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

Wie het grote vermogen 

van zuiver vertrouwen 

bezit, is in staat  

het onverklaarbare  

te realiseren. 

Vertrouwen 

(Dogen: Shobogenzo,  

hoofdstuk Bendowa) 

door Ad van Dun 

Blijvende wijsheid 
Een klooster verloren, 

een orde gewonnen. 

Waarheid mag dan wel wezenlijk niet bewegen, maar het afgelopen 

jaar bleek, praktisch gezien, een turbulente ervaring. In het voorjaar 

werden we uitgenodigd voor een groot kloosterproject dat we het 

Levensklooster noemden, als potentiële vestigingsplek; en in het najaar 

hebben we juist een verstilling en verdieping meegemaakt waardoor 

overbodigheid en aankoeking konden worden opgeschoond.  

Dit is hoe het leven, de dharma, werkt: ongrijpbaar én betrouwbaar. 

Wezenlijk presenteert het leven ons nooit 

iets anders dan wat er altijd al gaande is, 

maar als mens leren we elk moment steeds 

beter de verborgen werking en bedoeling 

ervan te belichamen en hanteren.  

Dit schenkt ons de wijsheid en de liefde 

waarin we als bodhisattva geschoold 

worden en waar we, nu Stiltij zich vestigt  

als een orde van bodhisattva's, dagelijks 

werk van kunnen maken. 

De oefenweg maakt ons definitief duidelijk 

dat alles met elkaar samenhangt en dat  

er werkelijk niets te vinden is in loze vrijblijvendheid of in willekeurige 

maakbaarheid. Daarom werkt het wijsheidsonderricht zo kernachtig 

urgent - en tijdloos lichtjes - in zijn transformerende werking.  

Er is alle reden voor een diepe gerustheid (dharma), terwijl er tegelijkertijd 

ook een terechte reden is voor grondige correctie (karma).  

Anders gezegd, we moeten als mens vertrouwd raken met ons innerlijk 

wijsheidspotentieel (bewustzijn), maar we moeten ook de uiterlijke 

wildgroei die ons parten speelt (zintuigen) leren hanteren en verzorgen. 

In dit helder besef zijn we nu bezig een nieuwe 

vestigingsplek te organiseren, een woon-,  

werk- en oefenplek als uitvalsbasis voor de  

Stiltij-sangha. Dat voelt prima: compact en 

puur, een krachtige bron die zowel het 

geestelijk netwerk van bodhisattva's kan 

voeden en inspireren, alsook het werelds 

netwerk kan bedienen van belangstellenden, 

sympathisanten en weldoeners. 

Dit is de tweevoudige opdracht die wij ons, net als de Boeddha, stellen: 

consequent werk maken van zelfrealisatie, én de daardoor gewonnen 

wijsheid beschikbaar maken voor een worstelende, verwarde omgeving 

die zoekt naar rust, zicht en samenhang. 

1. Onderricht 17-01-08. 

ZWAK & STERK 

Zwakke beoefenaars 

gebruiken waarheid 

als argument voor 

vrijblijvendheid. 

Sterke beoefenaars 

gebruiken illusie als 

toetsing van hun 

betrouwbaarheid. 1 
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Huishoudel i jke mededel ingen 

T i j d i n g e n 

 

Laatste ‘oude’ nieuwsbrief 

De nieuwsbrief transformeert 

mee met Stiltij en wordt anders 

van opzet. Zo zal hij niet langer 

op maandelijkse, maar meer 

op onregelmatige basis 

verschijnen en gaat hij er wat 

anders uitzien. Zodra er weer 

nieuws is, melden we ons! 

Verdiepingsweekend 

Van 10 t/m 12 februari is er weer 

een verdiepingsgelegenheid. 

We starten vrijdag om 19.00 uur 

en eindigen op zondag om 

16.00 uur. Aanmelden kan via 

de website of het secretariaat. 

Impressies activiteiten 

Hier enkele foto’s en verslagen 

van de wake in december.  

Voor een impressie van de 

deelnemersbijeenkomst van  

8 januari hier het verslag. 

Vestiging Stiltij 

In november is Stiltij een maand 'ondergronds' gegaan. Geen trainingen, 

het jaarprogramma geschrapt, Ad op retraite. Voor de deelnemers een 

proeve voor hun zelfstandigheid in het bewandelen van de weg, maar 

voor Stiltij vooral een gelegenheid om te convergeren naar een definitief 

gevestigd zijn en het formuleren van een krachtig en strak aanbod.  

Een centraal element van dit gevestigd zijn is de orde van bodhisattva's, 

die gevormd wordt door beoefenaars die hun intrede doen. De intrede  

is voor Stiltij een nieuw element en is vormgegeven volgens de 

boeddhistische traditie, met accenten uit het Stiltij-onderricht. Ad is de 

eerste die zijn intrede heeft gedaan, in een ceremonie die plaatsvond 

tijdens de wake.  

Bodhisattvaschap is het perspectief voor alle mensen die Boeddha's  

weg bewandelen in de Mahayana-traditie (het grote voertuig). Ook de 

Zenschool behoort vanouds tot deze traditie. Als Zenbeoefenaars, dat  

wil zeggen, als waarheidszoekers, zijn we allemaal bodhisattva's, ook al 

beseffen we dit niet altijd helemaal, of zijn we nog aan het onderzoeken 

wat dit concreet inhoudt. Er is inderdaad wat zelfonderzoek nodig om te 

begrijpen dat de klassieke wijsheid van spiritualiteit (transcendentie, 

prajna) iets heel anders is dan de meer pragmatische en functionele 

wijsheid van wereld en persoonlijkheid. 

Alle bodhisattva's vormen een netwerk, een sangha. Vanuit hun innerlijke 

wijsheidskwaliteit (dharmakaya) zijn zij bevrijdend werkzaam in hun diverse 

wereldse condities. Jij, trouwe nieuwsbrief-lezer ondersteunt dit netwerk 

door je liefde voor wijsheid en door het besef van de waarde ervan.  

Deze ondersteuning is hartstikke waardevol voor de maatschappij, omdat 

het bijdraagt aan behoud en inzet van wijsheid om alle vormen van lijden 

te helpen oplossen.  

Momenteel zitten we wat betreft oefen- en woonlocatie in een 

overgangsfase. We hebben wat opties in onderzoek. We willen 

slagvaardig en zorgvuldig te werk gaan en bundelen zoveel mogelijk de 

energie en mankracht die beschikbaar is. Het voelt in dit verband ook 

goed om de nieuwsbrief wat onregelmatiger en in een iets andere vorm 

te laten verschijnen, zodat die beter kan aansluiten bij de actuele 

ontwikkelingen.  

We zijn blij met je verbondenheid. Hierbij nodigen we je van harte uit na 

te voelen hoe je actief kunt participeren in het netwerk. Op dit moment 

staat het realiseren van een geschikte vestigingsplek centraal.  

Voor informatie en inspiratie kun je altijd aankloppen bij Ad of bij het 

secretariaat. Bovendien kun je terecht op de vernieuwde Stiltij-website  

en gebruik maken van het rijke archief op Stiltijdharma. 

Boek Ad 

De grondtekst van de 

nederlandse vertaling door Ad 

van ‘The awakening of faith’ 

(door Asvaghosha) is nu 

beschikbaar: 

De kracht van vertrouwen  

- het grote voertuig van de 

Boeddha. 
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http://www.stiltij.nl/aanmelden/verdiepingsweekenden/
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/wake/
http://info.stiltij.nl/publiek/meditatie/verslag-deelnemersbijeenkomst-17-01-08.pdf
http://www.stiltij.nl
http://www.stiltijdharma.nl
http://stiltijdharma.nl/2016/de-kracht-van-vertrouwen/
http://stiltijdharma.nl/2016/de-kracht-van-vertrouwen/
http://stiltijdharma.nl/2016/de-kracht-van-vertrouwen/
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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).  

De Stiltij nieuwsbrief 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 

 

 

Stiltij is een stichting  

zonder winstoogmerk. 

Kvk 14073156 

Bijdragen en schenkingen 

steunen ons werk: 

NL40 TRIO 0390 3757 21 

Kopij volgende nieuwsbrief: 

Kopij voor een volgende 

nieuwsbrief kan verzonden 

worden naar het secretariaat. 

Intrede-ceremonie 

Verlangen naar vervulling (bodhicitta)  

 

Wat zoek je: waarheid of speciale ervaringen?  

Werkelijkheid of illusie? Kracht of troost? 

 Ik verlang naar betrouwbare waarheid, naar een stabiel 

 bestaan. 

Waarheid is moeilijk te herkennen; leef je bewust genoeg  

om te weten wat niét waar is?  

 Ja, ik ken intussen de nodige valkuilen en mijn structurele 

 compensatie, onrust, belangen, pijn.  

Al die moeite komt voort uit ons egoïsme. Herken je dit?  

Wil je dit onderzoeken?  

 Ja, intuïtief besef ik dit en wil ik dit oplossen.  

Welkom.  

Ad legt de geloften 

af en ontvangt de 

zestien voorschriften 

die door alle 

boeddha’s en 

bodhisattva’s 

worden nageleefd.  

Tijdens de wake deed Ad  

zijn intrede in de orde van 

bodhisattva’s. 

HIER het ceremonie- 

boekje met alle tekst. 

Op het Stiltij YouTube 

kanaal een video van 

de ceremonie. 

http://www.stiltij.nl/aanmelden/nieuwsbrief/
mailto:secretariaat@stiltij.nl
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
http://info.stiltij.nl/publiek/meditatie/bodhisattva-ceremonie.pdf
https://www.youtube.com/user/stiltij
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Mung 

' Welkom in Zuid-Limburg’, door Maurice Schelling 
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Locatie 

Heerenstraat 75 

6237 NC Moorveld 

Ontmoeting 

Elke zondag:  

open inloop van 12:00 -13:00 

uur. 

Programma 

Dag Tijd  

Zondag 10:00 - 12:00 

Donderdag  19:30 - 21:30 

Jaarkalender 2017  

Januari Februari Maart April Mei Juni 

  10 t/m 12 febr: 
verdiepings-

weekend 

12 mrt: start  
oefenperiode 

  12 t/m 14 mei: 
verdiepings-

weekend 

  

    13 t/m 17 maart: 
retraite 

  14 mei: einde  
oefenperiode  

  

Juli Augustus September Oktober November December 

7 t/m 9 juli:  
verdiepings-

weekend 

  24 sept: start oe-
fenperiode 

  10 t/m 12 nov: 
verdiepings-

weekend 

3 dec: einde  
oefenperiode 

    25 t/m 29 sept: 
retraite 

    26 t/m 30 dec: 
eindejaarswake 


