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I NH O U D  Bestemming 

Een onbekwame werker geeft de schuld 

aan zijn gereedschap.1 

Onze bestemming is vervulling. Alle tijdelijke vervulling en onvervuldheid 

leert ons de weg te vinden naar blijvende vervulling. Lijden is niet zinloos. 

Moeite is niet bedoeld om van weg te vluchten maar om de kracht te 

ontdekken op een zinvolle manier daarmee om te gaan. 

Stiltij helpt mensen een stem te geven aan die kracht in hun hart.  

We hebben het vermogen om innerlijkheid tot leven te brengen: 

kleinheid en zwakte kunnen wel degelijk overwonnen worden. 

Doorheen alle activiteiten, opties en verwachtingen blijft de feitelijke 

bestemming van ons leven werkzaam. Er is ons zoveel onduidelijk, er zijn 

zoveel vragen. Met het ontdekken van de antwoorden krijg je een 

eigen stem - en daarmee krijgt ook je diepste verlangen een stem.  

Stiltij gaat dit onderzoek nog completer faciliteren dankzij het realiseren 

van een inspirerende eindplek die we Het Levensklooster noemen.  

Maar de uiteindelijke bestemming blijf jij zélf: een totaal aanwezig, 

diepgaand betrouwbaar krachtveld, niet bang voor leven en dood, 

open voor al wat komt en gaat. 

Visie en praktijk zijn hiervoor nodig. Kloppende visie wekt juiste intentie, 

en die zorgt weer voor juiste praktijk. Een wijze, mededogende praktijk 

maakt ons tot krachtige expressievelden.  

Visie ontwikkel je via onderricht en interactie met anderen; praktijk is je 

individuele, dagelijkse koan, de heilige opdracht om kloppendheid 

daadwerkelijk te belichamen. Daarom zei de Boeddha: 'Zoek een grote 

boom en ga zitten tussen zijn wortels; laat 

het leven je helder worden.' 

Zo kies je voor het leven als een oefenweg, 

een ontplooiingstraject, waarin je leert het 

uiterlijke en het innerlijke volledig te 

belichamen, het levende en het stervende, 

het universele en het particuliere.  

De puurheid en diepte van dit motief 

(bodhichitta) behoedt ons, beoefenaars 

(bodhisattva's), voor de hinderlijke werking 

van oud karma en tegelijkertijd bemoedigt 

het ons om alle bevrijdende dharma, alles 

wat werkelijk bedoeld is, aan te gaan. 

Wij zijn zélf verantwoordelijk voor het serieus nemen van onze ware aard. 

In laatste instantie betekent dit: de realiteit erkennen van je eigen, altijd 

aanwezige boeddhaschap.  

1. Chogye Trichen Rinpoche: Parting from the Four Attachments. Boston 2003, p. 108. 

 Illustratie: artisansdangkor.com 

door Ad van Dun 

Aandacht of 

wijsheid? 

Geiten, rammen, 

runderen, buffels, 

kamelen, ezels kunnen 

wel oplettend zijn, maar 

het ontbreekt hun  

aan wijsheid. 

Tonny Kurpershoek-Scherft: 

Milindapanho; De vragen van 

Milinda. Nieuwerkerk 1998, p. 63 

 s l o k j e  d h a r m a s a p  

 

http://www.artisansdangkor.com/shop/en/lacquered-painting/96-buddha-under-tree.html
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Het Levensklooster  

Het Levensklooster, wat is dat voor iets? Het 

begrip ‘klooster’ is iets waar we niet zo vertrouwd 

mee zijn, althans, meestal niet van binnenuit. We zijn niet gewend dit te 

zien als een levendige plek, een plek waar leven alle ruimte krijgt.  

Toch is de intentie om het onderricht dagelijks in praktijk te brengen, dat 

wil zeggen, het te belichamen, iets wat ons blijkt te verlevendigen. Een 

bloeiwijze die voortkomt uit ‘het bevorderen van heilzame factoren en 

het wegnemen van onheilzame factoren’. Een plek die dit faciliteert is je 

eigen oefenplek, je bodhimanda, die natuurlijk symbool staat voor 

vervulde innerlijkheid. 

Stiltij bevordert niet slechts het terugtrekken uit de wereld en het 

verwijlen in leegte, maar onderricht actief het bodhisattva-ideaal: de 

integratie van binnen en buiten, van vorm en leegte.  

Vorm wordt niet afgewezen maar wordt als geschikt middel (upaya) 

benut om andere wezens te helpen bevrijden. Het Levensklooster is dan 

ook een open en kleurrijk geheel, dat diverse ingangen biedt naar een 

andere kwaliteit van leven. Ook een herberg, een theehuis, een winkel 

of een groentetuin kan een ingang zijn naar volheid, wanneer het op de 

juiste manier bediend wordt. 

Allemaal verlangen we naar een continue, stabiele kwaliteit en een 

vredig basisgevoel van voorzien zijn. Dit te belichamen is niet meteen 

vanzelfsprekend. Alleen al het geloven in dit perspectief blijkt iets, wat 

niet altijd even zuiver voelbaar is.  

Voor wie de horde moet nemen om uit zijn vertrouwde, kleine zelfbeeld 

te stappen, is een ‘druppel dharma’ soms de hoogst haalbare 

herinnering aan zijn ware aard. Maar een druppel is genoeg om de hele 

maan te weerspiegelen. In de vlam van je liefde voor waarheid wordt 

de druppel een allesdoordringende nevel van goedheid. 

Waarom zou je die vlam niet willen doen laaien? Er is geen contrast te 

vinden tussen het volle leven en permanente oefening. 

door Bi rgit ta Putters  

Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j - d i n g e n 

 

De eindejaarswake 

Liefhebbers kunnen tussen  

Kerst en Nieuwjaar deelnemen 

aan onze (gratis) vijfdaagse 

wake: zaterdag 26 t/m 

woensdag 30 dec.  

Alle details: 

http://www.stiltij.nl/meditatie/

praktisch/activiteiten/wake 

Sti lt i j jaarkalender 2016 

Het programma voor 2016 is 

door het bestuur vastgesteld. 

Hieronder een link naar het  

pdf-bestand ervan: 

http://info.stiltij.nl/publiek/

jaarkalender-website-2016.pdf  

Deelnemersbi jeenkomst  

Op zondag 17 januari houden 

we vanaf 13:00 uur een 

deelnemersbijeenkomst.  

We kunnen dan o.a. van de 

gelegenheid gebruik maken 

om te kijken naar de realisatie 

van Het Levensklooster. 

Onderricht-artikel  

Onlangs is er een artikel van Ad 

verschenen: Hartsintentie: 

http://info.stiltij.nl/publiek/

onderricht/2015/15-12-09-

hartsintentie.pdf 
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http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/wake
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/wake
http://info.stiltij.nl/publiek/jaarkalender-website-2016.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/jaarkalender-website-2016.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2015/15-12-09-hartsintentie.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2015/15-12-09-hartsintentie.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2015/15-12-09-hartsintentie.pdf
http://www.levensklooster.nl


- 3 - 

De oorsprong van Zen 

Bodhidharma 

Amsterdam, 1993 

(vert. Red Pine / R. Hartzema)  

€ 15,00 

 

 

 

Hoewel het boeddhisme al 

eeuwenlang in China 

beoefend werd, was de 

benadering van Bodhidharma 

uniek. In plaats van de lange 

weg van zuivering door middel 

van offers, oefeningen en het 

reciteren van teksten, toonde 

hij de snelle weg van het 

plotselinge inzicht.  

 

Praktische informatie 

Op de Limboeddha-site (sectie 

boeken) staat een overzicht van 

actuele en reeds aangeboden 

boeken die beschikbaar zijn. 

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. 

 

Neus 

voor 

boeken  

Krijgskunst-intensief  

Zaterdag 12 december 2015 hebben we in de dojo te Hasselt een 

intensieve krijgskunst-training gehouden.  

Thema: afscheid van ijdelheid, m.a.w. belangeloos je best doen. 

De volledige verslagen en foto's - en een eerste video - vind je op:  

http://info.stiltij.nl/vervolg/krijgskunst/impressies/verdieping/ 

 Ik krijg steeds meer schaamte voor de manier waarop ik het leven 

serieus neem. Dan wel, dan niet, dan weet ik het niet. Ik weet wel dat 

het flink rammelt in deze flipperkast. 

 Ik ben behoorlijk aan het peddelen in het vertrouwde moeras.  

En wel zodanig dat ik het echt weer nodig heb om stevig herinnerd 

te worden aan de druppel goedheid, het vonkje waarheidsliefde, 

waar ik weer naartoe kan gaan en de hiërarchie kan herstellen. 

 Bodhisattvaschap kwam vandaag volop aanbod. Het is fijn om 

erover te horen, te praten en erin te oefenen. De uitnodiging om in 

verbondenheid te werken, vraagt om het rustig en aandachtig te 

werken. Volledig en met behoud van voeling. 

 De subtiele tekenen van rekening houden met de ander zitten zo 

verfijnd vastgekleefd in mijn handelen dat dit mij nog meer 

aanscherpt om er juist bij te blijven. Ik begin langzaam te zien hoe 

nauwkeurig alles werkt en dit maakt het er zeker niet makkelijker op. 

Maar wel waardiger, voller, intenser: levendiger! 

 Wat is belangrijk voor mij? Liefde, menselijke genegenheid, borging. 

Kortom, al die dingen die ik in geen enkele wereldse verbinding ooit 

gevonden heb. Nee, daar stop ik mijn energie eindeloos en volledig 

tevergeefs in vergankelijke eer. Domme ik. 

 It became clear that it is very important, if not crucial, to learn how to 

connect with my body, and how to balance bodily relaxation with 

coordination and 

confidence. 

 Het is me wel 

duidelijk geworden 

dat er nog helemaal 

geen duidelijkheid is, 

zolang ik niet 

consequent handel 

naar die 

duidelijkheid. Er is 

geen enkele ruimte 

voor kleine ik, er is 

geen enkele 

onderhandelings-

ruimte of compromis 

mogelijk. 

 

http://www.limboeddha.nl/winkel/product-categorie/boeken/
mailto:remy@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/2011/042.pdf
http://info.stiltij.nl/vervolg/krijgskunst/impressies/verdieping/
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Colofon 

Stiltij is een wijsheidsplek  

(een wis) ter ondersteuning 

van verwerkelijking via  

lichaam, adem en geest. 

Belangstellenden kunnen 

gratis een maand op proef 

deelnemen. 

De maandelijkse bijdrage 

voor  deelnemers is € 50,-  

Wil je Stiltij ondersteunen als 

donateur, dan nodigen we je 

graag uit om contact op te 

nemen via secretariaat  

(zie hieronder).  

Kijk voor alle details op 

www.stiltij.nl/deelnemen 

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt 

maandelijks en wordt digitaal 

verspreid of desgewenst per 

post verzonden. Abonneren 

op de nieuwsbrief is gratis en 

je kunt je opgeven via de 

website of het secretariaat. 

 

S E C R E T A R I A A T :  

Heerenstraat 75,  

6237 NC Moorveld,  

Tel.: 043-8519555 

secretariaat@stiltij.nl 

www.stiltij.nl 

Facebook 

 

Stiltij is een stichting  

zonder winstoogmerk. 

Kvk 14073156 

Bijdragen en schenkingen 

steunen ons werk: 

NL40 TRIO 0390 3757 21 

Kopij volgende nieuwsbrief: 

Kopij voor de nieuwsbrief van 

volgende maand inleveren 

vóór 15 januari. 

Wake 

Het einde van het jaar kenmerkt zich 

door een naar binnen keren. Het is de 

tijd van stilvallen en naspeuren wat de 

loop is die het leven neemt. Het is ook 

de tijd om meer gezag te geven aan 

ons dharmisch bewustzijn. Als we de 

kleine strijd met onszelf loslaten, komt er 

ruimte voor mededogen, liefde en 

vreugde. We blijken in plaats van 

nemend, gunnend aanwezig te kunnen 

zijn. In die vredige houding kun je als 

een betrouwbare, dragende en 

harmoniserende kracht waken.  

Waken wil zeggen: wakker zijn, oplettend zijn. Zo kun jij, als bodhisattva, 

helder zien waar nood heerst en kun je bevrijdend werkzaam zijn. 

De wake is van 26 december 15 uur tot 30 december 12 uur.  

De training vindt plaats in blokken van twee uur: 5-7, 10-12, 15-17 en 

19.30-21.30 uur. Je kunt per blok deelnemen, zoveel blokken als je wilt. 

Deelname is open voor iedereen en gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Het is mogelijk om maaltijden mee te gebruiken tegen een kleine 

vergoeding. Voor de organisatie is het wenselijk dat je je hiervoor uiterlijk 

23 december opgeeft. Een mailtje naar het secretariaat met de 

momenten dat je wilt mee-eten is voldoende.  

AAN TAFEL 

Wil je als deelnemer, op welke dag  

dan ook, 's avonds aanschuiven bij  

de warme maaltijd, dan ben je van 

harte welkom. 

Tijd: 17:45 uur 

Bijdrage: € 3,50 

Aanmelden: twee dagen vantevoren 

laten weten bij het secretariaat  

(email/telefoon: zie kolom hiernaast). 

LET OP: krijgskunsttraining vervalt 

Tijdens de feestdagen is de gymzaal in Bunde 

gesloten. Bovendien houden we dan ook in 

Moorveld de jaarlijkse wake. 

Houd er dus rekening mee dat er GEEN 

krijgskunsttraining is van 25 dec. t/m 1 jan. 

Maandag 4 januari gaan we weer verder. 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
https://www.facebook.com/Stiltij
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/wake
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/wake
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AGENDA ~ januari 

Locaties 

Krijgskunst: 

• maandag & vrijdag 

Lindenlaan 69, 6241 BB Bunde 

(Gymzaal ‘De Koprol’) 

• woensdag 

Heerenstraat 75 

6237 NC Moorveld 

Meditatie & expressie: 

Heerenstraat 75 

6237 NC Moorveld 

Regulier programma 

Dag Discipline Tijd  

Zo Meditatie 10:00 - 12:00 

Ma Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Di Expressie 19:30 - 21:30 

Wo Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Do Meditatie 19:30 - 21:30 

Vrij Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Laatste zondag v/d maand: intensieve training  

in drie blokken (deelname per blok mogelijk):  

7 - 9, 10 - 12 en 13 - 15 uur Mung 
door Maurice Schelling 

ma di wo do vr za zo 

    1 2 3 Kennismaking  

    meditatie  
    10-12 uur 

4 Kennismaking 

krijgskunst  
19:30-21:30 uur 

5 Kennismaking 

   expressie  
   19:30-21:30 uur 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 Deelnemers-

     bijeenkomst 
     13 uur 

18 19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 31 31 Meditatie 

     intensief  
07-15 uur 

Elke zondag:  

open inloop van 12-13 uur. 

[HIER de JAARKALENDER van 2016] 

http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/kennismaking-krijgskunst
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/kennismaking-krijgskunst
http://www.stiltij.nl/expressie/praktisch/activiteiten/kennismaking-expressie
http://www.stiltij.nl/expressie/praktisch/activiteiten/kennismaking-expressie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/meditatie-intensief
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/meditatie-intensief
http://info.stiltij.nl/publiek/jaarkalender-website-2016.pdf

