
BRANDEN

Hoe maak je vuur zonder lucifers? 

Een oude truc is natuurlijk het vergrootglas. 
Door de bolling van het glas breken de 
lichtstralen die erdoor vallen allemaal net even 
anders. Op enige afstand van het glas, de 
brandpuntsafstand, komen die gebroken 
stralen samen in het brandpunt. Normaal 
bekijk je een voorwerp door het vergrootglas, 
waarbij je zorgt dat het brandpunt samenvalt 
met de lens van je oog, zodat je het beeld 
scherp krijgt. Maar vang je de stralen uit een 
sterke lichtbron (zoals de zon) in de loupe, 
dan bundelt de lichtkracht in het brandpunt. In 
dat punt ontwikkelt zich dan een zodanige 
temperatuur, dat je er droge takjes mee tot 
ontbranding kunt brengen.

Ik heb het wel eens geprobeerd en je moet 
toch behoorlijk geconcentreerd dat brandpunt 
op de juiste plek houden, anders werkt het 
niet. Ben je wiebelig, dan verwarm je steeds 
een ander plekje. Dan krijg je misschien wat 
rook, maar geen vuur. Houd je het nu eens 
dichterbij, dan weer verder af, dan wordt de 
zonne-energie niet goed gebundeld. Het is 
precies dat éne plekje dat niet-aflatend moet 
worden beschenen.

Een stralenbundel die heel precies op de juiste 
plaats wordt gericht, geconcentreerd en 
zonder afleiding; een visualisatie die voor mij 
ineens samenviel met wat er innerlijk mogelijk 
is, het roerloze licht van Chuzhen1:

“Eén enkel roerloos licht straalt helder: 
probeer je het bewust te verwerven, dan zal 
het moeilijk te zien blijken. Maar als mensen 
het plotsklaps tegenkomen wordt hun hart 
geopend, en dan is de grote kwestie voorgoed 
helder. Voortaan leef je echt, zonder ook maar 
ergens aan vast te zitten - daar kan geen 
schatkist tegenop. Al kwamen er duizend 
wijzen, ze zouden allen in de schaduw van het 
licht staan.”  

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

1: http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/citaten/

IMPRESSIES MOORVELD

Zitgelegenheid

Huiselijk bijeenkomen en onderricht ontvangen

Stiltij – centrum Moorveld.
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INTRODUCTIE KRIJGSKUNST

Vijf bijeenkomsten op zaterdag 
Start: 21 augustus

Wat voor een cadans zal dat worden? Voordat 
je gaat bewegen, hoe voelt de deining in je? Is 
het een snelle, ritmische cadans? Of gaat het 
heel rustig? Los van externe signalen, hoe 
deint het leven nu?

Je kunt het hoorbaar, voelbaar maken, door 
een lichte beweging, door klank. Er zit een 
continuïteit in die cadans. Als een mentale 
tred.

Waar het om gaat is dat je je laat bewegen, 
dat je niets zelf doet, maar meedeint. Door zo 
gevoelig te zijn, laat je je openen. Dan kun je 
ontspannen, verbinding maken met de cadans 
die jou beweegt. Zo dicht mogelijk bij de 
realiteit.

Eerst komt de juiste houding, dan de beweging 
en dan de techniek.

Informatie en aanmelden:  www.stiltij.nl             / 
043 8519555 / secretariaat@stiltij.nl

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Kwartaalagenda vervalt

De kwartaalagenda wordt niet meer 
gedistribueerd. Deelnemers of 
belangstellenden die een agenda aanvragen 
krijgen nog wel een agenda per post 
thuisgestuurd.

Deelnemersbijeenkomst 15 augustus

Op zondag 15 augustus wordt een deelnemers- 
bijeenkomst gehouden tussen 10:00 en 12:00 
uur. Op deze bijeenkomst wordt inhoudelijk de 
koers van Stiltij besproken. Ad zal de 
bijeenkomst leiden. 

Alle deelnemers zijn per brief uitgenodigd.

Proeven bij Stiltij

Kennismaken met de trainingen uit het aanbod 
is mogelijk: je kunt driemaal vrijblijvend met 
de reguliere weektrainingen meedoen.

Zenhut gesloten per augustus

De Zenhut, het virtuele klooster van Stiltij, is 
per augustus gesloten. Nu Stiltij is gevestigd 
en we de pelgrimage-periode definitief achter 
ons hebben gelaten, voelt dit element 
voldoende benut. Het kloosterlingschap wordt 
nu alleen nog in werkelijkheid beleefd.
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Dharmabericht 27 
De oefenvorm
Wat wil je als mens het liefst van alles?
• volledig ontspannen zijn: op je gemak - nergens door verontrust of verward
• bodemloze goedheid beleven: zonder gebrek - niets nodig hebben
• in staat zijn met alles om te gaan: in je kracht - onbevangen alles tegemoet treden

Dit is het dharmisch eindperspectief: duurzame beleving van innerlijke kwaliteit. In onze rustige, bezonnen momenten 
blijft ons dit trekken en kiezen we ervoor. Maar karma werkt subtiel en bedrieglijk: vóór je het weet tref je jezelf in de 
nasleep van onbewuste gedachten en emoties aan in een zoveelste onterende staat:

• dronken •       liegend
• ruziënd •       vluchtend
• stelend •       huilend
• opgewonden •       vloekend

Zoek daarom aktief de kracht van Dharma op - blijf niet rommelen met steeds wisselend karma. Het is niet voldoende 
om de Weg als aanvulling of als troost te benutten, zo werkt het leven niet: je bent als mens nu eenmaal te belangrijk, 
te bepalend, te bewust.

Lees hier het hele Dharmabericht...

Achtergrond en 
impressie: bekijk de 
training van 26 mei 
2010   op het weblog.

http://info.stiltij.nl/publiek/dharmabericht/2010/027.pdf
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/krijgskunst/stiltij-2010/Krijgskunst-training-26-mei-2010a/?searchterm=None
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/krijgskunst/stiltij-2010/Krijgskunst-training-26-mei-2010a/?searchterm=None
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/stiltij/aanmelden/aanmelden


AGENDA AUGUSTUS

Meditatie

I n ten s i e ve  t ra i n i ng :  zo  29  augus tu s

Tijd: 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld

Kenn i smak ing s t ra i n i ng :  zo  1  augus tu s

Tijd: 10:00-12:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld
Na afloop gelegenheid voor samenzijn met 
koffie of thee.

Week t ra i n i ngen

Tijd: dinsdag 19:30–21:30 uur

donderdag 19:30–21:30 uur

zondag 10:00-12:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld
Zondag 15 augustus wordt in plaats van de 
weektraining een deelnemersbijeenkomst 
gehouden.

Het hele Stiltij-aanbod is te raadplegen via de 
website: Informatie/Weekrooster/Activiteiten  . 
Je kunt je hier ook aanmelden  .
Aanmelden voor activiteiten tot uiterlijk een 
week vantevoren. Activiteiten gaan alleen door 
bij voldoende deelname. Tijdig aanmelden is 
van belang voor het doorgang vinden van de 
activiteit.

Deelnemers krijgen een kwartaalagenda per 
post toegestuurd. Niet-deelnemers kunnen ook 
een kwartaalagenda toegezonden krijgen. 
Neem hiervoor contact op met het secretariaat 
043 8519555 / secretariaat@stiltij.nl

Krijgskunst

I n t r oduc t i e cu r su s :  s t a r t  21  augus tu s

Tijd: vijf zaterdagen 12:00-13:30 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: dojo stadsplek
Kosten: € 75,-
Geen kosten voor vaste Stiltij-deelnemers

Week t ra i n i ngen

Tijd: maandag 17:00-18:30 uur 
Begeleiding: Friso Gubbels
Tijd: woensdag 20:30-22:00 uur

zaterdag 9:00-10:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: dojo stadsplek

K r i j g s kuns t  voo r  K i d s        n ie t  i n  augustus  

Tijd: maandag 16:00-17:00 uur 

Begeleiding: Landau Hoedemakers

Locatie: dojo stadsplek

Gedurende de zomer(school)vakantie geen 
trainingen Krijgskunst voor Kids. De trainingen 
worden hervat op 6 september.

Persoonlijk overleg

Neem eerst contact op voor een afspraak: 

ad@stiltij.nl   of  06 54240046

Verwacht in september

Med i t a t i e

Verdiepingsweekend 24-26 september
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mailto:ad@stiltij.nl
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/stiltij/aanmelden/aanmelden
http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/weekrooster/activiteiten/


“ Hoe het is vóór de laatste dag interesseert 
me niet: hoe staat het op de laatste dag? Als 
het zover is, kan Boeddha niets meer voor je 
doen, de Dharma kan niets voor je doen, de 
grondleggers kunnen niets voor je doen, alle 
Zen meesters ter wereld kunnen niets voor je 
doen, ik kan niets voor je doen, en de 
hellevorst kan niets voor je doen. 
Het enige dat je moet doen is het heden 
volledig benutten. Als je het heden volledig 
benut kan zelfs Boeddha jou niets doen, de 
Dharma kan jou niets doen, de grondleggers 
kunnen jou niets doen, alle Zen meesters ter 
wereld kunnen jou niets doen, ik kan jou niets 
doen, en de hellevorst kan jou niets doen. 
Maar zeg eens, wat is dat: het heden volledig 
benutten? Begrijp je? Volgend jaar zal er 
weer een andere situatie heersen, en steeds 
opnieuw zal de lentebries verstoord worden. ”

Furong Daokai

1043 – 1118
http://info.sti ltij.nl/vervolg/meditatie/citaten/

KOPIJ NIEUWSBRIEF SEPTEMBER

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van 
september graag inleveren voor 23 
augustus. Platte tekst per mail naar 
birgitta@stiltij.nl of bel 043 3611635.

COLOFON

Stiltij is een spiritueel centrum voor de regio Zuid-
Limburg. Stiltij stelt zich ten doel: “Het realiseren 
van waarheid, zoals dat in alle authentieke 
spirituele tradities wordt beoefend”.  

Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per 
maand gevraagd. Alle Stiltij activiteiten staan open 
voor deelnemers. Deelname is mogelijk als 
beoefenaar en als begunstiger.

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
wordt digitaal verspreid, of, op verzoek, per post. 
Abonneren op de nieuwsbrief kan via het 
secretariaat.

Secretariaat: 043 8519555 / 06 22627720
secretariaat@stiltij.nl   
(Lieke van Dun)

Website: http://www.stiltij.nl

Adressen: Buitenplek
Stiltij – centrum Moorveld
Heerenstraat 75, Moorveld

Dojo stadsplek
TopFit (dojo souterrain)
Fr. Romanusweg 60, Maastricht
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stiltij is een stichting zonder winstoogmerk met anbi-status – kvk 14073156

bijdragen en schenkingen steunen ons werk – Triodos 390375721

http://www.stiltij.nl/
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/citaten/

