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I NH O U D   

 

 

 

door Ad van Dun 

Voeling krijgen 

Er is geen schoonheid in winnen.1 

Het verwarde ik-brein bevat een hoop onzinnige drukte van beelden  

en emoties. Investeren in die drukte leidt tot een verkrampte, verwarde 

staat van zijn - de koorts van egoïsme - waar rijpheid en gevoeligheid 

ver te zoeken zijn. Alles wat er dan dagelijks plaatsvindt is verkleurd door 

belangen, vervormd door de selectieve fixatie op zelfbehoud. 

Oefenen is op de eerste plaats dit niet langer willen. En dus blijf je je niet 

langer zo onnodig vastzetten, maar leer je goed kijken, jezelf vertrouwen 

en misverstanden rechtzetten. Dan ontdek je vanzelf hoe het leven 

wérkelijk in elkaar zit. Je gaat de wetmatigheden zien, in plaats van de 

weerkaatsingen van je eigen willekeurige beelden en concepten. 

Het praktijkadvies luidt: blijf je niet steeds zo druk maken over jezelf. 

Dat wil zeggen: maak jezelf niet zo obsessief belangrijk, denk niet dat jij 

echt specialer bent dan anderen. Dit advies zou ertoe kunnen leiden 

dat jij je druk meent te moeten gaan maken over anderen. Maar dat is 

natuurlijk net zo nikszeggend en oppervlakkig als de oude houding: het 

zal je onrust niet stillen, het zal de oorzaak van je pijn niet wegnemen. 

Het onderricht bedoelt simpelweg te zeggen: als je wilt toekomen aan 

de volheid van leven waarin jijzelf en alle anderen op hun plaats vallen, 

dan moet je stoppen met op de verkeerde manier bezig te zijn. En het 

verkeerde zit hem in het vernauwen van de interesse en de aandacht 

tot een exclusieve ik-beleving. Daarmee sluit je jezelf af van het totale 

bestaan en maak je er iets kunstmatigs en steriels van - en dat is je pijn. 

Als wapen of instrument van die vernauwing, gebruiken we het denken. 

Conceptualisatie, berekening, herinnering en verwachting - ongemerkt 

boetseer je jezelf tot slachtoffer van je eigen maakbaarheid. En onze 

omgeving, vaak gevoed door net zo verblinde mensen, gooit daar nog 

vrolijk een schepje bovenop: 'Neem het ervan!' of 'Zorg dat je wint!' 

Maar gelukkig is niet iedereen zo vatbaar voor waan. Met een beetje 

wijsheid kunnen we ons wat ontspannener, nuchterder en directer gaan 

opstellen. Dat stelt je in staat om beter te voelen wat er écht gebeurt.  

Vooral in de volheid van meditatie is dit goed te ervaren: een waardige 

lichaamsbeleving, een oceanische adem, een vervuld hart.  

Dit levendig, wonderlijk aanwezig zijn, met een intuïtief besef van diepe 

samenhang en bedoeling, geeft vertrouwen. Het stelt je gerust en 

maakt je eerlijk en zuiver. Het verruimt en opent je. Uiteindelijk verdwijnt 

alle ik-obsessie in natuurlijk samenhangende werking, in een beleving 

waarin alle verschijnselen en wezens vanzelf zijn opgenomen. 

1. Citaat van Morihei Ueshiba (Saotome, Mitsugi: A Light on Transmission. Seattle 2015, p. 98) 

 

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

10% onderricht, 10% juiste 

faciliteiten en 80% eigen 

rijpheid (verlangen, inzet, 

eerlijkheid, moed etc.). 

Recept voor 

real isatie 

Orale wijsheid 

(via Kokyo Henkel) 

https://sczc-talks.proper.com/2015-04-22%20Kokyo%20-%20Middle%20Way,%20Pure%20Perception,%20Vajrayana.mp3
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Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j d i n g e n 

 

 

Let op: geen trainingen!  

Tijdens de zomerschool 

krijgskunst  - van 15 t/m 19 aug. - 

vervallen alle trainingen. Vanaf 

21 augustus wordt het reguliere 

programma weer hervat. 

De vreugde van je hart   

De vreugde van je hart herken je niet. 

Je voelt vreugde als je iets hebt bereikt, en je 

denkt dat je succes jou vreugde schenkt. Je probeert er het gat van 

gemis mee op te vullen. Je wilt de vulling langer laten bestaan, maar 

moet daarvoor op zoek naar meer succes. Hoe meer je hebt, hoe leger 

het voelt. Het is een verhaal van nooit genoeg, van grijpen en 

vasthouden.  

De waarheid is dat succes is als een lichte massage, en in de      

ontspanning vang je een glimp op van waar je hart toe in staat is.  

Je voelt vreugde als je een goede vriend ontmoet, en je denkt dat de 

vriendschap jou vreugde schenkt. Je probeert er het gat van 

eenzaamheid mee op te vullen. Je wilt de vulling langer laten bestaan, 

maar moet daarvoor op zoek naar meer gezelschap. Hoe meer je je 

omringt, hoe eenzamer het voelt. Het is een verhaal van lastig vallen, 

loze praat en tijdverdrijf.  

De waarheid is dat een goede vriend is als een spiegel, waardoor je 

even in staat wordt gesteld te ervaren welk vermogen tot liefde er huist 

in je hart. 

Je voelt vreugde als je een geweldige krachtsinspanning hebt 

geleverd, en je denkt dat je lichaam jou vreugde schenkt. Je probeert 

er het gat van vergankelijkheid mee op te vullen. Je wilt de vulling 

langer laten bestaan, maar verliest aldoor de verbinding met dat lijf. 

Hoe meer je eraan trekt en duwt, hoe meer je ervan lijkt te 

vervreemden. Het is een verhaal van misbruik, verwaarlozing en 

afwezigheid. 

De waarheid is dat de intensiteit van je lichaamsbeleving is als een 

droom, waarin je zintuigloos dichter bent bij de vrije en open 

waarneming van je hart. 

Je waardeert de vreugde niet, je ziet de bron van de vreugde niet. 

Wat je voelt ís niet vreugde, maar is nog veel fijner dan dat: het is je 

vermogen tot voeling hebben, je kwaliteit van aanwezig zijn.  

Dat te waarderen, daarop te koersen, zien dat je dit niet verfijnd 

genoeg kunt waarnemen, dat je nooit aan kwaliteit zult kunnen raken 

met het verstand: dat is zakken in hartsbewustzijn. Zie je eenmaal de 

onuitputtelijke bron, dan kun je ook stoppen met verzamelen en 

beginnen met geven. 

door Bi rgit ta Putters  

Zomerschool kr i jgskunst  

Aanmelden voor de krijgskunst 

zomerschool kan nog tot  

4 augustus. 

Impressies 

meditatieweekend  

Hier de verslagen van alle 

deelnemers en de foto’s  van het 

meditatieweekend in juli. 

Retraiteweek 

Van 19 t/m 23 september 

organiseert Stiltij weer  een 

retraiteweek. Aanvang 

maandag om 12.00 uur, einde 

vrijdag 12.00 uur. De kosten 

bedragen € 230,- incl. 

maaltijden en overnachtingen. 

Meer informatie of aanmelden: 

secretariaat@stiltij.nl  

Oefenperiode 

De halfjaarlijkse oefenperiode 

van tien weken (start 18 sept.)  

is een waardevolle 

verdiepingsgelegenheid voor 

beoefenaars. De oefenperiode 

vindt plaats in je eigen 

leefomgeving. Diverse 

oefenelementen worden 

aangereikt die je in deze 

training in bodhisattvaschap 

kunt benutten.  

 

http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/zomerschool-krijgskunst
http://www.stiltij.nl/krijgskunst/praktisch/activiteiten/zomerschool-krijgskunst
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/weekenden/
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/oefenperiode
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Op weg naar huis  ~  De eerste edele waarheid 
door Remy Schelling 

Het leek wel alsof deze eerste edele waarheid onder een vergrootglas kwam te liggen: door het 

verdiepingsweekend meditatie met ‘volheid’ als thema, kwam de dag erna lijden onverwacht en pijnlijk 

aan bod.  

Het werd ineens zo niet te ontkennen voelbaar, dat het steeds minder mogelijk voelt een sausje van 

positiviteit over het lijden heen te schenken. Hoewel ik liever insteek op iets gezelligers, voelt het belangrijk 

om dit definitief een plek te geven. 

Reflecterend op de vele ontmoetingen in mijn leven en alles wat voorbij blijft komen, kan ik niet anders 

dan de eerste edele waarheid van de Boeddha ‘leven is lijden’ beamen. De onrust, afkeer en verlangens 

die geen einde lijken te kennen, laten me raken aan een intens verdriet.  

Gemiddeld genomen dwaalt mijn geest ontelbare keren af. Het lijkt er ook op dat de pijnlijkheid van 

lijden, dit afdwalen ontelbare keren een halt toeroept: laat me dit goed zien. 

Publiciteit 

Om de activiteiten die Stiltij in het 

najaar organiseert kenbaar te 

maken worden op dit moment 

door deelnemers en vrijwilligers 

posters en flyers  in de regio 

verspreid.   

Er zijn al veel geschikte plekken 

ontdekt: van bieb of 

gezondheidscentrum tot diverse 

ontmoetingsplekken zoals 

gemeenschapshuizen en eetcafés. 

Weet jij nog een geschikte plek om 

publiciteitsmateriaal achter te 

laten, neem dan even contact op. 

Download flyer en poster. 

Introductiecursus 

Lezingen 

Open huis 

Voor meer informatie over de 

activiteiten:  

mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/lezing/16-07-04-flyer-lezingen.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/lezing/16-07-04-poster-lezingen.pdf
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
http://www.stiltij.nl/lezingen
http://www.stiltij.nl/open-huis
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Van leerling tot meester 

 Soko Morinaga  

€ 15,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de mat ~  door Nikkie Martens 

Op de mat leren we kennismaken met potentie. Je ontdekt aspecten als 

ruimte, eenvoud, volheid, directheid en gemeenschappelijkheid. 

Waardevol spul allemaal! Alleen niet bedoeld om aan vast te houden. 

Bewegen vanuit een ruimer perspectief werkt heilzaam. Dit haalt ons uit 

oude patronen en doet ons leren. Om oude patronen niet te vervangen 

door nieuwe is permanente toewijding belangrijk: liefde voor iets groters 

dan alleen voor onszelf. 

Tijdens de training onderzochten we onderricht uit India [zie ook blz. 1, 

slokje dharmasap]: realisatie hangt voor 80% van je eigen rijpheid af,  

10% van onderricht en 10% van gunstige faciliteiten, zoals methodiek.  

Wat direct opvalt is het hoge percentage dat van jezelf afhangt: zonder 

een grote mate van inzet, motivatie, eerlijkheid en moed gebeurt er 

nagenoeg niets. Eigen inzet blijkt de motor van verwerkelijking! 

Bovendien ben je al snel geneigd om te denken dat jij de 80% bent,  

en dat die 20% buiten jezelf te vinden zijn. Maar dat blijkt anders.  

Alleen door de wereldse condities en het onderricht als delen van jezelf 

te erkennen kun je er ook een juist gebruik van maken. Door deze 

verbinding en de identificatie met die twee aspecten van ons bestaan, 

kan de integratie plaatsvinden: je zuiver potentieel groeit langzaam naar 

30, 40, 50% … en zorgt er uiteindelijk voor dat de 80% ik helemaal oplost.  

Schildering van Hakuin (1686-1768); tekst is vertaling van de kalligrafie.  

Een prachtige autobiografie 

van zenmeester Soko  

Morinaga (1925-1995).  

In drie gedeeltes maak je 

kennis met zijn leven van 

voor het klooster, zijn leven 

in het klooster als zenleerling 

en in het laatste deel met 

wat hij geleerd heeft en de 

toepassing ervan in de  

dagelijkse praktijk. 

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 augustus. 

Mini-interview met Ed Hopman 

door Maurice Schelling 

Hoe ga je om met het lijden van de wereld? 

Ik zie dat ik in mijn geschiedenis de neiging had 

misstanden te lijf te gaan vanuit de romantiek 

van de wereldverbeteraar. Ik kan mijn hele leven 

wel actievoeren en demonsteren en vooral 

menen de wijsheid in pacht te hebben, maar dat 

is dus niet zo. Wat ik leer op het spirituele vlak is 

om eerst mijn eigen tuintje te wieden. Bij het 

zorgen voor de kinderen leer ik daadwerkelijk 

wat dat betekent: niet lastigvallen met goede bedoelingen of met 

aannames dat ik het allemaal wel weet. Nu in deze fase past 

bescheidenheid. 

Wat is bescheidenheid? 

Het is inzien wat dat echt betekent ‘je eigen tuintje wieden’. Ik heb de 

taak om mezelf te leren kennen. Bescheidenheid is ook het wonder 

toelaten. Als ik kijk naar mijn rol als vader onderschrijf ik dat vaderschap 

een grote koan is. Daar is heel veel spoeling in geweest. Er is een verschil 

tussen zorg dragen voor de kinderen of op het hellend vlak gaan staan 

van opvoeden, wat vaak moraal is en waarbij je voorbij gaat aan een 

belangrijke boeddhistische boodschap namelijk dat iedereen een 

boeddhanatuur heeft.  

Waar ben jij nu bij gebaat? 

Ik heb veel baat gehad bij het geduld van de mensen om me heen.  

Ik voel nu heel duidelijk dat de poort ook dicht kan blijven en ikzelf een 

vraag moet formuleren als ik voor het luikje van die kloosterpoort sta en 

naar binnen wil. Het hele oefenen betekent voor mij mijn zelfstandigheid 

dragen. Zonder door te schieten naar strengheid, naar vorm. Een einde 

maken aan afleiding, en de praktische verslaving een halt toeroepen.    

Publicatie nieuw artikel Ad van Dun 

Op Stiltijdharma is  

een nieuw artikel  

van Ad van Dun 

verschenen:  

‘Tot beleving komen’.  

Hiernaast het model 

('oefentrechter') dat 

Ad gebruikt om de 

twee polen en de 

drie lichamen met 

elkaar te verbinden.  

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
https://www.facebook.com/Stiltij
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2016/16-06-28-tot-beleving-komen.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2016/16-06-28-tot-beleving-komen.pdf
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AGENDA ~ augustus 

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 
'Niets bijzonders’, door Maurice Schelling 

[HIER de JAARKALENDER van 2016] 

- 6 - 

ma di wo do vr za zo 

1Kennismaking 

   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  9  10 11 12 13 14 

15 Krijgskunst 

zomerschool 

16 Krijgskunst 

zomerschool 

17 Krijgskunst 

zomerschool 

18 Krijgskunst 

zomerschool 

19 Krijgskunst 

zomerschool 

20 21 

22 23 24 25 26 27 28 Meditatie 

intensief  
07-15 uur 

29 30 31     

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

