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door Ad van Dun 

Krachtige hulp 
Leerlingen dwalen als zij denken dat waarheid 

een pad is dat door iemand anders onderricht wordt.1 

Kalyanamitra (letterlijk: een goedheidsvriend) is in het onderricht van de 
Boeddha de aanduiding voor een leraar. Iemand die ons steunt en 
inspireert, geldt als goed gezelschap - vergelijkbaar met liefdevolle 
ouders, maar dan op een dieper identiteitsniveau en in een niet-
wereldse context. Hoe groter de nood, hoe waardevoller de hulp,  
maar ook: hoe bekwamer de hulp. Voor akkefietjes kun je overal 
terecht, maar hoe vind je authenticiteit, waarheidsliefde, vervulling? 

De wijsheidstradities geven op die vraag een tweeledig antwoord: 
'Zowel in het onderricht, als in jezelf.' Uiteindelijk zijn beide volkomen 
identiek: er is geen verschil tussen de intrinsieke wijsheid in ons eigen hart 
en die in het hart van leraren.2 Daarom spreekt men van 'onpersoonlijke 

waarheid,' 'onvoorwaardelijkheid,' 
tijdloosheid.' Onder de zwevende bodem 
van ons egoïsme ligt op de werkelijke 
bodem van ons bestaan een schat aan 
hartskwaliteit op ons te wachten.  
Zelfonderzoek en toetsing  maken de 
aantrekkelijkheid daarvan voelbaar. 

Beoefening van de weg heeft dus twee basiskenmerken, twee vormen 
van jezelf openen: je openen voor je eigen hart (via meditatie), en je 
openen voor het hart van leraren (via studie en overleg).  
Het verloop van jouw bewustwording wordt mede bepaald door het 
perspectief en de context van de oefentraditie waarin je je herkent. 
In ons geval is dit het (zen)boeddhisme. Herkennen van dat perspectief 
en/of kiezen daarvoor is niet zomaar een toevallige of vrijblijvende 
keuze: je committeren aan een concrete weg en methode is 
noodzakelijk voor het aangaan en oplossen van je eigen kleinheid. 

We verbinden ons met een specifieke traditie en een concrete 
oefenplek en leraar om onszelf op die manier praktisch en grondig in 
ons totale functioneren te kunnen (laten) toetsen.  
Je kunt jezelf immers van alles wijsmaken - dat is juist een kernfacet van 
egoïsme: voorkeur, ontkenning, zelfmeelij, arrogantie, fixatie etc.  
Toetsing door betrouwbaar gezelschap geeft je dagelijks de 
gelegenheid je hiervan bewust te worden. Naarmate we ons bewust 
worden van allerlei onwenselijks in onszelf, gaan we verlangen naar 
verandering. Dit ene verlangen opent de poort naar bevrijding. 

1. Zenmeester Dongshan (Powell, William F.: The record of Tung-shan. Honolulu 1986, p. 67) 
2. Zie ook het artikel 'Goed gezelschap', van 26 augustus 2012  
3. Rumi (C. Barks: The essential Rumi. New Jersey 1997, p. 16) 

 

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

Een driejarig kind kan 
deze eenvoudige 

waarheid begrijpen, 
maar een tachtigjarige 
grijsaard zelfs kan hem 
niet in praktijk brengen. 

Belichaming 

Zenmeester Daolin [741-824], ook 
bekend als meester Vogelnest 

(Hakeda, Yoshito S.: The Awakening 
of Faith. New York 2005, p. 22) 

De Vriend betreedt mijn 

lichaam, op zoek naar 

het centrum. 

Hij vindt het niet, trekt 

zijn zwaard, slaat in alle 

richtingen. 3 
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Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j d i n g e n 



Gewijzigd programma ! 

In verband met de komende 
veranderingen binnen Stiltij 
vervallen vanaf oktober de 
kennismakingsgelegenheden 
en alle verdiepingstrainingen 
van dit jaar. Vanaf 31 okt. t/m  
3 dec. zijn er géén trainingen 
i.v.m. afwezigheid van Ad.  
Per 4 dec. wordt er  weer een 
programma aangeboden. 

Zomerschool 2017 

In het trainingsprogramma voor 
2017 die alle deelnemers per 
post toegestuurd hebben 
gekregen stond de zomer-
school nog onder voorbehoud  
gepland van 31 juli t/m 4 
augustus. Let op: de definitieve 
planning is nu vastgelegd van 7 
t/m 11 augustus. 

Het hart dat spreekt  ~  column 
Vanwaar al die presentatie en onechtheid? 
Waarom neem je genoegen met oppervlakkige 

geruststelling en beschaafde uitwisseling? Wat is dat voor gebrek aan 
interesse? Het is een ziekte waarmee we elkaar besmetten. Dit sociale 
contract dat overal weer wordt gesloten heet dan beschaving, cultuur 
of respect. Of humor. Beschikbaar voor ieder om te verbloemen hoe 
onvermogend we zijn tot echt contact. 

Taal is expressie. Het komt van het hart. Het hart wordt gewaar, 
gewaarzijn beweegt adem, adem vormt klank, klank vormt woorden, 
woorden krijgen betekenis. Woorden kunnen betekenis overdragen, 
welke moet worden ontvangen en dan weer kan resoneren in het hart. 
Het is een oerproces en er komt in essentie geen zintuig aan te pas.  
Het is niet plaatsgebonden, en niet persoonlijk. Komt het spontaan en 
stroomt het gevoel er helemaal in mee, dan is het een waar geschenk. 

Beschaving of cultuur kent formules. Het lijkt op taal, maar het komt niet 
uit dezelfde diepte. Wie er vaardig mee is, weet haast niet beter of dat is 
zijn expressie. Alle bedoelde hartelijkheid verzuipt in het moeras van 
platitudes, uit je mond vallend voor je er erg in hebt, in de haast om je 
gezicht te redden. Of je valt stil en geeft niet thuis, laat de ander 
dobberen in zijn eigen platitudes of ontdekt achteraf dat er iets 
wezenlijks werd gevraagd. 

Je kunt ook stil gaan staan om voeling te houden met wat er gebeurt.  
Je kunt de ruimte nemen om na te voelen wat er aan de orde is.  
De hiërarchie honoreren van de centrale kracht, en de perifere 
verschijnselen waar je mee te maken hebt. De wetmatigheid ervaren 
dat we één veld zijn. Luisteren in plaats van praten. Luisteren, niet naar 
woorden of naar anderen, maar naar binnen zakkend luisteren naar het 
geheel. Je kunt veel dieper tappen. 

door Bi rgitta Putters 

Donaties 

Op de website van 
Stiltijdharma is het 
vanaf nu mogelijk 
om  donaties via 
Ideal te doen. 

Impressie open huis 

 Hier enkele foto's van het open huis   
van zaterdag 17 september: 
kennismaken, uitwisseling, overleg. 
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Bernie Glassman &  
Rick Fields 

 Aanwijzingen voor de kok 

€ 14,50 

 

 

 

 

 

 

 

In aanwijzingen voor de kok put 
Bernie Glassman uit de leer van 
zenmeester Dogen, de stichter 
van de Japanse Soto-
zentraditie, om over zijn eigen 
ervaringen als hedendaags abt
-ondernemer te vertellen. Dit 
boek is een kennismaking met 
Glassmans visie en werk. Het is 
de vrucht van zijn jarenlange 
boeddhistische beoefening en 
sociaal engagement.  

 
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  



Uitnodiging deelnemersbijeenkomst   
Hallo deelnemer, actief of passief, dichtbij of ver weg, intens of 
licht betrokken... hoe je ook deelneemt, je ziet het belang van 
spiritualiteit voor je dagelijkse bestaanskwaliteit.  

Ook besef je de waarde van een plek waar je terecht kunt voor 
toepasbare, tijdloze wijsheid; en van betrouwbare mensen die 
zich wijden aan het ontsluiten en beoefenen van wijsheid. 
Daarom ben je deelnemer en ondersteun je met je deelname 
het bestaan van deze wijsheidsplek die Stiltij heet. 

Stiltij is echter geen vaststaand gegeven. We staan op een punt 
dat het nodig voelt om keuzes te maken over het voortbestaan 
van Stiltij en te kijken wat dit van ons vraagt, of anders gezegd: 
wat het ons waard is.  

Het Levensklooster krijgt als project ook een andere wending, 
met een lichtere en kernachtiger invulling. Beide gaan over de 
toekomst van de wijsheidsplek en dat is een zaak van alle 
deelnemers. Je bent dan ook van harte welkom op de 
deelnemersbijeenkomst van zondag 2 oktober om deze 
toekomst mee te verhelderen en te bevragen. We beginnen om 
10 uur en om 12 uur is er koffie en thee met iets lekkers. 

Op de mat  ~  De ander 
door Maurice Schellling 
Hoe voel je eigenlijk hoe een ander wordt bewogen?  
Tijdens de training merkte ik dat ik weinig connectie kon maken met de 
ander; er is altijd een subtiel waarnemen van de ander en ik.  

Handpalmen tegen elkaar.  
Je voelt de palm van de ander, 
je voelt de warmte van de 
ander, je voelt de tinteling en er 
ontstaat beweging. Beweging 
wekt voor mij snel een gevoel 
van komen en gaan.  

Het vrij blijven van processing en meting vraagt duidelijkheid over wat 
voelen eigenlijk is.  

Ik merkte dat de uitnodiging om te voelen hoe de ander wordt 
bewogen eigenlijk het voelen is van mezelf, en geen bij elkaar 
geschraapte interesse voor de ander. Zo leer ik neutraler waarnemen. 
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Profijt van onderricht 

Qua intentie ('de boodschap'): 

 Duurzaam (tijdloos; ongeconditioneerd) 

 Universeel (niet superieur; wetmatig) 

 Eenvoudig (geen capsones; geen charisma) 

 Vervuld (compleet: verticaal en horizontaal) 

Qua expressie ('de boodschapper'): 

 Betrouwbaar (goedheid) - als beoefenaar 

 Vrij (autonoom en verbonden) - als mens 

 Efficiënt (vriendelijk en streng) - als persoon 

 Behulpzaam (opbouwend, bevrijdend) - als 
functionaris 

Terugblik lezingen september 

 

De drie lezingen in september over innerlijke kracht 
vonden veel herkenning bij de toehoorders. Elke lezing 
had een eigen ingang naar het thema.  

In de lezing over 'jezelf zijn' werd verhelderd wat dat 
eigenlijk is: jezelf zijn. We ontlenen een valse identiteit aan 
een veelheid van uiterlijke factoren. Als we deze doorzien 
en loslaten, kunnen we zakken in leven zelf en hoeven 
we niets meer te maken. In plaats daarvan kunnen we 
ons laten bewegen.  

De tweede lezing vertrok vanuit het gegeven 'alles 
gebeurt nu'. Het dualisme dat je in het bestaan ervaart 
geeft een ander perspectief op lijden. Die visie toelaten 
en vervolgens werk maken van het oplossen van lijden 
blijkt geen vanzelfsprekendheid. Belangrijk is dat dit 'werk 
maken' geen proceskarakter heeft, maar dat je steeds 
de volheid van het eindperspectief momentaan 
belichaamt.  

De laatste lezing ging over 'een rijker bestaan'. Eigenlijk 
blijkt dit het meest natuurlijke en normale bestaan te zijn, 
maar veel completer dan we gewend zijn in ons huidige 
functioneren.  

Veel stof voor levendige interactie, en napraten bij de 
thee. Het boek van Ad 'Thema's ter verwerkelijking' werd 
aangereikt als verdiepend materiaal na deze 
kennismaking.  

 Hier een video van de derde lezing die 
op Stiltijdharma is verschenen. 
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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 oktober. 

Mini-interview met Birgitta Putters 

door Maurice Schelling 

Wat is de expressie van  jouw leven? 

Het eerste wat bij me opkomt is: ik woon, 
ik werk en ik zorg. Een wenselijk antwoord 
is natuurlijk dat ik oefen. Maar de weg 
nodigt uit om het geheel te integreren 
en te beseffen dat er geen gescheiden 
dingen bestaan. Dat is op dit moment 
mijn voornaamste expressie. 

Hoe zorg je voor de continuïteit in alle 
dingen die de aandacht vragen? 

Dan kom ik uit bij het oefenen. Vertrouwen op het leven. Voelen dat je 
bewogen wordt en dat je krijgt aangereikt wat je op dat moment 
nodig hebt. De continuïteit zit in het in voeling blijven met wat er aan 
de orde is en nuchter kijken waar je mee te maken hebt.  

Hoe ben jij vertrouwd geraakt met deze werking? 

Ermee vertrouwd raken gebeurt eigenlijk op het kussen in meditatie. 
Door naar binnen te keren; alles los te laten en te voelen wat leven is. 
Er zijn twee kanten:  het herkennen van wetmatigheden in je dagelijkse 
bezigheden;  dat schenkt vertrouwen. En in meditatie dat gevoel 
helemaal toelaten. Het is wennen dat ik (kleine ik) daar niet echt 
opereer maar dat er al een kracht werkzaam is. 

Het voelt alsof hier een duidelijke intentie achter zit. Hoe werkt intentie 
voor jou? 

Intentie is eigenlijk het enige belangrijke. Hoe het werkt  is dat je afleert 
je af te meten aan effecten die je meekrijgt en enkel verblijft in de 
intentie van oprechtheid. Intentie heeft niets anders nodig. Het verwijst 
naar de zuiverheid van het hart.  

Wat heeft jou geholpen om je intentie te verlevendigen? 

Het aangaan, me laten confronteren vooral in de persoonlijke 
gesprekken met Ad. Dat is wat me dieper heeft doen zakken en voelen 
dat ik uit een andere vaatje moet tappen. En dat vaatje zou je intentie 
kunnen noemen. 

PELGRIM  

Het was de drek van zelfmeelij  
die mij mijn schoeisel deed wisselen  
om de tempel van liefde te mogen betreden. 

      Gedel 
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AGENDA ~ oktober 

Mung 
'Tijdloos oefenen’, door Maurice Schelling 

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

     1 2  Deelnemers- 
bijeenkomst  
10.00 -12.00 uur 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 Krijgskunst 
intensief vervalt 

16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 Meditatie 
intensief  
7.00 - 15 .00 uur 

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. 

Van 31 oktober t/m 3 december zijn 
er geen trainingen i.v.m. afwezigheid 

van Ad.   
Per 4 december worden er weer 

trainingen opgestart; waarover later 
meer informatie. 


