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B E V R I J D I N G

door Ad van Dun

“Ontwaken heeft twee aspecten:

het ene is naar buiten toe ontwaken: de leegte zien van alle verschijnselen;

het andere is naar binnen toe ontwaken: weten dat bewustzijn roerloos en geruisloos is, 

en je daarom niet laten bepalen door de objecten in je zintuigen.”

(Huineng: Commentaar op de Diamant soetra.

In: T. Cleary, Boston 1998, p. 89)

Van “de drie grote jongens” - de drie conditioneringsfactoren die het 
ego-bestaan voeden: de anderen, de tijd en het lichaam - is de eerste het 
eenvoudigst te doorzien. 

Waar je bij tijdsconditionering (verleden en toekomst) haast kunt spreken 
van een aandoening en bij lichaamsconditionering (zintuiglijk gewaarzijn) 
zelfs van een staat of toestand, zo is deze vorm van conditionering een 
relatief oppervlakkige woekering:

wat zouden anderen er wel niet van denken
anderen doen zoiets toch ook niet
hoeveel heb ik wel niet te danken aan anderen
in je eentje is het toch niet echt gezellig
heeft liefde niet altijd te maken met anderen
er is zoveel lijden, anderen hebben hulp nodig
dankzij de anderen leer je jezelf goed kennen

Tja, dat mag best allemaal zo zijn, maar vertel eens: waar spelen al die 
vragen zich nu af?
Wie stelt ze, wie formuleert ze, wie geeft ze lading?
Doen die “anderen” dat - of doe je dat niet eigenlijk zélf?

Met andere woorden: zie je in dat jijzelf de feitelijke invulling geeft aan dat 
zo makkelijk gehanteerde begrip “de ander” - en daarmee aan alle ervan 
afgeleide en zo zwaarwegende beleving?
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En ook: zie je hoezeer die invulling steeds weer blijkt te verschillen, al naar 
gelang de personen, de processen, de situaties, etc.? 

Want je weet uit ervaring dat er momenten zijn waarop je die ander liever 
kwijt dan rijk zou zijn, of momenten waarop een ander er helemaal niet toe 
doet. 
En dat eenzelfde ander jou nu eens zó toeschijnt en dan weer helemaal 
anders - de ene keer heel vertrouwd voelt, en de andere keer behoorlijk 
afstandelijk.

Kortom: we praten hier niet over een tijdloos principe of over een universeel 
toepasbaar mechanisme, maar over persoonlijke interpretatie en particu-
liere expressie. 
Ieder mens verschilt: waar de een graag gezelschap heeft, verkiest de 
ander liever afzondering.
Sterker nog, ikzélf verschil: waar ik gisteren mijn familie bezocht, ga ik 
vandaag liever alleen wandelen.

“De ander” is dus in feite niet meer dan een (al dan niet bruikbaar) concept, 
een tijdelijke aanname, een geconditioneerd verschijnsel - een verander-
lijke conditie dus, net als “de tijd” en “het lichaam”.

Kan ik deze conditie vrij hanteren?
Of leef ik geconditioneerd?

E E N  S E R I E U Z E  K L U S

Vrijheid heeft twee kanten:1

vrij zijn in mezelf - vrij zijn “van”1. 
vrij zijn in de wereld - vrij zijn “om”2. 

Om stabiel en harmonisch te kunnen opereren in de wereld moet je vrij zijn 
in jezelf.
Zolang we nog innerlijk geregeerd worden door conditionering en blind-
heid komt er weinig terecht van onze wereldlijke soevereiniteit, d.w.z. dan 
hoeven we geen effi ciënte omgang te verwachten met het complexe en 
subtiele vormenspel dat ons dagelijks wordt aangereikt.

1  Zie ook het motto van Huineng aan het begin van dit artikel.
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Vrij zijn in mezelf is vrij zijn van conditionering, niet langer blind gehoorza-
mend aan de ik-aanname, je niet langer baserend op egoïsme.

Dat is nogal wat, bezien vanuit het geconditioneerde standpunt.
Belangeloosheid of onvoorwaardelijk leven - want dat is waarover we het 
hier per saldo hebben - is voor velen van ons gewoon ondenkbaar, geen 
serieuze optie.

Maar als je je geleidelijk bewust wordt van de precieze aard van conditione-
ring, dan besef je al gauw dat betrouwbare kwaliteit van leven (vervulling) 
niet zomaar gerealiseerd wordt via het doorzien van de bekende psycholo-
gische en sociale mechanismen.
En al helemaal niet via de troost en afl eiding van compensatieprocessen of 
pseudospirituele hocuspocus.

Concreet dus: wie zichzelf serieus wil kennen in de kern van zijn bestaan 
en zichzelf daarom existentieel tegen het licht wil houden, die zal noodza-
kelijkerwijs het verschil gaan ontdekken tussen persoonlijke vaardighe-
den (condities) en menselijke kwaliteit (potentieel).

Dat houdt in: oog krijgen voor de substantiëlere laag van menselijkheid 
binnen ons personage.
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Vanouds wordt voor de beleving van onze menselijke grondkwaliteit de 
term spiritualiteit gereserveerd - maar noem het om te beginnen liever 
wijsheid.
En die wijsheid begint met het inzicht dat er een wezenlijk verschil is tussen 
het je bewust zijn van allerlei eigen kenmerken (“de persoon”), en het je 
bewust zijn van je zelf (“de mens”) als kern en basis van al die kenmerken 
en mechanismen en uitdrukkingsvormen.

Pas als dit verschil concreet genoeg voelbaar wordt, kun je gaan begrijpen 
wat de term “onvoorwaardelijk leven” eigenlijk wil zeggen: onbegrensd 
uitdrukking geven aan je diepste menselijk potentieel.
Dan zul je ook voorvoelen dat zo’n beleving juist het tegendeel behelst 
van wat je aanvankelijk steeds vreesde wanneer de term “onvoorwaar-
derlijkheid” ter sprake kwam: geen steriele onverschilligheid of doodsheid 
maar diepste hartelijkheid en minutieuze levendigheid, gekoppeld aan een 
kernachtige rust die kracht uitsraalt vanwege zijn natuurlijke, constante 
betrouwbaarheid.

Als jou dit perspectief helder is en als een daadwerkelijke belichaming 
daarvan in het licht van je dagelijkse leven stilaan urgent begint te voelen, 
dan komt ooit het moment om te gaan kijken wat ervoor nodig is om het 
daadwerkelijk te realiseren.
Je zult dan willen gaan kijken - bewust, serieus, verbaasd - naar je subtiele 
conditioneringen die via een verborgen netwerk van eigen manipulaties 
steeds opnieuw momentane ik-pakketjes smeden.

Al héél vlug blijkt “zelfkennis” dan niet langer meer een gemakkelijke en 
wenselijke image-slogan, maar simpelweg en vreemd genoeg: een lastige 
klus.

D E  B R U I K B A R E  A A N P A K

Er is enerzijds “het proces” dat je doorloopt: het oefen- en bevrijdings-pro-
ces (verwerkelijking).

Anderzijds is er “de staat” waarin je verkeert: het vertrekpunt van je huidige 
bewustheid.
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Het proces dat we doorlopen is niet een voorwaarts ontwikkelingsproces 
maar eerder een achterwaarts afwikkelingsproces:2 een doorzien van en 
een je ontdoen van alle overbodigheid en vervorming, zodat de werkelijk-
heid die we zijn heel vanzelfsprekend steeds meer ruimte en gezag krijgt.

In dit proces spelen er steeds twee aspecten die elkaar wederzijds 
bevruchten: visie en praktijk.3

Een effectieve aanpak van het oefenproces zal je des te sneller oog geven 
voor de staat waarin je verkeert (visie). 
Omgekeerd worden we door een helder besef van de karmische staat 
waarin we verkeren gestimuleerd om ons oefenproces zo adequaat en 
harmonisch mogelijk te laten verlopen (praktijk).

Zo tendeert het zelfverwerkelijkingsproces heel organisch van een aanvan-
kelijk therapeutische oriëntatie en een min of meer mechanische aanpak 
naar een krachtige, integrale en blijvend spiritueel gevoede houding: van 
kleine doelgerichtheid naar grote, open intentie, van kennis naar wijsheid, 
van externe vaardigheid naar innerlijke kwaliteit.

De staat waarin we nu verkeren kan variëren, al naar gelang ons karma: 
lichte vervorming, complexe vervorming of existentiële vervorming.
Het kan zinvol zijn om die gradaties in jezelf een naam te geven: 

er zijn “1. woekeringen” - lichte vervorming
er heersen “2. aandoeningen” - complexe vervorming
er bestaan “3. staten van zijn” - existentiële vervorming4

Deze drie karmische categorieën zijn gekoppeld aan de drie eerder 
genoemde conditioneringen waarmee we als sterveling te maken hebben: 
de anderen, de tijd en het lichaam.

2  “It [the moon of enlightenment] moves backwards, not forwards. Most people look for enlightenment 
in the future. Buddhas fi nd it in the past.” (Red Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. 
Washington 2001, p. 37)

3  Oftewel geest en lichaam. De Hartsoetra spreekt over Leegte en vorm; Zenmeester Huineng noemt het 
wijsheid en meditatie.

4  Vergeet bij dit soort indelingen nooit dat het slechts hulpmiddelen zijn om mee te werken, waardevol en 
noodzakelijk zelfs, maar in hun aard vergelijkbaar met vingers die wijzen naar de maan. In essentie is 
elk zelfbeeld een illusie, een tijdelijke verblinding, en derhalve oplosbaar dankzij het onveranderlijke, elk 
moment beschikbare licht van helder, krachtig hartsbewustzijn.
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Omdat onze bevangenheid, onze verstriktheid in uiterlijke condities, zich 
vertakt van oppervlakkig tot kernachtig, is het verstandig deze conditione-
ringen niet als gelijkwaardig te beschouwen of gelijktijdig te willen aanpak-
ken, maar ze om praktische redenen in een een gelaagd verband te zien, 
conform onze zich verdiepende en tot rust komende ontplooiing.

Anders gezegd, de Weg verloopt stap voor stap:

we overwinnen gaandeweg steeds grotere vormen van moeite 
(“vijanden”)
we worden ons gaandeweg steeds bewuster van bedoeling en 
mogelijkheid
we krijgen precies de dingen aangereikt waar we op dit moment 
rijp voor zijn

Door het hiërarchisch of gradueel verband te zien in onze geconditio-
neerdheid zullen we structureel korte metten maken met alles dat ons nog 
hindert.

Dus laten we beginnen met het eenvoudigst, het meest concrete, het 
makkelijkst te herkennen materiaal, om van daaruit door te zakken naar 
subtielere mechanismen en wezenlijker aspecten. 
Uiteindelijk maakt het natuurlijk geen verschil hoe je realisatie verwezenlijkt 
(in wezen doorlopen we zelfs helemaal geen leerproces), maar de praktijk 
leert dat het onderscheiden van facetten voor de meesten van ons heel 
bruikbaar is als ingang en als praktisch hulpmiddel.

E E R S T E  A A N Z E T  T O T  B E W U S T W O R D I N G :
D E  A N D E R E N

Er is een probleem - ik ben mezelf tot een probleem.
Ik weet niet wie of wat ik ben, weet niet wat leven en sterven behelst, weet 
niet hoe ik op de juiste manier omga met alles.

Als je dat wél wist hoefde je niet in beraad te gaan en hoefde je niet te 
zoeken (d.w.z. je zou immers geen gemis voelen, geen mogelijkheid tot 
verbetering zien, als vervulling duurzaam uit zichzelf heerste).
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De sterveling die eerlijk en moedig genoeg is zal erkennen dat het (inner-
lijke) leven niet helemaal vanzelf gaat en dat je links en rechts allerlei 
hapering ervaart: twijfel, confl ict, behoefte etc.
Dit “lijden” - niet per se dramatisch, niet tot in alle details bewust - 
noodzaakt ons tot stilstaan, tot aandacht schenken: bewust worden dus.

Eén heel pregnant en wijd verspreid symptoom van ons probleem - en 
daarmee een heel concrete ingang naar onszelf - is de moeite die we 
hebben met “de ander”.
Haast iedereen heeft hiermee te maken.

Op allerlei manieren en in allerlei omstandigheden ervaren we “het andere” 
en “de ander” als iets dat ons suggereert dat er een niet-ik bestaat, dat er 
iets buiten onszelf bestaat.
Die beleving kan worden waargenomen zowel via externe bronnen (fysiek-
zintuiglijke waarnemingen) als via interne bronnen (mentale verschijnselen) 
- het signaal heeft velerlei herkomst, maar de processor zijn altijd wijzelf.
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Op de momenten dat we scheiding ervaren tussen ik en niet-ik voelen we 
ons vervreemd van wat onze zintuigen ons berichten.
Hun signalen genereren twee effecten:

ófwel ze roepen zoveel onbegrijpelijks en confronterends op dat we 1. 
gereduceerd worden tot een “ik” die zegt: dat ben ik niet, begrijp ik 
niet, kan ik niet, wil ik niet, etc., 
ófwel ze vangen en verleiden ons zo krachtig dat we juist zeggen: 2. 
dát wil ik graag, dát kan ik goed, zó ben ik wél…

In beide gevallen raakt onze eigenlijke identiteit versluierd door subtiele 
slierten waan (begoocheling, interpretatie, beeldvorming), gegenereerd 
door onze aangeleerde conditioneringsmechanismen.

“Het andere” of “de ander” kan dys zowel vervreemding als aantrekking 
teweegbrengen, afhankelijk van welk persoonlijkheidsaspect er in mij wordt 
geraakt door wat ik zie of hoor of voel of denk:

is het iets dat ik mis, dan voel ik me aangetrokken
is het iets dat ik kwijt wil, dan voel ik me bezwaard
is het iets dat ik niet kan ken, dan voel ik me verward

Vreemdheid wordt veroorzaakt door wat me niet vertrouwd is, iets dat ik 
niet doorzie of aanvaard als onderdeel van mijn bestaan.
Aantrekkelijkheid ontstaat door iets dat juist gekoesterd wordt door mij 
vanuit de beleving of aanname dat het geen deel uitmaakt van mijn 
bestaan.

Dit fenomeen - positief en negatief gekleurd dualisme - kan de vorm 
aannemen van innerlijk psychologisch materiaal (gedachten die we graag 
of ongaarne aanvaarden, gevoelens waar we bang voor zijn of juist aan 
hechten), maar ook van materieel tastbaar en waarneembaar materiaal 
(objecten of plekken die een lading hebben, vormen en kleuren die reaktie 
wekken) of van andere personen (gedaante, uiterlijk, indruk etc.) die ons 
bewust maken van ons “zelf”.

Met name die laatste verschijningsvorm, de andere persoon, vormt een 
struktureel element in ons persoonlijke bestaan, zó waardevol, dat een 
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bestaan zonder de beleving van anderen voor de meeste stervelingen 
bijkans ondenkbaar is en schouderophalend wordt gereserveerd voor 
kluizenaars, mystici een andere exotische zombies.
Zonder “de ander” immers verliest een belangrijk deel van mijn identiteit 
zijn inhoud - het denkbeeld alleen al berooft me van heel elementaire 
motieven: steun, erkenning, uitwisseling, samenwerking, verbondenheid, 
contact, begrip, voeling, intimiteit, deelname etc.

Zelfs in het geval van ernstig negatief gekleurd dualisme (wrok, agressie, 
veroordeling etc.) vormt de ander nog steeds een dierbaar bestanddeel van 
mijn identiteit: we koesteren zelfs onze trauma’s, zo verslaafd zijn we, zo 
groot is onze gehechtheid aan condities.
En ook als ik blij ben dat ik gelukkig niks meer met “die ander” te maken 
heb, wordt die positieve beleving veroorzaakt dankzij eenzelfde mentale 
connectie die ik op dat moment creëer.

Gerichtheid op “de anderen” legt uiteindelijk een van de grondkleuren van 
ons geconditioneerde lijden bloot: eenzaamheid.
En er is maar één manier om die pijn op te lossen: ontdekken dat het 
misverstand van een behoeftige (egoïstische) eenzaamheid oplost in een 
grotere en reëlere kracht die jij bent, in een diepere hartskwaliteit: liefde.
Je huidige gevoel van eenzaamheid zal uiteindelijk defi nitief oplossen in 
liefdevolle, van binnen uit stromende, alomvattende eenheidservaring.

Bewust worden van de lijdensvorm eenzaamheid - concreet: je eigen 
existentiële eenzaamheid onder ogen durven zien - schenkt ons een eerste 
sleutel tot bevrijding: innerlijkheid.
Het verlangen naar verinnerlijking ontwaakt, omdat de uiterlijke gericht-
heid zijn grens heeft bereikt en gestrand is in het eenzaamheidsgevoel van 
afgezonderd zijn, geen wezenlijke verbinding voelen.

Onze naar buiten gerichte zintuiglijke waarneming waarin de anderen zo’n 
prominente rol spelen is ons meest oppervlakkige, meest perifere en minst 
innerlijke zelfaspect, en van die subtiele zintuiglijke machinerie is het brein 
de centrale manager.5

5  In de Boeddhistische psychologie geldt het brein simpelweg als zintuig: het verstand is, als een van 
de zes zintuigen, ontworpen om gedachten te processen - maar het is onvoldoende toegerust om te 
voorzien in onze diepste en compleetste identiteit.
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Afscheid nemen van de anderen is dus ook afscheid nemen van het brein 
met zijn hersenspinsels als belangrijkste identiteitsfactor en een beter 
oriëntatiepunt zoeken voor natuurlijke, complete beleving.

Afscheid nemen doe je gelukkig altijd van tijdelijke plekken, teneinde defi ni-
tief thuis te komen.
Er is dus een betrouwbaarder thuis, een heilzamer oriëntatiepunt dan het 
brein: een krachtiger “zelf”. 
Zen noemt dat onze ware aard, boeddhanatuur.
Wie daarop vertrouwt zal zelfs gaan ontdekken dat we gedurende onze 
hele zoektocht ons ware huis nooit verlaten hebben…

T W E E D E  A A N Z E T  T O T  B E W U S T W O R D I N G :
D E  T I J D

Hoeveel tijd ben je kwijt aan tijd?
Ben ik nauwelijks mee bezig, zeg je? Ha!

Als het loslaten van “de anderen” een scholing is in het loslaten van “de 
ikker”, de brein-neurotische zelfverbeelding die ook zorgt voor het illusoire 
verschijnen van andere illusoire “ikken” in jouw beleving, dan is het loslaten 
van “de tijd” een scholing in het loslaten van de gehechtheid aan verleden 
en toekomst, en daardoor toekomen aan een voller leven in het hier en nu.
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En zo is uiteindelijk het loslaten van het concept “lichaam” een je ontdoen 
van je verkrampte materie-bestaan (stoffelijkheid) en in het verlenge 
daarvan de beperkende binding aan “de wereld”. 
Doorzien van deze vermeende vaste identiteit laat ons beseffen dat er 
werkelijk zoiets bestaat als een waarheidslichaam met een verfi jnder, 
vormlozer manier van beleven - maar daarover later.
Laten we nu de tijd nemen om tijd te onderzoeken.

Gehechtheid aan de twee noties verleden en toekomst maakt deel uit van 
onze ruimere algemene gehechtheid aan beeldvorming (waartoe ook “de 
anderen” en “de wereld” behoren).
Die beeldvorming is een vervorming van de werkelijkheid, een aandoening 
in ons rechtstreekse, hartelijke funktioneren: het van oorsprong transparent 
en open hartsbewustzijn verdikt en vertraagt zich dan tot allerlei opties, er 
ontstaat de neiging tot interpreteren, anticiperen, manipuleren.

Hiermee probeer je greep te krijgen en te houden op iets dat in wezen juist 
bedoeld is om vrij (oningevuld) en licht (kleurrijk) te stromen en te transfor-
meren:  je leven, je werkelijkheid, zoals je die steeds vertaald ziet in alle 
concrete situaties.

Dit permanent geladen zijn met geconditioneerde “verbeelding” maakt ons 
onrustig, zwak, afstandelijk, rigide, gesloten: je energielichaam stokt, je licht 
wordt gedempt, de creativiteit raakt vernauwd en je visie reikt niet verder 
dan één vierkante meter in het rond. 
Het brein dat alle concepten van tijd bekokstooft berooft ons van de vitaal-
ste energie, van directe en volle beleving.

Het je bevrijden van het tijdsconcept6 staat dus gelijk aan het bevrijden van 
ons energielichaam - zoals het je bevrijden van “de anderen” gelijk staat 
aan het bevrijden van alle zintuiglijke funkties (die dan niet langer gefi lterd 
hoeven te worden door het brein).
Door alle tijdsconcepten te leren loslaten - een van de basisintenties van 
oefenen - kom je terug in het hier en nu van rechtstreekse, betrouwbare, 
onvoorwaardelijke werkelijkheid.

6  Natuurlijk altijd bedoeld op identiteitsniveau, niet op funktioneel vlak waar we “tijd” gebruiken om 
voorzieningen te treffen.
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Loslaten van verleden betekent:

Conditionering bestrijden Potentieel benutten

herinneringen niet inlijsten1. 

gevolgen aanvaarden2. 

niet onnodig beïnvloed worden3. 

je niet beroepen op verdiensten4. 

geen patronen onderhouden5. 

niet vastzitten in sociale codes6. 

geen notie van ontstaansproces7. 

wrokvorming voorkomen8. 

schuld doorzien en vergeven9. 

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

volheid van open beleving1. 

aangaan van mogelijkheden2. 

zelf invulling geven aan leven3. 

elk moment je best doen4. 

oorspronkelijke, creatieve houding5. 

waardigheid en soevereiniteit6. 

leergierig in je kracht staan7. 

rechtstreeks uitdrukking geven8. 

alles bij jezelf houden9. 

Loslaten van toekomst betekent:

Conditionering bestrijden Potentieel benutten

niks ophangen aan verwachtingen1. 

vaagheid uit je systeem halen2. 

geen loze beloften doen3. 

niet streven naar vooruitgang4. 

geen bezittingen verwerven5. 

niet uitgaan van beperking6. 

ophouden met houvast zoeken7. 

geen eindigheid inbouwen8. 

niet teleurgesteld worden9. 

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

vertrouwen in je kracht1. 

weten dat alles nauw luistert2. 

zicht hebben op mogelijkheden3. 

hier en nu kwaliteit genereren4. 

vrij zijn van gehechtheid5. 

je volheid serieus nemen6. 

wennen aan verandering7. 

open visie belichamen8. 

zien hoe ieder zijn best doet9. 

Ons energielichaam, het tastbaarst in de adem, vormt de brug tussen 
lichaam en geest. Tussen zintuiglijke verschijnselen en gewaarzijn bevindt 
zich dit ademend, deinend, pulserend veld van motieven en bezieling, 
van voeling en bewogenheid: het gebied van onderbewustzijn, creativiteit, 
droom, sexualiteit, voorstellingsvermogen, inleving, avontuur, bewogen-
heid, stemmingen, magie, etc.

Het energielichaam is het instrument van de kunstenaar die wij zijn.
Zoals het fysieke lichaam mij als krijger van werktuigen voorziet.
En zoals het bewustzijnslichaam het medium is voor ons koningschap.7

7  Meer hierover op de website van aikidoschool INAI: www.inai.nl (sektie: Visie/onderricht).
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Dit krachtenspel van belevingen in geest en gevoel is zo overweldigend 
qua vermogen en werking dat een “kleine ik” daar niet zomaar in kan 
meedansen: het zou je wegvagen, als een blaadje in de wind.
Zolang we geen steviger en betrouwbaarder basis hebben gevonden, 
scheppen we daarom tijdstrajecten - verleden en toekomst - zodat we 
voldoende ruimte winnen voor eigen gezag. 
Deze zelfgeschapen gebieden, als twee zijbassins van de magistrale 
hoofdstroom schepping, bieden ons gelegenheid voor eigen invulling en 
interpretatie, voor (schijn)vrijheid.

Hiermee lijkt het tijdsperspectief onze identiteit stevigte te geven, maar dat 
zijn bedrieglijke contouren…
Verleden en toekomst vormen weliswaar een enorme uitbreiding van ons 
arsenaal aan condities, d.w.z. aan geconditioneerde belevingen, maar het 
blijven wél “condities”. 
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Werken binnen tijdsperspectief is werken binnen conditionering, en met 
een beetje pech verstevigt dit die conditionering zelfs nog: je vergeet dat je 
met concepten werkt en dat je er een constructie (identiteit genaamd) mee 
aan het maken bent waarmee je veel van je egoïsme onderbouwt.

Je zou kunnen zeggen: we laten onze geest aan de voor- en achterkant 
van het heden een variant van datzelfde heden plakken, gecreëerd en 
gefi lterd door diezelfde geest: naar de voorkant (toekomst) gekleurd door 
verwachtingen, naar de achterkant (verleden) gekleurd door herinneringen. 
En zowel naar voren als naar achteren stuwen we er permanent de golven 
van wens (gemis) en woede (verzet) doorheen, als verbindingslijnen met 
het ik.

Maar als je je ervan bewust bent hoezeer de kracht van onze geest via je 
conditioneringen ook je beleving van het heden inkleurt, dan zul je niet veel 
verschil zien tussen alle drie de tijdsdomeinen: voor jou maken verleden, 
heden en toekomst dan deel uit van dezelfde ik-droom.
Je realiseert je dat je zolang je deze waas niet helder doorziet en oplost 
te maken hebt met een fi kse aandoening, een krachtige verslaving: een 
verblinde geest die zich een ik droomt in een horizontaal (wereld) uitgezet 
tijdstraject.
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Het hanteren van tijdsconcepten schept - als je je niet ervan bewust bent 
dat je gewoon een bepaalde procedure in je geest hanteert - valse ruimte, 
indirecte visie, steriele processen.
Wie dit aan den lijve als hinderlijk gaat ervaren zal het verlangen gaan 
voelen naar betrouwbaarder kwaliteit van leven: meer echtheid, directere 
beleving, grotere diepgang.
Je zult ook gaan voelen hoezeer het je ontbreekt aan energie en expressie, 
aan kleur en verfi jning.

Kortweg: je wordt je nóg kernachtiger bewust van de beperkende werking 
van het egoïsme dat achter alle beeldvorming zit. 
En dat inzicht stimuleert je existentiële verlangen naar bevrijding (bodhi-
citta) nóg krachtiger.

De tijd loslaten opent ons zodoende, dankzij het loslaten van alle oude 
beperkingen in de richting van het toelaten van het onbekende.
En gezag geven aan het onbekende betekent oplossen van het ego, met 
zijn naamgevende macht.

Met het loslaten van verleden, heden en toekomst heeft het ik inder-
daad weinig context meer: het voelt zich onthand en gereduceerd tot een 
lichaam hier en nu.
Je hebt geen speelterrein meer voor afgeleid, onwerkelijk gedoe, en dat is 
winst. Het legt de weg open naar defi nitief thuiskomen bij je Zelf.

D E R D E  A A N Z E T  T O T  B E W U S T W O R D I N G :
H E T  L I C H A A M

Zo komen we steeds concreter bij onszelf, steeds minder uitwaaierend.
Wat overblijft als minimale maar betrouwbare werkelijkheid is “mijn 
lichaam”.
Terugkomen in het lichaam is een eerste vorm van verwerkelijking - een 
stevige ontnuchtering voor de verdwaasde denker. 
Maar uiteindelijk moet ook die vorm worden losgelaten, vrijwillig of gedwon-
gen (door de dood), en dat is nog niet zo eenvoudig.

De laatste knoop in mijn verkramping - de ik-aanname die zich verschanst 
heeft in mijn lichaam - is de hardnekkigste.
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Het lichaam is mij mijn leven lang al zo nabij: 

ófwel levendig en kleurrijk waarneembaar, als werkelijk beleefd 
en uitgebaat via de vele mij ter beschikking staande kanalen voor 
zintuiglijke beleving

ófwel in zijn minimaalste staat gereduceerd tot verblijfplaats van 
het brein, tot cerebrale identiteit van een dolende, ontheemde, 
zoekende geest

Ons lichaam is een vanzelfsprekendheid, een grondbezit - heilig eigendom, 
al is het nóg zo lastig.
En in de maatschappelijke praktijk vormt de fysieke verschijningsvorm het 
criterium van identiteit: wie ik ben wordt afgelezen aan mijn uiterlijk, aan 
mijn handelingen en woorden, aan mijn breinkwaliteit.
Voldoen die niet echt, dan tel ik minder mee - en vind ik dat vervelend dan 
heb ik er een stevig probleem bij: ik laat mijn identiteit bepalen door uiter-
lijke condities.

Dat is de oppervlakkigste funktie van ons lichaam: maatschappelijke 
herkenbaarheid (als afgeleide van onze natuurlijke biologische 
functionaliteit).8 
Wie hierin, in status of bevestiging, zijn zingeving probeert te vinden, 
moge ik terugverwijzen naar het eerdere hoofdstuk over “de anderen”.

Dichter bij onszelf - gezien vanuit ons energielichaam - fungeert het 
lichaam als een fi jnzintuiglijk ervaringsveld, als een spetterende belevings-
machine van signalenverwerking, los van funkties naar buiten toe of 
feedback van anderen.
Wie hierin, in passie en verbeelding, zijn zingeving probeert te vinden, 
moge ik terugverwijzen naar het eerdere hoofdstuk over “de tijd”.

De kern van niet-geconditioneerd, vrij en hartelijk bestaan (“leven van 
binnen uit”) komt langzaam in beeld.

8   De notie “wereld” is feitelijk een extensie van ons lichaam, een uitbreiding van ons zintuiglijke operatie-
gebied. Het hele wereldse voorzieningencircus staat zo in dienst van individuele survival en levenson-
derhoud - en de compensatoire uitwassen ervan. De aanvankelijk biologische funkties worden gaande-
weg en onbewust gesublimeerd tot sociaal-psychologische waarden.
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De intentie om ongeconditioneerd te leven vanuit wijsheid en liefde bewerk-
stelligt een ommekeer: je wordt je bewust van de grootsheid van “het 
kleine” - en van de kleinheid van “grootsheid”:

de eenvoudigste werkelijkheid is permanent krachtsvertoon
de magistraalste schijnvertoning is simpelweg zelfbedrog

Symbool van zelfbedrog is het denken.
Symbool van eenvoud is het lichaam.

Het denken kan natuurlijk in zijn ongelimiteerde vrijpostigheid ook het 
lichaam betrekken in dat bedrog.
Dan gaan we ons lichaam verkeerd hanteren en wordt het een zoveelste 
middel om het ik-bedenksel te dienen en te onderhouden.
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Het lichaam daarentegen kan het denken niet bedriegen, daar is het te 
betrouwbaar werkelijk voor. 
Het lichaam ervaart het denken als onderdeel van zichzelf, als breinfunk-
tionaliteit, en dat is een van de talloze activiteiten die er plaats vinden elk 
moment in dit feitelijke universum dat we lichaam noemen.

Daarmee zijn de juiste verhoudingen ingenomen, is ons misverstand 
opgelost, is de ommekeer gevestigd: 

het leven is groter dan ik kan bedenken

Dit is de sleutel die ons hartsbewustzijn doet stromen, van binnen uit, 
onomkeerbaar. 
Nu pas gaat het oefenproces zijn volle dynamiek krijgen en kan het einde-
loze verfi jningsfeest kan beginnen ;-)

Want… zonder bedenksels blijkt het lichaam geen geïsoleerd fenomeen te 
zijn, geen extern object, maar permanent transformerende werkelijkheid, 
in volledige samenhang (eenheid) met alle andere verschijnselen en van 
binnen uit beleefd.

Hoe meer je dit inziet en ervaart, des te krachtiger je de eenheidsvormende 
werkelijkheid beleeft die jij bent en hoe transparanter de verschijnselen 
worden die daarin optreden.

… vorm is Leegte, Leegte is vorm…9

Totdat uiteindelijk elke laatste rest “ik-besef” nog teveel vorm voelt, nog 
teveel eigenmachtig optreden behelst waardoor weer dikte en stugheid 
veroorzaakt worden.
Dan ontstaat er weer subject-idee en object-gevoel, scheiding tussen 
lichaam en geest - en dat alles enkel en alleen vanwege de ruimte die het 
denken krijgt om zijn eigen spelletje te spelen.
Of anders gezegd: we stollen weer tot bedenksel, enkel en alleen omdat 
we de verbinding met ons ware lichaam verloren laten gaan en daarmee 
onze meest verfi jnde, ruimtelijke en gelukzalige beleving kwijtraken.

9 Kernregel uit de Hartsoetra.
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Hartsbewustzijn, ons ware lichaam (onze ware aard) is:

liefde Zelf - niet het voorwerp ervan
vrijheid Zelf - niet de beleving ervan
rust Zelf - niet de aanleiding ertoe
eenheid Zelf - niet het idee ervan

Wees dit Zelf…
Het is het geheim van je bestaan, het “wensvervullend juweel”.

W A A N  O F  W E R K E L I J K H E I D ?

Wat is werkelijk?
Aan het ene eind van het spectrum heerst de blindheid van barbarij en 
primitieve biologie.
Aan het andere eind heersen het soevereine inzicht en de gemoedsrust 
van de vrije geest.

Aan het ene eind: 

blind zijn voor de werkelijkheid
geen oog hebben voor wetmatigheden
geen rekening houden met effecten
niet verder kijken dan je neus lang is

Aan het andere eind: 

vertrouwd zijn met samenhangen en met subtiele krachten
vredig opereren temidden van sterfelijkheid
in vrijheid genietend van wat zich elk moment aandient

Dat zijn de twee opties van mens-zijn. 
Bewustwording is de brug tussen beide uiteinden: van onwerkelijkheid 
(blind zijn voor bedoelingen en mogelijkheden) naar verwerkelijking 
(diepgaand, open, direkt en betrokken bewustzijn).10

10  In het Boeddhisme verwijst de term Samyak-sambodhi (“weergaloos volmaakte verlichting”) naar deze 
volledige ontplooiing.
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Maar hoe doe ik dat?
Wat is werkelijk mezelf zijn temidden van illusie, bedrog, misleiding, leugen, 
begoocheling, blindheid, verwarring, onbegrip…
Onze menselijke waan heeft vele vormen en namen, maar gelukkig is er 
betrouwbaar onderricht dat ons helpt een weg te banen door onbetrouw-
baar, gevaarlijk terrein.

De Diamant soetra11 geeft een heel onomwonden weergave van het 
onvoorwaardelijke bestaan van de bevrijde bodhisattva. 
De eerste vijf hoofdstukken ervan bevatten het volledige onderricht; de rest 
van de in totaal 32 hoofdstukken geven verdere uitleg en detaillering.

Het eerste hoofdstuk beschrijft in alle eenvoud Boeddha’s dagelijk-1. 
se leven als één grote schenking: de drievoudige beoefening 
(trishiksha: shila, samadhi en prajna)12 wordt uitgedrukt als één 
grote vrijgevigheid (“dana”, de eerste van de zes paramita’s), als 
permanent bodhisattvaschap dus.

Het tweede hoofdstuk is gereserveerd voor de formulering van 2. 
Subhuti’s verzoek aan Boeddha om uit te leggen hoe je moet 
“staan, lopen en gewaarzijn” als waardig mens, als boefenaar die 
de Weg van bodhisattvaschap wil bewandelen.

En de volgende drie hoofdstukken (3, 4 en 5) bevatten de kern van 3. 
Boeddha’s antwoord op Subhuti’s vraag. Daarin wordt duidelijk wat 
de werkelijkheid van onvoorwaardelijk leven inhoudt:13

11  De volgende bronnen zijn geraadpleegd: Pine, Red (vert.): The Diamond Sutra; the perfection of 
wisdom. Washington 2001. Cleary, Thomas (vert.): The sutra of Hui-Neng; with Hui-neng’s commentary 
on the Diamond Sutra. Boston 1998; Conze, Edward: Buddhist wisdom books; the diamond and the 
heart sutra. London 1988; Hsing Yun, Master & Graham, Tom: Describing the indescribable; a commen-
tary on the Diamond Sutra. Boston 2001.

12  De drievoudige oefening van de bodhisattva (corresponderend met lichaam, adem en geest):
shila1.  - discipline (juist gedrag): einde maken aan alle kwaad
 » geen hebzucht/begeerte (stap 3-5 van achtvoudig pad)
samadhi2.  - meditatie: deugdzaamheid ontwikkelen
 » geen woede/vorm (stap 6-8 van achtvoudig pad)
prajna3.  - wijsheid: alle levende wezens bevrijden
 » geen onbegrip/zelf (stap 1-2 van achtvoudig pad)

13  Een van de commentatoren zegt: “De betekenis van de volledige Diamant-soetra is hiermee gepresen-
teerd: de intentie, de beoefening en de verwezenlijking.”
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niet hechten aan een zelfbeelda) 
expressie zonder besef van object of procesb) 
geen eigenschappen bezittena) 

Onze bevrijding begint met visie 
(intentie, perspectief, geloven).

Blijkt die visie betrouwbaar - dat 
wil zeggen: weerspiegelt jouw 
visie werkelijk waarheid - dan 
wordt hij vanzelfsprekend in 
praktijk gebracht.

Zolang er nog onware bestand-
delen in onze visie rondzwerven, 
zullen we onvrijheid in praktijk 
brengen.

C O N C L U S I E

Bevrijding is je losmaken van illusies.
Dat is in wezen heel gemakkelijk, omdat je niet echt kunt geloven in illusies: 
zodra je weet dat iets een illusie is verliest het zijn tover en gezag, je voelt 
je ontnuchterd (ontwaakt).

Het probleem is dat we illusies voor werkelijkheid of waarheid zijn gaan 
aanzien.
En geloven in waarheid is de meest basale activiteit van ons mens-zijn: 
zelfs de grootste boef gelooft in zijn hart dat het allemaal een zin zal 
hebben.

Onderzoek daarom wat werkelijk is en wat illusie is. 
Als je eerlijk kijkt en eerlijk conclusies trekt, zal dat vanzelf leiden tot herstel 
van je ware identiteit: waarheid en ik blijken één te zijn.
In Boeddha’s woorden: “Er is geen zelf.”
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H E T  O N G E B O R E N E
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B E L E V E N I S S E N  V A N  E E N  P E L G R I M

door Wieke Köhler

Voor de laatste keer ga ik door de poort van de Zendo aan de Haspen-
gouw. Diep dankbaar voor alle woorden van de leraar voor het onbenoem-
bare. Steeds opnieuw richting geven, de weg van het hart voor te leven.

Nu is het aan mij om zelf serieus op zoek te gaan, geen sluipwegen meer 
maar gewoon doen als een krachtige krijger. Een gevoel van stuurloosheid 
overvalt mij, zonder kompas de weg vervolgen, navigeren op zon, maan en 
sterren: een duik in het universum, alles loslaten; help! 
Niets is nog vanzelfsprekend, een gevoel van verwondering en een groot 
verlangen zorgt voor een energieshot. Waarom mijzelf onderschatten, een 
mens kan meer dan ie denkt.

Het contact via de Zenhut met medeleerlingen en leraar is onontbeerlijk en 
zeer inspirerend en waardevol, een onuitputtelijke schatkamer. 
De Dharmadag werkt als een onuitroeibare kracht, bijtanken en de weg 
vervolgen. En de donderdagavond voelt fi jn door het samen oefenen en 
voorlezen van een stuk tekst, uitgelicht door Juul, dat lang blijft sudderen. 
Als het moeilijk wordt is er de leraar, altijd beschikbaar om vragen te beant-
woorden of voor een persoonlijk gesprek.
De eerste zondag van de maand, een schitterende locatie en een gastvrije 
ontvangst: de ontmoeting met mijn mede-pelgrims schenkt mij rust en 
vrede en een gevoel van verbinding. 
Iedere keer ben ik weer geraakt door de woorden van Ad, het is als een 
zuivere kracht om verder te gaan. Voel mij meer en meer waarnemer en 
neem de tijd om alle energie aan dit zoeken te besteden.

Een weg naar waarheid, wat is dit? Al zo vaak gehoord en gelezen: er is 
geen weg naar geluk, geluk is de weg. Een innerlijke stap achteruit zetten, 
laten gebeuren. Een pelgrim door geluid en vorm heen.
Ik loop op een lange brede weg en visualiseer aan de horizon een oase van 
rust; Stiltij een plek voor bezinning, om eenheid en vrede te realiseren in de 
chaos van de wereld. Een plek om eindeloos opnieuw te beginnen.
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B I J D R A G E  V A N  H E T  B E S T U U R

door Juul Hoefsloot

Het lijkt zinvol om enige informatie te verschaffen over de fi nanciële 
aspecten van de sesshins en het verdiepingsweekend. Veel deelnemers 
zijn nl. geschrokken van de prijs voor het komende verdiepingsweekend 
die, in verhouding tot de kosten voor een zevendaagse retraite althans, 
hoog gevonden wordt.

Even een terugblik. De eerste zomer- en winterscholen zoals we die nu 
kennen werden gehouden in Cadier en Keer. Zoals de meesten van jullie 
weten beschikte Prajna daar permanent over een mooie, grote zendo; 
een voormalige gymzaal. Er was een keukentje gemaakt waar vroeger de 
toestellen stonden. Er waren douches en toiletten. We sliepen in de zendo 
en schoven ‘s morgens onze slaapspullen onder de getimmerde verhogin-
gen, onze zitplaatsen voor zazen. Het onderkomen voor de sesshins bracht 
zodoende geen extra kosten met zich mee; alleen voor voeding moest 
gezorgd worden. De prijs was daardoor (buitensporig) laag.

We verlieten Cadier en Keer en de zendo’s die we achtereenvolgens 
betrokken boden niet de mogelijkheid tot logies. Bovendien was de tijd rijp 
om “eropuit” te trekken; “huisverlaten” wordt het bewandelen van de Weg 
immers ook wel genoemd. Sindsdien huren we een “groepsaccommodatie” 
in de Ardennen voor de sesshins en verdiepingsweekenden. De kosten 
stegen daardoor enorm; aanvankelijk hebben we de prijs nog laag kunnen 
houden. De laatste verhoging is ontstaan omdat blijkt dat er BTW betaald 
moet worden over de inkomsten van de sesshins. De prijs die wij tot nu toe 
vroegen is nog steeds laag te noemen; dit ook in verhouding tot vergelijk-
baar aanbod. Omdat de bijdrage van de deelnemers kostendekkend moet 
zijn i.v.b.m. de fi nanciële positie van Prajna is besloten nog een verhoging 
toe te passen, met ingang van de winterschool.

We zijn er van overtuigd dat het de beoefenaars niet zal weerhouden van 
deelname. Wegbewandelaars zullen steeds minder hun heil zoeken in 
recreatie en verstrooiing en daardoor wellicht andere keuzes maken.
Ze zullen de tijdloze waarde inzien van de mogelijkheid tot verdieping die 
Prajna hiermee biedt.
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S O E T R A  F R A G M E N T

Zij die zich begeven op het bodhisattvapad moeten de 
volgende intentie laten ontstaan: “Hoevele levensvormen er 
ook zijn, in welke bestaansrijken dan ook, uit het ei of uit de 
schoot geboren, in het water of in de lucht, of ze nu een vorm 
bezitten of geen vorm, of ze nu iets beleven of niets beleven of 
noch iets noch niets beleven, in welke voorstelbare bestaans-
wereld er ook levensvormen kunnen worden waargenomen - 
in het rijk van volmaakt nirvana zal ik hen allen bevrijden. 
En al bevrijd ik zo ontelbare levensvormen, er vindt geen 
enkele bevrijding plaats.”

Uit de Diamant soetra
R. Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. 2001, p. 71
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V E R D I E P I N G S W E E K E N D  I M P R E S S I E

Wouter

Een weekend waarin we werkten aan trilling, ritme en resonantie.
Aan onderzoek en dat weer loslaten.
En aan niet gezien worden, ook niet door onszelf!

In het plateau is een dalletje uitgesleten. Bovenop de vlakte grazen koeien 
en paarden. Via een smal pad kan je naar beneden lopen. Daar, in de 
kleine vallei, stroomt een beek. Schaduw en zon. Bomen, knotwilgen en 
een paar kleine boerderijen. Een sprookje? Een verborgen wereld. Zou je 
niet, eenmaal beneden, weer naar boven gaan? Om te vertellen van het 
moois dat je zag.

Zaterdag

De eerste dag pas. Het lijkt alsof ik hier al veel langer ben.
Tijdloosheid. 
Dat de tijd zo langzaam gaat komt misschien omdat ik hier afgelopen winter 
aan een sesshin deelnam en het als een voorzetting voelt. 
Maar misschien komt het ook omdat ik mijn best doe. Ik probeer er zo veel 
mogelijk uit te halen. Het helpt dat iedereen zijn best doet. 
Het is mooi om met z’n veertienen stil in meditatie te zitten.

Mijn meditatie verdiept zich. Een opdracht van Ad sprak me erg aan: 
analyseer tijdens zazen je aandacht en storende gedachten heel precies. 
Als ik goed volg wat er gebeurt valt me op dat dromen komen van 
binnenuit. Een heel subtiel beeld verschijnt, alsof het past bij de meditatie. 
Net alsof het droombeeld de ademhaling in mijn buik zelf is. 
Dan neemt het beeld mijn aandacht over en fl oep: verkocht. 
Ik ben aan het dromen.

Gedachten komen meestal anders. Die zoeken gaatjes in mijn aandacht. 
Op elk moment, maar vooral tijdens de uitademing. 
Ze komen van alle kanten. Als ik een snippertje speling toesta, schieten 
ze ertussen. Het volgende moment ben ik aan het denken, piekeren of 
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plannen aan het smeden. 
Zaak is te letten op die gaatjes en kiertjes in mijn aandacht. 
Zodra ik er één gewaar word: meteen dichten met aandacht richten. 
Geen nanoseconde ruimte.

Zondag

Gisteren gelet op de barstjes. Vandaag op lichtheid. 
De lichtheid van de ademhaling. En het ritme.
Alert blijven op de barstjes. De volle aandacht, maar licht en deinend.

Het adempunt, een lichtende ster opent zich bij inademing en verruimt zich 
bij de uitademing. 
Door de lichtheid wordt de concentratie wat gemakkelijker. 

Geleerd:
Onzichtbaar zijn

Spoorloos wandelen
Staan voor aanwezigheid

Desiree

Voor het eerst een Prajna-verdiepingsweekend voor mij.
Ben er naar toegegaan zonder verwachtingen, het proces open 
aangegaan.
Wauw, heb me verwonderd over de inzichten die ik weer over mijzelf heb 
ondekt met behulp van Ad. 

Dacht niet dat dit mogelijk was in een weekende. 
Mijn respect voor mijn leraar neemt alleen maar toe. Hoe hij in alle 
omstandigheden zo waardig en liefdevol dit weekende heeft geleid, de 
Darma heeft uitgedragen. Een groot voorbeeld voor mij.
 
Iedere minuut kostbaar besteden.
Geen tijd voor geneuzel.
 
In diepe buiging.
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Marij

Verdiepingsweekend, ja dat leek me wel wat.
Een sesshin in het klein, maar ja, hoe dit in te vullen?
Wat minder intensief, niet zo vermoeiend?

Niet precies wetend hoe en wat, en met toch weer die vorm van een 
bepaalde angst stap ik erin.
Maar zonder veel inleiding, heel direct worden op ons zelf teruggeworpen 
en worden we de natuur ingestuurd in confrontatie met ons diepste zelf.

Daarom voelde het zaterdagmiddag al alsof we dagen aan het oefenen 
waren. Maar voor mij persoonlijk was er nog altijd: afstand, vooral niet te 
dichtbij komen. En dan ineens word je geraakt, ritmisch klappen, een trom, 
je hart wordt geraakt, en net die juiste oefening - en ik zit er midden in, 
geen ontkomen meer aan. 
Dat wat een verdiepingsweekend (een mini-sesshin) beoogt.

De grondtoon, zo goed voelbaar bij het klappen en de trommelondersteu-
ning heb ik kunnen doortrekken in mijn eigen proces. Hopelijk kan ik dit 
vasthouden en erop voortbouwen de komende tijd, en zal het voldoende 
steun geven om de veiligheid van de vertrouwde schulp te verlaten.

De bezielende en inspirerende leiding van Ad en de aandacht op het juiste 
moment van de medebeoefenaars hebben deze twee dagen voor mij doen 
voelen als een pelgrimage van een week. 

Een heel fi jne ervaring. 
Bedankt.

Marees

Alsof er geen breuk in de tijd lag
Herkenning van ruimte

Feestelijke ruimte voor het zelf
Het zelf dat diep ligt

Die diepte, hoe nader ik?
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Beleven van stilte
Niet denken

Smelten
Wandelen in niet-bestaan

Aanwezig zijn
Aanwezig in nu
Gewaarworden

Gewaarworden van niet
Niet hoorbaar, niet zichtbaar, 
Niet tastbaar, niet voelbaar

Leegte
In leegte impuls  

Grondtoon, hartslag
Onvermijdelijk
Van binnen uit
De schulp uit

Op weg

Michiel

Kostbaar, 2 dagen voor bezinning en verdieping.
Verschillende oefeningen:

mediteren• 
persoonlijk overleg• 
visie-ontwikkeling• 

Nu eens speels, dan confronterend en steeds met veel diepgang.
De confrontatie met wanhoop en zinloosheid, als alle betekenis die “de 
anderen” aan mijn leven geven wegvalt, was heftig. 
Maar meteen is daar ook een opening naar Waarheid. 
Ik word geademd, ik word gedragen door het leven.

Verwarring, wanhoop, bevrijdend inzicht, dankbaarheid en groeiend 
vertrouwen zijn de oogst van 2 intensieve dagen.
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Willie

Door omstandigheden had ik nog geen mala.
De enige volledige oefendag begon ermee dat ik na het ontbijt van Ad de 
mala kreeg, ’n oud symbool voor eenheid.
Een mooi begin van de dag.

Tijdens het overleg- en studiegedeelte later in de ochtend ging het over het 
ingekleurde wereldbeeld: je geeft elke dag je eigen kleur of stemming aan 
je wereldbeeld.
Totdat je beseft dat jij dat beeld zelf bekokstooft.

Ik opperde dat je dat dan ook kan doen met je zelfbeeld. 
Waarop Ad reageerde met: “Ik zie je niet.” 
We kregen vervolgens de opdracht om de rest van de ochtend naar buiten 
te gaan om te voelen wat dat voor ieder van ons betekende. 
Ik kon de woorden die mij hadden verbijsterd nu tijdens het wandelen goed 
tot mij door laten dringen.

Weer werd ik teruggeworpen op mijzelf. 
Nu kwam de klap zo hard aan dat mijn – gekoesterde – zelfbeeld 
verbrokkelde.
Ik heb er gedurende de wandeling afscheid van genomen en toen ik langs 
de kerk van Val Dieu kwam ben ik daar naar binnen gegaan om mijn 
gelofte te hernieuwen.

De mala, die ik nu ik weer thuis ben gebruik, voelt als een bekrachtiging 
van mijn innerlijke verbinding met de leer, de leraar en de sangha.
Ik koester de mala die ik op zo’n bijzondere dag mocht ontvangen.

Ed

Van verward naar helder
Bon jour - zaterdag

mijn demonen worden uitgenodigd mee naar het feest te komen
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Au revoir - zondag
nog even naar buiten
motoren naar rechts
motoren naar links

een groep wandelaars laat ik voorgaan

ik steek over
een auto snelt langs

ik loop
een koe loeit
terug, feest!

Juul

Ruimtewandeling

Het is een prachtige dag en
ik ga op pad om mezelf te vergeten.
Ik krijg een tintelend ruimtegevoel
maar ik ben niet alleen:
Bonjour!
Bonjour!
Telkens weer.
Ik ben er toch niet?
Ik wil er niet zijn!
Ik ben er des te meer; 
gestoord in mijn wens.
Bonjour!
…………
Ik geef geen antwoord 
kijk de ander niet aan,
ik laat ze denken: 
wat een vreemd mens loopt daar!
Ik wandel verder in de tintelende ruimte
Bonjour!
Bonjour!
De ander en ik:
we zijn er allebei
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Jean-Paul

Wonderbaarlijk.
Om iets over het verdiepingsweekend te schrijven is niet makkelijk. 

Hoewel het al een opgave is de juiste woorden te vinden is dat niet waarom 
ik het moeilijk vind. 
Het is iets anders, iets wonderbaarlijks, ik kan me namelijk bijna niks 
tastbaars meer herinneren van het weekend. 
Alsof ik in de sneeuw een wandeling maak, me omdraai om mijn 
voetsporen te zien maar de afdrukken ontbreken. 

In eerste instantie was ik helemaal niet van plan om naar het 
verdiepingsweekend te gaan. 
Doordat een aantal afspraken verschoven was er opeens een vrij weekend. 
Vrijdagmiddag realiseer ik me rond een uur of 4 dat ik nog naar het 
verdiepingsweekend kan gaan. 
Zonder voorbereiding stap ik in de auto en rijd naar Charneux. 

Eenmaal geïnstalleerd in Charneux verblijf ik twee dagen in een tijdloze 
ruimte en rijd daarna weer zonder voorbereiding terug naar Maastricht. 
En als je me nu vraagt wat ik heb gedaan of hoe het was: ik heb geen idee, 
maar het voelde goed.



S P R O O K J E

Er was eens een schulp… Daar woonde Ik.
Ik deed daar van alles, in dienst van geluk.
Dat maakte vermoeid - zelfs als ik had gerust.
Wanhoop ontstaat! Ik dreig het geloof in geluk te  verliezen.
Wat is hier aan de hand? Geloof ik in geluk of niet?
JA! 

Materiaal verdiepingsweekend
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S C H E M A
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D O N G S H A N ,  8 0 7 - 8 6 9

“Zoek niet naar roem of voordeel, succes of welvaart. Breng je leven 
gewoon door zoals het is, overeenkomstig de omstandigheden. Als de 
adem verdwijnt, wie is dan de meester? Na de dood van het lichaam is 
er nog slechts een lege naam. Als je kleren zijn versleten, herstel ze dan 
keer op keer; heb je geen eten, span je in om ervoor te zorgen. Hoelang 
kan een bedrieglijk lijf het uithouden? Zijn de vluchtige belangen ervan de 
moeite waard om jouw onwetendheid te laten toenemen?”

“Wees geconcentreerd, in enkelvoudige aandacht. Pas als je de diepe 
dankbaarheid vereffent die je aan de boeddha’s verschuldigd bent, zal het 
lichaam dat van je ouders afkomstig is zijn redding vinden. Groepsvorming, 
het verzamelen van volgelingen en medestanders, pen en inkt gebruiken 
om even wat composities te produceren, het najagen van stof omwille van 
roem en voordeel, het verwaarlozen van morele wetten en het ondermijnen 
van een juiste houding - hoe zou je zoiets kunnen toelaten?”

Citaat van Dongshan in Thomas Clearly: 
Timeless spring; A Soto Zen Anthology. New York 1980, p. 49, 50

Een monnik vroeg: “Als 
het koude seizoen begint, 
waarheen kunnen we dan 
gaan om het te vermij-
den?”
Dongshan antwoordde: 
“Waarom ga je niet naar 
een plaats die geen kou 
kent?”
De monnik: “Waar is die 
plaats die geen kou kent?”

Dongshan antwoordde: “Als het koud is, doodt de kou jou. Als het heet is, 
doodt de hitte jou.”

Bekende koan van Dongshan in Andrew Ferguson: 
Zen’s Chinese Heritage; The Masters and Their Teachings. Boston 2000, p. 184
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W A A R H E I D S L I E F D E

Karma: “Ik weet niet wat me drijft.”
Dharma: “Alles ontvouwt zich ten goede.”
K.: “Steeds weer andere verschijnselen en belevingen.”
D.: “Steeds dezelfde kracht.”
K.: “Ach, soms verlies ik gewoon de moed.”
D.: “Zeker - maar wat echt is gaat nooit verloren.”
K.: “Mijn oprechte dank.”
D.: “Je bent altijd welkom.”

Klooster waar Dongshan [Tung-shan] leefde

Bron: ht tp: / /www.l iv ingworkshop.net/dongshan.html

Meer achtergronden en onderricht: 
William F. Powell: The record of Tung-shan. Honolulu 1986
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W I N T E R S C H O O L  J A N U A R I  2 0 0 9

Tijd:  Vrijdag 23 januari t/m vrijdag 30 januari 2009 
Plaats:  Charneux, 20 km. van Maastricht (vlakbij klooster Val-Dieu)
Kosten:  € 245,- (inclusief verblijf en voeding; inclusief BTW)

Zolang wij een notie van “zelf” bewaren, 
heeft karma iets om mee te werken, 

daarom kun je karma het beste laten werken 
met lege ruimtelijkheid [Dharma-lichaam]. 

Als we geen notie van “zelf” hebben, 
weet karma niet meer wat het moet doen: 

“Hé, waar is mijn maatje, waar is mijn vriend?” 

Suzuki, Shunryu: Not always so. New York 2002, p. 24
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P R A J N A  P U B L I C A T I E S

Thema’s ter verwerkeli jking :  verontrust ing,  verwelkoming, verdwi jn ing. 

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.

Informatie over Dharma Centrum STILTIJ:

• http://www.stiltij.nl 

• http://weblog.stiltij.nl

Er is een mailinglijst voor de Prajna pelgrimage richting Dharma Centrum Stiltij 

waarmee je op de hoogte blijft van alle aktiviteiten. Inschrijven via:

pelgrimage@prajna.nl
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D E  R I V I E R 

Het lage vul ik met voorbijgaan 

op en ik sleep door stad en land 

verleden mee dat in mijn diepte 

moet bezinken. Of ik nu dunner word of 

zwel, ik slijp en slijt de binnenkanten 

van m’n vel; mijn bedding ben ik 

niet en wel. Voor links 

en rechts heb ik geen oog, loom 

drijvend op m’n onderstroom, de armen 

zijwaarts soms gestrekt waardoor ik 

nog meer grond betrek, verdrink ik 

in het eigen ik. Niet dat ik 

in mijzelf verstik, het hoge 

vind ik daar en ook het slik. 

© Hester Knibbe: Een dunne duurzaamheid. 
Baarn, 1999 




