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M o e d  

De maandkwestie wordt 

gebruikt als ingang voor studie 

en onderzoek (elke donderdag 

van 19:30 u tot 21:30 u). 

Relevant materiaal (historisch of 

actueel) en eigen inbreng zijn 

welkom voor het weblog: 

weblog@stiltij.nl. 

maandkwestie 

Je inzetten met hart en ziel 

"Als de draak brult, 

heeft het geen zin de oren te spitsen." ¹ 

Uit de Prajnaparamita soetra:2 

Er moeten vele hindernissen overwonnen worden om de kostbare 

hartskwaliteiten van een bodhisattva te realiseren. 

Bedenk: eigenaren van onbetaalbare, hoogst zeldzame juwelen 

hebben altijd vele risico's en vijanden; ook deze wijsheid, de hoogste 

volmaaktheid der boeddha's, is een zeldzaam Dharmajuweel dat 

gepaard gaat met veel moeite. 

Maar een bodhisattva is veilig voor elke bedreiging omdat hem de 

volgende twee dharma's zijn geschonken: hij laat geen enkel levend 

wezen in de steek [liefde] en hij ziet de verschijnselen in het licht van 

leegte [wijsheid]. 

Zo heeft de bodhisattva twee sterke, krachtdadige helpers ter 

beschikking, namelijk volmaakte wijsheid en vaardige inzetbaarheid. 

Bovendien, hij is niet een van die mensen die zich druk maken om 

passende, aangename condities. 

Als hij op deze passende manier oefent, dan wordt alles hem vanzelf 

duidelijk, van fluctuerende vormen tot en met transcendente wijsheid. 

Wat is deze wijsheid, van wie is die en waar is hij van afkomstig?  

Door dit te bevragen ontdekt hij dat alle dharma's leeg zijn.  

Als deze ontdekking hem niet ontmoedigt of beangstigt, dan is de 

bodhisattva niet ver van verwerkelijking. 

¹ Furong, in: Cleary, T.: Timeless spring. p. 59. 

2 Conze, E.: The perfection of wisdom in eight thousand verses. Delhi 1994, p. 29, 30, 260, 224, 

204, 190, 30, 10. 

door Ad van Dun 

Studiemateriaal 

"Heb de moed om de waarheid te aanvaarden, 

dan zul je niet teleurgesteld worden." 

Wanneer in de wereld opererende bodhisattva's het thuisverlaten 

beoefenen, dan lijkt dat op een lotusbloem die bloeit midden in het 

vuur. Het zal altijd moeilijk zijn om het verlangen naar roem en 

bevestiging, naar macht en aanzien te bedaren, om maar niet te 

spreken van de talloze ondermijnende en verwarrende impulsen die 

verbonden zijn met het brandend huis van ons werelds bestaan.  

De enige oplossing is dat jij zélf je oorspronkelijke, waarachtige, 

wonderlijke heelheid realiseert en de plek van grote kalmte en stabilteit 

en rust weet te vinden. 

Cleary, J.C. and Cleary, T.: Zen letters; teachings of Yuanwu. Boston 1994, p. 52 en 88 (motto). 

mailto:weblog@stiltij.nl
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T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

Trainingen tijdens het 

verdiepingsweekend 

De kennismakingstraining 

krijgskunst op vrijdag 2 nov. 

gaat door volgens schema. 

Tevens kunnen beoefenaars en 

geïnteresseerden op zondag-

ochtend 4 nov. (eerste zo. v.d. 

maand) binnenlopen om deel 

te nemen aan de kennis-

makingstraining meditatie. 

Let op: de praktijktraining 

instromers op zaterdagochtend 

komt wél te vervallen tijdens 

dat weekend. 

 

Column - Geen zin 

Een gebroken gevoel bij het opstaan maakt dat ik 

weer in bed beland. Ik moet dit even doen voor 

mijn gezondheid. Maar als ik om zeven uur uiteindelijk toch opsta, om 

ontbijt te maken en topografie te overhoren, voel ik me eerst net zo 

gebroken, en na het wassen eigenlijk best helder. 

Op het werk ontdek ik ineens de parallel tussen wat ik daar doe en wat 

ik in de zendo beoefen. Het herhaaldelijk uitvoeren van een bewerking 

op de computer dreigt even te leiden tot wegdraaiende ogen en een 

zwaar gevoel in het hoofd. Een voorstadium van twijfel aan mijn 

bezigheden, die, als ik niet oppas, voortwoekert tot een kluwen van 

onoplosbare, moeilijkheden zoekende, zelfverwijtende denkkanaaltjes 

die zich uitstrekken tot alle gebieden van mijn leven. 

Dan ben ik ineens even in de zendo, tijdens een verdiepingsweekend. 

We doen een oefening in dienstbaarheid. Ik draag mijn sandaal naar de 

overkant van de ruimte. Ik zet hem neer. Ik haal de andere sandaal en 

draag die naar de overkant. Ik zet hem naast de eerste en pak de 

eerste weer op. Die gaat naar de overkant. Enzovoorts. Ik doe vreselijk 

mijn best om het goed, mooi en snel te doen, en de uiterlijke tekenen 

van roofbouw te verdoezelen. Wat zit ik ervan te maken? Wie houd ik 

hier voor de gek? 

Achter mijn bureau, met dit computerwerk, kan ik alleen mezelf gek 

maken. De verveling en zinloosheid vul ik de ene keer op met een 

overdreven inzet, en de andere keer met een afhaak-depressie, 

afhankelijk van waar en met wie ik me bevind. Maar het is allebei idioot 

en overbodig. Gewoon sandalen dragen, gewoon bestandjes openen 

en sluiten. Langzaam begin ik het echt te snappen: werk is geen 

zingeving. 

Voor het slapen gaan zet ik deze keer geen wekker. Mijn lijf moet even 

zo lang kunnen rusten als het nodig heeft. Maar ik wil wel oefenen en 

niet verslonzen. Dus neem ik de intentie mee om tijdig wakker te worden 

en dan meteen op te staan, gebroken of niet. Het werkt: stipt zes uur sta 

ik de andere ochtend naast mijn bed. 

door Birgitta Putters 

Verdiepingsweekend meditatie 

Het eerste weekend van november wordt een meditatie 

verdiepingsweekend gehouden in Moorveld en op dit moment  

zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Tijdens een verdiepingsweekend wordt innerlijkheid door middel  

van visie-ontwikkeling, meditatie, lichaamswerk en klankwerk 

een voelbare kracht. Vanuit die kracht kun je met vertrouwen  

alle functies in je wereldse handelen open aangaan. 

Kosten: € 120,- 

Aanmelden gaat via het secretariaat: secretariaat@stiltij.nl 

Lezingen Ad bij Biblionova 

Komende maand geeft Ad een 

drietal lezingen op locatie bij 

Biblionova in Geleen, Beek en 

Sittard. 

Zie de aankondiging van deze 

activiteiten verderop in de 

nieuwsbrief voor meer info. 

De reguliere trainingen zullen 

worden overgenomen door 

leerlingen waardoor het oefen-

programma tijdens de lezingen 

gewoon kan doorgaan. 

mailto:secretariaat@stiltij.nl
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Veranderend perspectief  

Bij het begrip 'transformatie' leeft bij mij altijd het beeld van een proces dat een overgang vormt van de 

ene staat naar de andere. Het dominante beeld is dus een vaststaande werkelijkheid, die weliswaar kan 

veranderen, maar alleen zo dat het terecht komt in een nieuwe, even vast-staande werkelijkheid.  

Steeds meer blijkt echter de verandering zelf een constantere factor dan die zogenaamde vastheid.  

Blijk ik zelf meer verandering te zijn dan een duidelijk, vastomlijnd geheel van lijf en psyche, dat 'springt' van 

staat naar staat. 
Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Titels voor deze maand: 

Huang Po: 

In eenheid zijn: € 15,- 

Betreft een verslag uit de 

negende eeuw van het 

sublieme onderricht van een 

groot meester uit de Dhyana-

school (Zen). Een pareltje. 

Vertaald door Ad van Dun. 

Thomas Byron: 

Dhammapada: € 15,- 

In deze volledige vertaling van 

de Dhammapada zijn de 

eenvoud en de lyriek van de 

orginele leringen van Boeddha 

behouden gebleven. 

Nederlandse vertaling. 

Praktische informatie 

Stuur bij interesse in een boek een 

mailtje naar remy@stiltij.nl met 

daarin de titel(s). Vermeld of je het 

boek wilt ophalen bij Stiltij in 

Moorveld of dat het moet worden 

opgestuurd. 

Verdere details: nieuwsbrief # 42. 

Op de website staat een overzicht 

van alle reeds aangeboden boeken 

die nog beschikbaar zijn: neus voor 

boeken. 

 

Lezingen Biblionova 

Dinsdag 13 november, BiblioNova Geleen - Herenhof 1, 6162 EB Geleen,  

046-4742182 

Woensdag 21 november, BiblioNova Beek - Prins Mauritslaan 25, 6191 EC 

Beek, 046-4373887 

Dinsdag 27 november, BiblioNova Sittard - Broeksittarderweg 1, 6137 BH  

Sittard,  046-4510303 

Tijd en kosten: 19.30 - 21.30 uur, entree: € 3,00 

In november geeft 

Ad lezingen op 

verschillende locaties 

van Biblionova in de 

regio Sittard-Geleen. 

Onder de flyer staat 

de specifieke 

informatie van de 

betreffende locaties. 

Aanmelden via 

www.biblionova.nl  

of via Stiltij: 

tel.: 043-8519555 

secretariaat@stiltij.nl 

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2012/22.pdf
mailto:remy@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/2011/042.pdf
http://www.stiltij.nl/stiltij/diensten/neus-voor-boeken
http://www.stiltij.nl/stiltij/diensten/neus-voor-boeken
http://www.biblionova.nl
mailto:secretariaat@stiltij.nl
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Colofon 

Stiltij is een wis (wijsheidsplek) 

ter ondersteuning van  

verwerkelijking via  

lichaam, adem en geest. 

Je kunt deelnemen als 

instromer of als beoefenaar. 

Instromers wordt een bijdrage 

gevraagd van € 25,- p.m., 

beoefenaars € 50,-   

Wil je Stiltij ondersteunen als 

begunstiger, dan wordt jouw 

bijdrage in dank aanvaard.  

Kijk voor alle details op 

www.stiltij.nl/deelnemen. 

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt 

maandelijks en wordt digitaal 

verspreid of desgewenst per 

post. Abonneren op de 

nieuwsbrief kun je je via de 

website of het secretariaat. 

 

Secretariaat:  

Heerenstraat 75,  

6237 NC Moorveld,  

Tel.: 043-8519555 

secretariaat@stiltij.nl 

www.stiltij.nl 

 

Stiltij is een stichting  

zonder winstoogmerk. 

Kvk 14073156 

Bijdragen en schenkingen 

steunen ons werk: 

Triodos 390375721 

Kopij volgende nieuwsbrief: 

Kopij (oproepen, mede-

delingen, tips, etc.) voor  

de nieuwsbrief van december  

inleveren vóór 18 november. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Introductiecursus meditatie oktober 2012 

“Ben zo blij dat ik dit ben tegengekomen. Eindelijk het concrete 

perspectief dat jarenlange pijn kan oplossen.” 

“Goeie sfeer, er is ook niemand afgevallen. En na afloop van elke 

training was er steeds een informele gelegenheid om na te kletsen 

(inclusief thee en koffie) en te neuzen in de boeken en brochures.” 

“Stevig spul, dit materiaal, daar sla je niet zomaar een paar glaasjes 

van achterover.” 

“De wetmatigheid van mijn eigen bestaan is me veel duidelijker 

geworden en voelbaar dankzij de oefeningen. Dat geeft rust.” 

Meer beeld- en 

tekstimpressies van 

deelnemers aan  

de cursus vind je op 

het Stiltij-weblog. 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
mailto:landau@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/introductie/
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AGENDA - november 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 kennismaking 

krijgskunst / ver-

diepingsweekend 

3 verdiepings-

weekend medi-

tatie 

4 kennismaking 

meditatie / ver-

diepingsweekend 

5 6 7 kennismaking 

expressie 

8 9 10 11 

 

12 13 lezing Bibli-

onova Geleen 

14 15 16 17 18 

19 20 21 lezing Biblio-

nova Beek 

22 23 24 25 intensief 

7:00 - 15:00 

26 27 lezing Bibli-

onova Sittard 

28 29 30   

Dag Discipline Tijd  

Ma Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Di Meditatie 19:30 - 21:30 

Wo Expressie 19:30 - 21:30 

Do Studie 19:30 - 21:30 

Vrij Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Za Praktijk 10:00 - 12:00 

Zo Meditatie 10:00 - 12:00 

Laatste zondag v/d maand intensieve training in drie blokken, 

open deelname: (1) 7:00 - 9:00  (2) 10:00 - 12:00  (3) 13:00 - 15:00 

Studie en beoefening: 

Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld 

Krijgskunst: 

Lindenlaan 69, 6241 BB Bunde 

(Gymzaal ‘De Koprol’) 


