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I NH O U D  Tijdloze kwaliteit 

Elk moment opnieuw moet je je volledig wijden 

aan het luisteren naar je innerlijke stem.1 

Zenmeesters zeggen: 'Er is geen doel.' Daarmee beweren zij niet 'Het 

leven is zinloos', maar 'Het leven draait al.' Dit is ook waar de christelijke 

mystici naar verwijzen als zij het hebben over de eeuwigheid God's. 

Wij zijn zó geobsedeerd door de maakbaarheid van het bestaan, dus 

door de vermogens van onze zintuigen, dat de bedoeling ervan en het 

ware potentieel ervan ons grotendeels ontgaat. De vele wanen van de 

dag verhinderen ons toe te komen aan de volheid van hier-en-nu. 

Steeds nieuwe doelen stimuleren onze zintuigen; we zijn als honden die 

kwispelen bij elke nieuwe worst. Maar wat is eigenlijk de bedoeling van 

al dit gedoe? Wat maakt mijn energie en processen waardevol?  

Hoe leef je een werkelijk waardig en vervuld leven? Of omgekeerd: hoe 

lukt het me om onvervuldheid, onafheid, onrust op te lossen? 

Zolang we in de droomstroom van illusies en gemakzucht dobberen 

besteden we de tijd vluchtig en inefficiënt: afleiding en automatismen 

dicteren ons bestaan. Maar wat is de zin van al dit 'bezig zijn'? 

Houvast zoeken in werk, in relaties of lichaamscultuur is in feite waan.  

Je maakt je leven tot iets dat helemaal niet zo bedoeld is - stress, 

afhankelijkheid, oppervlakkigheid - en dus zo ook niet zal standhouden. 

Dit soort dingen kunnen onze identiteit niet vullen: vervulling vind je niet 

in uiterlijke condities, enkel in stabiele, voelbare innerlijke kwaliteit. 

Werk, relaties, gezondheid zijn natuurlijk geen onzin, maar ze vragen wél 

om de juiste omgang, niet om tegenzin of cultivering - of misbruik zelfs.  

Het loont om te investeren in een bewust, zinvol bestaan. Geldt dit ook 

voor een schijnbestaan dat dagelijks teleurstelt en uiteindelijk niks biedt?  

Het is niet zo gemakkelijk om de zin van ons bestaan te begrijpen: een 

waanleven heeft geen zin, want raakt nooit vervuld; maar wat voor zin 

heeft waarheid eigenlijk als ons leven daarmee al vervuld is? 

Onderzoek de betrouwbaarheid van de levende, innerlijke kracht die 

jou verbindt met het universum. Elk moment zul je alle wereldse functies 

en interacties vrij en bewust kunnen bedienen.  

Wie de volheid van de eigen verbinding met het leven heeft gevonden 

zoekt geen extra aanvulling of beloning in uiterlijkheden.  

De voelbare kloppendheid, de openheid en directheid van dit bestaan 

maakt je tot een stevig en ontspannen krachtveld dat zich belangeloos 

en met volle inzet beschikbaar stelt aan zijn of haar omgeving. 

1. Zenleraar Shunryu Suzuki (citaat van Sfzc.org) 

door Ad van Dun 

Bewust 

hanteren 

Moeite en pijn kunnen, 

mits bewust gehanteerd, 

fungeren als wig om zo 

onze kleinheid open  

te wrikken. 

Norman Fischer:  

Training in compassion; Zen teachings 

on the practice of Lojong.  

Boston 2013, p. xix 

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

 

http://sfzc.org/
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Laat hoop verdwijnen  

Mijn waarheidsliefde zit heel diep verborgen 

onder eindeloos wereldgenoegen. Helaas kan ik 

mij niet vol overgave storten in het plezier, want ik weet dat er zoiets is 

als waarheid, en dat ik dus niet echt waarachtig bezig ben.  

Daar heb ik allerlei meningen over, maar ik heb geleerd dat het er niet 

toe doet wat ik ervan vind; bovendien heb ik wel ervaren dat dat klopt. 

Hoe meer aandacht gegeven aan de meningen en de oordelen, hoe 

groter de zuigkracht van het afvoerputje waar je in verdwijnt. 

Anderzijds, het laten bestaan van deze mentale toestanden en daar 

ook nog een onderrichtsdraai aan geven, geeft een extra knoop in je 

breiwerk. Wat ik bedoel is: oppervlakkig toepassen van het onderricht 

maakt elke wijze les tot een mantra waar je zelf niet in gelooft.  

Zo betrek je de oefenweg in je onheilzame gepruts en bevestig je enkel 

de zelfverzonnen onvolmaaktheid van je bestaan. In jargon: je creëert 

nieuw karma. 

Aldus wens ik vaak dat ik volmaakt blind was en onbewust, dus 

onschuldig. Een beetje ziende en een beetje bewust brengt meteen al 

een verantwoordelijkheid met zich mee. Je kunt die wel willen dragen, 

maar doe je het ook? Als puntje bij paaltje komt, waar sta je dan?  

Wat is meer realiteit: als ik de verantwoordelijkheid draag en de 

ondermijnende werking van de zintuigen (dus ook het intellectuele 

denken) geduldig en zwijgend verdraag? Of als ik mijn onvermogen zie 

en de conclusie trek dat het voor mij geen zin heeft?  

Ik weet wel wat ik wenselijker vind en wat duurzamer zal zijn in zijn 

oplossend vermogen. Maar wensbeelden doen de truc niet.  

Het is door de vraag te stellen, dat ik waarheidsliefde een stem geef. 

Waarheidsliefde brengt me terug in de realiteit. Dit is een ontroerend 

wonder. Een wonder dat zich voltrekt, als alle hoop verdwenen is. 

Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j - d i n g e n 

 

Nieuw artikel  

Ad heeft een nieuw artikel 

geschreven, getiteld Pure zen: 

http://dharma.stiltij.nl/

meditatie/pure-zen/ 

(ook opgenomen in het 

Boeddhistisch Dagblad) 

T I JD SB E ST ED IN G -   do or  Gede l 

 

 

 

 

Horizontaal 

Egootje is als 

een autootje, 

je kunt er vaart 

mee maken maar 

beide eindigen ze 

op de sloop. 

Verticaal 

Volheid is de zegen 

van koelste dharmaregen, 

alle bodemleven 

komt tot bloei 

en nergens enig 

eind in zicht. 

door Bi rgitta Putters 

Retraiteweek 14-18 maart 

Van maandag 14 tot en met 

vrijdag 18 maart organiseert 

Stiltij weer een retraiteweek in 

Moorveld. Deze is toegankelijk 

voor deelnemers en niet-

deelnemers. Er zijn maximaal 11 

plaatsen. Meer info vind je HIER. 

Lezing van Ad, 

24 jan. 15 uur,  

boekhandel 

Dominicanen.  

Komende zondag 

geeft Ad, in het kader van de 

Maand van de Spiritualiteit, 

een lezing in boekhandel 

Dominicanen te Maastricht. 

Titel van de lezing: 'De tijd goed 

besteden'. Op pagina 3 vind je 

meer details. 

LET OP: geen training!  

Maandag 8 februari is het 

carnaval en zal de gymzaal 

gesloten zijn. Geen training dus!  

Kri jgskunst intensief  

Zaterdag 13 februari  van 10 tot 

16 uur in Hasselt. HIER alle info. 

http://dharma.stiltij.nl/meditatie/pure-zen/
http://dharma.stiltij.nl/meditatie/pure-zen/
https://boeddhistischdagblad.nl/author/ad-van-dun/
http://www.gedel.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
http://www.libris.nl/dominicanen/
http://www.libris.nl/dominicanen/
http://www.libris.nl/dominicanen/evenementen/januari-2016/ad-van-dun-de-tijd-goed-besteden/
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/krijgskunst-intensief
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De drie pijlers van Zen 

Philip Kapleau; 1980 

€ 30,00. Hardcover, nette staat. 

 

Verzameling van verschillende 

teksten die een inleiding 

vormen in zen(-boeddhisme). 

Bevat o.a. toespraken en 

kommentaren van een 

zenmeester, verslagen van 

gesprekken met hem, teksten 

van vroegere zenmeesters, 

ervaringen van huidige 

beoefenaren. Alles voorzien 

van toelichtingen van de 

auteur. Het boek bevat zoveel 

achtergrondinformatie en 

praktijkgegevens over zen, dat 

het als een der beste boeken 

op dit terrein beschouwd kan 

worden. Een standaardwerk!  

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  

Zondag 24 januari 2016, om 15:00 uur  

Boekhandel Dominicanen ,  Maastricht 

Lezing 'De tijd goed besteden' 
Boekhandel Dominicanen organiseert deze lezing van Ad van Dun samen met Stiltij, in het 

kader van de maand van de spiritualiteit. Het thema van de maand is 'Werk in evenwicht'.  

Je beseft hoe kostbaar het leven is, maar toch valt het je niet 

gemakkelijk dit ook dagelijks zo te beleven. Ja, je vindt jezelf natuurlijk 

belangrijk, en er zijn de nodige dingen die je wat waard zijn.  

Maar is dat ook hetzelfde als 'het leven'? Ben je druk bezig met 'leven 

maken'? Investeer je vooral in je eigen 'maakbaarheid'? Of wil je 

toekomen aan échte volheid, in alle vrijheid en diepgang. 

Drukte en invulling is geen garantie voor vervulling.  

Sterker nog: in de spirituele tradities wordt juist geadviseerd om ruimte 

te schenken aan loslaten en ontspannen. Op zo'n bewuste manier 

kun je beter voelen hoe jijzelf er écht aan toe bent, wat je werkelijk 

wilt en hoe je betrouwbaar omgaat met alle dingen waarmee je te 

maken krijgt. 

Niemand wordt blij van overbodigheden, van zinloze invulling en van 

jezelf voorbijrennen. Maar hoe voorkom je dat je daar tóch mee te 

maken krijgt? Vóór je het weet, gaat het leven met jou op de loop  

en heb je de kans gemist om er een waardevol gebruik van te 

maken. 

Relaties, werk en gezondheid zorgen voor een steeds wisselende 

beleving. Hoe maak je jouw kwaliteit van leven stabiel? Wat is de 

moeite waard om je tijd en energie in te investeren? Hoe vind je in 

deze omstandigheden de natuurlijke basis voor innerlijke vervulling? 

Je bent van harte welkom op deze lezing.  

Er zal ruimte zijn voor vraag en antwoord. 

De lezing is gratis toegankelijk. 

Foto van de 'han'  

in Tassajara (het 

klooster van San 

Francisco Zen 

Center), het houten 

bord waarmee het 

begin van de 

trainingen wordt 

aangegeven.  

In zijn dharmatalks 

verving Suzuki-roshi 

'Don't waste time' 

graag door  

'Don't goof off'  

(vrij vertaald:  

'Wees geen sukkel'). 

http://www.limboeddha.nl/winkel/product-categorie/boeken/
mailto:remy@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/2011/042.pdf
http://www.libris.nl/dominicanen/
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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 februari. 

De zin van het leven  

 Kun je mij vertellen wat waarheid is? 

 Jij bent waarheid, levende waarheid. Het beste bewijs 

dat waarheid bestaat ben jijzelf. 

 Maar hoe weet ik dit? Hoe weet ik dat ik geen illusie 

of leugen ben? 

 Omdat ik dit zeg. 

 Hoe weet ik dat het waar is wat jij zegt? 

 Omdat ik dit ook ooit gezegd heb gekregen. 

 Hebben we dan iemand anders nodig om te 

beseffen dat waarheid bestaat en wat dat concreet is? 

 Ja, om onze blindheid te doorbreken, onze twijfel en 

verwarring, is er de grotere, corrigerende context van 

onderricht die ons herinnert aan wat we zijn. 

 Hoe kan ik dat onderricht vertrouwen? 

 Door jezelf te vertrouwen, d.w.z. door te voelen dat 

de bedoeling van jezelf en die van het onderricht 

identiek zijn. 

 Wat heb je aan waarheid? 

 Inderdaad ;-) 

 Hoe vergeet ik dit niet? 

 Door de grote context waarin je leeft, de 

wetmatigheden van het leven, goed te blijven voelen 

en je niet te verliezen in kleinheid. 

 Wat is dat: goed voelen? 

 De werking van je lichaam gewaar zijn, bewust en 

ontspannen omgaan met de dingen. Je leert waarheid 

belichamen - letterlijk. 

 Waar leidt dit toe, wat is de voltooiing hiervan? 

 Tijdloze kwaliteit, klassiek gezegd: onsterfelijkheid. 

 Is dat niet saai? 

 Ben jij dan saai? Ben je nú al gestorven ;-) 

 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
https://www.facebook.com/Stiltij
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AGENDA ~ februari 

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 
'Avalokimung,' door Maurice Schelling 

ma di wo do vr za zo 

1 Kennismaking 

krijgskunst  

19:30-21:30 uur 

2 Kennismaking 

   expressie 

   19:30-21:30 uur 

3 4 5 6 7 Kennismaking  

    meditatie 
    10-12 uur 

8 CARNAVAL: 

sportzaal dicht, 

geen krijgskunst! 

9 10 11 12 13 Krijgskunst 

intensief  

10-16 uur 

14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 Meditatie 

intensief  

07-15 uur 

29       

Elke zondag:  

open inloop van 12-13 uur. 

[HIER de JAARKALENDER van 2016] 

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/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/krijgskunst-intensief
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/krijgskunst-intensief
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

