
VREUGDE

We zitten met zijn vieren aan tafel. Er is 
heerlijk gekookt.
“Tuinboontjes – het lievelingsgerecht van Ad.”
“Nou ja, het is nu ook weer niet zo dat ik 
ervan droom.”
“Hmm, weer een droom armer.”
De avondzon verwarmt de ruimte en geeft een 
mooi strijklicht over de tafel. Zachte muziek 
begeleidt het getinkel van scheppende lepels. 
We praten wat. Etenstijd in Moorveld.

De geest wat in beslag genomen door mijn 
eigen onderzoekingen en de blik wat vernauwd 
door een dag werken, merk ik dat ik weinig 
woorden heb. Er kan weinig gezegd worden als 
het niet van binnenuit komt, en loos gepraat is 
hier niet aan de orde. Fijn om dat zo te 
kunnen laten. Geen criteria van gezelligheid of 
beleefde interesse.

Na het eten glijdt mijn blik langs de 
boekenkast. Ik stuit op Roemi en lees wat 
kwatrijnen. Dit prachtige gevoelsmateriaal is 
nu niet aan mij besteed, met mijn afwezige 
geest. Tot een ervan ineens glashelder mij 
weerspiegelt.

 Jij geeft mij het werk te doen
van de reiziger op het innerlijk pad.

Jij maakt mij tot de drager
van de last der zekerheid.

Ik zeg: 'Ik voel me zwak en deze last is zwaar.'
Jij hardt mij als staal 1.

Wat de 'ik' zegt, zeg ik ook. Het voelt alsof ik 
daarmee mezelf ineens toesta die last te 
dragen. Nu is het niet meer erg dat ik me 
zwak voel. Juist goed. Alsof de verhoudingen 
nu beter kloppen. En er is geen sprake van dat 
ik deze last niet zou willen dragen.

Als ik met mijn reisgenoot Moorveld verlaat, 
twinkelen de sterren aan een uitgestrekt 
firmament.

Hartelijke groet,
Birgitta Putters

1 Roemi. Liefde is de weg. Utrecht, 2007. p.79.

IMPRESSIE VERDIEPINGSWEEKEND
26 - 27 maart

Expressie

Zoveel momenten waarin ik iets anders wil dan 
werkelijk is. Zoveel momenten waarin ik 
mezelf daardoor buiten de werkelijkheid 
plaats. Zoveel momenten dat ik blijkbaar toch 
nog de overtuiging heb dat vervulling ergens 
anders te vinden is dan in de heersende 
werkelijkheid van het moment.

Fijn om me door deze bewustwording nog 
steviger te kunnen oriënteren naar waarheid, 
zodat de veelheid van momenten overvloeit in 
een constante viering van waarheid. Want 
waar viering heerst is geen ruimte voor 
resultaten boeken.
Waar viering heerst openen ruimte, rust en 
vrede het dienstbare hart.

Lieke van Dun

Oefenen

Meer impressies op de Stiltij-website
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http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/weekenden/


GIFTEN

Jouw Goedheid

Dankzij een anonieme donatie van € 1.200,- is 
het mogelijk om het nieuwe, gewenste 
marketingmateriaal te bestellen. Van elk van 
de drie de kaarten worden momenteel 5000 
stuks gedrukt!

Krijgskunstcamera

Een inzamelingsaktie onder de aikidoka's heeft 
ervoor gezorgd dat Stiltij een HD filmcamera 
kon aanschaffen. Deze zal worden gebruikt 
voor opnames tijdens de krijgskunsttrainingen 
alsmede voor het maken van een Stiltij 
presentatietrailer. Dat laatste is belangrijk 
naar de zakelijke markt, en dus voor de 
ontwikkeling van de Stiltij diensten. Onder 
Friso is er een media-werkgroep geformeerd 
om de projecten te gaan beheren.

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Afwezigheid Ad

Van 5 t/m 12 april zal Ad een week op retraite 
gaan naar klooster Lilbosch. Alle trainingen in 
die periode gaan gewoon door.

Opheffing logies

Vanaf medio april zal verblijf in het 
appartement niet meer tot de mogelijkheden 
behoren. Vanaf 1 mei zal deze plek voorlopig 
een vaste bewoner krijgen. Tot die tijd wordt 
er geklust en geschilderd om de ruimte voor 
bewoning geschikt te maken.

Zondag 24 april afronding oefenperiode

Drie bijzondere gebeurtenissen maken zondag 
24 april tot een dag om in de agenda te 
zetten; het is een lange training, de afsluiting 
van de oefenperiode en het is Pasen. De lange 
training wordt om 15:00 afgerond, waarna de 
deelnemers aan de oefenperiode welkom zijn 
om samen hun ervaringen te delen. Deze 
bijeenkomst zal duren tot 16:00 en is los van 
de training te bezoeken.
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Vrijheid van de Kunstenaar – door Lieke van Dun

Bezielde bewogenheid: wat betekent dat eigenlijk? En hoe doe ik daar recht aan?
Bezield bewogen worden vraagt een voeling houden met innerlijkheid dóór alle vormen heen. Je kunt je 
dan laten bewegen zonder eigen invulling of belangen.

Tijdens de eerste fase van het koningschap vond dit bewogen worden plaats op een hele natuurlijke 
manier. Er ontstond innerlijk grondgevoel, een levend(ig)heid in de communicatie met anderen en een 
lichtheid in de wereldse functionaliteit. Waarschijnlijk was dat een natuurlijk gevolg van de vestiging van 
innerlijkheid.

De suggestie van fasen-werking (van koningschap naar kunstenaarschap) heeft in mij meteen een 
conditionerend effect in de vorm van de aanname 'een nieuwe fase beoogt een verandering'. Maar is dit 
ook zo? 
Misschien is er enkel sprake van een expanderen van innerlijkheid door de volgende laag te betreden: 
kunstenaarschap simpelweg als uitbreiding van het veld dat ik ben.

De werkelijkheid is echter anders.
Koningschap, ofwel bewustzijn, omvat álles - inclusief kunstenaarschap. 

 Lees hier de hele Druppel...

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2011/03.pdf


      THEMATISCH           

Wennen aan waarheid is niet eenvoudig: je 
laat illusies en maaksel niet zo makkelijk los, 
alleen al omdat het gebruik ervan dagelijks 
vrijheid en gezag suggereert. 
Pas als je de kleinheid voelt van je 
geconditioneerde vrijheids- en 
gezagsuitoefening ga je je aktief openen 
voor wérkelijke ruimte en waardigheid: 
waarheidsliefde wint het van welbevinden.

Een van de traditionele termen in Zen voor 
waarheid is "leegte", en de concrete 
verwerkelijking daarvan in je eigen bestaan 
(zelfs in sterven) noemt men "verlichting".
Maar het oefenen leert ons al snel de valkuil 
kennen van toeëigening: vóór je het weet 
maak je van verlichting óók weer een 
conditie (een beeld, een doel). 
Dat zou meteen de kracht en het mysterie 
van leegte dempen en ons oefenen 
degraderen tot vorm-processing, d.w.z. tot 
verwerven van speciale ervaringen.

Wie zich oprecht en bewust overgeeft aan 
de werkelijkheid van zazen weet hoe weinig 
zin het heeft om ook maar het geringste 
houvast te verwachten: alles in je meditatie 
ademt en vibreert ongrijpbaarheid, leegte. 
Het leven is veel te direct, te intens en 
intiem voor ons arme ik-apparaat (dat al in 
Boeddha's tijd "nama-rupa" heette: "naam 
en vorm", d.w.z. brein- plus lichaamsfunkties 
van de persoonlijkheid).

Gelukkig zijn we niet alleen een zintuiglijk 
vormenapparaat (persoonlijkheid) maar 
vooral een voelbaar innerlijk krachtveld 
(mens) - in goed Nederlands: een 
levensgenieter.

De bodhisattva die elk bewust mens van 
harte wil zijn, vereenzelvigt zich met het 
onbekende (leegte) om alle kenbaars dat 
elk moment verschijnt des te krachtiger te 
kunnen hanteren.

Karma doorzien =
"ik ben niet wat ik ken"

Dharma inzien =
"ik ben wat ik niet ken"

Tekst: Ad van Dun

KOPIJ NIEUWSBRIEF MEI

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van 
maart graag inleveren voor 25 april. Platte 
tekst per mail naar landau@stiltij.nl of bel 
06-449.630.62.

Stiltij viert dankbaar
de betrokkenheid en 
vrijgevigheid van alle 
schenkers en
initiatiefnemers. 

COLOFON

Stiltij is een wijsheidsplek (een "wis") ter 
verwerkelijking van lichaam, adem en geest.

Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per 
maand gevraagd. Alle Stiltij activiteiten en trainingen 
staan open voor deelnemers. 

Ondersteuning van het werk van Stiltij op een vaste 
basis kan als begunstiger van Stiltij. Alle Stiltij 
activiteiten staan open voor begunstigers.

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

Secretariaat: 043-851.9555 / 06-226.277.20
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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http://www.stiltij.nl/
mailto:secretariaat@stiltij.nl
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A G E N D A

1

2

3

ma 4

5 19:30-21:30

6 20:30-22:00

do 7 19:30-21:30

8

9 09:00-10:00

10 10:00-12:00

ma 11

12 19:30-21:30

13 20:30-22:00

do 14 19:30-21:30

15

16 09:00-10:00

17 10:00-12:00

ma 18 19:30-21:30

19 19:30-21:30

20 20:30-22:00

do 21 19:30-21:30

22

23 09:00-10:00

24

ma 25 19:30-21:30

26 19:30-21:30

27 20:30-22:00

do 28 19:30-21:30

29

30 09:00-10:00

Weektrainingen Activiteiten

Meditatie Krijgskunst Expressie

vr

za 09:00-10:00 kennismaking

zo 10:00-12:00 kennismaking

19:30-21:30 kennismaking

di

wo

vr

za

zo

di

wo

vr

za

zo

di

wo

vr

za

zo 10:00-15:00 intensief Afronding oefenperiode 15:00 – 16:00

Locatie: Moorveld

di

wo

vr

za

Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname. Tijdig aanmelden is daarom van belang! 
Aanmelden via de website: aanmelden  , of via 043-851.9555 / secretariaat@stiltij.nl

http://www.stiltij.nl/stiltij/aanmelden/aanmelden
mailto:secretariaat@stiltij.nl

