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I NH O U D  Stap voor stap 

Wees nú bang voor de dood; dan zul je op het moment 

van sterven onbevreesd kunnen zijn.1 

Soms besef je hoe weinig een mens zichzelf eigenlijk kent, laat staan 

onder controle heeft of weet wat er precies plaatsvindt in onszelf en in 

de wereld om ons heen. Dat kan zelfs beangstigend voelen.  

Uit het onderricht bereiken ons signalen dat de vele aannames en 

procedures die we 'de werkelijkheid' noemen beschouwd moeten 

worden als willekeurige invulling, als blijken van blindheid, illusie.  

Daar sta je dan met je goeie bedoelingen, je boeiende geschiedenis, je 

hoopvolle toekomst en je routineuze identiteitsbeleving. 

Zelfs als je de nuchterheid en moed hebt om die signalen serieus te 

nemen, en je beseft dat je hulp nodig hebt en dus moet oefenen, dan 

nóg kom je je eigen onbetrouwbaarheid tegen. Dan blijkt kleine-ik 

(conceptueel ik-spul) doodleuk mee te liften met grote-ik (besef van 

ware aard). Het blijkt per saldo niet gemakkelijk om vaardige hulp te 

schenken, zelfs niet om jezélf hulp te schenken, door kleine-ik te 

begrijpen, te aanvaarden en ermee te leren omgaan. 

Anders gezegd: iemand die innerlijkheid serieus neemt beseft dat een 

wijze en liefdevolle omgang met alle condities van lichaam en geest de 

grootste klus is die je als mens krijgt voorgeschoteld. Daarom spreekt de 

Zen-traditie over het onderzoeken van 'De grote kwestie' [pdf].  

Ons wakker worden, onze verwerkelijking, vindt op een organische 

manier plaats, stap voor stap. Innerlijke bloei ontvouwt zich vanuit blind 

Niet-zien [1] naar Wel-zien [2] hoe je vastzit en hoe je vrij wilt leven.  

Dan ontstaat er de weging Niet-willen-Wel-willen [3], het afwegen van 

de consequenties, met alle erbij horende twijfels. Maar kies je eenmaal 

voor Wel-willen, dan ben je nog niet direct klaar. Onze conditioneringen 

zadelen ons op met een hardnekkig Wel-willen-Niet-kunnen [4].  

Om dit grondigst dilemma te doorbreken en alle kleingeestigheid 

definitief te overwinnen, heb je Geloven [5] nodig, vertrouwen in het 

leven, in de bedoeling ervan. Niet als klein houvast, maar als een wijze, 

uitnodigende, bevrijdende transformatie - inclusief allerlei vormen van 

toetsing die het leven in petto heeft. Dit is onze diepste intentie.  

Zo ben je uiteindelijk in staat tot Wel-kunnen [6]. En is dát eenmaal 

gerealiseerd, dan ga je vanzelf wennen aan Niet-meer-zien [7].  

Met andere woorden, je went eraan dat je je oude conditioneringen, 

aannames of beperkingen niet meer tegenkomt. Je natuurlijke volheid  

is hersteld: je leeft van binnen naar buiten, als één kracht. 

1. Tsong-Kha-Pa: The great treatise on the stages of the path to enlightenment vol 1. Boston 2000, p. 150 

door Ad van Dun 

Voedsel 

Moeite is het voedsel 

van de bodhisattva, 

en het onderricht 

is zijn geurige keuken. 

(overleg 20 maart 2016) 

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

 

http://info.stiltij.nl/publiek/schrift/kwestie.pdf
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Op weg  

Inderdaad, de dharma is wonderlijk! 

Wat vast leek, blijkt veranderlijk. Wat massief 

leek, blijkt transparant. Wat zelf-gedaan leek, blijkt een groot samenspel 

van factoren. Wat gedoemd leek tot sterven, blijkt helemaal niet waar. 

Het schoorvoetend toelaten van de dharma – alsof ik een keus had! – 

voelde eerst nog als een doseerbaar gebaar. Maar krijgt de dharma-

wind eenmaal vat op dat kiertje tussen de deur, dan blijkt het flink te 

waaien. Zoals Hongzhi zegt: ‘Pas op voor de werkelijkheidsbries. Als hij in 

je ogen waait, krijg je hem er nooit meer uit!’ 

Toch sta ik nu met mijn mond vol tanden, want wat ik ook doe -

lofprijzen, mijn vreugde uitdrukken, inzicht weergeven - ik heb nog iets 

anders ontdekt en dat is hoe lastig het is om werkelijk niets te ontlenen, 

niets aan ‘mezelf’ toe te schrijven, niet trots te zijn, geen onderscheid te 

maken of te vergelijken, niet te denken in winst of verlies. Het is een 

diepgewortelde misvatting over de werkelijkheid; een misvatting die 

voortdurend doet vergeten dat er niets is dat een onveranderlijk zelf 

bezit. Wie zou er dan trots kunnen zijn en waarop dan wel? 

Gelukkig kan deze mist wel optrekken, getuige het langer en normaler 

worden van glimpen van helderheid. Of moet ik zeggen: relatieve 

helderheid? Een beetje nuchterheid en bescheidenheid helpt je om niet 

te snel weer vast te komen zitten in denkbeelden. 

Bescheidenheid, tja… ik ben geen kenner, zacht uitgedrukt. Maar het 

onderricht helpt me flink op weg. Onderlinge afhankelijkheid, 

vergankelijkheid, geen blijvend zelf: het stilaan gaan doorgronden en 

ervaren daarvan dunt me uit. En het risico van weer opblazen wordt 

bestreden door het blijven wegschenken van alle heilzame effecten 

van de beoefening. 

Steeds is ie daar weer: dat vonkje van plezier, wanneer iets op zijn plaats 

valt, wanneer er een compliment komt, wanneer ik me vrij waan. 

Verraderlijk, want is vreugde niet juist de bedoeling? Moet dat vuurtje 

niet lekker opgestookt? Nou… eerst die veren maar eens uit je kont. 

Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j - d i n g e n 

door Bi rgitta Putters 

Kri jgskunst intensief  

Reserveer zaterdag 9 april voor 

een krijgskunst intensief-training 

in Hasselt, van 10 tot 16 uur. 

 

Meditatie verdiepings-

weekend  

13 t/m 15 mei gaat de deur 

weer open voor een meditatie 

verdiepingsweekend, van 

vrijdag 19:00 uur tot zondag 

16:00 uur. 

Sti lt i jdharma  

• Video lezing boekhandel 

Dominicanen 24 jan. 2016:  

http://dharma.stiltij.nl/

meditatie/lezing-boekhandel-

dominicanen-24-jan-2016/ 

• Video krijgskunst-intensief,  

13 febr. 2016:  

http://dharma.stiltij.nl/video/

krijgskunst-intensief-13-febr-2016

-praktijk/ 

• Podcast dharmapraat  

van 10 maart 2016:  

http://dharma.stiltij.nl/

podcast/16-03-10-neem-

wijsheid-mee-naar-de-wereld/ 

LET OP: geen training!  

Maandag 28 maart is het Pasen 

en zal de gymzaal gesloten zijn. 

Geen training dus!  

Levensklooster  

Het Levensklooster heeft een 

Facebook-pagina waar 

geregeld korte berichtjes 

geplaatst worden: 

https://www.facebook.com/

levensklooster 

http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/krijgskunst-intensief
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/verdiepingsweekend-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/verdiepingsweekend-meditatie
http://dharma.stiltij.nl/meditatie/lezing-boekhandel-dominicanen-24-jan-2016/
http://dharma.stiltij.nl/meditatie/lezing-boekhandel-dominicanen-24-jan-2016/
http://dharma.stiltij.nl/meditatie/lezing-boekhandel-dominicanen-24-jan-2016/
http://dharma.stiltij.nl/video/krijgskunst-intensief-13-febr-2016-praktijk/
http://dharma.stiltij.nl/video/krijgskunst-intensief-13-febr-2016-praktijk/
http://dharma.stiltij.nl/video/krijgskunst-intensief-13-febr-2016-praktijk/
http://dharma.stiltij.nl/podcast/16-03-10-neem-wijsheid-mee-naar-de-wereld/
http://dharma.stiltij.nl/podcast/16-03-10-neem-wijsheid-mee-naar-de-wereld/
http://dharma.stiltij.nl/podcast/16-03-10-neem-wijsheid-mee-naar-de-wereld/
http://www.levensklooster.nl
https://www.facebook.com/levensklooster
https://www.facebook.com/levensklooster
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Impressies retraite voorjaar 2016 

De halfjaarlijkse oefenperiode van 10 weken is  

zoals gebruikelijk begonnen met een retraite,  

van 14-18 maart. Hier enkele impressies. 

HIER de volledige impressies  

met alle teksten en foto's 

REMY: Door het uitdiepen van de werking van 

vertrouwen heb ik ervaren hoe vanzelfsprekend 

alles door het ik wordt vastgezet. 

YVONNE: Vertrouwen voelt noodzakelijk.  

Zonder vertrouwen kom ik gaan stap verder: als ik 

me open voel, geloof ik in mijn potentieel, als ik me 

gesloten voel, is er totaal geen geloof. 

LAURA: Via het lichaam (dharma's) kan ik 

wijsheid en liefde (Dharma) leren kennen.  

Wauw, wat een ontdekking! 

ROELAND: Ik blijf levend dood als ik vanuit een bewust 

ongeloof deze kans laat liggen om dan vervolgens, dit 

geschenk onbenut, weer te sterven. Dat nooit. 

MICHEL: Waarheid die je bij de lurven pakt. Die liefde uitdeelt 

met vaste hand aan hen die willen horen. Opnieuw leren 

luisteren, zitten, lopen. Leren geloven dat je kan geloven. 

LANDAU: Ik geloof dat het mogelijk is om de oude aanpak  

- dingen van buitenaf benaderen - definitief te vervangen 

door rechtop gaan staan in de beleving. 

http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/oefenperiode
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/
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Dit is aikido 

Kisshomaru Ueshiba 

€ 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisshomaru Ueshiba, de zoon 

van Morihei Ueshiba (1883-

1969), geeft in dit boek een 

nauwkeurige beschrijving over 

de oorsprong, ontwikkeling en 

beoefening van aikido. 

Geïllustreerd met foto's, 

gedichten en uitspraken van de 

grondlegger zelf, vormt dit boek 

een bron van informatie en 

inspiratie voor diegenen die 

meer willen weten over deze 

eigentijdse krijgskunst.  

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  

 

Op weg naar huis 
door Remy Schelling 

Onlangs kwam ik het woord theïsme tegen in een boek dat ging 

over mystiek. De betekenis en uitleg van dit woord legde een 

interessante geconditioneerdheid bloot. Volgens de ‘van Dale’ 

betekent theïsme: 'geloof aan een in de wereld werkende en als 

schepper boven de mens staande, zelfbewuste, persoonlijke, 

levende God.'  

De omschrijving in het boek maakte duidelijk dat theïsme leidt tot 

een dualistische wereldbeschouwing en een diepe kloof schept 

tussen God en de wereld. Hoe concreter het zicht hierop werd, hoe 

meer ik zag welke beelden ik onbewust in stand houd.  

Spiritualiteit en mystiek leert ons juist zien dat haar oorsprong en 

bestaansrecht aanwezig is in het verlangen naar het oplossen van 

deze afscheiding. Het herinnerd worden aan het perspectief van 

eenheidsbesef en het oefenen om dit vervolgens te belichamen, 

dwingt me om het beeld van een God buiten mezelf los te laten. 

 

Op de mat 
door Nikkie Martens 

Aan de rand van de mat ben ik aan het aftasten hoe ik in dienst van 

helderheid, oprechtheid, vrijheid en kracht een stap in het onbekende 

(vooruit) kan zetten. Ieder commando van Ad, dat voorspelt dat dit 

moeite zal opleveren, overspoelt mijn beleving met excuses: momentje 

Ad, wat bedoel je precies? Mag ik me even voorbereiden? Hoeveel en 

wat voor moeite/pijn gaat me dit dan kosten?  

Ik voel me letterlijk vastgenageld aan 

deze vierkante meter. Mijn benen 

zetten geen stap vooruit.  

Maar hé! Is deze neurose van 

verwarring, druktemakerij en 

twijfel, die ik nu zo hardnekkig 

ontken en stellig op de toekomst 

projecteer, niet juist de reden 

waarvoor die stap gezet moet 

worden?  

Dit geval hier klopt nu al van geen kanten.  

Ik hoef niet te zoeken naar een goede reden om te bewegen.  

Dat bepaal ik helemaal niet. Ik heb geen keuze, en dat is de keuze:  

ik moet…! 

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

Mini-interview met Laura Haast 
door Maurice Schelling 

Wat betekent waarheid voor jou? 

Dat is wel een moeilijke vraag hé, haha.  

In eerste instantie ga ik naar mijn gevoel. 

Het moet zuiver zijn.  

Dat zijn natuurlijk abstracte begrippen.  

Het is niet in woorden te vangen en daar 

zit de moeilijkheid. Als kind was ik volstrekt 

verdwaasd dat volwassenen niet zagen 

dat het om liefde ging.  

Dat is nu een herinnering, maar ik weet dat het er is. Het is niet zozeer de 

vraag of het er is, het is meer hoe ik daar blijvend uit kan putten.   

Hoe zoek je waarheid op? 

Dat weet ik niet. Wat ik nu probeer is mezelf steeds meer los te laten en 

dan komt er een punt van definitief insteken. Dat je er voor kiest om er 

met je intentie steeds bij te blijven. Ik richt me op wat klopt en wat niet 

klopt en op het herkennen van momenten als mijn kleine ik in het spel is. 

Hoe weet je wanneer het klopt of niet?  

Dat kun je voelen, maar je kunt natuurlijk verblind zijn. Als je blind bent, 

ben je blind. En daarvoor heb ik ook Ad nodig; die geeft je gewoon een 

mep op je kop ;-) Het is een geleidelijke ontdekkingstocht.  

Wat betekent een leraar voor jou? 

Een leraar is voor mij heel belangrijk. Zoals Ad zegt: ‘Je kunt jezelf niet uit 

het moeras trekken.’ Soms ben ik trots op mezelf dat ik iets heb bereikt 

en dan ziet Ad daar weer een ik uit ontstaan. Je ziet je eigen blindheid 

niet. En ik heb een leraar nodig om te verduidelijken wat waarheid is. 

Wat inspireert je om de weg te bewandelen. 

Dat ik weet dat waarheid bestaat. En dat het anders volstrekt zinloos is. 

Dat is een grote pijn die ik heb. Dit is ook een grote drijfveer om te blijven 

onderzoeken.  

 

WAARHEID 

 

O levende waarheid 

die behoedt en bemoedigt 

hart van mijn bestaan 

jij opent de weg 

jij schenkt perpectief 

jij maakt me ontvankelijk 

 

dat ik je nooit vergeet! 

(nieuw lied ontstaan tijdens de afgelopen retraite) 

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 ~ april 

Mung 
'Zandbuiging', 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 Krijgskunst 

intensief  
     10-16 uur 

10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 Meditatie 

intensief  
07-15 uur 

25 26 27 28 29 30  

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/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/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

