
TEGENWIND

Buiten stormt het en volgens de berichten 
blijft dat nog wel even zo. Toch gaan we straks 
wel de tent opzetten om te kamperen. We 
laten ons geselen door de regen, zetten de 
scheerlijnen dagelijks weer wat strakker, 
leunen bij het wandelen langs de rivier tegen 
de wind. Of we balen van natte kleren die niet 
meer droog worden, koude nachten, modderig 
campingsanitair. Gewoon maar zien wat het 
brengt.

Misschien heeft het dagelijks fietsen naar 
school dat ik vroeger deed – door de polder, 
op de terugweg altijd tegen de zuidwester in – 
wel een bepaalde mentaliteit meegebracht. Je 
komt toch wel thuis, vroeg of laat. De weg 
doet soms feestelijk aan; beter herinner ik mij 
de sfeer die wordt opgeroepen door het geluid 
van bussen en vrachtwagens in de regen: een 
van tijdloze grauwheid. Het schiep een soort 
afstand tussen mij en de uiterlijke wereld, en 
tegelijk voelde ik veel duidelijker hoe de 
wereld zich in mij bevond.

Heel inspirerend vind ik het als ik lees van 
mensen, bedrijven en centra die zich juist met 
economische tegenwind blijven ontplooien. Die 
niet inzetten op consolideren, wat toch een 
soort aantrekken van je regenjas is, maar van 
zichzelf blijven uitgaan en niet eens merken 
dat hun jas doorweekt is. Daar voel je vanzelf 
al een aantrekkingskracht, dat je bijna wilt 
gaan meehelpen. Je krijgt zelfs zin om je ook 
nat te laten regenen. Je voelt hoe het leeft, er 
gaat kracht van uit. Mooie werking is dat. 

Het is natuurlijk de schrik van elke accountant 
of penningmeester. Maar je voelt: daar 
gebeurt iets dat niet te becijferen valt. Daar 
wil iets tot bloei komen. Dat vind ik 
fascinerend. Al leunend in de branding, 
vertrouwend op die kracht, doet de 
windrichting er niet meer toe.

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

OPEN HUIS 3 SEPTEMBER

Op zaterdag 3 september zal Stiltij voor de 
tweede maal sinds haar betrekking van het 
pand in Moorveld open huis houden. Iedereen 
die een kijkje wil komen nemen in het centrum 
of andere beoefenaars wil ontmoeten is van 
harte welkom! Tussen 13:00 en 17:00 zullen 
er hapjes en drankjes klaarstaan en kun je je 
laten informeren over de diverse activiteiten 
uit het oefenprogramma. Liefhebbers kunnen 
zich laven aan de prachtige omgeving van het 
centrum met een wandeling door het 
nabijgelegen bos.

Het open huis is tevens de start van het 
nieuwe seizoen. In september zal het bestuur 
het jaarprogramma voor 2012 vaststellen.
Niet lang daarna zal de activiteitenkalender 
gepresenteerd worden aan de leden.

> Zie ook de flyer van het open huis op de website  .

WENDING 8

Waan is maaksel
mysterie je

bewogen weten

hoe
hier en nu

jij sterfelijk heerst.

Tekst: Gedel      
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http://www.gedel.nl/
http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/overige/open-huis-2011?searchterm=open+huis


OEFENRECEPT

• van binnenuit (geen tijd)

• één kracht (geen vorm)

• vóór het denken (geen naam)

Fragment uit de training van 31 juli 2011

KOPIJ NIEUWSBRIEF SEPTEMBER

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van 
augustus graag inleveren voor 25 augustus.
Platte tekst per mail naar landau@stiltij.nl  .

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Vervallen reguliere trainingen tijdens extra  
krijgskunst weekend

Door een ingelast verdiepingsweekend 
krijgskunst komen de trainingen op zaterdag 
27 en zondag 28 augustus te vervallen. Dit 
houdt in dat er dus geen intensieve training 
plaatsvindt deze maand. Hongerige 
beoefenaars kunnen hun hart ophalen in 
september wanneer een nieuwe oefenperiode 
van start gaat. Lees meer hierover in de 
volgende nieuwsbrief.

Afwezigheid Ad

Vanaf woensdag 10 t/m woensdag 24 augustus 
zal Ad verblijven in klooster Lilbosch. Alle 
trainingen in die periode gaan gewoon door.

Kennismakingstrainingen

Eerste maandag van de maand:

Expressie  
Eerste zaterdag van de maand:

Krijgskunst  
Eerste zondag van de maand:

Meditatie
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Zachtheid  – door Lieke van Dun

Een paar weken geleden kwamen we tijdens een training te spreken over zachtheid. Hoe zachtheid je opent 
voor dharma-werking. Een openbaring die voor mij een besef van bronwerking heeft getransformeerd tot 
een beleven van bronwerking.

Het terugzakken in zachtheid betekent:

• een loslaten op een diep niveau

• een ontspannen in het vertrouwen dat je gedragen wordt 

• een oog krijgen voor de zaadjes van hardheid die zo subtiel ontstaan 

Dat maakt zachtheid een heel concreet voertuig van leegte werking. Verblijven in zachtheid voelt als het 
meegevoerd worden door een vorm-stroompje wat de dharma aanneemt om me mee terug te kunnen 
voeren naar de oceaan.

Lees hier de hele Druppel...

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2011/07.pdf
http://www.stiltij.nl/meditatie
http://www.stiltij.nl/krijgskunst
http://www.stiltij.nl/expressie
mailto:landau@stiltij.nl


WAAR IS JOUW ZITPLEK?

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan 
aan de lezers om een foto van hun zitplek op 
te sturen met daarbij een korte beschrijving 
van de attributen die ze bij hun oefenplek 
hebben en de waarde voor hen daarvan. Het 
aantal reacties dat momenteel is binnen-
gekomen is nog wat aan de lage kant om er 
een terugkerend item op het weblog van te 
maken. Vandaar dat hier een herhaling van het 
verzoek volgt.

Het is fijn als 
bezoekers van het 
weblog een indruk 
kunnen krijgen van
hoe een persoonlijke 
zitplek eruit kan zien. 
Voor die inspiratie is 
jouw reactie meer dan 
welkom. Deel jouw 
zitplek op het web.

> weblog@stiltij.nl  .

INGELAST: EXTRA WEEKEND 
KRIJGSKUNST 27 & 28 AUGUSTUS

Het was van te voren niet 
opgenomen in de jaar-
planning, maar het zal 
evengoed plaatsvinden.
Het idee om spontaan een 
verdiepingsweekend 
krijgskunst in te lassen is 
ontstaan in de zomerluwte 
vanuit het verlangen van de 
thuisblijvers om dit seizoen 
toch aan een zinvolle 
activiteit deel te nemen.
De overspanning tussen mei 
en december voelde tevens 
als een brug te ver voor een 
volgend krijgskunstweekend.

Nu er voldoende belangstelling is vindt het 
weekend doorgang op 27 en 28 augustus.

> Aanmelden kan nog steeds voor hen die mee 
willen. Contacteer: secretariaat@stiltij.nl
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Kalligrafie “Ai Ki Do” 
door Morihei Ueshiba.

WISSEL – TRAINING AAN HUIS

Voel je uitgenodigd om thuis of bij vrienden eenmalig of regelmatig de gelegenheid te scheppen 
voor een samenkomst (overleg/training). Iedereen uit je omgeving is dan welkom. De wissel kan 
op deze manier gaan fungeren als een informele en flexibele oefenplek. Voel je uitgenodigd om 
Stiltij mee te dragen. Wend je voor vragen en reacties tot het bestuur  .

mailto:secretariaat@stiltij.nl
mailto:secretariaat@stiltij.nl
mailto:weblog@stiltij.nl


Waan

Staat waan gelijk aan illusie?
Nee, waan is structurele gekte en illusie is 
meer beelden maken. Illusies zijn nog 
controleerbaar zodra je doorziet dat je 
vastzit in verbeelding. Waan wordt niet 
doorzien; je bent eraan onderhevig. Het is 
fel en intens. Illusie is belangenspel, tijdelijk 
verblindend materiaal. De grootste waan, 
de ik-waan komt van een niet vermoede 
diepte. Binnen de geconditioneerde 
persoon worden wanen geaccepteerd 
omdat het niet herkend wordt. Je komt er 
door de dag niet aan toe omdat je te 
bevangen bent om het te kunnen zien; het 
maakt deel uit van het dagelijks functione-
ren op sociaal en biologisch niveau. De ik-
waan, wat in feite egoïsme is, speelt ook op 
existentieel niveau. Het wordt pas merkbaar 
in zazen, wanneer je er vanuit wijsheid naar 
kijkt. Dan zie je van hoe diep waan komt en 
voel je dat het niet echt is. Blindheid, of het 
gebrek aan zelfkennis, is de weerspiegeling 
van de mate van de ik-waan.

Roept waan angst op?
Op persoonlijk gebied voelt egoïsme niet als 
pijnlijk of beangstigend, omdat egoïsme 
voor jezelf een psychologisch acceptabele 
ruimte is die je inneemt. Echte angst 
ontstaat zodra we zélf op het spel komen te 
staan, doordat aan onze identiteit wordt 
geraakt. Dit is wat er concreet gebeurt 
wanneer je je eigen egoïsme serieus gaat 
onderzoeken. Omdat het accent van 
buitenwereld naar binnenwereld wordt 
verlegd neemt ook de intensiteit van 
potentiële angstbeleving toe. Ons eigen 
gemoed is een intiem en intens veld. Alle 
psychologie houdt verband met je 
veronderstelde identiteit. Hier speelt een 
verborgener, bedrieglijker vorm van 
egoïsme. Zelfonderzoek (meditatie) maakt 
korte metten met dit subtiele egoïsme - niet 
met jouw bestaan zélf natuurlijk. 
Integendeel: door de waan van de ik-idee 
te doorzien kom je toe aan de eenvoudige, 
natuurlijke beleving van wat je echt bent, 
de betrouwbaarste werkelijkheid.

Vragen: Landau; antwoorden: Ad

DE ZOMERACTIVITEITEN

Zij die hun betrokkenheid willen tonen door te 
klussen in Moorveld kunnen via deze link 
bekijken wat er zoal te doen valt. In de hal 
van de zendo hangt een uitgeprinte versie van 
het werkschema. Alle hulp, los van de vorm of 
hoeveelheid, is zeer welkom. Voor vragen of 
werkzaamheden kun je contact opnemen met 
Juul Hoefsloot: juul@stiltij.nl  .

Inmiddels zijn de douches op de begane grond 
ver af. Dankzij de inspanning van een aantal 
hardwerkende vrijwilligers is het straks 
mogelijk om logés van het nodige comfort te 
laten genieten. Vooruitgang is niet tegen te 
gaan! Foto's volgen zodra het werk voltooid is. 
Door het plaatsen van de douches kunnen we 
de sesshins in eigen huis houden. 

Alle dank aan hen die Stiltij steunen.

COLOFON

Stiltij is een wijsheidsplek 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: Heerenstraat 75, Moorveld
043-851.9555
secretariaat@stiltij.nl  
www.stiltij.nl

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
mailto:juul@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/stiltij/activiteiten/werkplanning.pdf


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
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A G E N D A

Weektrainingen Activiteiten

Meditatie Krijgskunst Expressie

ma 1

di 2 19:30-21:30

wo 3 20:30-22:00

do 4 19:30-21:30

vr 5

za 6

zo 7

ma 8 19:30-21:30

di 9 19:30-21:30

wo 10 20:30-22:00

do 11 19:30-21:30

vr 12

za 13 09:00-10:00

zo 14 10:00-12:00

ma 15 19:30-21:30

di 16 19:30-21:30

wo 17 20:30-22:00

do 18 19:30-21:30

vr 19

za 20 09:00-10:00

zo 21 10:00-12:00

ma 22 19:30-21:30

di 23 19:30-21:30

wo 24 20:30-22:00

do 25 19:30-21:30

vr 26

za 27 Verdiepingsweekend krijgskunst

zo 28 za 12:00 – zo 12:00

ma 29 19:30-21:30 Kosten: € 75,-

di 30 19:30-21:30 Locatie: dojo Herk Sport, Hasselt (B)

wo 31 20:30-22:00 Begeleiding: Ad van Dun

19:30-21:30 kennismaking

09:00-10:00 kennismaking

10:00-12:00 kennismaking

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

