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BESTE PRAJNA DEELNEMER!

IMPRESSIES DHARMADAG IN SITTARD

Wat is dat, vakantie? Het werd mij gevraagd toen ik
meedeelde dat ik een paar weken niet zou verschijnen
bij de trainingen. Wat is dat, vakantie? Het werd een
koan. Door deze simpele vraag werd de periode dat ik
op reis was geen onderbreking van iets, maar vloeide de
reis voort uit de vakantie uit de reis uit het werken uit....
een doorgaande stroom die voelbaar bleef.
Zo is het voor mij ook tijdens de pelgrimage van Prajna.
Het is allemaal zo fijn verzorgd dat ik als beoefenaar
niks tekort kom. Maar ik heb ook niks nodig. De
doorgaande stroom blijft steeds voelbaar.
Eind van deze maand vindt de zomerschool weer plaats.
Een verheugend aantal beoefenaars heeft zich hiervoor
opgegeven. In de week van de zomerschool vervallen
de weektraining, de INAI training en de dharmadag. Het
informeel overleg begin september gaat weer gewoon
door. En deze almaar doorgaande beweging bracht mij
ertoe onderstaand gedicht op te nemen.
Hartelijke groet,
Birgitta Putters
Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
ied're minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?
M. Vasalis

ORGANISATIEMODEL VAN STILTIJ
Het is nog niet zo eenvoudig om recht te doen aan alle
aspecten van het oefenproces – zeker als dat, zoals dat
nu het geval is, geconcretiseerd gaat worden richting
accommodatie, deelnemers, maatschappelijke integratie,
geschikte middelen, werkvormen etc, etc.
Een concept van het organisatiemodel ("trechter") met
de vitaliserende segmenten vind je hiernaast.

Op het weblog is een video-opname van de
geloften-recitatie op deze dharmadag te zien
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PELGRIMAGE-INFO AUGUSTUS

TIJ-DINGEN
Een rubriekje met korte mededelingen

Weektraining 28 augustus vervalt
In verband met de zomerschool is er geen weektraining
op 28 augustus.
De overige weektrainingen gaan gewoon door.
Locatie: City Gym, Maastricht
Adres: Achter de barakken 13
Telefoon: 043 3214784
Tijd: elke donderdagavond 19:30–21:00 uur
Begeleiding: Juul Hoefsloot, tel. 043- 3672994
Er zijn yogamatjes aanwezig; daar moet je dan wel zelf
een (hand)doek over leggen. Ook moet je je eigen
zitkussen (zafu) of bankje en schootdoek meenemen.
Geen dharmadag in augustus
In augustus vervalt de dharmadag i.v.m. zomerschool.
De locatie (in Klimmen) voor 28 september zal in de
nieuwsbrief van september bekend gemaakt worden.

INAI trainingen verhuisd
De INAI trainingen worden met ingang van augustus
gehouden in fitness centrum TopFit, Fr. Romanusweg 60
in Maastricht (tel: 043 3258425).
De tijd is ook gewijzigd: 20:30-22:00 uur
Voor meer informatie of aanmelding: Friso Gubbels,
06-10630852 of friso.gubbels@sabic-europe.nl
Nieuw dharmabericht
Dharmabericht 4 van de Zenhut is verschenen:
“Zazen – de zelveloze thuiskomst”. (www.zenhut.org)
Verschijning nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en is de
inhoudelijke evenknie van het mailinglijst-bericht.
Alle deelnemers ontvangen de nieuwsbrief.

PROGRAMMA - OVERZICHT
Zomerschool
De zomerschool vindt plaats van vrijdag 22 augustus
t/m vrijdag 29 augustus in Charneux (B). Late beslissers
moeten even contact opnemen met Ad van Dun.

Verdiepingsweekend
Locatie: Charneux, bij Val-Dieu
Adres: Wadeleux 432, 4654 Charneux (B)
Tijd: vrijdag 17 oktober 2008 (19:00 uur) tot en met
zondag 20 oktober 2008 (17:00 uur)
Begeleiding: Ad van Dun
Huiskameroverleg september
Locatie: thuis bij Wouter
Adres: 't Rooth 6, Margraten
Telefoon: 043-4071706.
Tijd: zondag 7 september 10:00–12:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Persoonlijk overleg
De Zen-beoefening kent drie pijlers: het zitten, studie en
contact met de leraar. Gedurende de pelgrimage is er
net als voorheen alle ruimte voor een persoonlijk overleg
met Ad. Neem vooraf contact op voor een afspraak:
ad@stiltij.nl of 043-3438426.

● Weektraining - wekelijkse zazen
donderdag 19:30 - 21:00 uur: reguliere training
● Dharmadag - laatste zondag van de maand
10:00 - 12.00: lezing, introductie
12:30 - 17:00 uur: intensieve training
● Huiskameroverleg - eerste zondag van de maand
10:00 – 12:00 uur: overleg
● Verdiepingsweekenden - korte sesshin
In april en in oktober, vrijdag 19:00 uur tot en met
zondag 17:00 uur
● Retraiteweken - intensieve sesshin
Winterschool in januari: van vrijdag 12:00 uur tot en met
vrijdag 12:00 uur
Zomerschool in augustus: van vrijdag 12:00 uur tot en
met vrijdag 12:00 uur

Tip:

Diverse dharmatalks, muziek, chanting:
www.dharmaradio.org

