
RUST

Kan mijn vader een week lang telefonisch niet 
bereiken. Mijn vader, een alleenstaande man 
van ver in de zeventig, die altijd bang is dat 
hem iets overkomt zonder dat iemand het in 
de gaten heeft. De geringe omvang van zijn 
sociale netwerk maakt die angst tamelijk 
reëel. Ik bel bij hem aan, ook al weet ik dat hij 
niet zo flexibel is met onverwachte bezoeken. 
Ik moet gewoon even checken, dan bén ik 
maar een bemoeial. 
- “O, wat ben ik blij!” roept hij uit als hij me 
ziet. Zo spontaan en echt dat ik helemaal 
verrast ben – en net als hij: blij.

Als we de volgende dag samen wat drinken op 
een terras, vertelt hij me van zijn ontdek-
kingen van de laatste jaren. En hoe hij in de 
gaten krijgt dat het bestaan eindig is. 
Hij is nog wat boos op zijn opvoeding, en op 
de eenzaamheid die hij altijd gevoeld heeft. 
Samen ontdekken we vervolgens dat een mens 
op eigen benen moet gaan staan en zijn eigen 
leven moet leven.

Het is mooi hoe hij tot leven is gekomen sinds 
hij van niemand meer afhankelijk kan zijn. 
Wonderlijk ook hoe goed ik het met hem 
vinden kan. We kunnen elkaar van alles 
zeggen, nooit ontstaat er iets vervelends.

Na een tijdje is het weer goed geweest. 
Hij heeft zijn eigen dingen. Ik stap op. 
“Maak nou een keer werk van die aanleun-
woning pap. Je kan altijd nog nee zeggen.” 
“Jaja, dat is wel zo. Goeie reis hè.” 
Een beetje opziend tegen de nieuwe lege 
dagen, maar met de napret van ons samenzijn 
nog in zijn ogen, zwaait hij naar me. 

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

Wat is er werkelijker voor je

als je in de problemen zit:

het probleem of jijzelf?

Shunryu Suzuki (Zen-begin)

RETRAITE
ma 1- vr 5 november in Charneux (B)

Een retraite is een geschenk aan jezelf.
Vijf dagen helemaal vrij, los van alle wereldse 
beslommeringen. In de heerlijke omgeving in 
het 'land van Hervé' staat het ruime, sfeervolle 
onderkomen waar je de dagen kunt door-
brengen in goed gezelschap.

Onderricht en oefening zijn dagelijkse 
ingrediënten van het programma, net als 
poetsen. Je kunt ook fijn wandelen, rusten, 
muziek luisteren. Er wordt  gezamenlijk 
gekookt en gegeten. 

Als deelnemer ontvang je binnenkort een 
uitnodiging waarmee je je kunt opgeven.

Aanvang: maandag 1 november 15:00 uur
Einde: vrijdag 5 november 13:00 uur
Locatie: Wadeleux 432, Charneux (B)
Kosten: € 220,-
Begeleiding: Ad van Dun
Aanmelden: secretariaat@stiltij.nl  

043 8519555
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KRIJGSKUNST
Verdiepingsweekend za 9 – zo 10 oktober

Verdiepingsweekend-trainingen zijn een 
intensivering en versteviging van de reguliere 
trainingen met ruimte voor visie, overleg, 
meditatie, diverse oefeningen en beweging. 

De trainingen zijn zo uitgebalanceerd dat het 
hele weekend continu getraind kan worden 
maar zonder uitputting of roofbouw.
Er is geen ervaring met krijgskunst vereist.

"Om de Vredeskunst tot leven te 
brengen, moet je je vrij kunnen 
bewegen in de drie rijken van het 
zichtbare, het verborgene en het 
goddelijke."

Morihei Ueshiba: Vrede als kunst. 
Heemstede 1993, p.99

We oefenen in centrum Moorveld: optimale 
omstandigheden en een vertrouwde sfeer.

We starten op zaterdag om 12 uur, er is dan 
niet voorzien in een maaltijd (dus meenemen).
De warme avondmaaltijd bereiden we zelf.

Aanvang: zaterdag 9 oktober 12:00 uur
Einde: zondag 10 oktober 12:00 uur
Locatie: Stiltij – centrum Moorveld
Kosten: € 75,- (incl. overnachting en 2 

maaltijden)
Begeleiding: Ad van Dun
Aanmelden: secretariaat@stiltij.nl  

043 8519555

GEZOCHT: MANDOLINE

Wie heeft er of weet er een nog goede mandoline  
staan die niet meer wordt gebruikt? 
Heb je een mandoline (over) of weet je iemand,  
neem dan alsjeblieft contact op met Ad:  
ad@stiltij.nl   of 06 54240046

IMPRESSIES OPEN HUIS

Er was veel belangstelling voor het open huis 
van zaterdag 11 september. De bezoekers 
werden persoonlijk te woord gestaan en 
rondgeleid. Velen bleven nog een drankje 
drinken in de huiselijke sfeer van de 
overlegruimte.

Ná het open huis is de dag nog feestelijk 
voortgezet, met:

• een rijk gedekte tafel met overheerlijke 
home-made spijzen,

• een feestelijk getooide tuin met terras, 
• een zonnige middag en een avondlang 

aangename temperaturen,
• een sfeervolle ruimte om te verblijven en 

een prima dansvloer,
• aanstekelijke muziek, fijne gesprekken, 

kleurrijke mensen.
Meer impressies op de website  .
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INTRODUCTIECURSUS MEDITATIE
Start 15 oktober (vijf vrijdagavonden)

In een introductiecursus meditatie maak je 
een begin met zelfonderzoek: je ontwikkelt je 
eigen visie op je motieven en intenties en op 
het verloop van het verdiepingsproces.
Menselijke waarden als echtheid, eerlijkheid, 
vrijheid en liefde worden belicht en beleefd.
Jouw visie wordt dan tijdens de cursus aan 
praktijk getoetst. De cursus bevat praktische 
aanwijzingen voor een heldere, gerichte 
meditatiepraktijk. De waarde van ontspanning, 
gemoedsrust en plezier in het proces wordt 
belicht. Door middel van verschillende 
oefeningen (lichaamswerk, meditatie en adem- 
en klankwerk) wordt het geleerde zelf ervaren.

Aanvang: vrijdag 15 oktober
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Stiltij – centrum Moorveld
Kosten: € 75,- 
Begeleiding: Ad van Dun
Aanmelden: secretariaat@stiltij.nl  

043 8519555

Nieuw: extra weektraining meditatie 
op de woensdagochtend
Met ingang van 6 oktober wordt op de  
woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur een  
weektraining meditatie verzorgd, als aanvulling  
op het bestaande programma.
Zie de agenda op pagina 4 van deze nieuwsbrief  
voor het complete aanbod weektrainingen  
meditatie.

Oog krijgen voor innerlijkheid

“Wat zoeken we als mens? Zolang we 
zoeken, zoeken we naar iets wat het zoeken 
doet stoppen.
We zijn gevangen door het grote misverstand 
van het bestaan van een 'ik'. Dat 'ik'-idee 
kan worden vervangen door een grotere, 
diepere en duurzamere beleving. 
De vraag is: wil je je 'ik' aanpakken of wil je 
een aspect van je 'ik' aanpakken. Dat is het 
verschil tussen therapie en spiritualiteit. 
Tussen condities en potentieel. Tussen 
persoonlijkheid en de mens die je bent.
De strijd tussen die twee identiteiten is de 
blijk van de vervreemding van dat 'ik' dat 
zoekt naar zichzelf. De geconditioneerde 
identiteit (het 'ik') is pijnlijk maar ook boeiend 
en kleurrijk. Dat geef je niet zomaar prijs. 
Vandaar ook dat liefde, of waarheid, 
bedreigend voelt: loslaten van bekend 
terrein. Maar je voelt ook het potentiële, 
duurzame antwoord dat daar mogelijk is.
Als je dat voelt, dan wordt het ook veel 
nijpender. Dan gaat het onderzoek in de 
richting van een keuze.
Voor een echte zoeker is alle hulp welkom. 
Je focust op die kwaliteit van hulp die jou 
thuis kan brengen. Zo wen je aan het 
innemen van je eindperspectief, in plaats 
van het idee dat je altijd moet blijven leren. 
Het is de bedoeling dat het dualisme in 
onszelf oplost.”

Ad van Dun
Dharmadag 30 november 2008, Wittem
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Dharmabericht 29 
De Weg - intentie

Aanvankelijk voelt het realiseren van innerlijke kwaliteit als een droom, maar per saldo 
- dankzij het dagelijks toepassen en toetsen van bewuste visie - valt oude beeldvorming 
en illusie weg en komen we tot rust in de directe realisatie van onze droom: 
verwerkelijking.

De droom van verwerkelijking begint met een idealistische, romantische notie van "100%", maar de praktijk leert je dat  
duurzame realisatie in feite genoeg heeft aan 50,1%, je beseft: Dharma is groter dan karma, het leven is groter dan 
ikzelf, goedheid is sterker dan kwaad.
Een oude Zen-leraar zegt: "Een klein beetje werkelijkheid is beter dan een hoop illusies."

Lees hier het hele Dharmabericht...

http://info.stiltij.nl/publiek/dharmabericht/2010/029.pdf
mailto:secretariaat@stiltij.nl?subject=Aanmelding%20introductiecursus%20meditatie


AGENDA OKTOBER

Meditatie

I n t r oduc t i e cu r su s :  s t a r t  15  o k tobe r

Tijd: vijf vrijdagavonden 

van 19:30 – 21:30 uur

Begeleiding: Ad van Dun

Locatie: Centrum Moorveld

Kosten: € 75,-

Geen kosten voor vaste Stiltij-deelnemers.

I n ten s i e ve  t ra i n i ng :  zo  30  o k tobe r

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

Kenn i smak ings t ra i n i ng :  zo  7  novembe r

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        (n i e t  op  10  oktober )  

Tijd: dinsdag 19:30–21:30 uur

woensdag 10:00 – 12:00 uur

donderdag 19:30–21:30 uur

zondag 10:00-12:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld

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

Ve rd i e p i ng sweekend:  9 -10  o k tobe r

Tijd: zaterdag 12:00 uur

tot zondag 12:00 uur 

Begeleiding: Ad van Dun

Locatie: Centrum Moorveld

Week t ra i n i ngen

Tijd: maandag 19:30-21:30 uur 

Begeleiding: Ad van Dun

Locatie: Centrum Moorveld

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

Tijd: maandag 16:00-17:00 uur 

Begeleiding: Landau Hoedemakers

Locatie: dojo stadsplek

Persoonlijk overleg

Neem contact op voor een afspraak: 

ad@stiltij.nl   of  06 54240046

Verwacht in november

Med i t a t i e

• Retraite: ma. 1 t/m vr. 5 november

Krijgskunst

• Introductiecursus: start za. 13 november
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Van fantasie naar werkelijkheid

Door de retraiteweek in mei besefte ik dat 
mijn leven vooral bestond uit 
behoeftigheid, afwezigheid en zoeken. Nu 
er weer een paar maanden van 
beoefening verstreken zijn, blijkt dat er 
nog meer is aan karmisch materiaal en 
blijkt dat mijn hele opgebouwde wereld 
aan het instorten is! Maar…ho 'ns 
eventjes…dit kan niet… dit had ik niet 
verwacht…en waarom word ik zo 
overspoeld met emoties?!? Blijkt dat die 
‘opgebouwde wereld’ uit beeldvorming 
bestaat. Blijkt dat ik die beelden 
projecteer op de werkelijkheid en m’n 
fantasie de rest laat doen… 
Ik voel me zo schaapachtig, want deze 
ontdekking is nieuw voor me, :-). Opeens 
komen ook woorden van Ad binnen met 
‘bewogen worden’, ‘het leven door je 
heen laten stromen’, ‘vertrouw op het 
leven’. Ik voel wat ie zegt. 
Ook voel ik iets heel nieuws dat al m’n 
angsten overstijgt: een glimp van 
vertrouwen in innerlijke werkelijkheid. 
Wow! Dit is “sjiek”!!!

Liefs,     
Sabine

KOPIJ NIEUWSBRIEF NOVEMBER

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van 
november graag inzenden voor 23 oktober. 
Tekst en/of illustraties per mail naar 
birgitta@stiltij.nl of bel 043 3611635.

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Maandagtraining krijgskunst verplaatst

Per oktober vindt de maandagtraining 
krijgskunst voor volwassenen plaats in 
Moorveld, van 19:30-21:30 uur.

Vervallen weektraining 10 oktober

In verband met het verdiepingsweekend 
krijgskunst komt de weektraining meditatie op 
zondag 10 oktober te vervallen. 
De weektraining krijgskunst van zaterdag 9 
oktober gaat gewoon door.

COLOFON

Stiltij is een bezinningscentrum 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.

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

stiltij is een stichting zonder winstoogmerk met anbi-status – kvk 14073156

bijdragen en schenkingen steunen ons werk – Triodos 390375721
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