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I NH O U D  De wereld 

Bodhisattva's bezitten het oog van wijsheid 

en de voeten van oefening.1 

De dharmaregen is als een subtiele 

nevel die door alle bedekking dringt 

en ons langdurig bewerkt. Het is de 

waarheidswerking die jou op enig 

moment de bedoeling laat voelen 

van je bestaan: je beseft dan heel 

helder dat jouw bestaan veel meer 

behelst dan enkel overleven en je 

prettig voelen. Je voelt de waarde 

van innerlijke vervulling.  

Deze geneeskrachtige, kernachtige 

dharmanevel vindt zijn oorsprong in 

een oeroude bron - geen aardse 

bron, maar een immateriële bron 

van wijsheid en liefde.  

Die geestelijke bron noemen we onderricht. Ooit maakten spirituele 

leraren deel uit van onze dagelijkse beleving: 'de ouden', wijze mannen 

en vrouwen die ons adviseerden en stimuleerden. Zij vertelden ons dat 

de wereld een groei- en leerplek is, geen loze vermaak- of veroverplek.  

Ze zeiden: elk mens met een zuiver, groot en open hart fungeert als bron 

van inspiratie in zijn of haar omgeving. Innerlijke kwaliteit bepaalt jouw 

bodhisattvaschap, niet je uiterlijke verschijningsvorm of je bezittingen. 

Iedere ontmoeting kan ons bevrijding schenken, inspiratie, zingeving - 

dankzij waarheidswerking, dankzij deze fijnste dharmanevel. 

Dit is de weg van Zen: eenvoudig, krachtig en rechtstreeks.  

Om een dharmaveld of -bron te worden, heb je slechts twee dingen 

nodig: visie en praktijk. Vertaal dit heel concreet naar: bestudering van 

onderrichtingen [pdf] en je wijden aan je oefenvorm, d.w.z. de adem 

tellen, volgen of horen [pdf]. Het eerste verbindt ons met universeel en 

wetmatig inzicht, het tweede verbindt ons met ons eigen hart.  

Beide maken ons vertrouwd met dezelfde grondsubstantie: wijsheid. 

Wijsheid zegt: religie die zich tot een werelds proces maakt, zal haar 

eigenlijke opdracht - wijsheid en liefde - kwijtraken en degraderen tot 

een blind en pijnlijk misverstand. Ontwaken komt van binnenuit en vindt 

vandaar zijn kracht en bloei. Meer valt er niet te realiseren. Als jij bloeit, 

bloeit alles, ook de wereld. Dan wandel jij hier als bodhisattva en stel je 

je bescheiden beschikbaar voor wie worstelt met deze grote kwestie. 

1. Torei, Enji: Discourse on the Inexhaustible Lamp of the Zen School. London 1996, p.284 

door Ad van Dun 

Gelofte 

Zolang er ook maar  

één wezen baat heeft  

bij mijn vermogens,  

zal ik niet aarzelen  

die te schenken. 

Dharmoebe 

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

 

Ko e le  d ha rm an eve l  

Dit hele bestaan staat in brand. 

In dat vuur worden alle levende 

wezens zonder uitzondering verteerd 

door de vlammen van hun innerlijk en 

uiterlijk in brand staan.  

Innerlijk staan zij in brand door de zelf 

aangestoken vlammen van hebzucht, 

agressie en dwaasheid.  

De uiterlijke vlammen zijn die van 

geboorte, ouderdom, ziekte, sterven, 

klagen etc. Niemand in dit bestaan is 

immuun voor dit vuur. De enige manier 

om hieraan te ontkomen is ontwaken. 

(Boeddha, in de Garbhāvakrāntisūtra. 

Bron: Khenchen Thrangu Rinpoche:  

Je Gampopa's The Jewel Ornament of 

Liberation. Auckland 2003, p. 76-77) 

http://info.stiltij.nl/publiek/schrift/kwestie.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/wisgids.pdf
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Goed opnieuw beginnen  

Hoe vaak krijgt een mens de kans om  

opnieuw te beginnen? 

Natuurlijk, elke dag, elk uur, elk moment is er de kans om opnieuw te 

beginnen. Zodra je beseft dat je vast zit, kun je loslaten en opnieuw 

beginnen. Maar hoe grondig begin je opnieuw? Hoe diep is je besef 

van vastzitten? Durf je helemaal los te laten, kun je voelen wat nodig is? 

Opnieuw beginnen: dat suggereert dat je aan het begin staat van een 

nieuw traject, in de hoop het dit keer met goed gevolg te doorlopen. 

De projectie van een toekomstig succes (een lovende grafrede?) doet 

je met frisse moed op het startschot wachten.  

Maar misschien, als je het niet meteen weer invult, sta je met lege 

handen. En misschien ben je in staat te blijven kijken door al die 

onzekerheid heen. Raak je niet van de kaart van de uitgestrekte leegte 

die daar voelbaar wordt, die jouw leven opvreet.  

Je weet: invullen is mogelijk. Ik kán vastpakken, of gek worden. In beide 

gevallen start ik een traject en is de vraag wanneer ik weer de kans krijg 

om opnieuw te beginnen – wanneer het me daagt dat ik weer vast zit. 

De meeste keren dat je opnieuw begint voelt het vermoedelijk niet zo 

existentieel. Dat aspect in je leven dat jou deze moeite schenkt, daar ga 

je vanaf nu anders mee om. Het lucht op en het voelt goed dat je dat 

op orde hebt. Je hebt jezelf weer wat beter in kaart, je komt zonder 

kleerscheuren uit de strijd.  

Zo herken je alleen niet werkelijk de aard en de bedoeling van moeite. 

Je zou kunnen zeggen dat alle 

moeite een vorm van bestaans-

moeite is. Daar laat je, als je 

leven je lief is, geen kosmetische 

maatregelen op los. 

Ik proef de kostbaarheid van 

deze kans; mij vergaat zelfs de 

wens om de moeite te 

overwinnen: ik wil dat hij mij 

vergezelt zo lang als ik hem 

nodig heb. Dat hij zich laat 

kennen en mij zijn lessen leert.  

Dat hij mijn leven maar 

voorgoed overhoop haalt.  

Straks nemen we dan afscheid als 

vrienden en denken we niet meer 

aan elkaar. 

Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j - d i n g e n 

door Bi rgitta Putters 

 

Levensklooster  

Zoals bekend zijn we concreet 

bezig met de realisatie van  

Het Levensklooster. 

Als Stiltij-deelnemer kun je nu 

inloggen op de beveiligde, 

deelnemerspagina ervan. 

Daar kun je alle verslagen van 

de afgelopen vergaderingen 

teruglezen. 

LET OP: geen training!  

Maandag 28 maart is het Pasen 

en zal de gymzaal gesloten zijn. 

Geen training dus!  

Cd-project  

De expressietrainingen hebben 

veel nieuw muziek- en tekst-

materiaal opgeleverd, 

voldoende voor wel 3 cd's:  

• Dharmium 1: liturgie 

• Dharmium 2: devotie 

• Dharmium 3: inspiratie 

Op zaterdagochtenden willen 

we graag starten met 

opnames voor Dharmium 2,  

als een apart project. 

Als jij - deelnemer of niet -  

wilt meedoen als muzikale 

enthousiasteling of als 

technisch ondersteuner, of als 

je op een andere manier kunt 

helpen dit project mee tot 

leven te brengen, dan ben je 

van harte welkom!  

Contact?  

Bel 043-8519555 of mail. 

 

Expressie: poëzie  

Nieuwe gedichten van Gedel 

op Stiltijdharma.nl 

http://www.levensklooster.nl
http://www.levensklooster.nl/deelnemers-pagina/
http://www.stiltij.nl/expressie
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltijdharma.nl
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Osensei: innerlijk thuiszijn 

'Bouw een stoepa [boeddha-verblijf] in jezelf. Er is meer nodig dan enkel houten of stenen gebouwen.  

Wat we nodig hebben is een innerlijk thuiszijn in de geest. Ik kijk uit naar de dag dat dit werkelijkheid zal zijn.  

Mensen zullen zich kunnen transformeren tot Avalokiteshvara [de bodhisattva van mededogen] of 

Vairocana [de boeddha van hoogste overwinning] om alle levende wezens te helpen.  

Het realiseren van zulk een levenskwaliteit, de realisatie daarvan te bevorderen:  

dat is waarom we aikido beoefenen.' 

Morihei Ueshiba (vert. J. Stevens): The secret teachings of aikido. Tokyo 2007, p. 14 

 In de visie hadden we het erover dat we niet veel tijd hebben; dus: je tijd goed besteden. Dit doet een 

appèl op daadwerkelijk willen veranderen. En hier zit de grote hamer: wil ik dit echt? Of draai ik er maar 

wat omheen en zorg ik dat ik eigenlijk meer ren voor mijn smoesjes dan de ware interesse voor wie ik ben?   

 Het besef van noodzaak... wonderlijkheid van het lichaam, ongekende omvattendheid van de voelende 

geest, de potentie die daarmee voor mij als mens reëel wordt....  

 Deze visie voelbaar krijgen in het lijf en de adem; de visie voorbij alle grenzen werkzaam laten zijn in de 

grootst mogelijke moeites. 

 Een dag die me heeft laten zien, dat alles wat we bij aikido leren, precies datgene is, dat nodig is om 

deze innerlijke strijd op een juiste wijze aan te gaan: een strijd die leidt naar geen strijd. 

 Without awareness I become weak and dull. I'm dead. Awareness is the base. From there I start to feel. 

From there I become alive. 

 Geslaagde vormen leren je de beperkingen ervan kennen, simpelweg omdat, hoe perfect ze ook lijken, 

ze nimmer standhouden. Dus het ‘grote antwoord’ moet dieper gezocht en gevonden worden. 

 Interesse naar en liefde voor werkelijkheid: ik vind het sjiek dat het trainen op de mat hier alle ruimte voor 

schept. Dit maakt leven voelbaar! 

Krijgskunst impressies  HIER alle impressies  

(teksten en foto's) 

http://info.stiltij.nl/vervolg/krijgskunst/impressies/verdieping/
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Niets is zo 

Shunryu Suzuki 

€ 30,00 (hardcover, als nieuw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 'Niets is zo' verwoordt de 

bekende zenmeester Shunryu 

Suzuki eenvoudig, warmhartig 

en met humor, de kern van Zen. 

Meer nog dan specifieke 

richtlijnen en technieken te 

benadrukken, stimuleert hij je  

je eigen hart te leren kennen en 

jezelf volledig uit te drukken. 

Suzuki's woorden lijken niet van 

buiten te komen maar maken 

de stem in jezelf wakker. 

Hoofdthema's in dit boek zijn: 

leven in het hier en nu, 

vriendelijk zijn voor jezelf en 

'waar je ook bent daar is 

verlichting'.  

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  

Stiltijding (papieren editie) 

Via Limboeddha zijn alle edities van de Stiltijding verkrijgbaar (€ 5,00 p.s.). 

Nieuwsbrief - archief 

PDF's van alle nieuwsbrieven (vanaf maart 2008) 

zijn te vinden op:  

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

Stiltijding 1 (pdf) 

najaar 2010 

Stiltijding 2 (pdf) 

voorjaar 2011 

Stiltijding 3 (pdf) 

najaar 2011 

Stiltijding 4 (pdf) 

voorjaar 2012 

Stiltijding 5 (pdf) 

najaar 2012 

Stiltijding 6 (pdf) 

voorjaar 2013 

Stiltijding 7 (pdf) 

najaar 2013 

Stiltijding 8 (pdf) 

voorjaar 2014 

Stiltijding 9 (pdf) 

najaar 2014 

Stiltijding 10 (pdf) 

voorjaar 2015 

Stiltijding 11 (pdf) 

najaar 2015 

Oefenperiode & retraite 

Zondag 13 maart start de halfjaarlijkse oefenperiode .  

10 weken waarin je volop gelegenheid krijgt om op je eigen manier te 

ontdekken hoe je alle aspecten van je eigen innerlijkheid en van het 

dagelijks leven op een complete, natuurlijke manier kunt bedienen. 

De oefenperiode begint meestal 

- ook deze keer - met een 

retraite. Deelname aan de 

retraite is open, ook voor 

oefenperiode-deelnemers.  

Voorjaarsretrai te  14-18 mrt  

Aanmelden voor: 3 maart 

Kosten: € 230,- (incl. 

overnachtingen en maaltijden) 

Locatie: Stiltij, Heerenstraat 75, 

Moorveld. 

Aanmelden: 043 8519555 

secretariaat@stiltij.nl 

 

http://www.limboeddha.nl/winkel/product-categorie/boeken/
mailto:remy@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/2011/042.pdf
http://www.limboeddha.nl/winkel/product-categorie/boekendvdpublicaties/stiltijding/
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-01.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-02.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-03.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-04.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-05.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-06.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-07.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-08.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-09.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-10.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-11.pdf
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/oefenperiode
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
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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 maart. 

Huineng  

Zenmeester Huineng zei:  

'Het is een permanent verlangen 

in me dat alle mensen in de 

wereld zelf altijd de boeddha-

wijsheid zullen openen in hun 

eigen geestesgrond.  

Beoefen niet de 'wijsheid' van 

stervelingen. Wereldse mensen 

zijn verward in hun geest, ze doen 

kwaad vanwege hun blindheid 

en begoocheling; zo beoefenen 

zij de 'wijsheid' van stervelingen. 

Wereldse mensen die helder van 

geest zijn, zullen ruimte geven aan 

wijsheid en er werk van maken; 

dan zullen zij de boeddha-

wijsheid openen voor zichzelf. Geef geen ruimte aan de 'wijsheid' van 

stervelingen! Geef ruimte aan de wijsheid van boeddhaschap,  

zodat je de wereld transcendeert.' 

Yampolsky, P.B.: The platform sutra of the sixth patriarch. New York 1967, p. 167 

In de schoonheid geschapen door anderen 

 

Enkel in de schoonheid geschapen 

door anderen is er verlichting, 

in de muziek van anderen en in andermans gedichten. 

Enkel anderen redden ons, 

zelfs al smaakt de eenzaamheid naar 

opium. De anderen zijn geen hel, 

als je hen tijdig ontmoet, hun 

voorhoofd rein, gezuiverd door dromen. 

Daarom vraag ik me af welk 

woord te gebruiken, 'hij' of 'jij'. Iedere 'hij' 

is verraad aan een zekere 'jij' maar 

gelukkig biedt het gedicht van een ander 

de betrouwbaarheid van een sobere dialoog. 

 

 

Zagajewski, Adam:  

Without end;  

new and selected poems.  

New York 2002, p. 127 (vert.: Gedel) 

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 ~ maart 

Mung 
'Wortel schieten', door Maurice Schelling 

ma di wo do vr za zo 

 1 Kennismaking 

   expressie 
   19:30-21:30 uur 

2 3 4 5 6 Kennismaking  

    meditatie 
    10-12 uur 

7 Kennismaking 

    krijgskunst  
19:30-21:30 uur 

8  9 10 11 12 13 Start 

      oefenperiode  
        10 weken 

14 Retraite 

week 

15 Retraite 

week 

16 Retraite 

week 

17 Retraite 

week 

18 Retraite 

week 
19 20 

21 22 23 24 25 26 27 Meditatie 

intensief  
07-15 uur 

28 PASEN: 

sportzaal dicht, 

geen krijgskunst! 

29 30 31    

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 

Elke zondag:  

open inloop van 12-13 uur. 

[HIER de JAARKALENDER van 2016] 

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

