
7. juiste aandacht [samyak-smriti]
8. juiste concentratie [samyak-samadhi]

d

7 Hier in samenhang met de drievoudige Bodhisattva-oefening [trishiksha]: shila (gedrag, 
discipline), samadhi (meditatie, oefening), prajna (wijsheid, hartskwaliteit).
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h e t  o N g e B o R e N e
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W e R k  A A N  d e  W I N k e L

door Birgitta Putters

De trein een uur vertraagd. De bus vier haltes te ver gestopt. Een half uur 
lopen zonder plu in de stromende regen op een mistroostig industrieterrein. 
De hele verdere dag met natte sokken vergaderen. Trein weer vertraagd. 
Racen naar zen. Wachten voor de poort. Overwegen een arm af te 
houwen. Of toch maar mijn vragen mailen naar Ad. Server uit de lucht...

Just one of those days? Of een dag vol mogelijkheden, vol momenten met 
potentie voor verlichting? 

Steeds weer benieuwd blijven naar wat de onverwachte loop der dingen 
met zich mee zou brengen, hield alles open, hield mijn geest open, waar 
afzondering, ergernis en verwarring op de loer lagen.  
Met name het verdwaald zijn op het industrieterrein en de lichamelijke 
ervaring van doorweekt en koud raken gaven aanleiding tot kleinheid. 
Ik bestond alleen nog uit een geteisterd lichaam en wat kleingeestige 
voorstellingen van de afgang die me een entree als verzopen kat in een 
vergadering zou opleveren. Tot ik naar binnen keerde en mijn expressie 
hervond. Dat wilde in dit geval zeggen: hartgrondig lucht geven aan het 
rotgevoel door te brullen als een tijger (op zo'n terrein hoort toch niemand 
je; ik geef toe dat dat het wat eenvoudiger maakt).  
Er kwam weer ruimte, ik werd weer veld. De situatie was nog steeds niet 
leuk, maar kon mij of mijn dag niet meer bepalen.

Dat benieuwd zijn naar de loop der dingen; daar bleek ik dan toch weer 
een voorstelling van te hebben. Doordat ik zo open stond, zouden er 
vast spectaculaire dingen gebeuren, wonderlijke dingen, ik zou vast in 
bijzondere situaties terecht komen waar ik door mijn alerte, beheerste 
optreden een diepe indruk op de mensen zou achterlaten.  
Maar natuurlijk zou ik met dat laatste helemaal niet bezig zijn, ik zou het 
niet eens merken. Wat ik zou doen, was gewoon mijn natuurlijke staat en 
daar hing ik niets aan op, verwachtte geen verdienste.

Zo snel en subtiel werkt zelfbegoocheling dus!  
De hele dag heb ik zelf mee zitten kijken hoe vreselijk zen ik was.
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Er is een model van ontwikkeling dat vier stadia onderscheidt:

onbewust onbekwaam (denken, handelen, etc.) 1. 
bewust onbekwaam 2. 
bewust bekwaam 3. 
onbewust bekwaam4. 

Je gaat dus van het bewust worden van je tekortkomingen (van het lijden), 
naar het bewust juist handelen en denken.  
Als dit juiste handelen en denken is geïnterneerd, is het je "eerste natuur" 
geworden en kun je het observeren ervan achterwege laten.

Overigens bracht de 'loop der dingen' nog wel onverwachte, prettige dingen 
met zich mee:

de ontmoeting met een wildvreemde; we herkenden elkaar maar kon-• 
den geen aanknopingspunt ontdekken. Een vorig leven? Onder zijn plu 
ben ik totaal de verkeerde kant uitgelopen...
nog zes andere deelnemers aan de vergadering kwamen tegelijk met • 
mij (een half uur te laat) aan. Meteen een goede sfeer en een goede 
binnenkomer.
doordat ik te laat was voor zen, kon ik mijn kindjes nog net goeienacht • 
knuffelen, wat alle partijen zeer waardeerden.

Wanneer je stemming wordt bepaald door de condities mis je de schoon-
heid van dit soort momenten; je maakt ze niet mee doordat je je in beslag 
laat nemen door boosheid, verdriet of euforie, of je handelen wordt zo door 
die gevoelens gedreven dat de situatie uberhaupt niet kan optreden.

En dan, de volgende dag. Tevreden terugkijken op de vorige? Tevreden 
met jezelf? Ik voel 'm al... dan ga ik dagdromen, dan let ik niet op, dan gaat 
er iets mis en voel ik mij rot, dan ga ik compenseren want 'dat heb ik nu wel 
verdiend - gister heb ik toch zo mijn best gedaan?!'

Ga weg, kleinheid! Of gisteren nu "goed" of "slecht" was, vandaag is er 
gewoon weer werk aan de winkel!!!

d
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W I N t e R s C h o o L  e x P R e s s I e s

Dankbaar dat ik op de Weg ben gekomen.
Dankbaar dat ik in zo’n mooie omgeving mocht zijn.
Dankbaar dat ik samen met tochtgenoten was.
Dankbaar om wat ik geleerd heb.
Dankbaar dat deze leraar er voor mij is. 

Willie

Het belletje klonk.
Het vuur is ontstoken.
Joepie!

Janine

In een vlaag van
wanhoop
zak ik in een flits
gedurende een moment
en slechts heel even
mijn ware... 

Gerald

Dit is voor mij de tweede sesshin. Ik heb deze zeven dagen weer heel 
anders beleefd, het was voor mij rustiger, voelde me meer thuis. Ik heb 
zaken aangepakt die voor mij moeilijk zijn of waren, voel me daardoor 
krachtiger worden en weet dat dit voor mij de goede weg is. Heb weer  
veel geleerd, veel materiaal waar ik thuis goed mee aan de slag kan.  
Fijn ook dat ik dit heb mogen delen met zo’n fijne mensen en leraar.   
Het is goed zo. 

Desirée

Open huis, open mensen,  
open proces, open geest.

Soms even toe,
door een klein tikje: open. 

Juul 
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Een inspirerende en
ook vermoeiende week!
Geen beeld van iets
of iemand hebben
maar van minuut
tot minuut
kijken wat er nodig 
is.
Aandacht.

Marie-Louise

Twee beelden kwamen gisteren mij me op.  
Het eerste komsich en iets voor de hand liggender: van de Zen-leerling die 
bij zijn meester komt aanzetten met het verhaal dat hij zijn hoofd kwijt is, 
waarop de leraar antwoordt met een klap van zijn stok.  
Het andere beeld is wat vuriger en minder voor de hand liggend - bij mij 
althans is de associatie niet eerder zo expliciet geweest. Nadat ik gisteren 
mijn hoofd was kwijtgeraakt en iedereen naar bed was, heb ik niet kunnen 
slapen tot ongeveer 2 à 3 uur ‘s ochtends. In de tijd dat ik wakker op mijn 
bed lag moest ik denken aan het verhaal “In de ban van de Ring” waar een 
aantal jaren geleden zo’n ophef over is gemaakt.
Ik had namelijk een branderig gevoel alsof ik de vuurbal had ingeslikt waar 
Ad het over had. In het verhaal van Tolkien is de ring (die onzichtbaar 
maakt) gesmeed in een vuur waar hij, voor een goed verloop van het 
verhaal, uit vrije wil terug in moest worden gegooid.

Patrick

Het enige wat eerlijk is
is de ademhaling. 

Bernadette

Ja
Liefde
Een

Wieke
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Steeds opnieuw beginnen,
wat iets lijkt is het niet.

Loslaten, er ontstaat weer ruimte
en dat steeds weer? 

Michiel

Voor mij de vijfde mogelijkheid voor een lange training: wel deelnemen... 
niet...? Angst voor lichamelijke ongemakken. Angst voor het 
groepsgebeuren. Angst voor: wat gaat er met me gebeuren?  
Uiteindelijk ja - met veel voorbehoud. Het werd zwaar - maar anders 
dan verwacht. De lichamelijke ongemakken kwamen, maar toch vol te 
houden. De groep, eerst onwennig, maar steeds vertrouwder en veiliger. 
Het onverwachte was toch de persoonlijke confrontatie met innerlijk 
onvermogen, en dan tóch... oplichten van kleine lichtpuntjes - dit alles  
door de strikte, strenge, maar vooral liefdevolle aandacht van Ad.  
Bedankt allemaal voor deze waardevolle week.  
Alle doorstane moeite vraagt om vervolg van de ingeslagen weg. 

Marij

Goede ervaring,
geen referentie. 

Jeroen

Rechtop,
met volle aandacht,
in adem verzonken,
waarheid tegemoet.
Een begin. 

Jean-Paul

De kunst is te laten
wat was.
Oefenen in liefde.
Laat ik daar nu maar eens 
definitief een 
punt
van maken. 

Petra 
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Kabbelend ijs
Bevroren water
Adem in mijn buik
Niets is wat het lijkt
Wat ik denk voel en ruik
Versmelt tot één
Geen vroeger en geen later 

Wouter

Liefde en warmte
doorstraalt alles. 

Guido

De bezem van het onderricht
zwiept onverbiddelijk

door alle hoeken en kieren
van lichaam, adem, geest.

Birgitta

Ik snap het niet,
maar dat hoeft ook niet:

geniet ervan, werk eraan, leef eruit. 
Ad

d

Vertoon geen sporen in je geest. 
Dan zal er geen ingang zijn voor de goden om je te huldigen. 
En geen ingang voor de demonen om je te belagen.

Yuanwu: Zen letters, p. 75
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s t I L t I J  -  d h A R m A  C e N t R u m

door Ad van Dun

Enige tijd geleden zaten Miriam en ik thuis koffie te drinken. Zoals 
gebruikelijk speelde daarbij op de achtergrond muziek, een Bach-cantate 
in dit geval. En net als tijdens de afgelopen winterschool, ervoer ik weer de 
natuurlijke en tegelijkertijd harmoniserende werking van muziek. 
Dat waardevolle karakter bezit overigens niet alleen muziek, maar álle  
creatieve materiaal: gesprek, natuur, lichaamswerk, expressie, studie etc.

In het licht van de grote leegte-rijkdom en van de wonderlijk liefdevolle 
compleetheid in alle momentane verwerkelijking, zag ik de beperking van 
onnodige striktheid en sturing (iets waartoe ik nogal neig).  
Zeker, aan alle vormen zijn risico's verbonden en waan ligt altijd op de 
loer - maar uiteindelijk zijn het allemaal vooral toetsen van onze vrede, 
vrijheid en vreugde. Karmische vormen zijn de ontspannen, niet bij te 
benen vrijheid van dharmische leegte, en leegte is de krachtige, alles 
versmeltende eenheid in alle vorm.

Laat dit nu mooi samenvallen met de recente ontwikkeling in de Prajna 
organisatie waarbij het bestuur innerlijk ruimte schenkt om samen met alle 
leerlingen een soort assistenten-forum te vormen waarin eenieder bewust 
beschikbaar is voor gewenste taken of funkties. 
Op dit inhoudelijk georiënteerde draagvlak kan Prajna zijn volle potentieel 
ontplooien en kunnen wij, deelnemers, enthousiast en hartelijk onze 
energie onbekommerd steken in het optimaal gedijen van de Dharma.

De "eindsituatie" die Prajna nu kan gaan genereren - in harmonie met 
omgeving en tijdsgeest - zie ik in de vorm van een breed, open, integraal 
dharma-centrum, Stiltij genaamd.  
Deze leef-, oefen- en werkplek is gelegen ergens in het Heuvelland 
(Margraten e.o.) en biedt een compleet programma van disciplines en 
studievormen in dienst van individuele verwerkelijking, als basis voor 
maatschappelijk welzijn.

Dharma-centrum Stiltij fungeert dan als praktische koepel voor drie sekties:  
zenschool Prajna, aikidoschool Inai en coachingschool Monju.  
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Daarmee kan iedere deelnemer en belangstellende in de toekomst zijn of 
haar meest passende poort naar zelfkennis en levenskwaliteit kiezen:  
bewustzijn (zen), expressie (aikido) of funktionaliteit (coaching).

Tenslotte: hoe geef je zulk uitnodigend perspectief handen en voeten? 
Van binnenuit natuurlijk - het leven ként geen andere richting.  
Heldere visie, bewuste keuzes en levendige betrokkenheid: alle middelen 
om iets van waarde te realiseren ontstaan uit het oefenen.  
Visie (motief) bepaalt praktijk (methode), intentie wekt expressie.  
De bron schenkt water naarmate men dorst lijdt - hoe sneller we verdorren, 
hoe feestelijker het leven hier en nu bloeit...1

d

B e s C h I k B A A R  v A N  B I N N e N u I t

door Juul Hoefsloot, voorzitter

Zoals besproken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben er op organisa-
torisch vlak enkele veranderingen plaatsgevonden. De zogenaamde podia 
zijn vervallen en het werk dat door de diverse podia gedaan werd wordt nu 
gecoördineerd door bestuursleden. Daartoe is het bestuur uitgebreid.

De werkzaamheden die binnen stichting zencentrum Prajna uitgevoerd 
moeten worden bieden een goede mogelijkheid tot oefening in je 
dienstbaar opstellen. De taken die je toebedeeld krijgt met zorg en 
aandacht voor elkaar uitvoeren, dat kan echt leerzaam zijn.

Een aantal mensen, beoefenaars, heeft aangegeven op welk(e) gebied(en) 
ze voor Prajna beschikbaar zijn. Voorlopig ligt de nadruk op poetsen, 
voorraadbeheer, folderverspreiding en besturen. Wellicht kunnen we na de 
zomerschool onze activiteiten weer wat uitbreiden. 

Ik wens ons allemaal een vruchtbare samenwerking om Prajna op 
bloeiende wijze vorm te geven.

d

1 “Dit is de levende poort - je kunt hier slechts binnengaan als je je geconstrueerde “realiteit” 
hebt afgedankt.” (Ta Hui, in : Cleary, J.C.: Swampland flowers. Boston 2006, pag. 119)
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    Per 5 maart: EXPRESSIE TRAINING (adem, klank, gebaar)  


 

Iedere maandag: 19:30 - 21:30 uur in de zendo.



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.

Avalokiteshvara, met Cintamani-juweel



 
g e d I C h t

Hij liet mij nieuwe Hoogten zien -

“Klim je?” zei Hij

En ik zei “Nee” -

“Met mij -” zei Hij - “Met mij?”

Hij liet geheimen zien - Jong Nest -

De Lijn waarlangs de Nacht aanglijdt - 

“En nu, Wil je me nu als Gast?”

“Ja” zeggen kon ik niet -

En toen - brak Hij Zijn Leven - Zie,

Licht gloorde, plechtig op voor mij -

Vaster, hoe verder weg ik ‘t zag -

En kon ik langer “Nee”?



Emily Dickinson

Uit: Gedichten, deel I  
Amsterdam 2005


