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

Wat ons enkel kan helpen 

of schaden op het  

moment van sterven,  

is het goede of het 

kwade dat zich bevindt  

in onze geestesstroom. 

Juist sterven 

Shantideva (tr. Padmakara 

Translation Group): The way of the 

bodhisattva. Boston 2008, p. 330 

door Ad van Dun 

Zuigen of zoeken 

Als je de cyclische geest [van blindheid] gebruikt, 

zul je de boeddha-oceaan niet kunnen betreden.1 

Al naar gelang de rijpheid van onze hartegeest, staan we zuigend of 

zoekend in het leven. Onze innerlijke rijpheid valt niet te meten aan 

gedachten, woorden of daden - enkel aan de oprechtheid van onze 

intentie, de helderheid en diepte van ons motief.  

Hoe intiemer de bedoeling daarvan in ons resoneert, hoe eerlijker we 

ons oriënteren en hoe betrouwbaarder onze dagelijkse weg verloopt. 

Met een zuigende houding haal je de schoonheid uit het leven, de 

goedheid, de samenhang en ruimte. Alles wordt gereduceerd naar de 

nauwe, ruwe, fragiele proporties van een door verwarring ondermijnd  

ik-bestaan. Wij mensen zijn ontworpen als een expressie-instrument, 

maar op deze manier wordt zelfs de mooiste muziek gesmoord. 

Ons subtiele zuigen is als een omgekeerde kreet, een vorm van hijgen: 

ongemak, een permanent in nood verkerend behoeftig zijn.  

Maar omdat je bedreven bent in zuigen en je je langdurig gevoegd 

hebt naar die bestaanshouding, weet je dat men armoedig of rijk kan 

zuigen, opgewekt of bedrukt, miskend of gevierd, twijfelend of vol trots. 

Je beseft: op deze manier heb ik leren leven met zuigen; ongemerkt ben 

ik ervan overtuigd geraakt dat we als mens nu eenmaal behoeftig zijn 

en dat egoïsme normaal is. Sterker nog: hoe meer ik het zuigen ben 

gaan waarderen, hoe beter ik het weet te camoufleren. 

Oprecht zoeken is de moeilijkst te camoufleren vorm van zuigen, want 

zoeken op zich geeft al aan dat ons zuigvermogen tekortschiet; onze 

ongestilde hartsverlangens zijn het bewijs van een onaffe identiteit. 

En oprechtheid maakt het nog een slag moeilijker; niet alleen omdat het 

contrasteert met camouflage, maar vooral omdat het je doet voelen 

dat zuigen eigenlijk onwaardig is - en dus per saldo niet de bedoeling. 

We kunnen gerust zijn.  

Na de nodige pogingen onze oprechte 

zoekwens te camoufleren - door het 

wezenlijk spiritueel karakter ervan te 

bedekken met therapeutische of 

persoonlijke doelen - geef je ruimte aan 

de ernst van oprecht zoeken.  

Van zuigen verslik je je; van oprecht zoeken ga je zingen. 

1. Citaat uit de Soetra van Volmaakte Verlichting (Muller, Charles A.: The Sutra of Perfect Enlightenment; 

Korean Buddhism's Guide to Meditation. Albany 1999, p. 134-135) 
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Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j d i n g e n 

 

Lezingen innerlijke kracht 

In september wordt er door 

Stiltij een drietal lezingen 

georganiseerd met als thema 

innerlijke kracht: op 3 sept. in 

de bieb van Maastricht, op 6 

sept. bij Ontmoet Anna te 

Meersen en op 11 sept.  

in het klooster te Wittem. 

Let op: geen training! 

In verband met de retraite zal 

de krijgskunsttraining op 

woensdag 21 september 

vervallen. De andere trainingen 

die week gaan gewoon door. 

Het Levensklooster    

Hoe is Het Levensklooster bedoeld?  

Het is fijn om dit steeds opnieuw onder 

woorden te brengen. Ik merk dat mijn omgeving makkelijk aanhaakt 

op het proces om Het Levensklooster te realiseren, en zelf praat ik daar 

ook snel en veel over.  

Maar het voelt tegelijkertijd als een gemiste kans wanneer we niet over 

de bedoeling spreken en Het Levensklooster net zo goed de naam van 

een restaurant zou kunnen zijn dat we proberen van de grond te 

krijgen, of van een wellness-oord. Of alleen maar een plek waar we 

lekker willen wonen.  

De initiatiefnemers van Het Levensklooster delen met elkaar de liefde 

voor waarheid, wat betekent dat zij kwaliteit van leven of geluk in het 

dagelijks leven nastreven en elkaar daarbij steunen.  

Zij onderzoeken hoe innerlijke rust, waardigheid, oprechtheid, kracht, 

levendigheid, etc., op een duurzame manier gerealiseerd kan worden. 

Deze ervaring en toewijding willen zij ook inzetten waar het maar nodig 

is - van geestelijke nood tot heel praktische hulp. 

Het samen leven en samen oefenen bevordert de toewijding aan 

waarheid en geeft een grotere slagkracht om helpend aanwezig te 

zijn. Dit vraagt niet om grootse projecten: deze leefwijze is gebaat bij 

eenvoud. De steun die we van de omgeving krijgen, weerspiegelt de 

mate waarin de toegevoegde waarde van dit initiatief duidelijk is,  

en dus het bestaansrecht ervan. 

De Boeddha trok met talloze volgelingen door het land en kreeg van 

heersers of landeigenaren plekken toegewezen om hutjes te maken 

om de regentijd te kunnen doorbrengen. Als hij weer verder trok, 

bleven vele volgelingen  

op zo'n plek bijeen.  

Zo werden steeds nieuwe 

sangha's gevormd.  

De omgeving voorzag hen van 

voedsel. Wie niet zelf zijn wereldse leven wilde opgeven, was wel vaak 

bereid de beoefenaars te ondersteunen. De aanwezigheid van de 

sangha inspireerde, stemde tot nadenken, en de beoefenaars hielpen 

de dorpelingen in hun geestelijke en sociale behoeften.[1] 

Het is nu een andere tijd, er zijn andere omstandigheden, maar het 

verlangen naar innerlijke vrede en volheid van leven is nog even 

actueel als in Boeddha's tijd. Wij hebben ons voorgenomen ons aan de 

realisatie hiervan te wijden en mensen in de gelegenheid te stellen 

hetzelfde te doen. Zo zie ik Het Levensklooster ontstaan. 

[1] Zie voor een levendige beschrijving hiervan het boek ‘In de voetsporen van de 

Boeddha’ van Thich Nhat Hanh. Altamira, 2013. 

Zie de website van Het Levensklooster voor meer informatie over dit project: 

www.hetlevensklooster.nl 

door Bi rgit ta Putters  

Retraiteweek en oefenperiode 

Voor de najaarsretraite en 

oefenperiode kun je je tot  

9 september opgeven via de  

website of het secretariaat 

Kopij Stiltijding 

De volgende Stiltijding verschijnt 

in oktober. Als deelnemer ben 

je van harte uitgenodigd om 

jouw expressie als kopij op te 

sturen: een gedicht, illustratie of 

tekst. Maak kenbaar hoe de 

weg of het onderricht voor jou 

voelt, wat je aan het leren bent 

of wat je herkent. Bijdragen als 

platte tekst, in maximaal 1 A4, 

graag voor 3 september aan 

birgitta@stiltij.nl. 

Nieuwsbrief-archief 

http://www.stiltij.nl/lezingen
http://www.levensklooster.nl/
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/oefenperiode
mailto:secretariaat@stiltij.nl
mailto:birgitta@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/weblog/publiciteit/nieuwsbrief
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Op weg naar huis  ~  Adem zonder ik 
door Remy Schelling 

Afgelopen zomerschool krijgskunst deden we een langdurige  

adem-oefening. Het was de bedoeling om het leven te laten 

klinken. Geen eigen inbreng en voorkeur voor toon of duur,  

gewoon zitten met hoorbare adem.  

Zelf meende ik dat het zo goed was en besefte niet dat het vooral 

nog steeds ikzelf was die klonk. Met behulp van Ad’s aanwijzingen 

ontstond er in eerste instantie onbegrip waarbij ik me afvroeg  

wat hij nou bedoelde. Het gaat toch goed, ik klink toch!  

Wat kan ik nu anders doen?  

Op zijn terugkerende vraag, het leven te laten klinken en al mijn 

gewoontes en verdedigingsmechanismen achter me te laten, 

ontstond langzamerhand het besef dat er hier inderdaad niet  

alleen maar het leven zelf klonk.  

Ik begon mijn angst te zien voor de explosie van emoties die ik 

voelbaar controleerde. Pas toen ik de remmen van het ik helemaal 

losliet, ontstond er de ruimte waarin plaats kon vinden wat 

gebeuren moest. Hoe wonderbaarlijk! 

Zomerschool krijgskunst   

 

Nieuw artikel  

‘De bedoeling’ heet het 

nieuwe artikel dat Ad heeft 

uitgebracht, en op Stiltijdharma 

gepubliceerd is. 

Een heldere 

beschrijving over 

hoe je de drie 

aspecten van het 

bestaan - lichaam, 

adem en geest - 

kunt vestigen 

tijdens je 

meditatie  

kun je 

terugvinden 

in het artikel. 

 Ik voel dat hier iets wezenlijks wordt gezegd; het zegt 

iets over mij. En ik kan hier niet te snel aan voorbij 

gaan als een weetje. De interesse groeit naar waar 

dit vandaan komt.   

 De aard van kleine-ik erkennen in zijn beperkte 

mogelijkheden en dit vanuit grote-ik liefdevol 

behandelen, brengt een harmonie teweeg die 

vruchtbaarder voelt dan strijden op de verkeerde 

manier.  

 De notie die ik heb van mijn potentieel voelt wel 

waardevol maar niet echt rijk, zolang het niet 

concreet toegepast kan worden.   
HIER  al le foto’s en verslagen  

Op Stiltijdharma staan alle 

video’s, teksten, audio’s en 

publicaties van Stiltij. 

http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2016/16-08-03-de-bedoeling.pdf
http://info.stiltij.nl/vervolg/krijgskunst/impressies/verdieping/
http://stiltijdharma.nl/
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Bodhidharma  

De oorsprong van Zen 

€ 13,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het boeddhisme al 

eeuwenlang in China beoefend 

werd, was de benadering van 

Bodhidharma uniek. In plaats 

van de lange weg van zuivering 

door middel van offers, 

oefeningen en het reciteren 

van teksten, toonde hij de snelle 

weg van het plotselinge inzicht. 

 

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  

 

Onderonsje met Boeddha  

Grote meester, zou u... 

Sorry, maar zou jij jezelf ook zo noemen? Laten we normaal doen, 

vriendelijk. 

Goede vriend, je hebt flink wat stof doen opwaaien met je onderricht. 

Gechargeerd: je valt de mensen behoorlijk lastig ;-) 

Ja, dat realiseer ik me maar al te goed. Heb dan ook flink geaarzeld 

of ik dit wel moest doen. Maar met wat hulp van hogerhand - met 

dank aan mijn goede vriend Brahma - heb ik de stoute schoenen 

toch maar aangetrokken. 

Die boodschap - het lijden van karmische conditionering begrijpen en 

dit oplossen via waarheidsonderzoek - waarom is die zo interessant of 

belangrijk? 

Je noemt het woord 'lijden' zelf al. Me lijkt dat niemand zit te wachten 

op verdriet, angst, ongelukkig zijn - een uitzichtloos bestaan. Dat is 

wat mij in elk geval heeft doen zoeken. 

Is waarheid dan in staat om deze wereld te verbeteren? 

Jazeker, maar daarvoor moeten we wel leren begrijpen wat 

waarheid concreet betekent. Met oefenen leer je innerlijke kwaliteit 

kennen. Je ontdekt de volheid, de bedoeling van het leven.  

Alle verdere zoeken wordt hiermee overbodig; je verwacht dus ook 

niets speciaals meer van de wereld of van anderen. 

Maar wat bezielt je dan nog om in deze wereld te opereren? 

Ja, op het moment dat waarheid in me daagde, heb ik dit ook 

serieus overwogen: andere mensen gaan dit niet meteen herkennen 

of waarderen; zelfs hun eigen lijden ontgaat hen. 

En ik wil natuurlijk niemand iets opdringen. Maar voor degenen die 

oprecht zoeken naar geluk kan ik misschien een steun zijn. 

Af en toe op vakantie, even ontspannen, is dat geen idee? 

Jazeker, dagelijks - ik doe niks anders. Trouwens, wist je dat het woord 

'vakantie' te maken heeft met 'leegte' (vacant)?  

Mijn vakantietip: neem zoveel mogelijk spullen mee naar je favoriete 

oefenplek, dan hoef je des te minder mee terug te nemen... 

100 Stiltij nieuwsbrieven 

Op 24 maart 2008 verscheen Stiltij- nieuwsbrief nr. 1,  

destijds geheel in het teken van Stiltij als voortzetting 

van Zen centrum Prajna. Nu, acht jaar later, zijn er 100 

nieuwsbrieven verschenen en vervult dit orgaan 

maandelijks zijn kleurrijke functie. 

HIER vind je het complete nieuwsbrief-archief. 

http://www.limboeddha.nl/winkel/product-categorie/boeken/
mailto:remy@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/2011/042.pdf
http://www.stiltij.nl/weblog/publiciteit/nieuwsbrief
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/001.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 september. 

Open huis: zaterdag 17 september 

Op zaterdag 17 september houdt Stiltij open huis.  

Een fijne gelegenheid natuurlijk voor belangstellenden die met Stiltij 

willen kennismaken, maar ook voor de deelnemers en hun aanhang 

een geschikt moment om elkaar te ontmoeten. 

Tijdens het open huis is er een programma waarmee het aanbod 

van Stiltij (de drie disciplines meditatie, expressie en krijgskunst) wordt 

getoond en toegelicht. 

Bezoekers kunnen deelnemen aan het programma.  

Dit geeft vaak aanleiding tot levendige gespreksstof tussen de 

verschillende onderdelen. Zo wordt het open huis een informatieve 

en aangename kennismakingsgelegenheid.  

Wie wil, kan na het open huis om kwart voor zes aanschuiven voor 

soep met broodjes. Laat de kok (via het secretariaat) weten dat je 

komt, dan zetten we er een bord voor jou bij! 

Op de mat ~  door Nikkie Martens 

Een krijger staat bekend om zijn grootmoedige houding. Dit bepaalt of 

de strijd leidt tot overwinning. Concreet vertaald naar krijgskunst (aikido): 

zelfoverwinning. De aspecten ‘groot’ en ‘moedig’ doen ons snel denken 

aan: ‘je mannetje staan’ en ‘je niet laten kennen’. Maar de wezenlijke 

beleving van grootmoedigheid is op die manier niet aan ons besteed. 

Tijdens een training kwam dit thema uitvoerig aan bod.  

Kenmerkend was dat grootmoedigheid veel meer een verzorgend en 

schenkend vermogen in zich draagt. Je kunt grootmoedig aanwezig zijn 

door je intentie van harmoniseren 

centraal te stellen en hierin te leunen.  

Wat je dan tegenkomt wordt vanzelf 

opgenomen in een gunnende 

aanwezigheid: ‘jouw’ harmoniserende 

intentie als geschenk. 

Dit valt niet mee. Een portie vertrouwen in het leven is noodzakelijk om 

grootmoedigheid te leren kennen. Het vraagt nog een sterker ‘recept’ 

om het te kunnen belichamen. Hier komen we in de buurt van liefde. 

Een grootmoedige krijger zal voor zelfoverwinning dus op zijn minst 

moeten weten hoe hij een aanval moet liefhebben… 

Voor een wat uitgebreidere kennismaking met het onderricht van Stiltij 

kun je vanaf 1 oktober deelnemen aan een introductiecursus 

‘zelfonderzoek en meditatie’.   

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
https://www.facebook.com/Stiltij
http://www.stiltij.nl/open-huis
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
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AGENDA ~ september 

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 
'Hou je gemak’, door Maurice Schelling 

[HIER de JAARKALENDER van 2016] 
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ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 Lezing bieb      

   Maastricht 
     14.00 -15.30 uur  

4 Kennismaking  

    meditatie 
    10.00 -12 .00 uur 

5 Kennismaking 

   krijgskunst  
    19:30 -21:30 uur 

6 Lezing  

   Ontmoet Anna 
    19.30 -21.00 uur 

7 8 9 10 11 Lezing klooster    

      Wittem 
       10.30 -12.00 uur 

12  13 14  15  16  17 Open huis 

       13.00 -17.00 uur 
18 Start 

      oefenperiode 
        10 weken 

19 Retraite       

      week 
20 Retraite       

      week 
21 Retraite       

      week 
22 Retraite       

      week 
23 Retraite       

      week 
24 Retraite       

      week 
25 Meditatie 

intensief  
7.00 -15 .00 uur 

26 27 28 29 30   

http://info.stiltij.nl/publiek/jaarkalender-website-2016.pdf
http://www.stiltij.nl/lezingen
http://www.stiltij.nl/lezingen
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/lezingen
http://www.stiltij.nl/lezingen
http://www.stiltij.nl/lezingen
http://www.stiltij.nl/lezingen
http://www.stiltij.nl/open-huis
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
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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

