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Hart en huid 

Juist op het moment dat jouw ik zo groot wordt 

als de Sumeru-berg, ontwaakt de verlichtingsintentie.1 

Voor het bewandelen van de weg, voor bodhisattvaschap dus, hebben 

we twee dingen nodig: je moet ernaar verlangen, en je moet weten 

hoe realisatie daarvan bedoeld is.  

Het eerste vereist besef van karma, het tweede besef van dharma. 

Karma is veranderen: de wet van oorzaak en gevolg zien werken, in 

jezelf en om je heen. Alle condities wisselen voortdurend, niets staat 

vast. Maar ook: niets heeft een doel op zich, want alle dingen 

beïnvloeden elkaar onderling. Waar blijf je zelf nog, met zo'n bestaan? 

Het antwoord is te vinden in het besef van dharma, de intrinsieke 

werkelijkheid die we zijn, temidden van alle fragiele veranderen.  

Constant vindt er waarheidswerking plaats in ons hart: wijsheidsbesef, 

gemoedsrust, verbondenheid. Die innerlijke kwaliteiten wordt niet 

veroorzaakt door externe condities, maar zij maken deel uit van het 

innerlijk potentieel dat in ieder van ons permanent beschikbaar is en 

waar wij in ons dagelijks leven voortdurend gebruik van maken. 

Van oorsprong zijn wij mensen hartelijke wezens, stabiele krachtvelden 

die zich gedragen weten door een diep vertrouwd zijn met deze intuïtief 

voelbare, intieme en onloochenbare waarheid: de wereld biedt geen 

houvast, zelfs niet ons in eigen lichaam dat na enkele jaren weer sterft. 

Wie alle bij elkaar gesprokkelde illusies en beeldvorming over het leven 

loslaat en de ik-constructie doorziet als een verstokte conceptualisatie, 

krijgt meteen heel veel ruimte voor directe beleving van de aanwezige 

werkelijkheid en voor een zuiver, moedig, niet ingevuld waarnemen. 

In meditatie neem je eerlijk waar hoe het leven werkt: zonder voorkeur 

of houvast, simpelweg als directe beleving van pure, spontane kracht. 

Je voelt zo, hoeveel dieper innerlijke werking gaat dan uiterlijk houvast. 

Het hart komt tot leven en je huid 

opent zich: poreus zijn - je niet sluiten 

of verharden - is heel normaal, en 

bevrijdend zelfs. Waar je je ooit een 

object waande, verloren in de wereld, 

voel je nu hoe je verbonden bent met 

alle ademende wezens. Je raakt aan 

de kern van een wonderlijk ongrijpbaar, diep transformerend beleven.  

Het is een groot geschenk, je hierin thuis te voelen. 

1. Lamotte, Etienne: The teaching of Vimalakirti. Oxford 1976, p. 178 

 

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

Toewijding aan oefenen 

wordt ontwikkeld via 

verlangen, zoals iemand 

die zit opgesloten in een 

brandend huis verlangt 

naar koel water. 

Verlangen 

Bendall, Cecil and Rouse, W. H. D.: 

Shiksa Samuccaya (by Shantideva); 

a compendium of Buddhist Doctrine. 

Delhi 1990, p. 119 

door Ad van Dun 
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Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j d i n g e n 

 

Geen trainingen 

In verband met afwezigheid 

van Ad zijn er van 1 november 

t/m 3 december geen 

trainingen. Vanaf 4 dec. wordt 

er  weer een programma 

aangeboden dat binnenkort 

bekend gemaakt wordt. 

Ontmoeting 

In november  is er elke zondag 

van 11.00 -12.00 uur 

gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en uit te wisselen 

over de transitie van Stiltij.    

Verder kun je ook in november 

dagelijks om 17.45 uur bij de 

warme maaltijd aanschuiven,  

behalve van 7 t/m 13 nov., dan 

is de keuken gesloten. 

De kosten zijn € 3,50 per 

maaltijd, gezamenlijk afwassen 

daarna is gratis. 

Bodhisattva gezocht   

Loslaten, zeker. Je verantwoordelijkheden 

kennen, ook. Dus ga ik wel naar de lange 

training op de laatste zondag van de maand, maar niet voordat ik  

nog een briefje met instructies voor de kinderen op tafel heb gelegd.  

Ter herinnering natuurlijk, want de dag ervoor heb ik ook al met ze 

doorgenomen wat de bedoeling is voor die dag. Toch nog even bellen 

om twaalf uur, maar niemand neemt op, dus laat ik het echt maar los. 

In het trainingsoverleg hebben we het over 

de éne realiteit. Als je deze helemaal 

vertrouwt, dat wil zeggen: vertrouwt dat 

de realiteit alles dekt en voorziet, dan is 

er geen aanleiding meer om je af te 

splitsen en je op te houden in je 

‘eigen’ realiteit. Zoef! Dat schuift, 

en wel naar de goede kant. Zo ís 

het natuurlijk. Ik zit in mijn eigen nisjes 

omdat ik voorbehoud heb naar de 

realiteit, alsof ik het zelf beter kan. 

Alsof realiteit op mijn goedkeuring 

zit te wachten! Oh wat fijn, dit 

ontspant totaal. Onmiddellijk is er 

weer verbinding met alles en kaatsen 

woorden niet meer weg. 

Als ik thuiskom, loop ik meteen tegen van 

alles aan wat niet de bedoeling was; de 

kinderen hebben maar wat gedaan 

(en nagelaten). Dat herinnert mij 

eraan dat we ook nog over 

‘pamperen’ spraken vandaag.  

Je laten aanleunen dat je gepamperd wordt door je omstandigheden, 

daar word je niet wakker van. Dat geldt dus ook naar mijn kinderen toe: 

als ik ze blijf pamperen ben ik een hindernis voor hun ontwaken. Dus dit 

gaat een stevig gesprekje worden. Zo, wat een grote mond krijg ik 

meteen terug. En wham! Hoezo ene realiteit? Ik zit vast in die van mij. Ik 

ben niet alleen kwaad om het gemanipuleer, en het gebrek aan sorry, 

maar vooral om hoe ik dit zelf heb laten ontstaan. 

Een flink eind wandelen om mijn stevigheid te hervinden. De tranen 

springen in mijn ogen als ik de adem vrij laat zoals we die ochtend 

deden. De vrouw die ik wel eens wat geef zit langs de weg en wenkt me, 

maar ik kan het niet. Ik zwaai en roep: ‘een andere keer!’. Ik verbijt nog 

meer tranen en weet dat ik hoognodig bodhisattva-kwaliteit moet 

waarmaken. 

door Bi rgit ta Putters  

Nieuwsbrief december 

Nieuwsbrief nummer 103  zal 

later dan normaal verschijnen, 

namelijk begin december. 

Kok gezocht 

De warme maaltijden in 

Moorveld worden momenteel 

door 5 deelnemers verzorgd.  

We zijn op zoek naar iemand 

die ook nog een dag wil 

koken.  

Een mooie gelegenheid om je 

te oefenen in dienstbaarheid 

en beschikbaarheid.  

Meer info via het secretariaat. 

mailto:secretariaat@stiltij.nl
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St i l te  

  

Een briesje 

In de  stilte van de wind 

De rimpeling 

Van water 

Een blaadje 

Bewoog 

Geluid 

Van een kind 

De vluchtige  

geur van linde 

Twinkeling 

In mijn oog 

Wat Is 

Dat mij bewoog 

Peter Tillmans 

Impressie deelnemersbijeenkomst   

Op 2 oktober hebben de deelnemers van Stiltij opnieuw 

onderzocht wat de bedoeling van een levensklooster is.  

De aanleiding hiervoor was tweeledig: 

 een wending in de zoektocht naar een vestigingsplek om te 

oefenen, wonen en werken. Het lopende traject met een 

woningstichting kwam op een dood spoor door een interne 

beleidswijziging binnen die organisatie; 

 de constatering dat beoefenaars beter bediend en 

geactiveerd kunnen worden door een gereduceerd en 

gerichter aanbod. 

Zo overwogen voelt het levensklooster nu vooral bruikbaar als 

een metafoor voor de wereld: de ruimste leer- en werkplek.  

Zo is spiritualiteit ook bedoeld: het omvat het totale bestaan.  

Binnen dit levensklooster zijn wijzelf een netwerk van knoop-

punten die creative kracht belichamen en die de weg ook 

beschikbaar maken voor anderen. 

De bedoeling is om de huidige plek in Moorveld te gaan verlaten 

en oefengelegenheid te faciliteren op ambulante plekken, los 

van de woonfunctie. Het trainingsmodel wordt  bodhisattva-

training. Bodhisattvatraining bestaat uit de drie componenten 

hartswerk, energiewerk en lichaamswerk. 

Dit vervangt de huidige drie disciplines van meditatie, expressie 

en krijgskunst. 

De overgang naar het nieuwe programma en naar de nieuwe 

plekken vertrekt vanuit een bezinningsperiode waarin Ad in de 

maand november met retraite zal zijn.  

In december is er een aangepast programma dat nog in 

Moorveld draait; vanaf januari gaat het nieuwe programma in. 

Heb je of weet je een zolder/schuur/zaaltje beschikbaar in 

Maastricht of omgeving, waar gratis of tegen een kleine 

vergoeding getraind kan worden? Dan horen wij graag van je! 

 

 Hier een video samenvatting  van de bijeenkomst, die ook op Stiltijdharma is verschenen 

http://stiltijdharma.nl/meditatie/netwerk-van-bodhisattvas/
http://stiltijdharma.nl/
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Vimalakirti Soetra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neus 

voor 

boeken  

 

Onderonsje met Boeddha  

Goede vriend, ik voel me regelmatig eenzaam. 

Nou, jij bent niet de enige die de pijn ondervindt van vervreemding.  

Lost dat niet al een flink deel van je eenzaamheid op, dit besef dat 

iedereen hiervan last heeft? 

Nee, dat besef maakt me haast nog eenzamer; gezelschap maakt 

eenzaamheid des te voelbaarder, lijkt het wel. 

Er zijn twee soorten eenzaamheid: de uiterlijke en de innerlijke.  

De eerste is een sociale conditionering die optreedt omdat de tweede 

niet is opgelost. De tweede is een veel diepere, existentiële pijn, de 

vervreemding van het leven; deze diepste eenzaamheid wordt slechts 

opgelost dankzij het herstel van verbinding met het leven. Stervelingen 

worden verkeerd geboren, verblind door valse vooruitzichten.  

Oefenen is opnieuw geboren worden - maar dan voorgoed ;-),  

Zo'n innerlijke onderneming lijkt me moeilijk te realiseren, zonder 

gezelschap? 

Voel jij je nu eenzaam? 

Nee, maar dat is toch dankzij jou? Als jij, vriend, niet zulk prettig 

gezelschap was, zou ik me al snel eenzaam voelen. 

Wat maakt deze ontmoeting zo prettig? Is dat niet de hartelijkheid, de 

directe en volle kloppendheid van beleving? Met andere woorden:  

is het niet jouw geest die volledig gewekt wordt en vol interesse 

aanwezig is? En ben je intussen - terwijl dit nu gebeurt - niet eigenlijk 

helemaal vergeten dat er hier twee mensen aanwezig zijn?  

Als dit alles, deze totaalbeleving, dus te maken heeft met jouw 

geesteskwaliteit, waarom zou je dan niet kunnen leren om als het ware 

prettig gezelschap te worden voor jezelf?  

Ik vind mezelf niet zo'n prettig gezelschap... 

Open je hart en laat beleving stromen; wat meditatie 's ochtends of  

's avonds  is heel geschikt daarvoor. Daar zul je aanwezig zijn en 

wonderlijk volledig tot leven komen; alle dingen zullen dan op een 

natuurlijke manier als een prettig gezelschap gaan voelen.  

Ja, je zult zelfs - volkomen vanzelf en belangeloos - begrip gaan voelen 

voor dat aftandse, uitgemolken en volkomen zinloze ik-idee van je. 

Heb jij ook interesse in de 

Vimalakirti Soetra? 

Zoals misschien bekend is 

er een Nederlandstalige 

versie van de Vimalakirti 

soetra in de handel 

(vertaling van Charles Luk). 

Een meer uitgebreide  

versie echter is die van  

Mgr. Etienne Lamotte.  

Deze laatste is momenteel 

verkrijgbaar in paperback 

via de Pali Text Society (de 

Engelse vertaling door 

Sarah Boin van de 

oorspronkelijk Franse 

uitgave).  

Heb je ook interesse in een 

exemplaar? Stuur dan voor 

1 november je bestelling 

naar remy@stiltij.nl dan 

kunnen we een aantal 

exemplaren tegelijkertijd 

bestellen.  

Richtprijs is € 25,- 

Nieuw artikel Ad 

Beginfragment uit het nieuw verschenen artikel van 

Ad op Stiltijdharma met de titel ‘De diagnose‘: 

‘Dokter, ik ben blij dat u tijd vrijmaakt voor me, des te meer, omdat u 

een van de weinige artsen bent die niet op afspraak maar op afroep 

werkt. Dat geeft me de fijne gerustheid dat u de tijd zult nemen die 

nodig is om dit geval hier een beetje op de rit te helpen.’ 

mailto:remy@stiltij.nl
http://stiltijdharma.nl/
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2016/16-10-20-de-diagnose.pdf
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Stiltij, een ambulante lekenorde  
 

Stiltij is een lekenorde. Wat betekent dit, een orde? Het duidt op een verband aan waarin je 

deelt, zoals we bijvoorbeeld deel uitmaken van de kosmische orde of van de maatschappelijke 

orde. Zo maken we van nature ook deel uit van een geestelijke orde, dat wil zeggen, van een 

bestaansaspect dat onze geest betreft, namelijk wijsheid. 

Deze geest is iets anders dan de dagelijkse breingeest van ons personage. Het gaat hier om 'je 

bewust zijn', de intuïtieve wijsheidsgeest van de totale mens die we zijn, op hartsniveau.  

Deze geest zélf geldt in alle religie en filosofie als 'de grote kwestie': de dharma. Wat is bewust 

leven? Wat is vervulling, gemoedsrust of zingeving als je elk moment kunt sterven? 

Het doel van de lekenorde Stiltij is gelijk aan het doel van ons bestaan, namelijk deze grote 

kwestie onderzoeken, leren kennen en beantwoorden. Aanvankelijk kom je je oriënteren als 

beoefenaar op dit terrein. Kies je definitief voor deze weg, dan word je leerling via een formele 

gelofte van bodhisattvaschap; toetreden tot deze orde van wijsheidswerkers is bewust kiezen 

voor werk maken van je leven. 

De bodhisattva, een Mahayana- en Zen-term voor beoefenaar, wijdt zijn of haar bestaan aan het 

oplossen van lijden ten behoeve van álle wezens. De immense omvang en diepte van dit motief 

kan zowel inspirerend als ontmoedigend werken, maar in de praktijk vindt dit steeds zijn passende 

actieradius en expressie: zonder houvast opereren, volledig aanwezig zijn. 

Tot slot: we zijn leken omdat we toegankelijk zijn en geen onderscheid maken. Het ambulante 

karakter maakt ons licht en flexibel, zodat we efficiënt kunnen werken. 

De tweevoudige eenheidsvisie: 

• de wereld als levensklooster waar lijden wordt opgelost (buddhakshetra, werkveld) 

• de mens als wijsheidsplek die werkelijkheid belichaamt (dharmakaya, krachtveld)  

  De poort van Zen  

 

1. Kennismakingsweek, alleen in een kamertje:  

     "De deur naar buiten is altijd open."  

 

2. Een jaar lang de toiletten poetsen:  

     "Nergens een deur te bekennen."  

 

3. Opgenomen worden in de sangha:  

     "De deur naar binnen is altijd open."  
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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 november. 

Op de mat  ~  door Yvonne Stamps 

We kruipen deze les helemaal in ons lichaam. 

Met het sluiten van de ogen blijf ik de contouren 

van mijn lijf zien en voelen, terwijl bij nader 

onderzoek blijkt dat grenzen helemaal niet zo 

duidelijk zijn vast te stellen. Dit vraagt bijstelling. 

Alleen adem en geest blijven, in plaats van een vaststaand object.  

Ergens voel ik de natuurlijkheid daarvan en verlang om dit helemaal toe te 

laten. Het lichaam vindt dit merkbaar fijn, het ontspant.  

‘We gaan nu de ogen weer openen en…’ Klats, ha mijn lichaam, daar ben 

ik weer! Nee, me niet laten verleiden door de zintuigen. Open en groot 

blijven, observeren van binnenuit, me laten bewegen. 

Het zijn nu niet langer mìjn armen die ik kan waarnemen. Verwonderd kijk ik 

naar de draaiende en soms onvoorspelbare wendingen van handen en 

vingers, ik kan voelen hoe alles in samenhang beweegt.  

Intussen zijn we gaan klinken. Onze resonanties vormen een trillend veld.  

Ik zie een ander in mijn blikveld verschijnen. Er is iets veranderd. Nu er niet 

zo’n pregnant ‘mijn’ meer is, besef ik dat het contrast met ‘de ander’ ook is 

vervaagd. Zo leer ik de samenhang beter kennen tussen toe-eigenen en 

afscheiden, mijn en dijn. 

Stilteruimte beschikbaar  ~   door Bas Vankan 

Eind vorig jaar heb ik de garage laten verbouwen tot stilteruimte.  

Ik speel al langer met de gedachte om de ruimte ook voor anderen 

beschikbaar te stellen. Nu is het moment daar.  

De ruimte heeft een eigen ingang en er bevindt zich een kast 

met wierook, CD's, boeken en meditatiekussens.   

In de ruimte zijn alleen natuurlijke materialen gebruikt; zo zijn op de 

muren drie lagen dik aarde aangebracht. Vergankelijkheid komt in 

me op als ik de plek in een woord probeer te vatten.  

Iedereen die een plek zoekt om stilte te ervaren is welkom.  

Bel of mail gerust naar Bas Vankan:  06-36085558 of info@plusbas.nl 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
https://www.facebook.com/Stiltij
mailto:info@plusbas.nl
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AGENDA ~ november 

Mung 

'Jataka van Mung’, door Maurice Schelling 
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ma di wo do vr za zo 

      6  Ontmoetings-

gelegenheid 

11.00 -12.00 uur 

      13 Ontmoetings-

gelegenheid 

11.00 -12.00 uur  

      20 Ontmoetings- 

gelegenheid 

11.00 -12.00 uur 

      27 Ontmoetings- 

gelegenheid 

11.00 -12.00 uur 

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 1 november 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. 

http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/kennismaking-meditatie

