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Authenticiteit 

Ieder mens moet eerst met zichzelf aan de slag gaan 

en eraan werken zich te verbeteren.1 

Als we worden uitgenodigd tot overgave, in de volle toewijding van 

lichaam, adem en geest, zoeken we al snel houvast in 'zelfstandigheid', 

bang om onszelf te verliezen. Ineens gaan we ons opvallend stevig 

beroepen op echtheid, authenticiteit, 'jezelf zijn'. Waarom toch? 

Ons geconceptualiseerde ik kan vanwege zijn geconstrueerde aard 

helemaal niet weten wat echtheid is. Alleen in beleving zélf zijn wij puur 

en authentiek genoeg om elk moment de directheid van hartelijkheid, 

helderheid, vrijheid te belichamen. De rest is beeldvorming, maaksel, 

transformatie: karmisch geconditioneerde functionaliteit.  

De grote, oude vraag is dan natuurlijk: 'Hoe vind ik volheid van leven?'  

Onderzoek eens hoe je jezelf ziet: als gemeenschappelijk met anderen, 

of als iets speciaals, iets aparts? Voel je je verbonden of voel je je 

geïsoleerd? Is dit bestaan een context of een vacuüm? Zijn anderen 

wezenlijk anders, of zijn we wezenlijk eenzelfde soort 'substantie'? 

Met andere woorden: delen we eenzelfde werkelijkheid, of heeft ieder 

zijn eigen waarheid? Bezitten we allemaal eenzelfde adem-vitaliteit en 

delen we allemaal in eenzelfde besef van menselijkheid en waardigheid 

(ook al lijken we dit niet altijd in praktijk te brengen), of pruttelt ieder van 

ons domweg zijn of haar eigen potje levenskwaliteit? 

Als jouw intuïtieve wijsheid je zegt: dualisme moet overwonnen worden, 

omdat eenheid de diepere waarheid is en het specifieke gefaciliteerd 

wordt door het universele, waarom ga je je dan - alvorens je te verliezen 

in je vele, kleine anekdotes en kapsones - niet eerst eens eenvoudig 

oriënteren en gedragen naar die ene, grote waarheid?  

Vertaal het naar de vraag: wil en durf en kan ik in de onvoorwaardelijke 

vrijheid van zazen de dingen loslaten, om volle bak levensecht te zijn? 

Wie rijp genoeg is weet dat er, vergeleken met onze innerlijke echtheid, 

weinig authentieks is aan ons particuliere en ons publieke personage.  

Alle ik-drukte is per saldo lijden: het pijnlijk 

teken van geknutsel en strategie, kleinheid en 

belangenspel, behoeftigheid en onrust.  

Maar zeg eens: als je in je authenticiteit voelt 

dat jouw leven inderdaad gekunsteld draait, 

waar vind je dan een begin van echtheid?  

Wat is de ingang naar onze ware aard? 

1. Ueshiba, Morihei: The heart of aikido. Tokyo 2010, p. 95 

door Ad van Dun 

Laat lied worden 

wat de dood 

kan missen. 

Soeverein 

Gerrit Achterberg:  

Verzamelde gedichten.  

Amsterdam 1963, p. 162 
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Huishoudel i jke mededel ingen 

T i jd i n g e n 

 

Meditatie verdiepings-

weekend  

Je kunt je nog tot 30 juni 

aanmelden voor het meditatie 

weekend van 8 -10 juli.  

LET OP: geen training!  

In verband met het 

meditatieweekend komt de 

krijgskunsttraining van vrijdag  

8 juli te vervallen. 

Publiciteit  

De promotie van het open huis 

en de lezingencyclus in 

september (zie pag. 4 in deze 

nieuwsbrief) gaat binnenkort 

van start. Wil je meehelpen met 

het verspreiden van flyers en 

posters, houd dan alvast wat 

ruimte in je agenda vanaf half 

juli. Nadere informatie volgt. 

Tijdig aanmelden 

Geef je tijdig op voor de 

verdiepingsgelegenheden in 

verband met de diverse 

organisatorische aspecten.  

Eerste stapjes  

Het doel is waarheid en de weg ernaartoe is 

gebaseerd op eerlijkheid.1 

Hoewel hij geplaagd wordt door een overactief brein en soms wel twee 

hoofden lijkt mee te torsen, kun je de stukken onderricht bijna op hun 

plek horen vallen in momenten dat de verdediging gaten vertoont. 

Logica, ondermijning, selectief hergebruik van zinnen, onzinnige 

associaties en verwarrende emoties – ze kunnen niet voorkomen dat  

de geestgrond bevochtigd raakt met dharmadauw.  

Niet dat het er makkelijker van wordt. Als het maar even kan, komt brein 

weer met de zeis om elk kiempje dat boven het maaiveld uitsteekt de 

kop af te hakken. En dat begint behoorlijk pijn te doen, van binnen.  

‘Ik word er niet gelukkiger van,’ zei hij in een commentaar op zijn haat-

liefde-verhouding met de weg. ‘Ik besef nu dat alles wat ik ook maar 

doe, niet zal brengen wat ik eigenlijk verlang. Terwijl ik al die dingen  

toch niet wil opgeven.’  

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: uiteindelijk wil je weten wie je 

bent, al het feesten en somberen ten spijt. In alles zoek je jezelf, haast 

onwillekeurig. Verzet tegen de bewustwording die gaande is, is 

gedoemd te mislukken – het hele verhaal gaat alleen wat langer duren. 

Op intellectueel niveau niet te vatten, vormt deze levenswerking en elke 

beschrijving ervan een bron van frustratie voor de processor, die steeds 

meer kunstgrepen moet uithalen om zich de baas te blijven voelen.  

Het hart maakt zich intussen aldoor kenbaar, maar wordt niet gezien.  

Deze weg ben ik ook gegaan en ik besef nu goed hoe pijnlijk het is. 

Gelukkig kunnen we dankzij de Boeddha kennis nemen van de 

mogelijkheid om lijden achter ons te laten. Ook al wil je het als tiener  

die al met één been in de beloftevolle wereld staat liever nog even 

uitstellen. 

1 Jetsun Khandro Rinpoche 

door Bi rgitta Putters  

http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/verdiepingsweekend-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/verdiepingsweekend-meditatie
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Op weg naar huis  ~  Boeddhisme en rel igie 
door Remy Schelling 

Wat zeg je als je de vraag krijgt: wat is boeddhisme eigenlijk? Is het een filosofie of een religie?  

Voor mezelf voelt het vooral als een manier van leven met wijsheid en liefde als basis.  

Afhankelijk van de context waarin deze vraag wordt gesteld is het altijd even zoeken naar een  

antwoord dat voor mijn gevoel recht doet aan wat het eigenlijk is.  

Onlangs kwam ik een hele mooie uitleg tegen over het woord 'religie' in 

het Japans. Hier bestaat 'religie' uit twee karakters, namelijk: 

'belangrijkste' (of 'oorspronkelijk') en 'leer'. Zo bezien staat religie aan de 

oorsprong van wat we leven noemen. En van alle soorten 'leren' zou je 

kunnen stellen dat religie de belangrijkste of meest fundamentele is. 

Het voelt verrijkend dat een vreemde taal het begrip van je eigen taal zo verdiepen kan. Boeddhisme 

voortaan een religie noemen voelt na deze vernieuwende omschrijving niet meer zo vreemd.  

宗 教 

Zomerschool krijgskunst 

Stiltij  organiseert voor de tweede keer een vijfdaagse  zomerschool 

krijgskunst in de dojo te Hasselt. De week begint maandag 15 augustus 

om 12.00 uur en eindigt vrijdag 19 augustus om 12.00 uur. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

 ‘s ochtends van 5.00 - 7.00 uur  

meditatie, gevolgd door een ontbijt. 

 van 9.00 -12.00 uur en van 14.00 - 7.00 uur  

misogi (adem- / energiewerk) en krijgskunst,  

met tussendoor de lunch 

 's avonds is er na het warm eten ruimte voor  

expressie en overleg 

 op donderdagavond wordt er een maaltijd  

bij brasserie de Bourgondiër genuttigd 

Om alvast in de sfeer te komen, hier wat impressies van het afgelopen 

krijgskunst weekend van 11 en 12 juni. 

HIER 

alle impressies 

van de deelnemers 

(verslagen en foto's) 

Deelname is open 

voor iedereen. 

http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/zomerschool-krijgskunst
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/zomerschool-krijgskunst
http://info.stiltij.nl/vervolg/krijgskunst/impressies/verdieping/
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De Soetra van Hui-neng 

Wong Mou-lam  

€ 15,00 (hardcover) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hui-neng (681-713), de zesde 

Patriarch van Zen in China, 

wordt vaak beschouwd als de 

geestelijk vader van de 

zentraditie. Men zegt dat hij als 

arme ongeletterde houthakker 

de verlichting bereikte toen hij 

iemand de Diamant Soetra 

hoorde opzeggen.  

Dit boek beschrijft het leven 

van deze centrale figuur uit de 

geschiedenis van het 

zenboeddhisme en bevat 

enkele van de meest 

diepzinnige passages uit de 

zenliteratuur.        

 

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  

 

Activiteiten najaar 

LEZINGEN: Ad zal in september een drietal lezingen geven, elk op een 

andere locatie. 

Het thema zal zijn 'Innerlijke kracht', in drie aspecten toegelicht:  

 Jezelf zijn: 3 september, 14:00 uur, Centre Ceramique, Maastricht 

 Alles gebeurt nu: 6 september, 19:30 uur, Ontmoet Anna, Meerssen 

 Een rijker bestaan: 11 september, 10:30 uur, klooster Wittem 

De lezingen vormen een ingang naar een dieper bevragen van jezelf 

en een zicht krijgen op antwoorden vanuit een betrouwbaar terrein. 

Uiteraard zal ook het boek van Ad, 'Thema's ter verwerkelijking' bij de 

lezingen verkrijgbaar zijn. Op deze webpagina vind je meer informatie 

over de lezingen. 

OPEN HUIS: Stiltij houdt open huis na afloop van de lezingenreeks: 

 17 september 13:00 - 17:00: Stiltij open huis 

INTRODUCTIECURSUS: In oktober staat er een introductiecursus 

meditatie van vijf zaterdagen op het programma.  

Deze cursus geeft je alle ruimte om je te oriënteren op zelfonderzoek 

en op het aanbod van Stiltij.  

 Start introductiecursus: 1 oktober van 10:00 - 12:00 uur 

Mezelf zijn 
door Bram Juffermans 

Deze afbeelding is het 

resultaat van de 

uitnodiging uitdrukking te 

geven aan mijn 

kwaliteiten.  

Zo dient het als 

spiegelbeeld voor wie  

ik werkelijker ben in 

vergelijking tot een 

gebrekkig en negatief 

zelfbeeld waarvan ik me 

maar met moeite kan 

ontworstelen. 

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/weblog/2016/16-06-16-lezingen-aankondiging.htm
http://www.stiltij.nl/open-huis-welkom
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus/
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus/
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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 juli. 

Studiestoel  ~  door Roeland Gordijn 

In het verlangen om het 

oefenen op een natuurlijke 

manier in mijn dagelijks leven 

op te nemen, drong na de 

laatste Wake tot mij door dat ik 

mijzelf veel beter zou kunnen 

faciliteren en enthousiasmeren 

wat betreft studie van het 

onderricht. Een zitplek had ik, maar ik miste een fijne studieplek in huis! 

Bij de kringloop kocht ik een fijne stoel. Deze is omgedoopt tot 

studiestoel en tevens  uitgebreid met plek voor tablet, koptelefoon, 

schrijfgerei, een boekenkastje met relevante boeken en Manjushri die 

met zijn vlammend zwaard toeziet dat (in elk geval niet in deze stoel) 

door mij gedroomd wordt. 

Nu, een half jaar later,  blijkt zo een relatief simpele ingreep een 

heilzaam effect te hebben. De stoel helpt mij onthaasten en zegt 

stilzwijgend: 'Wat ben je allemaal aan het doen, is dat wel nodig nu... 

wellicht kun je beter even komen zitten.' 

Hij en mijn innerlijk verlangen naar waarheid communiceren met 

elkaar, mij voorbij. Hij laat mij stilstaan en ik ga zitten. Het onderricht 

verbindt mij en laat mij zwijgen. En vaak eindig ik dan op mijn kussen. 

Op de mat ~  door Nikkie Martens 

Opdracht: 

In dienst van wijsheid/liefde/kracht 

beloof ik te overwinnen 

in mezelf en om mij heen 

elke vorm van hebzucht/afkeer/gemis 

Sinds kort starten we de training met het reciteren van bovenstaand lied. 

De bedoeling is om deze opdracht en het kernachtig verlangen van 

ieder mens om in vrijheid en harmonie te leven bij elkaar te brengen.  

Werken in dienst van iets vraagt om helderheid over deze bron. 

Overwinnen vereist een bewuste en krachtige houding.  

Bij verwaarlozing van dit motief raakt de kern van aikido al snel verloren. 

De krijger heeft dus één opdracht waar hij zich aan committeert.  

Het reciteren van dit lied maakt voelbaar dat ‘de opdracht’ zich reeds 

bevindt in de intentie van de krijger. Deze integratie van opdracht en 

krijger opent zijn potentieel. Zo wordt bewegen vanuit wijsheid en liefde 

één betrouwbare kracht.  

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
https://www.facebook.com/Stiltij
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Mini-interview met Bram Juffermans 

door Maurice Schelling 

Waarom kies je om te wonen in de context van een klooster? 

Om zoveel mogelijk toe te komen aan het oefenen. Ik denk dat de 

setting idealer is, kernachtiger, minder afleiding. Het oefenen is voor mij 

het allerbelangrijkste en vormt de basis voor al mijn activiteiten. Het gaat 

om de houding waarmee ik alles doe. Dit geldt voor het opvoeden van 

Ilya [zoontje], mijn werk, hoe ik mijn potje kook en de afwas doe. 

Wat zoek je dan? 

Ik zie hoe nauw alles luistert en hoeveel ruimte ik mezelf heb gegund 

voor mijmeringen. Ik merk dat als ik me nauwgezetter richt op wat 

gedaan moet worden, er een andere dynamiek en focus ontstaat.  

Ik zie hoe de kwaliteit van leven afhangt van hòe ik de dingen doe.  

Hoe stel je innerlijkheid centraal? 

Wat mij daar heel goed bij helpt is het zicht op de tweepoligheid van mijn bestaan: kleine en grote ik.  

Het is mij duidelijk dat kleine ik niet wenselijk is. Tegelijkertijd  neemt het besef van wat grote ik is toe.  

Dat de grote ik de pool is van het innerlijke, is een ontdekkingstocht. Ik kom er steeds meer achter dat er 

niets interessanter is dan dat.  

Waar kun je op vertrouwen? 

Dat het leven zijn werk doet. Je kunt nóg zo graag iets willen, maar soms word je gedwongen tot een 

zijweggetje, en dat heb je dan maar te belopen. De diepte van oefening bepaalt eigenlijk de interesse 

voor de overige dingen. Ik zie hoe goedkoop en kinderachtig mijn afwegingen en reacties in wezen vaak 

zijn. Het voelt als opgroeien en eindelijk volwassen worden.  

In de vorige 

nieuwsbrief heb je 

kunnen lezen over 

de ontwikkelingen 

van onze nieuwe 

website. Zoals 

beloofd, hier een 

eerste impressie 

van de sfeer en 

indeling.  

Op dit moment 

wordt er flink 

gewerkt aan  

het verder 

optimaliseren van 

de site en het 

vullen van de 

pagina’s. 

Impress ie  webs i te  

http://www.levensklooster.nl/
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AGENDA ~ juli 

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. 

Mung 
'Drakenoceaan’, door Maurice Schelling 

[HIER de JAARKALENDER van 2016] 
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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      LET OP: 

 geen krijgskunst! 
9 Verdieping 

meditatie 
Vr. 19 - zo. 16 uur 

10 Verdieping 

meditatie 
Vr. 19 - zo. 16 uur 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23                                               24 

25 26 27 28 29 30 31Meditatie 

intensief  
07-15 uur 

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

