
Retreat met Sri Vasudeva 
29, 30 juni en 1 juli 2018 
“Cultivating a silent mind” 

 
Het bijwonen van een retreat met Sri Vasudeva is een bijzondere gebeurtenis. Ter voorbereiding 
hebben wij deze informatieset samengesteld. Van praktische informatie tot aanbevelingen van Sri 
Vasudeva om deze bijzondere dag(en) zoveel mogelijk te benutten voor je persoonlijke spirituele 
groei! 
 
Wij wensen je alvast een mooie en inspirerende retreat toe! 
 
 

Sri Vasudeva:  “Meet Me In The Other Space” 

Sri Vasudeva heeft er altijd naar gestreefd om met iedereen op persoonlijk niveau contact te 
maken. Sinds enige tijd streeft hij naar meer en meer contact op spiritueel niveau. De focus van 
Sri Vasudeva ligt steeds op het hoog houden van energie.  
Om te kunnen bijdragen aan het opbouwen en hooghouden van de energie worden wij uitgedaagd 
verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en voor de fysieke ruimte om ons heen. En alles telt 
daarin mee, elke gedachte, elke emotie, elke handeling, elke conversatie.  
We kunnen ook meewerken aan de energieopbouw door op tijd te zijn en de afspraken en stilte in 
acht te nemen.  
 
Stilte tijdens retreat  “Be still and know that I am God”  

Tijdens de hele retreat is het belangrijk om stil te zijn. De meditatiehal, garderobe en eetzaal 
zijn “stiltegebied”: daar spreken we niet met elkaar. De stilte leid je namelijk verder “naar 
binnen” en dat is de essentie van een retreat… 
Je gaat merken dat stil zijn verder gaat dan “niet spreken”. Je zult meer gewaarworden van wie en 
wat je werkelijk bent.  

 

Locatie: 
De retreat wordt gehouden in en op het terrein van de stichting Surya-‘t Zonnehuis,  
Beekbergerweg 25, 7371 EV  te Loenen (Gld). Op het terrein worden tenten gebouwd. 
 

Meditatiehal: 
De “grote” tent gaat gebruikt worden als Meditatiehal ofwel een tempel. Dat betekent het 
volgende: 

- Stilte: In de Meditatiehal wordt stilte bewaard. 
- Openingstijden: De hal gaat een half uur voor de start van het programma open en  

een half uur na elke sessie gaat de hal dicht.  
- Orde: De Meditatiehal wordt na elke sessie opgeruimd. Het is daarom nodig om na elke 

sessie  alle kussens, tassen, boekjes e.d. in de aparte bagageruimte (naast de ingang) neer te 
leggen. Zorg ervoor dat je spullen voor jezelf goed terug te vinden zijn. Doe bijvoorbeeld alles 
samen in een tas met je naam erop. Je hebt in de meditatiehal geen recht op een vaste 
zitplaats. 

- Mededelingen worden om 10.00 uur gedaan en op het scherm vertoond, vooraf aan de 
lezing en voordat Sri Vasudeva in de Meditatiehal komt. 

 

Verblijfstent / eettent: 
Naast de meditatiehal is een verblijfs-/eettent waarvan je gebruik kunt maken om te eten. Ook 
deze tent bevindt zich in de stiltezône. 
 

Aanmelding en receptie 
We verzoeken je bij je eerste aankomst op de retreat jezelf direct aan te melden bij de receptie. Je 
ontvangt daar een badge met je naam erop. Draag deze badge gedurende de retreat 
zichtbaar: deze badge geeft je toegang tot de retreat en het eten. 
Openingstijden receptie:  8.15 - 10.15 uur, 14:00 tot 14:30  en van 17:00 tot 17:30 uur. 
 
 

 
 



Programma 
 
-Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen-  
 
Donderdag 28 juni 
20:00 – 21:00 Shiva Mahimna Stotram (zonder Sri Vasudeva) 
 
Vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli 
06.30 – 08.00 Guru Gita and meditation  
08.15 – 09.00 Yoga / TaiChi 
08.30 – 09.30 Breakfast 
09:45 – 10:15 chanting 
10.15 – 12.30 workshop and meditation with Sri Vasudeva 
13.00 – 14.45 Lunch  
14:45 – 15.15 chanting 
15.15 – 17.15 workshop and meditation with Sri Vasudeva 
18:00 – 19:00 diner 
20:00 – 21:30 Shiva Mahimna Stotram with Sri Vasudeva 
 
De retreat eindigt op zondag 1 juli om 17:00 uur. 
 

 

 
Praktische informatie en tips 
Om de retreat soepel te laten verlopen, vragen we jullie medewerking op een aantal punten, zodat 
we er met elkaar weer prachtige dagen van kunnen maken. 
 

Contactpersonen 
Voor algemene vragen rondom de retreat kun je terecht bij de algemene coördinatoren.  
Dit zijn  

• Abha Hontelez: jolandahontelez@hotmail.com  06 371 98 167 
• Gauranga Hontelez:  m.hontelez@gmail.com  06 410 399 60 
• Anita de Waaijer: anita.de.waaijer@gmail.com  06 5158 1531 

Voor specifieke vragen (eten, seva, winkel, receptie etc.) kun je terecht bij de daarvoor 
verantwoordelijke coördinatoren. Je vindt hun namen op het informatiebord in de tent en zij zijn 
herkenbaar een de gekleurde badges. 

 

Voertaal Engels 
De voertaal tijdens de retreat is Engels. In tegenstelling tot eerdere jaren is er géén 
simultaanvertaling. Heb je moeite met het begrijpen van de Engelse terminologie? Na iedere 
workshop is er de gelegenheid om vragen omtrent vertaling te stellen. Heb je hieraan behoefte? 
Maak dat kenbaar bij de receptie. 

 
Darshan 
Het is altijd mogelijk om Sri Vasudeva kort persoonlijk te ontmoeten. Gebruikelijk is dat hij 
hiervoor na afloop van de sessies gelegenheid biedt. Vanuit zijn dienstbaarheid en liefde stelt hij 
zich nagenoeg onbeperkt beschikbaar. We vragen je daarom zelf terughoudend te zijn en je te 
beperken tot één ontmoeting gedurende de retreat. Respecteer zijn pauzes.  

 

Seva (selfless service) 
Het wordt zeer gewaardeerd als je tijdens de retreat ook Seva (selfless service) verricht.  
Seva is een spirituele beoefening in iets doen vanuit de kwaliteit liefde zonder er iets voor terug te 
verlangen.  
Heb je een Seva taak op je genomen, voer deze dan naar je beste vermogen uit. Het kan een grote 
vreugde geven wanneer Seva in de ware spirit wordt verricht. Geniet dus van wat je doet.   

 
Eten 
Voor de maaltijden kun je terecht in de eettent direct naast de Meditatiehal. Het eten gebeurt in 
stilte. 
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Toiletten 
In de openbare ruimte van ’t Zonnehuis zijn vier toiletten. Op de parkeerplaats vóór ’t Zonnehuis 
buiten zijn extra toiletten geplaatst. 
 

 

Parkeren 
Parkeren op het terrein van ’t Zonnehuis is tijdens de retreat niet toegestaan.  
We verzoeken je om gebruik te maken van het “kermisterrein”’ langs de Groenendaalseweg (naast 
Groenendaalseweg 12) in Loenen. Daarvandaan kun je over het “klompenpad” lopend door de 
velden naar ’t Zonnehuis. Door de auto’s daar te parkeren ontlasten we de omgeving.  
 
Er is alleen bij hoge uitzondering een mogelijkheid om te parkeren op ’t terrein van ’t Zonnehuis. 
Neem daarvoor contact op met Pranava: bencornelissen@hotmail.nl 
 

 

Fietsen 
Verblijf je extern of woon je niet te ver weg, dan is het handig om op de fiets te komen of  zo 
mogelijk een fiets mee te nemen. De fiets kan worden gestald op het terrein bij het schuurtje. 

 

 
Water 
Waterflesjes kunnen worden gevuld bij de aangegeven tappunten. In het winkeltje zijn  flesjes 
water te koop.  
 
 
 

Fotografie / video  
Het is niet toegestaan om zlef te filmen en te fotograferen in de Meditatiehal. 
Dus ook niet met je mobiele telefoon. Wil je toch graag een foto van Sri Vasudeva? 
Dat kan uiteraard. De Blue Star Shop beschikt over een ruim assortiment foto’s. Blue 
Star heeft een fotograaf aangewezen die in de Meditatiehal foto’s zal maken. Je kunt 

ze vanaf twee weken na afloop van de retreat zelf downloaden via de Blue Star website 
www.bluestarholland.nl, tegen een geringe vergoeding. 
 

 
Privacy 
De workshops die Sri Vasudeva verzorgt worden LIVE uitgezonden via internet (op de Facebook 
pagina van Blue Star internationaal). Tijdens de workshops worden er ook foto’s gemaakt.  
De video-opnamen worden na de retreat via www.bluestarholland.nl als download aangeboden. Het 
beeldmateriaal kan ook door BSH worden gebruikt voor PR uitingen in de toekomst.  
 
Het is natuurlijk denkbaar dat jij op dat materiaal in beeld bent. Heb je er bezwaar tegen dat je 
herkenbaar in beeld wordt gebracht, meld dat dan bij aankomst bij de receptie. We 
zoeken dan in gezamenlijkheid naar een oplossing. 

 
Zingen en muziek 
Zingen helpt om innerlijk stil te worden. Daarom worden er elke keer aan het begin van het 
programma gezamenlijk mantra’s gezongen. Dit gezamenlijk chanten is onderdeel van het 
retreatprogramma en bereid je voor op de komst van Sri Vasudeva.  Er is een vaste muziekgroep, 
die de mantrazang begeleidt.  
 

Wat neem ik mee? 
Naast persoonlijke spullen is het handig om het volgende bij je te hebben: 

• Makkelijk zittende kleding en warme kleding voor het ochtendprogramma (denk ook aan 
yoga) 

• Stevig schoeisel. We zitten midden in de bossen, dus het is fijn als je schoenen tegen 
een stootje kunnen 

• Pantoffels en/of dikke sokken of een paar slippers voor in de meditatiehal 
• Flesje water (indien gewenst) 
• Omslagdoek 
• Meditatie kussen van bescheiden formaat als je op de grond wilt zitten 
• Dagboek  en/of schrijfblok en pen 
• Eventueel een matje en/of deken als je tussendoor wilt liggen 
• Een paraplu 
• Tip: zorg dat je spullen herkenbaar zijn 
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Blue Star Shop 
In de winkel zijn mooie en inspirerende Blue Star producten te verkrijgen zoals 
foto’s, boeken en de mantra- en meditatie CD's van Sri Vasudeva.  
De shop is te vinden naast de receptie . In de shop kun je zowel contant betalen 
als via de PIN. 
 
 

Audio- en video-opnamen  
Tijdens de retreat worden audio- en video-opnamen gemaakt van de lezingen en meditaties van Sri 
Vasudeva. Deze zijn vanaf twee weken na de retreat tegen betaling te downloaden via 
www.bluestarholland.nl 

 
 
 

Jezelf voorbereiden 
Je retreat hoeft niet pas te beginnen op het moment dat je het terrein van Surya – ’t Zonnehuis 
betreedt. Je kunt ook thuis al beginnen. 
 
In december 2017 verzorgde Sri Vasudeva in zijn ashram in Trinidad and Tobago een serie 
workshops over hetzelfde thema: “Cultivating a silent mind”. In de volgende videoclips geeft hij 
toelichting op dit thema. Het kan een mooie voorbereiding zijn deze clips te bekijken. 
 
 
https://youtu.be/LdSER88yNvQ 
https://youtu.be/Y4-kQH2hHjk 
https://youtu.be/7NWshNU8j-I 
https://youtu.be/b1TTQsXEJL0 
https://youtu.be/75smq6JKq1w 
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Aanbevelingen van Sri Vasudeva. 
 
*God heeft vele namen. Voel je vrij hier je eigen invulling aan te geven. Vervang het woord naar 
wens voor Bron, Universum, het Zelf. Deze richtlijnen zijn vertaald uit het Engels. Bij de vertaling 
zijn we zo dicht mogelijk bij de woorden van Sri Vasudeva gebleven. 
 

Geniet van de stilte 
Dit is een mooie periode voor contemplatie en meditatie, iets wat je kunt doen als je zit of bezig 
bent. Ga diep bij jezelf naar binnen en probeer alles te zien vanuit de staat van het liefdevol en 
vredig observerende Zelf. Laat je bij al je interacties leiden door dit bewustzijn. Dan begin je de 
schoonheid in alles te zien en de Goddelijke* hand in elke situatie. Zie elke situatie als een deel 
van het Goddelijke Plan en werk daarmee in harmonie. 
 

Discipline 
Probeer je te houden aan de afgesproken tijden. Wees op tijd voor elke bijeenkomst. Of, beter nog, 
wees een paar minuten eerder zodat je kunt deelnemen aan het creëren van een perfecte 
atmosfeer voor de sessie. Dit voorkomt stress en helpt je om het optimale uit de bijeenkomst te 
halen. Als je iets om je heen ziet dat gebeuren moet, doe het dan en ontvang de zegening. Wacht 
niet op een ander als jij het kunt doen. Wanneer je de zaal binnenkomt, ga dan enkele minuten in 
totale stilte zitten en vul de ruimte met je energie. Help mee om een perfecte sfeer van vrede, 
liefde en stilte te vormen. 
 

Chanting 
Chanting bijeenkomsten zijn heel krachtige sessies. Als je onbekend bent met het Sanskriet, 
probeer dan niet meteen alles mee te zingen. Het kost tijd om te wennen aan deze nieuwe 
klanken. Luister eerst en geniet van de schoonheid van deze oude en spirituele taal. Je zult zien 
dat je snel moeiteloos meezingt met degenen om je heen en op die manier kun je voor jezelf 
ontdekken wat mantrazang met je doet.  
 

Richtlijn voor bijhouden van een dagboek 
Voor het bijhouden van een dagboek is het Body-Mind-Spirit model ontwikkeld.  
Volgens dat model  let  je eerst op wat er gebeurt op het niveau van het fysieke lichaam en in 
relatie tot de fysieke omgeving.  
Op het tweede niveau:  kijk naar je ademhalingspatroon, adem is energie, ademen is een 
energiebeweging. Schrijf over wat er met je ademhaling gebeurt.  
Schrijf vervolgens over de activiteit van de mind en wat er in de mind gebeurt. Schrijf ook over de 
energie.  
Wat voor ervaring heb je, is de energie intens of pijnlijk, is het een prettig gevoel?  
Schrijf over je gevoelens van liefde, compassie, en de spirituele kwaliteiten die naar boven komen 
tijdens je meditatie. Het is ook belangrijk om te schrijven over welke creatieve gedachten, 
inzichten en oplossingen in je opkomen. Natuurlijk kun je ook over andere dingen schrijven . 

 

Rust en time-management 
Ga zorgvuldig om met je tijd zodat je voldoende tijd hebt om te rusten. Wanneer je goed bent 
uitgerust, ben je alerter en zul je meer kunnen genieten van je activiteiten. Verspil je tijd niet aan 
zinloze activiteiten. Elk moment in de buurt van de Guru is kostbaar. Haal daar het beste uit. 
Verspil je tijd niet aan discussies over de fouten van anderen. Dit is verspilling van vitale energie. 
Kijk liever naar je eigen zwaktes en probeer deze te veranderen. De retreat is er voor je eigen 
groei. Accepteer iedereen om je heen zoals hij/zij is. 
Behandel iedereen met respect en liefde. De Guru is je voorbeeld. Ga op tijd slapen zodat je op tijd 
wakker wordt en genoeg energie hebt voor de activiteiten van de volgende dag. Laat je niet 
verleiden tot lange discussies waardoor je waardevolle slaap tekort komt. 
 
Ik wens iedereen een geweldige retreat toe. Leef in het mooie bewustzijn van het Zelf terwijl je 
deelt in de Goddelijke energie die de Guru omringt. De ervaring is zelftransformerend, waardevol 
en onvergetelijk.  
 
Sri Vasudeva 

 
 
 


