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L I J D E N S W E G

door Ad van Dun

“Als het door de poort komt, zijn het niet de familiejuwelen.”

(Uit koanverzameling de Poortloze Poort)

Deze laatste Zenoniem - als overgang naar de Stiltijding komend najaar - 
vormt een welkome uitnodiging om een realistische impressie te geven van 
onze vreugdevolle lijdensweg.1

Nu vormt tijdloze wijsheid weliswaar de innerlijke basis van deze weg, 
maar Stiltij kent (net als ons eigen oefenproces) ook zijn praktische kanten:

onderzoeksmogelijkheden (belangstellenden)• 
introductie, oriëntatie, overleg (instromers)• 
oefening, studie, expressie (beoefenaars)• 
organisatorische werkzaamheden (bestuurders)• 
pionierende beleidsontwikkeling (leerlingen)• 

En het is mooi om te zien hoe de Weg / het Leven vanzelf steeds de beste 
vorm zoekt, tot in de kleinste details.
Even mooi is het om dit proces dagelijks te mogen faciliteren - al heb je 
als beoefenaar (of leraar) niet veel te vertellen: aan de voorkant regelt het 
bestuur de lopende wereldse connecties, en aan de achterkant regelt het 
universum je defi nitieve ontbinding. 
Alle reden om te genieten ;-)

In Dharmabericht 12 is het thema Verlangen aan de orde gekomen, en dat 
biedt een actuele ingang voor verdere toelichting. 
Bruikbare ondersteuning hierbij, al oogt het op het eerste gezicht wellicht 
wat exotisch, biedt Boeddha’s wereldbeeld, d.w.z. zijn beleving van de 
zintuiglijke werkelijkheid (Saha-universum - zie illustratie aan ommezijde) 
met alle bestaansvormen die er werkzaam zijn.

1  Alle lijden lost op in vervulling: “De weg leidt het einde van de weg”. (Dhammapada). Edward Conze 
formuleert het aldus: “Deze wereld mag dan een tranendal zijn, men schept vreugde in het afwerpen van 
deze last.” (Het boeddhisme; Utrecht 1970, p. 22)



4

Z e n o n i e m  n r.  3 6



5

Vo o r j a a r  2 0 0 9

Saha is een oude Sanskriet-aanduiding voor de wereld waarin wij mensen 
leven (de berg Meru staat symbool voor ons “zelf”). Bijgaande illustratie van 
dit Saha-universum geeft een aanduiding van de enorme krachten en de 
uitgestrekte terreinen waarmee we in ons bestaan te maken hebben:

Arupa-dhatu•  = het meest transcendente bestaan 
waarin elk vormbesef is overstegen

Rupa-dhatu•  = beleving van puur vormbestaan 
zonder de vervorming van interpretatie

Kama-dhatu•  = bestaansdomein dat gekleurd wordt 
door behoeftigheid, verlangen

Als stervelingen leven wij in Kama-dhatu, het domein van verlangen 
(kama = verlangen, begeerte). 
Levensvormen die hier geboren worden, waaronder mensen, beleven hun 
bestaan in een context van onvervuldheid, verlangen: een dagelijks 
schommelende, ongewisse en onaffe identiteit.

We ervaren behoefte (verlangen), inclusief alle ermee gepaard gaande 
angst en kwaadheid:

ófwel er is tekort: “iets ontbreekt”• 
- ik wil het ontbrekende verwerven of behouden,
want de verleiding ervan voelt aantrekkelijk

ófwel er is teveel: “iets stoort”• 
- ik wil het storende niet behouden maar kwijtraken,
want de bedreiging ervan voelt ondermijnend

Verleiding (verlangen) en bedreiging (woede) zijn de twee grond-
bewegingen in onze door karma, d.w.z. door zintuiglijke conditionering 
bepaalde beleving. 
Steeds kleurt ons gemoed in het wisselend licht van voorkeur of tegenzin.

Nu is karma op zichzelf niets negatiefs (noch positiefs): het is simpelweg de 
aanduiding voor de spirituele variant van de wet van oorzaak en gevolg.
Alles is onderling verbonden, niets vindt geïsoleerd plaats.
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Het is dus niet zo vreemd dat dit ook geldt voor wat er wordt uitgespookt, 
innerlijk en uiterlijk, in het krachtveld dat we “ik” noemen.

Zolang we verstandig “spoken” 
met alle krachtige spul (gevaar, gif, 
magie, macht, invloed, denken) 
kan het weinig kwaad.
Maar het wordt behoorlijk proble-
matisch zodra we er verkeerd 
mee omgaan. 
Je ziet dan de verbanden niet, 
negeert waarschuwingen, loochent 
het gezag ervan…
Kortom: we zijn kortzichtig, 
aanmatigend, overmoedig, blind.

Maar handelen op basis van 
verkeerde waarneming leidt wél 
onherroepelijk tot pijnlijke complicaties en verwarring 
- voor jezelf en voor alle betrokkenen.

Met al onze onzorgvuldig getaxeerde bedoelingen, onjuiste conclusies en 
blinde gedragingen smeden we even zovele schakels in onze karmisch 
netwerk.2 
En bedenk: dit patroon is in heel je achterliggende traject dag in dag uit 
aktief geweest, tot en met nu.

Wat heeft dit met verlangen te maken?
Welnu, we zien de kostbaarheid niet van verlangen: juist vanwege deze 
vooringenomen, niet-neutrale manier van waarnemen verkwanselen we 

2  Onze karmische identiteit - het ik, of de persoonlijkheid - is vergelijkbaar met een uiterst verfi jnd netwerk 
van samengeknoopte betekenisgevingsmomenten. De onderlinge verbinding van alle punten sugge-
reert coherente identiteit, maar dit netwerk is enkel bruikbaar voor zover er voeding doorheen loopt; 
bovendien bepaalt de kwaliteit van de voeding het funktioneren van ons ik-netwerk. Vergeleken met het 
permanente, aldoordringende licht van hartsbewustzijn (als een laaiende oven) lijkt het ego-netwerk op 
een heel subtiel stuiptrekkend stelsel van zintuiglijke signalen (als incidentele vonkjes) die hun momen-
tane en steeds wisselende lading verwerven dankzij de associatie met verwante karma-impulsen in het 
netwerk. Zo lichten er elk moment weer nieuwe gebieden op in deze onderhuidse struktuur - tenzij je de 
rust en ruimte kent van bewustzijn, waardoor dit wervelen en fl uctueren stopt.
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bij voorbaat de bedoeling en het potentieel ervan.
In plaats van ons hartsverlangen (vervulling, gelukkig zijn) onvoorwaardelijk 
serieus te nemen, nemen we genoegen met snelle suggesties, goedkope 
antwoorden, halve oplossingen, compensatie, afl eiding en als het moet 
zelfs bedrog.

Je kunt je afvragen: welke kwaliteitsnormen hanteer ik nu?
Hoe staat het met mijn waardigheid?
Waar sta ik eigenlijk voor?

De kern van onze wankelmoedige gang is blindheid: onbegrip omtrent de 
ware bedoeling van verlangen.
In de wijsheidstradities wordt deze begoocheling ook wel de “ik-waan” 
genoemd: het aannemen van “identiteit”, een entiteit die zichzelf tot beeld 
maakt.3

Deze waan (verblinding) van een “ik” verkleurt mij dagelijks tot een 
ongeleid projectiel van twee voortdurend fl uctuerende gerichtheden, 
namelijk wens (verleiding) en woede (bedreiging).

Concreet betekent dit dat de zintuigen (inclusief het brein) ons met alle 
binnenkomende signalen voortdurend bezighouden. 
Ieder moment opnieuw scannen ze de dingen op hun bruikbaarheid: word 
ik hier beter van of moet ik hier juist vandaan? 

Zo wordt leven één voorspelbaar tijdverdrijf, één rusteloos belangenspel.
Kwaliteiten als spontaniteit, belangeloosheid, gemoedsrust, hartelijkheid en 
vervulling lijken dan héél ver weg en nauwelijks haalbaar.

Maar… de realiteit is simpel.
In feite is dit slechts een (tijdelijke) staat waarin ik me heb gemanoeu-
vreerd, een soort kramp of aandoening - alle wijsheidsscholen beschouwen 
“egoïsme” als een ziekte, een verblinding, een vergiftiging, een droom.
Laten we zeggen: ik heb last van een misverstand, vanwege verkeerde 
waarneming.

3  “Identiteit” komt van “eidoos” (Grieks voor “beeld”) en “entiteit” (Griekse stam: “bestaansvorm”, “leven” 
- letterlijk: “zijn”): dus “een beeld zijnde”. Maar hoezeer je het ook ophemelt, een beeld blijft een beeld. 
Ramana Maharshi, de Vedanta-leraar, spreekt in dit verband over de “Ik-gedachte” die aan de basis ligt 
van alle verdere bedenksels die onze illusoire ik-aanname dagelijks bekokstooft.
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Als effect van dit onjuist 
gewaarzijn is mijn klein-
geestigheid een vaste 
opstelling geworden, een 
modus. 

Dit ego-gedoe is niet mijn 
ware aard, het is slechts 
een aangeleerde houding, 
een constructie, een gecon-
ditioneerde manier van 
leven.

Maar constructie of niet:
ik heb er last van, ik ervaar 
het als lijden - en met mij 
alle anderen.

“Je draagt een tweede 
hoofd op je hoofd,” zegt 
Zen.

Wil je de last en beklemming van dit levenloze4 bedenksel achter je laten, 
dan zul je die stoorzender defi nitief kwijt willen raken.

Hoe raak je je tweede hoofd kwijt - de vervreemding, de overdaad, 
de warboel, de doodsheid?
Hoe open ik mijn hart? Hoe beleef ik alles écht?

Om te beginnen zijn er enkele adviezen die je juiste houding verstevigen:

Advies 1: maak je niks wijs

Laat ik eerlijk zijn naar mezelf, laat ik echt voelen hoe ik 
eraan toe ben: ben ik gelukkig of niet, onrustig of niet, klaar 
of niet, bereid om te veranderen?

4  Het levenloze loslaten staat gelijk aan het doodloze toelaten - d.w.z. beseffen dat je geen sterveling 
bent, maar ongeboren innerlijke kracht, scheppingswerking: bewustzijn.
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Advies 2: overweeg je situatie

Zolang ik niet af ben, moet ik zorgen ik dat mijn leven 
verbeter: wat kan ik doen, wat is de oorzaak van onafheid, 
hoe ga ik om met alles?

Advies 3: laat je helpen

Er zijn mensen die me inspireren doordat ze deze vragen 
hebben opgelost: wat kan ik van hen leren, hoe hebben ze 
dit gedaan, wat kan ik zelf doen?

Verder: als er geen verschil zou zijn tussen lijden en geluk, was er ook 
geen aanleiding om stil te staan, te overwegen, te oefenen. 
Sterker nog: we konden dan zelfs niet eens verinnerlijken of bewust 
worden.

Maar dankzij de zuivere aard van ons hart en dankzij de rechtstreeksheid 
van eerlijk zelfonderzoek wordt ons vanzelf het verschil duidelijk tussen 
karma (condities, persoonlijkheid) en Dharma (potentieel, menselijkheid). 
Je ontdekt de twee totaal verschillende funkties in jezelf:

“denken” (beeldvorming, optreden)• 

“aandacht schenken” (beleving, overgave)• 

Dit op ervaring gebaseerde inzicht maakt je ervan bewust - voelbaar, lijfl ijk 
in zekere zin - hoe bepalend jij zélf bent:

ben ik verblind, dan word ik geleefd• 
- en dat schept illusie en afhankelijkheid: lijden

ben ik ontwaakt, dan leef ik bewust en helder• 
- en dat schenkt vrijheid: vervulling

Voor veel mensen lijkt er geen wezenlijk verschil te zijn tussen innerlijk en 
uiterlijk, illusie en werkelijkheid, oppervlakkigheid en diepgang. 
Zij schijnen hier vrede mee te hebben, en zo op het oog lijken de meesten 
van hen vrij geruisloos en gemakkelijk te leven.



10

Z e n o n i e m  n r.  3 6

Maar onderhuids is er de schulp, de onverschilligheid, de bravoure: het is
de vrede van geen moeite doen, niet geloven in jezelf, afzien van vervul-
ling, je neerleggen bij compensatie, egoïsme, sterfelijkheid, verslagenheid.

This world without a protector
is consumed by the fi re of death;
ever crazed, beings do not try for liberation
but circle in agitation like bees caught in a vase.5

Oefenen daarentegen biedt ruimte en uitnodiging voor de volle lading van 
je leven. Dat wil zeggen: je ziet jouw leven daadwerkelijk in het licht van 
vervulling van je menselijk potentieel.

Deze krachtige visie stimuleert een eigen motivatie die zich gaandeweg 
organisch en praktisch ontvouwt:

je zelf serieus nemen (“leven is niet de wereld, maar ben ik zélf”)• 
beseffen dat innerlijkheid je kern is (“de geest, niet de zintuigen”)• 
alle innerlijke kwaliteit willen belichamen (“onvoorwaardelijk”)• 

Inzicht in deze drie motieven maakt ons duidelijk dat de onze volledige 
menselijkheid (uiterlijk plús innerlijk) drie aspecten bezit. Zo erkennen we 
onze gelaagdheid (de drie “lichamen”)6 en zo vestigen ons erin:

lichaam (oefening: adem tellen) - je ware aard • herinneren
adem (oefening: adem volgen) - je ware aard • herademen
geest (oefening: adem horen) - je ware aard • herstellen

5  Zonder behoeder wordt deze wereld | verteerd door het vuur van sterfelijkheid; | waan-bezeten zoeken 
mensen niet naar bevrijding, | ze manoeuvreren gejaagd als bijen gevangen in een pot. 
Citaat uit de Lalitavishtara Soetra (G. Bays: The Voice of the Buddha, vol. I. Berkeley 1983, p. 259).

6  Je lichaam ervaren als een fysiek object is een incomplete, oppervlakkige en weinig verfi jnde manier 
van beleving. Zodra je je gewaarzijn laat plaatsvinden van bínnen je lichaam (vanuit je centrum, je 
adempunt: de buik) neem je het transformerend, ademend karakter van je behuizing (lichaam) mee in je 
beleving. Voeg daar bewogenheid en voeling aan toe, en je gewaarzijn blijkt van binnenuit te fungeren 
als een organisch geheel (hiërarchie) en heel ruimtelijk te voelen, meer een veld dan een object. 
De drie lichamen (werkelijkheidslichaam, realisatielichaam, transformatielichaam) staan gelijk aan de 
drie juwelen: Dharma (werkelijkheidslichaam), Boeddha (realisatielichaam) en Sangha (transformatie-
lichaam). Deze krachten huizen in onszelf, getuige Huineng’s woorden: “Goede vrienden, ik raad jullie 
aan om je toevlucht te nemen tot de drie juwelen van je eigen aard, waar Boeddha ‘verlichting’ betekent, 
Dharma ‘waarheid’ betekent, en Sangha ‘puurheid’ betekent.” (Red Pine: The Platform Sutra, p. 163)
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In het dagelijks oefenen komen deze drie aspecten overtuigend tot leven.
Dankzij de werking ervan beginnen onze grote conditioneringen te smelten:

geen • zelfbeeld: 
helpt grenzen te verruimen en los te komen van de anderen

geen • belangen: 
helpt hier en nu te leven en van tijd los te komen

geen • kenmerken: 
helpt geen identiteit te zoeken en lichaam los te laten7

7 In zijn commentaar op de Diamant soetra zegt Huineng: “Het werkelijkheidslichaam is vormloos. 
Het is niet zichtbaar voor het fysieke oog, enkel voor het wijsheidsoog. Belichaming van de Dharma is 
als ruimte.” (Thomas Cleary: The sutra of Huineng. Boston 1998, p. 97-98).
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Natuurlijk komen diezelfde aspecten terug in ieders individuele ontwikke-
lingsproces. Daarom wordt er binnen Stiltij rekening mee gehouden in de 
opzet van de trainingsstruktuur:8

instromer•  = waarheidsliefde (oprechtheid)
- je bevrijden van “de anderen”

beoefenaar•  = innerlijkheid (bewogenheid)
- je bevrijden van “de tijd”

leerling•  = onvoorwaardelijkheid (vrijheid)
- je bevrijden van “het lichaam”

Zelfonderzoek en beoefening is de effi ciëntste manier om je bewust te 
worden van de grote Bedoeling van je eigen bestaan.
Ons leven wordt niet voor niks door verlangen beheerst - je bent hier niet 
voor niks beland.

Het universum schenkt ons de kostbare gelegenheid om de enorme kracht 
die hartsverlangen in zich draagt goed te leren gebruiken, zodat ons 
bestaan zijn defi nitieve bestemming vindt.

Oefenen is leren recht te doen aan je verlangen, te vertrouwen op de ware 
aard ervan, gezag te geven aan zijn wetmatige achtergrond.
Maar wél onvoorwaardelijk, d.w.z. wetend dat het de bedoeling is om 
vervulling daadwerkelijk te realiseren.

Serieuze leerlingen nemen daarom iedere vorm van verlangen serieus.
Zij toetsen het op zijn vermogen om duurzame vervulling te schenken: 
wanneer verlangen niet leidt tot vervulling maar tot een nieuw, gelijksoortig 
verlangen, dan weet je dat je met illusie te maken hebt.

Zo traceer je alle verlangens op hun kwaliteit, hun diepgang, hun 
vermogen. De vele submotieven blijken zo herleid te kunnen worden naar 
het éne grondmotief: gelukkig zijn.
Uiteindelijk beland je dan bij je diepste verlangen - en dit zal je uitnodigen 
om er met hart en ziel en eenpuntig gezag aan te geven.

8 Altijd in dienst van de eigen groei, dus heel fl exibel en informeel. Elke classifi catie of funktie is slechts 
een tijdelijk hulpmiddel om ons des te sneller en grondiger te bevrijden van alle namen en beelden.
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Het onderricht gebruikt voor deze aanpak een oude term: “Ene-oefening-
samadhi” (Japans: ichigyo zammai).9

Luister naar Daoxin bijvoorbeeld:

“Beste mannen en vrouwen, als je de samadhi [concentratie] 
van de éne oefening wilt betreden, moet je leeg zijn en op je 
gemak, en alle verwarde ideeën moet je achter je laten. 
Grijp niet naar vormen en verschijnselen, maar verbind jouw 
hart met de ene Boeddha, en concentreer je op het zingen van 
zijn naam.”

“Gebruik de ene-oefening-samadhi uit de Prajna soetra van 
Manjushri. Als je boeddha-natuur gewaar bent, dan ben je een 
boeddha; koester je zinloze gedachten, dan ben je een 
gewone sterveling.” 10

Dit zegt iets over de onvoorwaardelijke overgave en toewijding die in het 
oefenen nodig zijn - en die eigenlijk de normale bestanddelen van vervuld 
leven zijn.
Zonder onvoorwaardelijk vertrouwen en inzet zal je oefenen (en je leven) 
onvervuld blijven: de kleine verhalen zullen blijven spoken en er zal geen 
ruimte ontstaan om te ontdekken wat je werkelijk bent.

In Vervolmaking van Wijsheid in Zevenhonderd Regels (de Prajna soetra 
waar Daoxin hierboven naar verwijst) vraagt Manjushri aan Boeddha: 
“Heer, wat is Ene-oefening-samadhi?” Boeddha antwoordt: 

“Wanneer het Dharma-rijk [wij zouden zeggen: het universum] 
slechts één kenmerk heeft [één dominante kwaliteit, één ver-
langen] en je concentreert al je vermogens op het Dharma-rijk,
dan is dit wat bedoeld wordt met Ene-oefening-samadhi.” 11

9  Shunryu Suzuki roshi noemt deze term in een toespraak uit 1968: 
“There is a phrase, ichigyo zammai, which means ‘one pure practice’. It is usually understood as ‘to be 
completely involved in some kind or practice.’ This is correct, but at the same time that we are deeply 
involved in a kind of practice, we should have complete freedom from it. Do you understand?” 
                                                                                  http://www.berkeleyzencenter.org/Lectures/aug2001.shtml

10  Daoxin is een stamhouder uit de Zen-traditie (A. van Dun: De grote kwestie, p. 65, 66)
11  Red Pine: The Platform Sutra. Emeryville 2006, p. 134.



14

Z e n o n i e m  n r.  3 6

Er is illusoir verlangen (veroorzaakt door condities, geconditioneerdheid).
En er is reëel, terecht verlangen - niet veroorzaakt, maar heersend.

Het eerste kent geen vervulling - het tweede wel.
Terecht verlangen wordt defi nitief gestild, omdat het voortkomt uit en deel 
uitmaakt van de enige realiteit die er is.

Voorwaardelijke vervulling via condities bestaat eigenlijk niet.
Zolang je jouw condities een vals gezag geeft en er identiteit aan ontleent, 
verkeer je in feite - als je eerlijk en moedig genoeg bent om het te erkennen 
- in een staat van onvervuldheid, in illusie.

Nu zijn wij mensen nog redelijk gezegend, vergeleken met goden en helle-
wezens (zie de Saha-illustratie hierboven, pag. 4). 
In hun verblinding ervaren die beide bestaansvormen extreme staten van 
onvervuldheid, hetzij vanwege goed karma of vanwege slecht karma.

Bezeten door verkeerd gehanteerd bewustzijn hebben zij permanent te 
maken met intense vormen van conditionering:

Goden Hellewezens

bejubeling beknelling

verleiding vernedering

welbevinden verscheurdheid

genot uitdroging

macht aantasting

creativiteit bedreiging

Wijze mensen12 daarentegen worden harmonisch bevrijd van elk soort 
bezetenheid door ruimte te schenken, door rust en aandacht en oprecht-
heid te laten heersen.

12  Alle levensvormen in het domein van verlangen, van hellewezens tot goden, arriveren er met karmische 
drijfveren. Als mens zijn we relatief mild verblind (wedergeboorte als mens wordt als een groot goed 
beschouw, resultaat van grote deugdzaamheid). Daardoor krijgen we veel ruimte voor bewustwording 
omtrent de staat waarin we verkeren, d.w.z. omtrent de aard van het verlang-mechanisme dat ons 
karma kleurt.
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Door belangeloos te vertrouwen in de grote werkelijkheid van hartsbewust-
zijn bewegen zij steeds makkelijker door alle conditioneringspatronen heen 
naar de bodem en bron van onuitputtelijk leven: Leegte.13

13 “Met ‘Leegte’ verwijzen wij normaliter naar het Grote Onbekende (het Hiernamaals), de transcendente 
bovenzinnelijke werkelijkheid. Dat het transcendente Onbekend is spreekt vanzelf. De logische conse-
quentie dat het dan ook in zijn tegendeel (“Vorm”) aanwezig is en deel uitmaakt van het bestaan ervan, 
wordt zelfs aan kinderen en normale mensen onderwezen. Maar dat het juist volkomen identiek zou zijn 
aan zijn tegendeel of met dat wat het juist niet is, dát gaat ons geloof te boven. En toch is dit wat hier 
bedoeld wordt. Het oneindig ver verwijderde is niet alleen dichtbij, maar het is oneindig dichtbij. 
Het is nergens, en nergens is het niet. Dit is de mystieke eenheid van tegenstellingen. 
Nirvana is hetzelfde als de wereld. Het is niet alleen ‘in’ en ‘met u’, maar we zijn niets anders dan dit.”
                   (E. Conze: Buddhist wisdom books; the Diamond and the Heart Sutra. London 1988, p. 105)

“Leegte (shunyata) is geen ontkenning (afwezigheid) maar juist een bevestiging - een bevestiging 
(aanwezigheid) van onze onuitwisbare eenheid met alle dingen.” 
                                                                             (Red Pine: The Platform Sutra. Emeryville 2006, p. 167)
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Levende, ware werkelijkheid (Dharma) is geen object, geen conditie.
Daarvoor is het veel te groots, te verfi jnd: één aldoordringend, ongrijpbaar 
mysterie. Je kunt er niets mee doen omdat het oorzaakloos is en geen 
kenmerken heeft - je kunt je enkel eraan overgeven.14

De onkenbaarheid waarborgt juist zijn onvoorwaardelijk karakter.
Naar vormloze waarheid (waarheidsliefde) kun je niet verlangen. 

Maar waarheid kan zich wél kenbaar maken via de vele hartskwaliteiten 
die verlangen wekken: echtheid, vrijheid, rust, vervulling.
Daardoor besef je als beginnend beoefenaar (instromer): het leven heeft 
meer mogelijkheden, subtielere bedoelingen.
Innerlijke kwaliteit is wel degelijk een realiteit, en daar kom ik niet aan toe!
Laat ik maar gaan oefenen.

Het is de taak van Stiltij om deze begrijpelijke wens te beantwoorden.
Zonder overbodigheden, heel direct en effi ciënt - veel meer als een 
levendig, bewust netwerk dan als een vast instituut.
Onze basis is betrouwbare, lichte, transparante, op mensen gebaseerde 
wijsheidswerking.

Deze werking rijpt ons steeds verder - zie afgelopen pelgrimage:

fl exibele organisatie• 
integratie van disciplines• 
open perspectieven• 
grondige missie• 

De rupsentweeling Prajna en Inai was altijd al de vlinder Stiltij.
Het is nu tijd om te verpoppen in de cocon.
Wonderlijk, dit bestaan…



14  Waarheid is geen onvoltooid proces - het universum / God / jij Zelf / werkelijkheid hoeft niet nog 
gemaakt te worden. Waarheid heerst, leven is gaande, schepping draait: jij bent compleet. Oefenen 
is deze feitelijkheid heel serieus nemen en hier en nu navoelen. De neiging om er manipulerend een 
proces van te maken of te gaan hechten aan het oefenen zelf is buffervorming door het ego.
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H E T  O N G E B O R E N E
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S T I L T I J  O R I Ë N T A T I E

Je zoekt, komt op een of andere manier Stiltij tegen op je tocht en je 
klopt aan. Je wordt hartelijk ontvangen en kunt vrijblijvend een aantal 
bijeenkomsten meedoen. Je proeft de sfeer en beziet of dit een halteplaats 
voor je zou kunnen zijn.

Instromer

Als je dan besluit je te laten inschrijven als deelnemer kan een brede 
oriëntatie je behulpzaam zijn.
Je neemt deel aan de reguliere trainingen, je kunt als je wilt (introductie)
cursussen volgen, en de verdiepingsweekenden zijn een aanrader!
Je krijgt de steun en hulp - van deelnemers, leerlingen, leraar - die jij wenst: 
meer informatie, praktische aanwijzingen, een enkel woord, een persoonlijk 
gesprek…
Op die manier “stroom” je in binnen Stiltij.

Het onderricht, zoals vormgegeven binnen Stiltij, heeft als doel jou duidelijk 
te laten worden wat het precies is waarnaar je zoekt:

wil je beter functioneren, problemen oplossen, trauma’s verwerken, 
lijden verzachten, succesvoller zijn in je werk, je relatie verbeteren, 
noem maar op?

of kun je inzien dat je niet gekomen bent voor vaardigheid of 
therapie?

Spiritualiteit gaat niet om veraangenamen of zelfs draaglijk maken van je 
leven. Er is iets grondigers aan de orde is.
Je krijgt een vermoeden…

dat het mogelijk is om Innerlijke Kwaliteit te ontdekken

dat dit de Bron is die jou in staat stelt om volkomen  echt te leven,
in volledige gemoedsrust

dat je,  van binnen uit levend, anderen geheel belangeloos kunt 
ontmoeten
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dat je niet gehinderd hoeft te worden door verleden of toekomst

dat je alle gewaarwordingen kunt ervaren en kunt aanvaarden 
“zoals het is”

Beoefenaar

Als je voelt dat zo’n kwaliteit van leven concreet te realiseren is dankzij 
onderricht en oefening en dat Stiltij jou dit perspectief kan bieden, dan zul 
je jezelf niet langer een instromer voelen maar een beoefenaar.

Dat wil zeggen, jou is duidelijk:

dat kwaliteit van leven niet in de wereld maar in jezelf te vinden is1. 

dat jouw innerlijke intentie de basis is van je uiterlijke expressie2. 

Op basis van deze persoonlijke betrokkenheid staat het je vrij om binnen 
Stiltij praktisch als beoefenaar te gaan meewerken en jouw vaardigheden 
in te zetten.
Mocht je dit willen, laat het dan weten aan Juul; zij fungeert als 
contactpersoon voor instromers/beoefenaars.



D O O D L O O S

Wat niet bestaat - illusie - kent geen einde.

Wat écht bestaat - werkelijkheid - kent geen einde.
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K R I J G S K U N S T  E N  M E D I T A T I E

door Ed Hopman

Mijn verhaal begint wellicht jaren her in Utrecht, toen ik toevlucht zocht bij 
een teisho van het Zentrum aldaar. Van Dharma kan ik mij niets herinneren 
en ik heb geen zin in een karmatalk.

zaterdagochtend vroeg Aikido traint - dat is gelijk thuiskomen. 
Het besef uit welke hoek de wind waait komt geleidelijker. 
Najaar 2006 geeft Ad een lezing over Zen boeddhisme in boekhan-
del La Nouvel Vie. Ik vraag mijn meissie mee, en voor haar valt de 
munt heel duidelijk. 
Bij mij sijpelt de inhoud langzaam door de haarscheurtjes van mijn 

karma (langzaam ritme; altijd als laatste uit de kleedruimte, 
en zelfs autorijden gaat al vlug snel - mijn opa vond 40 km 
per uur op de autoweg ook snel genoeg).

December 2007 stoppen de Inai-trainingen in de dojo 
van aikidovereniging 
Tendo. Een oefenvorm 
valt weg. Om voeding 

met de Weg te kunnen blijven 
genereren is het moment aangebroken om 

aan te kloppen bij Zen centrum Prajna. 
Aanvankelijk voelt het onwennig - introductiecursus - daarna 
verbindend en groeiend in dankbaarheid.

Een verhaal moet een titel hebben, een kop en een staart, 
maar ik ben geen wetenschapper. 
Dit is geen onderzoek naar Aikido als “Zen in beweging” of 
naar Do-vormen als voorbereiding tot Zen. Praktisch neem ik 
mijn pak mee naar Aikido en mijn zafu naar Zen. 
Twee spirituele ruimtes in hetzelfde huis: oefenplek Stiltij.

Bij Aikido wil ik bij het uitvoeren van technieken mijn in- en 
uitademen nog wel eens hoorbaar laten zijn; op mijn kussen 

In Maastricht besluit ik mijn licht op te steken bij “dat klupje” dat
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heb ik laatst de openbaring ervaren dat ik behalve roerloos ook geruisloos 
mag zijn. Nee, niet de kruisbestuiving en verbanden tussen Aikido en Zen 
maar allebei van binnen naar buiten: de dojo om te trainen en het verband 
voelend. Kruisbestuivend in de wereld oefenen (markt en berg).

Geen wetenschapper (bij Aikido dit en bij Zen dat) maar een beoefenaar 
met een knop in een bepaalde stand. 
Tussen opstaan en naar bed gaan oefenen. Op de fi ets als ik posters 
rondbreng en mijn schroom opzijzet, of in het gezin gecentreerd broeder-
twisten harmoniseren, terwijl het eten op het vuur staat. In het verkeer en in 
de winkel, als ik zie dat ik loop te oordelen.

Citaat van Siuaan-sja:

De Weg van de boeddha’s staat wijd open en kent geen stadia. 
De deur van het niets is de deur van bevrijding. Geen vooropgezette 
bedoeling hebben komt neer op de wil anderen te helpen…

…wees ten overstaan van dingen en situaties als een dode boom of 
koude as, reageer gevoelig in overeenstemming met het moment en 
raak niet uit je evenwicht. Een spiegel weerkaatst een veelheid aan 
beelden zonder dat deze zijn helderheid vertroebelen. Vogels vliegen 
door de lucht zonder de kleur van de lucht te verstoren.

(T. Cleary: Zenbronnen. Utrecht 1999, p. 59)

Afsluitend: is het niet toevallig dat ik Aikido train bij een Zen-leraar en werk 
aan mijn Zen-pad bij dezelfde leraar die mijn Aikido-weg kent? 
Het vertrouwen dat ik een leraar heb die mij ziet en dat datgene wat hij zegt 
voor mij bedoeld is, dat vertrouwen is als een vangnet. 
Gericht naar de aktie boor ik mijn hoofd de mat in, laat ik een tak los, zet 
een stap vooruit.

Voor wie Inai (innerlijk aikido) alleen kent van naam, website of vermoe-
dens, die zichzelf te oud, krakkemikkig, fragiel, druk of anderszins vindt: 
maak kennis met wat voor vrije val je nog meer in huis hebt.
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R E A L I S A T I E  V A N  S T I L T I J 
I S  R E A L I S A T I E  V A N  J E Z E L F

door Birgitta Putters

Dit is inmiddels zo’n beetje mijn motief geworden. 
Maar zolang je het nog niet zo voelt, is het meer een koan. Voor mij was 
dat heel vruchtbaar, om deze koan een tijd lang met me mee te dragen. 
Helemaal dóórdringen in dit idee: wat betekent het eigenlijk? 

Wat is realisatie? Wanneer realiseer ik mezelf, wat is mijn eindperspectief? 
Hoe kan dat identiek zijn aan het eindperspectief Stiltij? 
Identiek, identifi catie: daar zit een sleutel. 
Het verlangen mij te vereenzelvigen met Stiltij (een verlangen dat opkomt 
wanneer ik hartstochtelijk probeer de koan op te lossen) leidt tot het inzicht 
dat er geen verschil is. 
Mijn bloeien is het bloeien van Stiltij, hoe klein mijn aandeel daarin 
praktisch gezien ook mag zijn. Mijn oefenen helpt mee oefenfaciliteiten te 
onderhouden. Mijn struikelen doet de ontwikkeling van Stiltij haperen. 
Dus: zo goed mogelijk mijn best doen, omdat ik niet wil dat Stiltij hapert, 
omdat Stiltij me lief is, me thuis brengt, mijn thuis is. 
Zo goed mogelijk mijn best doen ís al thuis zijn.

Zelfs wanneer mijn motief om te oefenen beperkt is tot mijn eigen 
welbevinden, dan draagt het oefenen en de wens om oefenfaciliteiten ter 
beschikking te hebben toch ook bij aan het onderhouden van Stiltij. 

Stiltij heeft voor mij op dat moment weliswaar een beperkt perspectief, 
namelijk een mogelijkheid om te oefenen en mij daardoor goed te voelen. 
Maar hé, ook dan is er dus weer geen verschil tussen mij, mijn staat van 
zijn, en Stiltij. Dat eenmaal voelend voel ik ook de vrijheid om de blik te 
verruimen en toe te laten dat er méér mogelijk is dan die beperkte visie. 
Een uitnodiging om het meer persoonlijk getinte motief te verruilen voor 
een grotere intentie.

Wanneer Stiltij zo nabij voelt, is alle werken eraan een uitdrukking van de 
wens tot zelfverwerkelijking. Het werken is het meest praktische aspect en 
kàn alleen maar gebeuren vanuit die visie, dat verlangen. 
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Langzaam is mij duidelijk geworden dat Stiltij (ikzelf) geen project is, niet 
iets dat buiten mij staat en waaraan gesleuteld moet worden. 
Juist doordat op geen enkel moment in het proces concessies zijn gedaan 
of afgeleide doelen zijn geformuleerd, getuigt het ontstaan van Stiltij van 
een grote betrouwbaarheid. 
Het ontstaan kan niet plaatsvinden door te timmeren aan mijn eigen kleine 
doelen, maar er ontstaat alleen iets wanneer ik me helemaal open maak 
en beschikbaar stel. Ik heb zo een grote zekerheid: ik zit straks niet weer 
opgescheept met mijn eigen ego-bouwsels. 
Zo helpt mijn vereenzelviging met Stiltij mij mijn egoïsme op te lossen.

Mij is duidelijk dat ik dit zo kan voelen door een eindeloos vertrouwen in 
mijn leraar. Hij belichaamt wijsheid en liefde voor mij, hij is de schakel naar 
de bron waar mijn ware thuis is. 
Helemaal thuis kom ik pas als ik de 
weg volg die hij mij wijst. 
Dus als hij mij op pelgrimage stuurt, 
verlaat ik met een opgeruimd hart 
de oude zendo. Als hij wil neerstrij-
ken in het Heuvelland, zingt mijn 
hart die pleisterplaats toe. 
Denkt hij morgen dat het toch beter 
is om in een grot te gaan zitten, zal 
ik met liefde doen wat nodig is. 

Wie had dat kunnen denken: 

dat ik die looien jas van onverschilligheid, rationaliteit, engheid, • 
angst en conventies nog eens lachend zou uitgooien? 
dat ik eten en geld ooit zou kunnen (door)zien als middelen • 
van onderhoud? 
dat ik totaal ondergeschikt blijk aan leven, en dat dit vreugde • 
schenkt? 

En de mens die mij daarheen leidt weet mij bij de les te houden, geeft mij 
Stiltij om aan te werken, als een kanaal om tot volle bloei te komen.
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T E N  D I E P S T E

door Desiree Muijs

Dharmadag in Voerendaal. Een vraag van Juul: “Desiree, zou jij een stukje 
willen schrijven in Zenoniem?”
BOEM! Weg gemoedsrust, weg buikademhaling, weg in mijn kracht staan.

Meteen is daar het uitgekookt karmavogeltje dat uit de diepe karmaspleten 
tevoorschijn komt en meteen zijn bek opentrekt:

Ik? Schrijven? Dat kun je niet!
Daar ben je te dom voor.
Hoe kun jij ooit dat op papier krijgen, wat je ten diepste verlangt of voelt?

Ok, ik neem dit waar en realiseer mij dat daar tegenover de Dharma, de 
Weg staat. Ik zie dat ik vandaaruit moet gaan schrijven en vorm moet laten 
ontstaan en erop moet vertrouwen dat het goed is.

Het kleine ik speelde hier weer een grote rol, mijn groot struikelblok.
Het is daardoor dat mijn grootste verlangen om dit defi nitief op te lossen 
mijn weg is. Ik heb daar hulp bij nodig, een vertrouwde leraar die mij 
wakkerschudt, die mij de ogen opent.
Die mij de Weg leert begrijpen - niet het ik, maar het ZIJN.
Dit kan ik alleen door middel van leerlingschap, diep vertrouwen in de 
leraar en de Dharma, in overgave.

De wanhopige vraag: “Wat blijft er van mij over als ik sterf?”
beantwoordt zichzelf op het moment dat men sterft aan zichzelf, 
aan zijn kleine ik. In mystieke termen:
“Als je sterft voordat je sterft, zul je niet sterven als je sterft.” 1

Hoezo heb ik dan nog een keuze?
Er is alleen maar Zijn.



1 C.B Zuijderhoudt: Meester Eckhart versus Advaita. Amsterdam 2008, p. 101
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W A T  G E B E U R T  E R ?

door René Coumans

Stel je bent 45 jaar geleden geboren.
Het overgrote deel van je leven heb je je niet beziggehouden met zaken als 
spiritualiteit en  innerlijkheid.
Mensen die zich hier wel mee bezighielden vond je raar en daar bleef je bij 
uit de buurt. Je was voornamelijk bezig met jezelf.

Bouwen aan het ik, want dat is heel belangrijk.
Je zorgt dat je een goede harde werker bent, probeert respect af te 
dwingen op allerlei vlakken, enkel om het ik zich goed te laten voelen.

Tussendoor kom je af en toe iemand tegen die jouw innerlijkheid raakt.
Zoals die aalmoezenier die in mijn militaire dienst tijd mijn pad kruiste.
Deze man zag mijn hart en 
raakte dit op een subtiele 
manier. De laatste tijd denk 
ik vaker aan hem terug. 

Je loopt steeds sneller 
vast in je eigen gebouwde 
‘ik-wereldje’ en ziet 
langzaam dat daar geen 
echte rust en tevredenheid 
te vinden is.
Je gaat op pad en zoekt.

Boeddhisme heeft 
misschien de sleutel tot het 
geheim. Je komt terecht 
in Huy waar een prachtig 
Tibetaans Boeddhistisch 
centrum gevestigd is. 
Je kijkt daar rond, de kern 
bevalt, maar je voelt je er 
niet verbonden.
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Internet tovert de naam Zen Centrum Prajna tevoorschijn.
Je leest en het voelt prettig. 
Zal ik misschien eens gaan kijken of toch maar niet?
Je voelt er moet iets gebeuren, want mijn ik krijgt het alleen niet voor 
elkaar...

De drang om te veranderen wint en ik ga kijken.
Eerst enkele trainingen volgen: “Dit voelt goed, dit wil ik,” beslis ik zonder 
na te denken.

’s Morgens ga je zitten; dit heb ik nog nooit gedaan, maar ik probeer het.
Je komt er langzaam achter wat je eigenlijk moet doen en waarvoor het 
zitten dient. 

Dan naar een huiskameroverleg en een dharmadag, en gelijk maar 
inschrijven voor de introductiecursus en voor een verdiepingsweekend - en 
tussendoor ook maar een persoonlijk overleg. 

Help - wat gebeurt er, gaat dit niet te vlug? 
Maar ver hierbinnen voelt het goed. 

Door bewust te luisteren en te lezen 
kom je erachter dat er eigenlijk twee 
ikken zijn, een grote (de mens) en 
een kleine (het persoontje).
Kleine ik is degene die verantwoorde-
lijk is voor mijn huidige staat.
Die andere, grote ik, ken ik helemaal 
nog niet, maar ik voel dat hij er is en 
ik begrijp dat ik hem moet volgen.

In de Dhammapada zegt Boeddha 
dat deze weg leidt naar het einde van 
de weg. 
Laat ik deze weg dus maar gaan. 
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W E R K  E N  V E R W E R K E L I J K I N G

door Landau Hoedemakers

Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst hoorde over het integreren 
van je beoefening in het dagelijks leven stond ik daar op dat moment ook 
eigenlijk pas voor het eerst bij stil. 
Ik herinner me dat ik me toen afvroeg of het twee gescheiden dingen 
waren: beoefening en dagelijks leven. Is beoefening niet gewoon meditatie 
en al het andere hoort bij de rest van de dag, of zijn die twee met elkaar 
verweven? Dat vond ik toen een bewustmakende vraag. 

De suggestie dat ze weleens hetzelfde konden zijn vond ik te ver gaan. 
Ik herinner mij dat ik dit toen niet voor mogelijk hield. Het waren echt twee 
aparte dingen die elkaar wel ergens zouden vinden en bij dat ontmoe-
tingspunt moest een keuze gemaakt worden: ga ik nu mijn leven verder in 
meditatie, of blijf ik aanklooien zoals ik dat altijd gedaan heb. 
Een compromis tussen die twee was niet mogelijk en waar gepoogd werd 
dit toch te maken zou je verzeild raken in het blijven aanklooien en zou er 
weinig werkelijke, oprechte beoefening bijzitten. Zo dacht ik toen. 

Eigenlijk wachtte ik het moment af waarop ik die keuze zou moeten maken. 
Nu ben ik me goed bewust dat het mijn eigen afwachtendheid is geweest 
die me zolang heeft weerhouden om beoefening en het dagelijks leven 
daadwerkelijk te laten integreren. 
Keuze is geen kwestie van tijd maar van rijpheid, zou je kunnen zeggen. 
Zoals volgens mij met alles het geval is, is “nu” het juiste moment om wat 
je weet toe te passen, en om daarop te wachten heeft niet zoveel zin. 
Dan kun je wachten tot je een ons weegt. Zo ook met het in de praktijk te 
brengen van het oefenen (wat op zich al een het in de praktijk brengen is). 
Wellicht is werk maken van verwerkelijking dan ook een passender onder-
werp voor dit stukje.

De kracht die ik vind in het zitten is niet een impuls die ik gebruik om de 
rest van de dag door te komen, maar een liefdevolle houding die uitnodigt 
om gevoed te blijven worden en alle zaken die ik tegenkom vanuit diezelfde 
kracht te begroeten, elk moment opnieuw. Oefenen – voor zover het een 
proces genoemd mag worden – verloopt vanuit het afgesloten oefenen 
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’s ochtends naar het toelaten van diezelfde kwaliteit in het dagelijks leven. 
In het begin is dat een hele strijd en kan veel energie kosten. 
Op een gegeven moment zorgt de Dharma ervoor dat het juiste pad je 
vanzelf wordt aangereikt en dat je daar zelf dan niet meer zo intensief naar 
op zoek hoeft. De koers is dan min of meer bepaald. 
De Dharma brengt het bij je, of 
misschien beter, brengt jou ernaar 
toe. Je eigen perikelen zijn zacht 
genoeg om plaats te maken voor 
Dharma werking. 
Maar dan is het aan jou om te 
kijken wat je doet. Jij beslist of je 
naar de Dharma luistert of toch 
terug naar je eigen koers blijft 
gaan. En dat lijkt misschien makke-
lijker dan het is! 

De geruststelling of verontrusting 
zit hem in het gegeven dat je zelf 
kunt kiezen voor de Dharma. 

Als je bijvoorbeeld merkt dat je ergens negatieve gedachtes over hebt, ga 
je niet gefi xeerd met je negatieve gedachtes op dat voorwerp van je afkeer 
zitten, maar je kiest ervoor om dat los te laten. Als je op dat moment je 
beoefening herinnert kun je je innerlijke rustplek opzoeken en van daaruit 
overnieuw beginnen. 
Zo beland je niet op een plek waar je kleeft aan negatieve gedachtes en 
waar een onprettig gevoel niet lang op zich zal laten wachten, zoals een 
vlieg die aan een plakstrip zit vastgelijmd, maar je springt van die ijsschots 
af terug naar open- en ontvankelijkheid. 

Je bent in staat om je van binnen onverstoorbaar kalm te voelen, zelfs in 
moeilijke omstandigheden. Je geeft je innerlijke vrede niet meer op voor 
de minste of geringste tegenslag. Zoals een permanent vuur midden op 
het ijs van de zuidpool brandt, zo zal je innerlijke rust een actieve bron zijn 
en geen neerslag zal tot de kern kunnen doordringen omdat het volledig 
gesmolten en verdampt liefdevol wordt teruggestuurd.
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Ongeacht onze drukke agenda’s en bezigheden omtrent het gezin en 
vrienden kunnen we allemaal kiezen om de grondintentie gedurende de 
dag  te blijven voeden. Gecombineerd met de stilte van het zitten word je 
duidelijk wat wel en wat niet de bedoeling is. 
Als we ondanks dat toch problemen ervaren, hindernissen tegenkomen of 
er allerlei andere zaken zijn die ons ervan weerhouden onze beoefening 
verder te integreren in het dagelijks leven, dan kan dat volgens mij alleen 
maar zo zijn omdat je er verkeerde aannames op nahoudt ten gevolge 
waarvan waarvan je verkeerde keuzes maakt. 
Daarom is het goed om te kijken op grond waarvan eigen aannames 
bestaan en op basis waarvan we dingen aannemen. 

Hoe snel of gemakkelijk horen of lezen we iets en gaan er vervolgens van 
uit dat wat we horen en lezen ook zo is zonder dat eerst aan een gedegen 
onderzoek te onderwerpen? 
Over het algemeen zijn mensen snel bereid om andermans ideeën te 
kopiëren of de verzinsels van het eigen brein voor waar aan te nemen, 
zelfs wanneer dat het onderricht over de Dharma betreft. 
De enige geldige reden om niet aan iets te twijfelen en het geldigheid te 
geven is voor mij als het een resultaat is van eigen gedegen onderzoek, 
niet wanneer je papegaai-achtig oplepelt wat anderen jou je leven lang 
gevoerd hebben. Een andere manier is er volgens mij niet. 

Dit is volgens mij ook de enige manier waarop het defi nitief duidelijk voor je 
kan worden. Dan hoeft er ook niet meer over gerept te worden en zal het 
geen twijfels meer oproepen. 
We kunnen dingen pas gaan zien zoals ze zijn wanneer we onze bril van 
vooroordelen afzetten. Gevoel, ideeën, suggesties - het zijn allemaal 
afl eidingen. 

De mate waarin we niet toekomen aan het toelaten van de Dharma (en dus 
vasthouden aan eigen, kleine gezag) is de mate waarin we ons laten leiden 
door bijzaken. In je bereidheid om de stap te nemen alle bagage af te 
zetten en zinderend in het moment te staan zal blijken in hoeverre je werk 
maakt van verwerkelijking.
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W A T  W A S  H E T  D A T  U  Z E I ?

door Jean-Paul Barbou

Terwijl mijn egolast sputtert en mort haalt mijn hart opgelucht adem als ik 
inzie dat de stap naar leerlingschap niet betekent mezelf opgeven, maar 
juist een keuze is om aan mezelf toe te komen. 
Ik realiseer me dat het er ook maar aan ligt waarmee ik me identifi ceer. 
Als ik mezelf met mijn ego identifi ceer, dan zal het inderdaad voelen alsof 
ik mezelf moet opgeven.  
Door de identifi catie met mijn hart en mijn diepste verlangen dringt het 
besef tot me door dat verbinding met een leraar noodzakelijk is in mijn weg 
naar een werkelijk vrij leven. 

In wezen bepaal je zelf waar je het gezag aan geeft: 

kleine ik • 
grote ik• 1 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Voor mezelf geldt dat ik tijdens zazen steeds dieper tot rust kom, waardoor 
ik ook steeds duidelijker mijn gedachten, gevoelens, strategieën en behoef-
tes zie – om doodmoe van te worden. 
De tweepoligheid wordt steeds duidelijker voelbaar en daarmee zie ik ook 
hoe ikzelf mijn gezag tussen de beide polen beweeg. 
Steeds helderder zie ik hoe ik mijn rust kan bewaren, waar ik hem kwijtraak 
en hoe ik hem weer terugvind, steeds korter spartelend op het droge. 
Maar waakzaamheid is geboden: vóór je het weet liggen hemel en aarde 
weer ver uiteen.2

Elk spoortje van genoegzaamheid doet je weer hechten, dan is er beeld-
vorming die beklijft: een dankbare gelegenheid om de werking van het ego 
te leren kennen. 
Er een beetje om lachen helpt. Hoe kan het ook anders?
Iets dat zo hardleers is tegen beter weten in; daar kun je niet anders dan 
hopeloos van worden. 

1 Suzuki - Zen mind, beginner’s mind
2 Sencan - Vertrouwen in bewustzijn
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Maar een vriendelijke behandeling is niet altijd op z’n plaats. Soms is 
resoluutheid en vastberadenheid noodzakelijk om de os te temmen.

Hoe kan iets nieuw zijn als het er altijd al is geweest?
Iets nieuws is iets dat voorheen niet bekend was. 
Iets onbekends wordt bekend, je wordt je ergens van bewust. 

Bewust worden betekent dan: het universum (een levend proces) dat 
tendeert van onbekend naar bekend. 
Dat geldt voor iedereen: we worden allemaal bewust. 
Als je stopt met bewust worden dan stop je in wezen met leven. 

Vroeg of laat word je weer wakker geschud en word je weer bewust. 
Echt bewust worden kan je alleen maar met 100% aandacht. 
Dan is er geen ruimte voor morgen, gisteren of zojuist, dan is alles nieuw, 
elk moment opnieuw.



Bewustzijn (prajna)

1. juiste visie
2. juiste intentie

Lichaam (shila)

3. juiste spraak
4. juiste handeling
5. juiste levensonderhoud

Energie (samadhi)

6. juiste toewijding
7. juiste aandacht
8. juiste concentratie

H
e
t 

8 
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C E L L E N B E S T A N D

door Guido Ramackers

Het schijnt dat geen enkele cel in het lichaam dat je bij je geboorte had 
nog bestaat, dat al die cellen zijn afgestorven en inmiddels vervangen door 
andere cellen die de functie van de originele cellen overnemen. 
Of het voorgaande verhaal helemáál klopt weet ik niet (ben geen bioloog), 
maar het geeft wel een aardig beeld van het idee dat het lichaam zich in 
een continue staat van vernieuwing bevindt, zozeer dat je in een mensen-
leven minstens éénmaal die gehele cyclus doorloopt van geboren worden, 
afsterven en vernieuwd worden.

Toch is er in die cyclus iets dat doorgege-
ven en behouden blijft, iets dat niet zozeer 
compleet vervangen, maar eerder geconti-
nueerd en getransformeerd wordt naar een 
ander niveau. 
De individuele cel verandert misschien dan 
niet qua samenstelling, maar het gehele 
complex van verbindingen van cellen, 
hoe ze met elkaar samenwerken om het 
organisme te vormen dat we volwassen 
mens noemen, verschilt enorm van dat 
hulpeloze mensje dat je bij je geboorte was.

Als ik dit terugvertaal naar mijn eigen leven en mijn individuele proces in 
spiritueel verband, dan zie ik hier vele aanknopingspunten en overeenkom-
sten, maar ook verschillen. 
Van de vorm die mijn proces had toen ik met meditatie begon is op zich 
nog wel veel te herkennen in de huidige vorm, maar net zoals bij de 
analogie van het menselijk lichaam, is het proces tegelijkertijd getransfor-
meerd, vernieuwd. Het heeft een lange weg afgelegd van een enigszins 
therapeutisch en romantiserend beginperspectief naar nuchter en kernach-
tig proberen te zien wat de bedoeling is van leven hier en nu. 

Onderweg zijn vele aannames, verwachtingen en zoete dromen gestorven. 
Lang niet alles zonder slag of stoot, vaak juist met heftige weerstand en 
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koppig verzet. Daar zit hem ook het verschil tussen de ‘cellen’-analogie 
enerzijds en dit proces van loslaten anderzijds. 
Want cellen kennen bij mijn weten geen heftige weerstand en zijn niet 
koppig, ze sterven gewoon en maken plaats voor iets anders, iets nieuws. 
Begrijpelijk, ze zijn niet behept met een idee van een ‘ik’ dat zonodig in 
stand gehouden moet worden. 

Dat het ‘ik’ als zodanig niet bestaat (zoals ik in mijn verwarring meen dat 
het bestaat) en meer een samenraapsel is van in het moment optredende 
samenwerkingsverbanden in mijn zijn (de vijf skandha’s), is dé garantie dat 
transformatie, verandering en nieuw worden hoe dan ook zal plaatsvinden. 
Dat is nou eenmaal de aard van het bestaan. 

De verandering of vernieuwing is niet het probleem hier, maar mijn 
aanname van een ‘ik’ en mijn identifi catie ermee. 
Zodra er een verandering optreedt in de vorm of omstandigheden
hangt het van mij af of die verandering goedschiks of kwaadschiks gaat 
plaatsvinden. 
Goedschiks wil zeggen dat de verandering kan optreden zonder ingreep 
mijnerzijds, dat ik de transformatie door mijn opstelling help zo natuurlijk 
mogelijk te laten zijn en hem zoveel mogelijk recht doe (wu wei). 
Kwaadschiks duidt dan op belangenspel, voorwaarden stellen, egoïsme.

Er verandert veel in mijn leven op dit moment: mijn vertrek uit Limburg 
naar het Noorden met achterlating van mijn leven hier; de opbouw van 
mijn leven dáár op relationeel, sociaal en werkgebied; mijn spirituele weg 
waarvan ik niet zeker weet hoe die zich in deze nieuwe situatie zal ontwik-
kelen, etc. 
Op dit moment weet ik nog niet waar de meeste moeite zal ontstaan: 
bij het achterlaten van mijn leven hier óf bij de vreemdheid van mijn nieuwe 
leven daar? 

Beide beelden hebben de neiging zich te dramatiseren in mijn voorstelling. 
Onder de oppervlakte liggen belangen, voorwaarden en egoïsme op de 
loer om de kop op te steken. De veranderingen zelf hebben echter geen 
baat bij allerlei gekonkel mijnerzijds, die liggen te wachten op een soepele, 
ontspannen overdracht zonder lijden. 
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Het vertrouwen in het inzicht dat het ‘cellenbestand’ in mijn proces zich 
zodoende heeft getransformeerd tot een volwassen uitingsvorm, maakt dat 
er kracht in me wordt vrijgemaakt om dit alles te dragen en van moment tot 
moment te veranderen - kalm te blijven en te ontspannen (genieten zelfs?) 
in wat er ook wel of niet gebeurt. 

Temidden van alle gedoe niet optreden en vrij zijn om welke vorm dan ook 
aan te nemen. Innerlijk moet je dan gevestigd zijn, jezelf begrijpen, de 
leraar begrijpen, leven begrijpen… sterven begrijpen.



V L O T G A N G E R

Maak de wereld
niet tot doel maar
de grote Kwestie

onafheid is er
te doorgronden

vermogens liggen klaar

voorbij de zinnen
achter het goud
onder de adem

zullen werelden
ontvlammen

in je hart.
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T E R U G K E E R

door Hub Spronck

De redactie vroeg me iets te schrijven over het feit dat ik weer deelnemer 
van Prajna ben geworden na ongeveer vier jaar te zijn weggeweest.
Het is niet gemakkelijk om recht uit het hart te schrijven. 
Al gauw ga ik constructies neerschrijven die moeten kloppen en vooral 
goed gebouwd zijn. Natuurlijk moeten ze de lading dekken, maar de vorm 
lijkt het belangrijkst. Want ik moet een behoorlijke indruk maken: staat het 
er mooi en is het nog juist ook?
Maar alleen voelen en dat gevoel er maar uit laten rollen en dan eventueel 
later een beetje qua constructie bijschaven is andere koek.

Vanmorgen ben ik op bezoek geweest in Kanshoji, een zen-klooster in de 
Dordogne. In dit klooster heb ik veel tijd doorgebracht en heb er de Bodhi-
sattvageloften afgelegd. Ik dacht dat er een ontmoeting zou zijn tussen 
mensen van de omgeving en Jean-Pierre, de abt. Maar die ontmoeting was 
afgelast en ik kwam terecht in een uitgebreide brunch. 
Het gaf me een prettige gevoel in de auto om naar het klooster te rijden en 
toen ik er aankwam had ik een gevoel van grote vreugde. 
Dat vond ik fi jn - maar het verbaasde me ook een beetje want ik ben er 
al vaker aangekomen met de 
gedachte: moet ik hier nu het 
gevoel hebben dat ik 
thuiskom? 

Maar nu was ik blij, een blijd-
schap die toenam toen ik 
binnenkwam en merkte dat de 
mensen blij waren me te zien 
en het op prijs stelden dat ik er 
was. Ik voelde me opgenomen, 
deel van de sangha. 
Ik heb lekker meegegeten. 
Het leven in de zen tempel 
heeft dan iets van de roomse 
blijheid. 
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Het leven kan er, naast de reguliere soberheid en ingetogenheid, ook 
uitbundig en rijk zijn. 

Als ik dan terugdenk aan de winterschool met Prajna, dan zie ik soberheid, 
matigheid. Soberheid met eten en drinken, soberheid in het omgaan met 
elkaar. Overbodigheden achterwege laten. Dit met respect voor de matig-
heid en ook met respect voor de overvloed. Ook die overvloed mag zijn 
plaats hebben, genieten van het vele wat er is. Er moet evenwicht zijn, 
zonder ergens aan te hechten. Hechten aan soberheid noch aan overvloed.

Die schijnbare tegenstelling voelde ik bij mijn bezoek aan Kanshoji.
Me realiserend dat ik er na de winterschool voor gekozen heb om weer 
deel uit te willen maken van Prajna en mogelijk in het verlengde daarvan, 
van Stilltij. Terug op het oude honk. Waarom er eigenlijk weggegaan? 
Een te groot ego, denk ik.

Nu terug met een hele hoop ervaringen, inzichten en het besef dat ik er nog 
niet veel van begrijp en nog steeds aan het begin van de weg sta, in mijn 
blootje. Eigenwijs - en het lijkt wel met een onvermogen tot overgave. 
Maar het is een goede keuze. Het onderricht van Ad, onze leraar, is 
concreet en praktisch bruikbaar en dat is belangrijk. Midden in het leven 
staan, midden in de Dharma staan, de Dharma zijn. Beschikbaar zijn. 

De winterschool was een fantastische ervaring, evenals trouwens alle 
vroegere sesshins. Wat mij betreft mag daar wat meer uitbundigheid bij, al 
is het alleen maar om beter met mijn eigen somberheid te kunnen leven.

Ongeveer vier jaar geleden ben ik na een lidmaatschap van tien jaar 
bij Prajna weggegaan. Ik weet niet eens meer of dat nou een bewuste, 
noodzakelijk keuze was of een keuze die zich gewoon aandiende en 
die ik gewoon volgde. De zenbeoefening heb ik niet losgelaten, andere 
zen-wegen heb ik bewandeld. Nu kom ik terug in een Prajna dat veel meer 
gewassen is. Een heel andere sfeer en organisatie, maar met dezelfde Ad 
als bezielende leraar die ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Het is niet het gevoel van de verloren zoon die “weer terugkeert in het huis 
van de vader.” Misschien is het niet meer dan een logische stap in mijn 
spirituele ontwikkeling. 
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Ik weet: ik heb nog veel te leren en dat kan ik van deze leraar. 
En dat wil ik graag gaan doen. De sangha is daarbij voor mij belangrijk. 
Het kleine kralensnoer dat ieder gebruikt bij meditatie thuis, legt voor mij 
een belangrijke uiterlijke verbinding met de sangha.
“Aan ‘m,” zou Ad zeggen. Ik heb nu begrepen dat ik er nog niet veel van 
begrijp, dus: “En avant!”



Twee yogini’s, leerlingen van guru Kanhapa: 

“Wij hebben ons bevrijd van de illusie van samsara, wij hebben ons bevrijd van 

de illusie van verwerven en onthechten, wij hebben ons bevrijd van de illusie 

van zelf en ander - met dit gebaar schenken wij u het illusieloze.”

J.B. Robinson: Buddha’s Lions; 
the lives of the 84 siddhas. Berkeley 1979, p. 211.
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Tijd: Vrijdag 17 juli t/m vrijdag 24 juli 2009 
Plaats: Landgoed Cortils, Drève de Cortils, Mortier (België)

Kosten: € 245,- voor zevendaagse sesshin, incl. verblijf en voeding

Zolang wi j  een not ie van “zel f ”  bewaren, 
heeft  karma iets om mee te werken.

Daarom kun je karma het beste laten werken 
met lege ruimtel i jkheid [Dharma-l ichaam]. 

Als we geen not ie van “zel f ”  hebben, 
weet karma niet  meer wat het moet doen: 

“Hé, waar is mi jn maat je,  waar is mi jn vr iend?” 

Suzuki, Shunryu: Not always so. New York 2002, p. 24



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.
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Website

We werken aan een nieuwe, integrale website (www.stiltij.nl).
Als alles volgens plan verloopt zal die per 1 september operationeel zijn.
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Heer, maak mij tot instrument

Van uw vrede; waar haat is,

Laat mij daar liefde zaaien;

Waar onrecht is, vergeving;

Waar twijfel, vertrouwen;

Waar wanhoop, hoop;

Waar duisternis, licht;

En waar droefheid is, vreugde.

O Goddelijke Meester, geef mij

Eerder het verlangen troost te schenken

Dan getroost te worden;

Te begrijpen, dan begrepen te worden;

Te beminnen, dan bemind te worden;

Want het is door geven dat wij ontvangen, 

Het is door vergeven dat wij

Vergeven worden en het is door te sterven

Dat wij geboren worden in het eeuwige leven.


Franciscus

Sogyal Rinpoche: Het Tibetaanse boek van leven en sterven.  Cothen 1994, p.351.


