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BESTE PRAJNA DEELNE
EMER!

IM
MPRESSIES
S ZOMERSC
CHOOL 2008

De ve
erdieping van
n de zomerschool is voellbaar in alle
berich
hten op het weblog.
w
De beleving
b
erva
an gaat door bij
het ziien van de video-fragmen
nten. Alle be
eoefenaars
delen
n zo mee in de
d vreugde van
v een weekk lang volle
aandacht voor de
e Dharma! (zie http://webllog.stiltij.nl)

Op
p het Stiltij-weblog en op de Prajna-siite (link "forum",
knop "sesshin"") is veel matteriaal te vind
den van de
zomerschool: foto's,
f
teksten, opnames van onderriccht,
rec
citatie, oefen
ning. In deze nieuwsbrief wat algemen
ne
infformatie overr de gang van zaken tijde
ens sesshin.

Voor wie hoopt zich nog met een
e hand te kunnen blijven
vasth
houden aan de
d tak boven
n het ravijn: je
e kunt er naa
ar
kijken
n, je kunt hett beluisteren,, maar eens zul je moete
en
gáán. Elke gelege
enheid is kosstbaar, en nu
u (oktober) iss
daar dan het verd
diepingsweekkend. Een 2--daagse
sessh
hin waarin je
e hartelijk ben
nt uitgenodig
gd om alles op
o
te gevven! Twee dagen waarin
n je helemaall kunt
toeko
omen aan jezzelf, zonder afleiding
a
van
n de wereld.

rogramma
Pro
Tijdens sesshin
n is er een va
ast programm
ma. Doordatt er
vaste tijden zijn
n voor oefenen, onderrich
ht, overleg,
we
erken, eten, rusten,
r
hoef jje je nergens
s druk om te
ma
aken en kun je je helema
aal wijden aan de Dharma
a.

Ach, en of het nu twee dagen is, of zeven, of achtentachtiig, dat maakt eigenlijk ge
een verschil. Niet voor
watje
es, dus! Er is niet zoiets als
a 'een beetjje gaan', nee
e,
het iss meteen de volle mep. Geen
G
concessies, geen
voorw
waarden, gee
en toevoegin
ngen... uitsluiitend kwalite
eit.
Ik we
ens het iedere
een toe om van
v deze gellegenheid
gebru
uik te kunnen
n maken en zich
z
helemaa
al in het
onderricht te laten
n onderdomp
pelen!
Harte
elijke groet,
Birgittta Putters

VRAG
GEN OVER DE KOSTEN
N
m enige inform
matie te versschaffen overr
Het lijjkt zinvol om
de materiële (fina
anciële) aspe
ecten van de sesshins en
n
het ve
erdiepingswe
eekend. Vee
el deelnemers zijn nameliijk
gesch
hrokken van de prijs voor het komend
de
verdie
epingsweeke
end die, in ve
erhouding tot de kosten
voor een 7-daagsse retraite, ho
oog gevonde
en wordt.
Bij de
e bepaling errvan zijn we uitgegaan va
an de kosten
n
voor logies en voe
eding bij een
n deelnemerssaantal van
minim
maal 10 personen, en de uitkomst is redelijk
r
“markktconform”. Dit
D kan niet gezegd
g
worden van de prrijs
voor deelname aa
an de 7-daag
gse sesshinss, die historissch
gegro
oeid onevenrredig laag is gebleven.
Ik verrtrouw op je begrip hiervo
oor. In de ee
erstvolgende
Zenoniem komen
n we hier uitg
gebreid op terug.
Name
ens het bestuur,
Juul Hoefsloot
H

Ee
en sesshin-da
ag ziet er bijvvoorbeeld zo
o uit:
5:00
oefenen
n, zazen
7:00
ontbijt
8:30
overleg//studie en oe
efenen
12:00
1
poetsen
n, warme ma
aaltijd, rusten
n
15:00
1
studie/o
oefenen
17:00
1
avondm
maaltijd
19:00
1
- 21:00
0
oefenen
n, zazen
Su
uzuki-roshi ovver sesshin
“Het doel van sesshin
s
is da
at we helema
aal een worden
me
et onze beoe
efening. We g
gebruiken tw
wee Chinese
ide
eogrammen voor
v
het woo
ord 'sesshin'.. Setsu [...]
betekent dat je
e iets behand
delt zoals je een
e gast beh
hanaar. Een ande
ere betekenis van
delt of een leerrling zijn lera
setsu is dat je bepaalde
b
din
ngen beheerst of in een
bepaalde volgo
orde zet. Shiin betekent denken
d
of hart.
Se
esshin beteke
ent dus dat je
e geest goed
d functioneerrt.”
[...]
“Tiijdens sesshin concentre
eren we ons op
o de ervarin
ng
van echte beoe
efening. We zitten daar gewoon,
g
het idee
dat we er iets mee
m willen ve
ergetend. Als
s het in deze
e
ruimte te koud is, maken w
we het warme
er en als je benen
pijn
n doen, kun je ze strekke
en. En als da
at ook te moe
eilijk
is, kun je rusten, maar laten
n we de beoefening deze
e
zeven dagen volhouden.”
v
Bro
on: Het hervatte
en van de grote geest, in: Shunrryu Suzuki: Niets is
zo; de kern van Ze
en. Deventer 20
002.

Oefenen:
“alsof je
zo geborren
bent”
en adem
hoorbaarr
laten
worden.

STILT
TIJ nieuwsbrief nr. 5 - pagina
a 2 van 2

Septemberr 2008

PELG
GRIMAGE–
–INFO SEP
PTEMBER

TIJ-DIINGEN
Een rubrriekje met korte mededelingen

Dharrmadag septtember te Klimmen
K
Op zo
ondag 28 se
eptember hopen we iedereen te mogen
begro
oeten op de dharmadag
d
t Klimmen.
te
Locattie: Gemeenschapshuis Op
O d'r Plats
Adress: Houtstraatt 25, 6343 BJJ Klimmen
Progrramma:
10:00-12:00 lezzing over leve
en vanuit inn
nerlijke kwalitteit
enaars/belang
gstellenden
12:30-17:00 training beoefe
Bege
eleiding: Ad van
v Dun
Conta
act: Juul Hoe
efsloot, tel. 043-3672994
0
Verd
diepingswee
ekend oktob
ber
Opge
even voor 21 septemberr! Kosten: € 160,1
Locattie: Charneux, bij Val-Die
eu
Adress: Wadeleux 432, 4654 Charneux
C
(B))
Tijd: vr.
v 17 okt. (19:00 uur) t/m
m zo. 19 okt. (17:00 uur)
Bege
eleiding: Ad van
v Dun
Najaarsoverleg
Op za
aterdag 4 ok
ktober van 10:00-12:00
1
u wordt he
uur
et
najaa
arsoverleg (vvoor alle deellnemers) geh
houden.
De lo
ocatie is City Gym Maastrricht (zie 'weektraining' vo
oor
detaills). De zaal is open vana
af 9:45 uur. Ie
edereen wordt
verzo
ocht op tijd aa
anwezig te zijn.
z
Vergeet je zafu niet!..

Inttroductiecurssus
Om
m belangstellenden nade
er kennis te la
aten maken met
de Weg van Ze
en-beoefenin
ng zal er twe
eemaal per ja
aar
een introductie
ecursus word
den georganiseerd.
In 5 bijeenkomsten kan gep
proefd en ge
etoetst worde
en of
me
en op structu
urele basis w
wil deelnemen
n.
De
e eerste curssus start in okktober.
Pla
aats en tijd worden
w
nog b
bekend gema
aakt.
Stiiltij plandocument
Vo
oor de materiiële realisatie
e van Stiltij is
s al enige tijd
d een
pla
andocument in voorbereid
ding. Dit doc
cument bevat een
om
mschrijving va
an het eindperspectief in alle aspecte
en, en
de weg ernaarttoe. Inmidde
els is het document zo ve
er, dat
we
e ermee naarr buiten kunn
nen gaan treden.
Be
elangstellend
den die op en
nige wijze kunnen bijdrag
gen
aan de realisattie van Stiltij krijgen zo ee
en helder beeld
van hetgeen we
w voor ogen hebben en wat
w daarvoor
nodig is. Alle beoefenaars
b
kunnen uiterraard ook kennis
nemen van hett document.
Ve
erruiming Stilltij zoekgebie
ed
Om
m de oerkraccht die van he
et land van Herve
H
(B) uitgaat,
is een
e kloosterrplek in dit ge
ebied zeker ook
o denkbaa
ar.
Da
aarom strekt het zoekgeb
bied voor ges
schikte locatiies
zic
ch nu ook uit tot over de g
grens, ten oo
osten van Lu
uik.

Weektraining
Locattie: City Gym
m Maastricht
Adress: Achter de barakken 13
3
Teleffoon: 043-3214784
Tijd: elke
e
donderd
dagavond 19
9:30-21:00 uu
ur
Bege
eleiding: Juul Hoefsloot, te
el. 043-3672
2994
Er zijn yogamatje
es aanwezig; daar moet je
e dan wel ze
elf
een (hand)doek over
o
leggen. Ook moet je
e je eigen
zitkusssen (zafu) of
o bankje en schootdoek meenemen.
Huiskameroverleg
Locattie: thuis bij Wouter
W
Adress: 't Rooth 6, Margraten
Teleffoon: 043-407
71706.
Tijd: zondag
z
5 oktober 10:00-12:00 uur
Bege
eleiding: Ad van
v Dun
Persoonlijk overrleg
Neem
m eerst conta
act op voor een
e afspraak: ad@stiltij.n
nl
of 043-3438426.

PR
ROGRAMM
MA–OVERZ
ZICHT ALGE
EMEEN
I
cursus – ken
nnismaking met
m Zen
● Introductiec
In april & oktob
ber: 5 bijeenkkomsten
W
ng – elke don
nderdagavon
nd
● Weektrainin
19:30-21:00 uu
ur: reguliere ttraining (zaz
zen), introducctie
● Dharmadag
D
– laatste zon
ndag van de
e maand
10:00-12.00: le
ezing, introdu
uctie
12:30-17:00: trraining beoeffenaars & be
elangstellend
den
● Huiskamero
H
overleg – eerrste zondag van de maan
nd
10:00-12:00 uu
ur: overleg
V
sweekend – tweedaagse
e retraite
● Verdiepings
Ap
pril & oktoberr: vrijdag 19:0
00 uur t/m zo
ondag 17:00 uur
● Sesshin
S
– ze
evendaagse retraite
Wiinterschool ja
anuari: vrijda
ag 12:00 uurr t/m vr. 12:00 uur;
(vo
olgende winterschool: 23
3-30 januari 2009)
2
Zo
omerschool ju
uli: vrijdag 12:00 uur t/m vr. 12:00 uu
ur;
(vo
olgende zom
merschool: 10
0-17 juli 2009
9)

