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Stilte als een oester

laat stilte mijn kerk zijn
kan de stilte wat harder
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Een Blue Star Inspiratie magazine met als thema Stilte. Toen dit onderwerp
geopperd werd, vroeg ik me af of je over stilte überhaupt kunt schrijven. Ik
had geen idee dat er zoveel invalshoeken mogelijk zijn.
We hebben in deze uitgave een toespraak van Sri Vasudeva opgenomen over
de kracht van stilte, stilte als een staat van vreugde. Je zou geneigd kunnen
zijn om te denken dat daarmee dan alles over het onderwerp gezegd zal zijn.
Niets is minder waar.
Ik nodig je uit om te lezen wat een lekke band te maken heeft met stilte en
hoe je de stilte harder kunt zetten. Meer onverwachte invalshoeken komen
onder andere via de rockband Chicken foot, een oester, stille leegte, en
angst voor leegte.
Kortom een werkelijk inspirerende inhoud, niet in het minst omdat het
thema ook een aantal keren in dichtvorm wordt benaderd, een vorm die
vooral het hart beroerd.
Dit alles als aanloop naar de komende retreat met als thema: Stilte.

Ontwerp: Margreet Höll

juni 2018

Mede namens iedereen die aan deze uitgave
heeft meegewerkt, wens ik je inspiratie,
innerlijke stilte en leesplezier.

COLOFON
Inspiratie is een uitgave van Blue Star Holland
Ga voor aanmelden en afzeggen naar
www.bluestarholland.nl
Daar vind je ook eerdere edities
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Lieve mensen,
De vakantie staat voor de deur, de zon
straalt, de vogeltjes fluiten en Sri
Vasudeva geeft op vrijdag 29 juni,
zaterdag 30 junien zondag 1 juli een
retreat. Met als thema: Cultivating a
Silent Mind. Wat is dat eigenlijk?
Cultivating a silent mind betekent
letterlijk in het Nederlands: het
cultiveren van een stille geest. Maar
hoe ontwikkel je deze stille geest? En
is het doel het behalen van een stille
geest in de zin van geen gedachten
meer? Of stilte terwijl er naar de
gedachten wordt gekeken?
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Wij van het bestuur van Blue Star
Holland hebben ook echt even
nagedacht over de invulling van de
retreat hierover. En het bijbehorende
thema. Is het een stilteretreat? En
hoe gaan wij de retreat dusdanig
vormgeven dat er zoveel mogelijk
stilte is of kans op het ervaren van
stilte. Sri Vasudeva zei daarover: het
gaat om het ontwikkelen van een
stille geest. En dat betekent op de
retreat niet dat je niet met elkaar
kunt praten, maar hij wil dat je
inhoudelijke verhalen en vragen
alleen met hem deelt. Dus praat
gezellig met een ander over hoe het
met je gaat maar ga niet de inhoud
van de retreat bespreken. Contempleer hier zelf op. Waarom niet? De
kans om het persoonlijk te vertalen of
interpreteren is te groot. En laat jij dit
nu voor jezelf ontdekken. Zowel wat
Vasudeva zegt als wat die stilte is voor
jou.
Afwezigheid van geluid. Afwezigheid
van woorden. Afwezigheid van trillingen in de omgeving. Stilte. In gedachten stil zijn. Niet per se van binnen. Of
is dat aan elkaar gelinkt? Ontdek de
komende retreat en de vakantietijd
daarna wat stilte voor jou betekent.
En ga het ervaren.

14 stilte bewaren 16 klapband
en ook: 9 Stilte, licht & liefde • 12 kan die stilte
wat harder? • 15 boekbespreking • 18 recept

Wij kijken er naar uit jullie allemaal
weer te zien of te ontmoeten. In stilte.
Namaskar,
Malou Cinanni , namens het
Blue Star Holland bestuur
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DE STILTE VERKENNEN
morning talk 20 april 2007 (dag 26)
DE AARD VAN STILTE BEGRIJPEN
Vandaag wil ik spreken over de kracht van de stilte. Stilte is niet enkel vocaal stil zijn, niet
alleen mentaal stil zijn. Het is veel meer dan dat. Het is niet alleen je gedachten stoppen, want
je kunt je gedachten stoppen en nog steeds een hoop stress hebben. De staat van echte stilte
is een stressvrije en vreugdevolle staat. Dat is ware stilte. Laten we dat samen onderzoeken,
zodat je de aard van de stilte echt kunt begrijpen en je in die staat van innerlijke stilte wilt zijn.
Als ik je zou vragen om verbaal en mentaal stil te zijn, dan is het best gemakkelijk om verbaal
stil te worden en misschien iets moeilijker om mentaal stil te worden. Maar er is een mogelijkheid om je gedachten voor een tijdje te stoppen. Sommigen gebruiken hier de ademhaling
voor. Door je bewust op de ademhaling te richten, kunnen de gedachten afnemen. Maar dat
hoeft nog geen vreugdevolle of meer bewuste staat te zijn.
STILTE ALS EEN STAAT VAN VREUGDE
De staat van echte stilte geeft vreugde, dat gevoel van innerlijke vervulling, het gevoel van rust,
van niet hoeven te denken. Denk hier goed over na. Je hebt een natuurlijke keuze gemaakt om
niet te denken, niet dat je het gedachteproces stopt en onderdrukt. Je komt in een natuurlijke
staat van niet willen denken, niet hoeven denken. Dan wordt de geest op een heel natuurlijke
manier stil. Als je vocaal en mentaal zo stil mogelijk bent, kom je natuurlijk dieper in deze
staat. Dit is een intelligente staat, een staat van wijsheid, van echt stil zijn op een natuurlijke,
moeiteloze en vreugdevolle manier.
HOE DIEPER JE NAAR BINNEN GAAT, HOE GROTER DE STILTE
Als je nadenkt over ‘Wanneer is mijn geest echt stil en vreugdevol?’, weet dan dat dit komt
door dieper in jezelf te gaan, naar je Bron. Hoe dieper je in jezelf naar binnengaat, hoe minder
behoefte je hebt aan veel praten en veel gedachten. Als er intern en extern veel gepraat wordt,
is het omdat je niet rust in deze ruimte. Dat moeten we gaan ontdekken. Hoe dieper je in
contact met de Bron komt, hoe meer je werkelijk stil wordt.
ONTHECHTEN
Wanneer je in de wereld gevangen bent, wanneer je verstrikt raakt in je taken en verantwoordelijkheden, dan heb je veel om over na te denken en te praten. Als je jezelf identificeert met
deze rollen, je ze serieus neemt, moet je er natuurlijk veel over denken en praten. En als je
deze rollen en verantwoordelijkheden niet kunt managen, dan wil je niet stoppen met denken
of praten. Dus de vraag wordt: 'Hoe kan ik deze rollen en verantwoordelijkheden in een grotere
context zien zodat ik ze kan managen?’
Weet dat je niet alleen bent in dit proces. En dat de rollen die je in je leven hebt een gevolg zijn
van de keuzes die je in je leven hebt gemaakt. Misschien waren ze noodzakelijk om te overleven of voor je comfort. Maar hoe belangrijk zijn deze rollen in de grotere context van het leven?
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→ Ik zou zeggen dat ze secundair zijn en niet primair. Natuurlijk zijn ze belangrijk. Overleven is
belangrijk, sociale verantwoordelijkheden zijn belangrijk, maar ze kunnen tegelijkertijd met
een nog grotere rol bestaan die ze in perspectief plaatst.
Je grotere rol is je verbinding met de Bron. Waar kom ik vandaan? Wat is mijn voornaamste
doel in de wereld? Je komt uit een bron van grote kracht en je primaire doel is opnieuw met
die kracht in contact te komen en deze te manifesteren. Dat is het primaire doel dat alle
andere rollen secundair maakt, dat alle andere functies gemakkelijker te vervullen maakt.
MET OVERGAVE KOMT ONTHECHTEN VANZELF
Hoe zelfbewuster je wordt, hoe meer je de Bron in je ziet en hoe meer je herkent 'Het bestaat
in mij en om me heen’. Hoe meer je naar deze ruimte gaat, hoe vaker je naar die ruimte toe
wilt. Deze ruimte heeft zeer aantrekkelijke kwaliteiten en hoe meer je erin gaat, hoe meer je
onthecht raakt van de wereld, hoe meer je je verantwoordelijkheden in de wereld als secundair ervaart. Dan wil je in deze primaire relatie blijven. En volgt een natuurlijke staat van
onthechting.
Als ik onthechting zeg, bedoel ik niet ontkenning. Ik bedoel: niet getrokken worden in verantwoordelijkheden en je macht verliezen. Verantwoordelijkheden hebben controle over je geest
en ze beïnvloeden je op zo'n manier dat je altijd in verwarring bent, dat je zorgen, pijn en angst
hebt. Dus het maken van deze innerlijke verbinding of deze proberen te maken en te voelen,
brengt je op een natuurlijke manier in die ruimte van overgave: “Ik besta niet alleen. Er is een
grotere macht in mij. Kan ik mijn zorgen in deze grotere kracht laten rusten? Kan ik geloven
dat ik slechts een instrument ben in deze hele ervaring? Kan ik toestaan dat deze grotere
kracht mij begeleidt? Kan ik zo’n relatie ontwikkelen?"
Als je dit gaat doen en je vertrouwt op deze grotere kracht vanbinnen, als je leert hoe je je
hiermee kunt omgaan, hoe hiermee één te zijn en het in en door jou te laten manifesteren, dan
komt onthechting vanzelf. Het betekent dat ook al ben je bij de wereld betrokken, je niet van de
wereld bent omdat je focus in een andere dimensie ligt. Dan word je werkelijk stil. Dan is er
geen noodzaak meer om veel te denken. Je stroomt op een natuurlijke manier met het leven
mee. Je leert hoe je in harmonie met het leven kunt werken. Het leren van de kunst van
overgave is dus bijzonder belangrijk om werkelijk stil te worden.

inspiratie |5

→

STILTE IS JE VERBINDEN MET DE BRON

Stilte betekent niet de afwezigheid van het denken en vocale expressie. Voor mij betekent stilte
werken in eenheid met de Bron in jezelf. Je spreekt als het nodig is, zonder die verbinding te
verliezen. En afgezien daarvan verspil je geen gedachten en woorden, dat is verlies van
levensenergie.
Natuurlijk zijn het wenkbrauw-, hart- en keelchakra daar allemaal bij betrokken.
Het hartchakra stelt je in staat je te verbinden met de Bron via onvoorwaardelijke liefde en
door je onder te dompelen in een dieper gevoel van liefde. Het wenkbrauwchakra stelt je in
staat naar de Bron te gaan, weg te blijven van afleidingen, te begrijpen wat de Bron is. In het
keelcentrum kun je het innerlijke praten stoppen en de ruimte van vrede gaan voelen. Maar
het is het groeiende zelfbewustzijn, het is contact maken met die innerlijke Bron die je echt stil
laat zijn, waardoor je niet onnodig wilt spreken.
MANAGE JE SPRAAK; GENIET VAN DE STILTE

Ik zei het al eerder: de grotere discipline is niet fysiek stil zijn. De grotere discipline is het
managen van je spraak. Het is gemakkelijk om niet te spreken, maar dat betekent nog niet dat
je je spraak beheerst. Alleen spreken als het nodig is, lief en passend, dat is stilte voor mij.
Met deze woorden wens ik je een stille dag; dat je echt contact kunt maken met de Bron. Moge
je deze uitgestrekte staat van zijn voelen, vanbinnen waar je gelukkig bent. Mogen je woorden
natuurlijk en moeiteloos vloeien als het nodig is en wees gelukkig als je niet zo veel woorden
en gedachten nodig hebt.
OPMERKING NA DE MEDITATIE

Ik wens je een dag van echt begrip van stilte toe. Het betekent niet dat je niet kunt spreken, het
is een streven om te spreken vanuit de Bron. Het betekent niet dat je niet kunt denken, het is
denken in het bewustzijn van de Bron. Daarbij is er een gevoel van expansie. Je kunt de
grootsheid van de Bron voelen, zodat je het kunt eren, erkennen en manifesteren. Voor mij is
dat waar stilte wordt geboren. En dat is waar stilte bestaat - in de grootsheid van de Bron. Je
kunt niets anders dan respect hebben.
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Laat stilte mijn kerk zijn
Thomas Hontelez

‘Let silence be my church’ zingt Sammy Hagar
in het nummer The Future in the Past van de
rockband Chickenfoot. Grappig genoeg is
Sammy een rockzanger pur sang en schopte hij
het tot in de Rock and Roll Hall of Fame als
zanger van de band Van Halen. Ik vind het dan
ook moeilijk om in deze zin een persoonlijke
overtuiging van hem te vinden. De zin past ook
totaal niet in de muzikaal gewelddadige climax
van het nummer. Dat is allesbehalve stil en
rustgevend. Toch word ik iedere keer weer door
deze zin geraakt. Laat stilte mijn kerk zijn.
Zo word ik ook iedere keer weer geraakt door
de uitspraak die Vasudeva regelmatig aanhaalt:
“Be still and know that I am God.” In de stilte
kan ik God vinden, zoals sommigen hem in de
kerk kunnen vinden. Ik keer me naar binnen en
luister naar wat daar gebeurt. Niet in mijn
hoofd, want de gedachten blijven rondspoken. Ik
keer me naar mijn hart en probeer me te
nestelen in de liefdevolle stilte die daar aanwezig is. Een stilte die niet oordeelt, enkel
liefheeft. In die stilte kan ik zijn en voel ik me
geaccepteerd, in alles wat ik ben. Soms is die
stilte, die liefde, als een kabbelende beek die
mijn vermoeide voeten verkoelt na een dag
wandelen. Soms komt die stilte over me heen
als een orkaan en blaast hij me omver. Dan raak
ik gedesoriënteerd, heb ik het gevoel dat die
stilte zo diep is dat ik mijn houvast verlies als ik
er helemaal in opga.

De woorden die Vasudeva met ons deelt
hebben geen waarde als ik hem in stilte
tegemoet treed. Het zijn niet meer dan
klanken die me naar binnen duwen, het hart
in. Hoewel zijn lessen cognitief te begrijpen
en te reproduceren zijn, te bestuderen en uit
te leggen, is het zijn stilte die me raakt. In zijn
woorden zoek ik onbewust vaak tegenstrijdigheden of niet kloppende uitspraken. Soms
twijfel ik daar dan aan. Aan zijn stilte twijfel ik
nooit. Die is altijd liefdevol en eenduidig.
Toch is stilte mij niet heilig, ben ik zelfs bang
van te veel stilte. Vooral wanneer het om de
verkeerde stilte gaat. Een stilte die we maar
al te vaak horen. Een stilte die vaak niet meer
is dan een gewoon zwijgen, of erger nog, de
stilte van wegkijken. Het is de stilte van de
zwijgzame acceptatie van onrecht. Zoveel
moeite als het kan kosten jezelf helemaal en
geheel onder te dompelen in de stilte die God
is, zo moeilijk kan het zijn dit verkeerde
stilzwijgen te doorbreken. Ook deze stilte
overkomt me vaak. Durf ik op te staan
wanneer ik onrecht zie? Durf ik in gesprek te
gaan met hen die anders zijn dan ik? Steeds
kom ik tot de conclusie dat ik de stilte die God
is, nodig heb om deze andere stilte te doorbreken.
Ik geloof dat de stilte die God is, niet bedoeld
is om stil te blijven, maar juist om die andere
stilte te doorbreken. Op die manier kunnen
we ons vanuit de goddelijke liefde en stilte
inzetten voor een meer verlichte wereld. Een
wereld waarin iedereen gelijk is, waarin we
elkaar kunnen vinden en samen kunnen
groeien, in het juiste soort stilte.
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Stilte
Stilte is als een oester. Wanneer je probeert haar open te breken kun je haar beschadigen.
Maar als zij zichzelf voor je opent, ontsluit ze, onhoorbaar, haar binnenkant. Geen woord,
geen geluid, niets, alleen zijn.
Haar parelmoer geeft in zachtheid de kleuren van de regenboog vrij. Haar innerlijk straalt
je tegemoet. En de kostbare parel die ze je aanbiedt mag je voor altijd met je meedragen.
Shaktipat … de stille handdruk, de stille, indringende blik in de ogen van de spirituele
meester, een woord dat zich uit haar stille achtergrond manifesteert … Ik kan het alleen
ontvangen wanneer mijn mind leeg is, mijn hart open, geen enkele verwachting omdat ik
gewoon niet weet wat ik te verwachten heb, alleen ontvankelijk zijn.
De kleuren van de regenboog werden mijn dansende moeder Kundalini, opstijgend naar
de hemel op aarde in mijzelf. Het parelmoer bleek de opening te zijn van meer bewustzijn.
Het zou mijn leven fundamenteel veranderen in rijkdom, pure rijkdom, ongeacht de
uitdagingen die op mijn pad komen.
Hoe lang had ik al gezocht? Hoeveel cursussen al gevolgd? Hoeveel boeken al gelezen?
Hoeveel teleurstelling verwerkt over cursusleiders die hun ego belangrijker vonden dan
mijn eigen Bron. Niets had me die diepe stilte in kunnen dragen waar ik mijn innerlijke
gids mocht ontmoeten. Die diepe stilte die zoveel lagen kent.
De stilte die ik nu steeds meer mag ervaren draagt alles wat in mij en buiten mij plaatsvindt. De kostbare parel die ik liefdevol heb omarmd. Al vergeet ik haar af en toe, ze wacht
geduldig, geeft nooit op en fluistert me in wat ik te doen heb als ik me in de waan van de
dag laat meeslepen. Soms rammelt ze me stevig door elkaar als ik de stilte vergeet,
gevangen cirkeltjes draaiend in het spel van de illusie.
Soms roept ze mij, soms ik haar. En altijd vinden we elkaar in de stilte van het hart.
Indu Koninx
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Stilte, licht & liefde
Mijn kern is stilte, licht, liefde, vrede én harmonie
Prachtige kwaliteiten, sterke (tegen)krachten.
Ik heb een wens voor volledige overgave
om mezelf er, vol vertrouwen, aan te laven.
Geïnspireerd door Kahlil Gibran;
“Als de liefde je wenkt, volg haar dan
ook al zijn de wegen moeilijk en steil.
Te smelten én een snel stromende beek te zijn
die zijn melodie laat klinken in de nacht.
De pijn te kennen van teveel zachtheid.
Verwond te worden door je eigen begrip van liefde;
en vrijwillig vreugdevol te bloeden.”
Om allerlei gedachte-verhalen te verdringen
ging ik mantra’s zingend door het leven,
om op een ochtend op te staan met een ‘stil’ hoofd,
wat is dat vreemd, dat vredige gevoel wat werd beloofd.
‘s Morgens vroeg zingend, dwalen
in het bos, genietend van de stilte.
De mantra in mijn hoofd, die als vanzelf doorzingt.
Tot de boom me ‘roept’ en mij met verbinding omringt.
Wandelend en genietend, lopend langs het strand,
de storm trotserend, net als de vogels.
De golven, soms lief en andere keren
donker en wild, een metafoor om te eren.
Dansen, genieten en volgen in bewegingen,
het lichaam observerend in haar zoeken.
Meebewegen op melodieën en met andere lichamen,
zo komen eenheid, liefde en harmonie samen.
Stilte, licht & liefde, vrede & harmonie
geven mij een blik op Gods liefdes-chemie.
Marjo van Rijnsoever
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Horror Vacui
Jayanti van der Meer

Sinds een week zijn we op reis met de camper en de honden. Ons doel is Portugal maar we
hebben geen haast want we hebben zes weken de tijd.
Enkele dagen geleden waren we in Burgos. Een redelijk grote stad die ooit de hoofdstad
van Spanje was en waar om die reden een enorme kathedraal is gebouwd om de grootsheid en grandeur van de Spaanse rijkdommen op kunstzinnige en religieuze wijze te
etaleren. Van de ene kapel werden we naar de volgende geleid ter ere van een of andere
heilige. Enorme altaren met beelden van de heilige, omringd door andere heiligen, afbeeldingen van taferelen uit het nieuwe testament, veel afbeeldingen van Maria, de geboorte
van Jezus, de onbevlekte ontvangenis, de kruisiging, de herrijzenis enzovoorts. En dit alles
omringd met slingers van demonen, bloemen en goud, veel goud.
Uiteraard ontbreken de trotse ridders, koningen en gulle financiers van de kathedraal in
geen enkele kapel. We kwamen ogen te kort, het was echt indrukwekkend. We stelden ons
voor hoe honderden beeldhouwers jarenlang aan de beelden hebben gebeiteld, hoe
kunstenaars samenwerkten en er telkens nieuwe zalen werden toegevoegd. Het schijnt dat
het vijfhonderd jaar heeft geduurd voor het hele gebouw in al zijn glorie stond. Een van de
zalen was geheel vormgegeven in barokstijl. De kleuren en beeltenissen schreeuwden ons
tegemoet en de gids in de pratende telefoon noemde het Horror Vacui: angst voor de
leegte.
Zo wonderlijk, dat onze devotie voor het Goddelijke zo moet worden uitgestald dat je nog
maar weinig Spirituele stilte ervaart. Die Goddelijkheid ervaren we veel meer in de
desolate uitgestrektheid van de Sierra. Waar we overigens evengoed vervuld worden van
ontzag voor de diversiteit van alles wat door Goddelijke handen is gebeeldhouwd en
geschilderd. In die zin verschilt de natuurlijke rijkdom weinig van de rijkdommen in de
kathedraal.
Ook in de natuur is elke ruimte opgevuld door diversiteit van vorm en kleur. Is de
Goddelijke Schepping zelf een Horror Vacui? In het besef dat achter al deze drukte de
uitgestrekte stilte immer aanwezig is, kan ik zowel de gekte van de drukke stad als de
stilte van de wuivende korenvelden ervaren als deel van dezelfde Goddelijke Creatie. Het is
de Liefde daarachter die bepaalt hoe ik de wereld ervaar en die liefde stroomt steeds meer
door mijn hart.
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Gerrit van Santen

Kan die stilte wat harder?
Buiten in de zon ben ik een tuinbank aan het
maken. Zagen, schuren en in elkaar zetten.
Ik hoor ik de geluiden die ik maak. En die mijn
buurman maakt. Hij gebruikt (on)regelmatig
zijn hogedrukspuit voor terras en kliko. Mijn
gedachten gaan naar het thema van deze
Inspiratie. Het eerst waar ik stilte mee
associeer is de afwezigheid van hoorbaar
geluid. Een andere buurman bezit een
elektrische grasmaaier; je begrijpt dat ik
soms even niets heb met geluid. En dat ik het
soms lastig vind zelf geluid te maken.
Projectie?
De eerste keer dat ik door de afwezigheid van
geluid werd overspoeld, was in een openluchtmuseum in Drenthe. Zelfs na dertig jaar
herinner ik me deze indruk nog, net als de
warmte van dat moment en de ruimte om me
heen. En de terughoudendheid die ik destijds
voelde om uit die sfeer weg te gaan.
Mijn ervaring met stilte was soms beladen. Ik
groeide op in een gezin waarin bepaalde
emoties niet werden uitgesproken en
besproken. Dit betekende voor mij dat de
stilte sterk geladen was met emoties. Deze
sfeer heeft lange tijd mijn gevoelens 'bevroren'. Is dat wat Vasudeva bedoelde toen hij zei
dat de stilte vol mogelijkheden zit?
Terwijl ik het hoorbare (en onhoorbare) geluid
overdenk, komt de inspiratie van Vasudeva
boven over een andere stilte: de afwezigheid
van gedachten. In eigenlijk alle talks komt dit
thema wel terug. Veelal klinkt de Guru Gita in
mijn hoofd. Maar als ik me druk voel, als de
radio in mijn hoofd indringend doorklinkt, dan
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zoek ik mijn antwoord graag bij de prana die
rust brengt in buik en hart. En van daaruit de
mind en de gedachten rustiger maakt. Lukt
meestal, met rajas als in te zetten kracht, wel
even in de gaten hebben dus.
Onlangs kwam er nog een andere variatie van
stilte binnen, uit dag 1 van de 40 dagen 2018.
De permanente stilte van het bewustzijn, dat
wat achter en onder de gedachten ligt en
onveranderlijk is. Vasudeva moedigt aan hier
tijd aan te besteden om een dergelijke ervaring tot ons te nemen. Ik las laatst de titel van
een boek geschreven door een monnik, ook
een zoeker, die me aansprak: ‘Kon ik de stilte
maar wat harder zetten’. Verlangen van mijn
kant (en wat geduld), de Guru en een helpende hand van de Kundalini brengen dit gaandeweg dichterbij. Confucius schreef het al: ‘De
stilte is een vriend die je nooit verraad.’ Elke
dag de vriendschapsbanden aanhalen.
Ik zit in een satsang. Om me heen wordt
inspirerend gezongen, klanken komen uit mijn
hart en mond. De deuren van de woning staan
wagenwijd open en de wind waait door de
bladeren, vogels zingen, auto’s en motoren
rijden voor het huis langs. Allemaal mantra.
Ik neem het waar, de gedachten zijn stil, de
energie is sterk voelbaar. Op onverwachte
momenten staat deze vriend ineens voor mijn
deur.
Ik luister in de trein, dag 2 van de 40 dagen
2017. Vasudeva zegt: "Observe that silent
space that is behind your thinking. That is how
you go into your Essence." Daar word ik nu stil
van.

Lege stilte
Ik ben bij je op bezoek en vertel in geuren en kleuren over de reis waar ik net van terug
ben. Over hoe mooi de dorpjes waren en hoe adembenemend prachtig de landschappen.
Over de lekke band onderweg en de karakteristieke hotelletjes, zoals het reisbureau ze
omschreef. We vreesden het ergste, maar ze waren verrassend leuk. Mijn woorden vullen
de stilte, net zoals jouw woorden dat vroeger deden.
Je leeft al jaren in je eigen wereldje waar de woorden verloren zijn gegaan. Ik heb geen
idee wat er in je omgaat. Of er nog iets in je omgaat. En als alles een reden heeft, wat is
dan de zin van deze ziekte? Wat is de betekenis?
De vrouw die ik bezoek herinnert me niet aan jou. Je was altijd zo goed gekleed en zo
akelig netjes. De babbelbox van ons gezin ook. Eenmaal uit huis belde je me regelmatig.
De toen soms irritant lange met-mam-ik-bel-zomaar even-telefoontjes komen nooit
meer. Ik mis ze. Ik weet bijna niet meer hoe je stem klonk. Hoe je lachte. Je bent er nog,
maar ik rouw al.
Ik vraag Vasudeva hoe ik hiermee om kan gaan. Communiceer met haar ziel, zegt hij.
Prachtig, maar hoe doe ik dat? Ik zoek naar nieuwe manieren. Ik raak je veel aan, zoek
oogcontact en stuur je liefde. Een eindeloze stroom woordloze liefde, vanuit de stilte in
mij naar de stilte in jou. Zo zijn we verbonden. Kun je dat voelen?
Het is mooi als je met iemand stil kunt zijn. Als er geen woorden nodig zijn en de stilte
vol is. Onze stilte is anders. Je weet niet meer wie ik ben. Je weet niet meer wie je zelf
bent. Je ogen weerspiegelen je ziel niet meer.
Ik denk aan het verhaal van de oude man die zich haast om op tijd bij zijn demente vrouw
in het verpleeghuis te zijn. Waarom, vraagt iemand, ze weet toch niet wie u bent. Maar ik
weet wie zij is, antwoordt hij.
Ik weet wie jij bent mam. Je stilte is leeg, maar ik vul haar met herinneringen.
Brahmani
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Stilte bewaren
Als wij de stilte bewaren
afgestemd met onze snaren
op het Goede, Schone en Ware
dat wij in onze harten dragen
in diep gevoel van overgave

Gerrit van Santen

Dan zou ons leven anders zijn
gedragen door verstild bewustzijn
geraakt door dragende genade
in gelatenheid en overgave
In vrede die onszelf te boven gaat
een ander in zijn waarde laat
in tijdeloze tederheid omarmt
en bij elkaar het hart verwarmt
Als wij dan in die diepe stille dalen
haar uit ons wezen laten stralen
door alle lagen van het leven heen
door alles en door iedereen
Dan kunnen wij in eenheid opgaan
in de bron van het bestaan
in vrede en in eenheid leven
en ons aan die vrede overgeven
Die vrede in ons wezen is ons lief
De stilte en de liefde zijn ons lief
Zij stromen in ons over
en gaan onszelf te boven
Wij kunnen er in samenzijn
Als wij samen stil zijn
levens samenstromen
en in stilte samenkomen
licht de stilte op in het bewustzijn
waarin wij leven bewegen en zijn*
Het innerlijke licht
dat ieder mens verlicht*
Laat het stille bewustzijn
overal en altijd in ons zijn
Zacht en teder in ons lichten
terwijl we onze taak verrichten
Hubert P Cornelis
*Handelingen van de apostelen 17,28
*Johannes Proloog 1,9

“Als de ziele luistert spreekt het al
een taal dat leeft,
’t lijzigste gefluister ook een taal
en teken heeft.”

Is dat geen prachtige omschrijving van stilte?
En hoever ben ik daar vaak van verwijderd
omdat mijn ziel niet luistert. Soms niet wil
luisteren, omdat dat wat ik dan hoor niet altijd
leuk of fijn is. Of confronterend is.
Zo’n tien jaar geleden ging ik met pensioen. Ik
had veertig jaar met hart en ziel gewerkt
zonder veel momenten van tegenzin. Toch had
ik het gevoel dat ik van die pensionering zou
gaan genieten, dat ik nog zoveel dingen kon
doen die me zouden vervullen.
Ik was erop voorbereid dat het de eerste tijd
wel wennen zou zijn; geen collega’s meer om
mee samen te werken, geen stress meer. En
stress was voor mij verslavend, een soort van
drug. De dagelijkse uitdaging van het werk
zou wegvallen en ik moest een nieuwe
structuur zien te vinden. Dat alles realiseerde
ik mij en klopte ook, zeker het eerste half jaar.
Maar omdat ik erop voorbereid was kostte het
mij, dacht ik, niet zoveel moeite.
De jaren verstreken en ik kreeg regelmatig
uitnodigingen voor recepties en afscheidsbijeenkomsten van voormalige medewerkers die
op hun beurt met pensioen gingen. Ik ging er
niet op in, omdat ik het gevoel had dat zich dat
allemaal afspeelde in een wereld die niet
langer de mijne was. Het was een station wat
voorbijgereden was en de toekomst lag voor
mij, niet achter mij.
Kortgeleden ontving ik weer een uitnodiging,
een die ik moeilijk kon weigeren en ik besloot

Wim Vinke

er heen te gaan. Die bijeenkomst bleek voor
mij uiterst confronterend. Alle heimwee naar
het werk, naar uitdagingen en naar status
staken de kop op. Ik realiseerde mij dat ik er
al die jaren niet mee bezig was geweest. Ik
had het weggestopt, ik was er met mijn rug
naar toe gaan staan.
Wat heeft dit met stilte te maken? En met het
schitterende en ontroerende gedicht van
Guido Gazelle? Stilte is luisteren met de ziel.
Had ik geluisterd? Ik had mijn oren dichtgestopt en dacht dat het stilte was. En nu?
Omdat het heimwee zijn plaats kwam opeisen
met de woorden ‘We hebben het samen goed
gehad, we hebben mooie dingen gedaan’,
heeft het weer een plek gekregen. Ik heb het
als het ware erkenning gegeven en dankbaarheid voor al het mooie en goede wat ik heb
ontvangen. Mijn oren zijn weer open, zodat ik
weer in staat ben om te horen. Ik heb het
gevoel dat het ‘nieuwe’ horen zich niet alleen
uitstrekt naar mijn verleden, maar ook naar
alles wat nu is.
Als de ziele luistert
Spreekt het al een taal dat leeft,
’t lijsigste gefluister ook een taal en
teken heeft
Blaren van de boomen
Kouten met malkaar gezwind
Baren in de stroemen
Klappen luide en welgezind
Wind en wee en wolken
Wegelen van God’heilige voet
Talen en vertolken
’t diep gedoken woord zoo zoet
Als de ziele luistert
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Boekbespreking

Van ego naar dienstbaarheid
lessen voor transformatie en leiderschap
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Wim Vinke

Klapband
Prabha

Zaterdagavond ben ik volledig uitgeput na een
dag inpakken en schoonmaken met mijn auto
helemaal volgeladen met mijn spullen op weg
naar mijn nieuwe woonadres. Op de A2 bij
Zaltbommel krijg ik met 120 km/h een klapband! Licht slingerend de auto gelukkig op de
smalle vluchtstrook kunnen zetten, maar mijn
gevarendriehoek en gele hesjes liggen bij mijn
reserveband onder al mijn spullen. Je bedenkt
niet dat je die net nodig gaat hebben die ene
keer dat je hele auto vol ligt! Dus kruip ik maar
gewoon zo snel mogelijk tussen het onkruid en
de beestjes achter de vangrail en bel ik de
ANWB. Zonder netwerk overigens (natuurlijk!),
maar gelukkig wel mobiele data en tegoed op
mijn Skype account. Mijn drinken is ook nog
eens bijna op (dat ik normaal altijd genoeg bij
me heb) en helaas 3 kwartier wachten geblazen
tot ik weer verder op weg kan.
Ben je een beetje spiritueel bezig tegenwoordig,
dan vraag je je natuurlijk af: waarom overkomt
mij dit? Juist als ik op weg ben naar een volgende stap in mijn leven; is dit dan een teken dat ik
iets niet goed doe? Of beschermt het Universum mij misschien voor iets waarvan ik nooit
zal weten wat het is (het befaamde
wie-weet-had-ik-anders-wel-een-ongelukgekregen verhaal)? De vorige keer dat ik een
klapband kreeg, jaren terug, was toen ik terug
reed vanuit Loenen na een retreat met Guruji.
Voel je je totaal omgeven met grace, krijg je dan
een klapband! Waarom?
Ik vroeg Guruji: kan een klapband een diepere
betekenis hebben? Hij zei: “No spiritual
meaning, just ordinary meaning. Drive cars.
Expect flats if maintenance checks are not
periodically done.” Oké, dus achter elke tegenslag een diepere betekenis zoeken, een hype
misschien, is toch niet helemaal de bedoeling
van de spirituele lessen die wij leren binnen
Blue Star haha. Maar, toevallig was ik onderweg voordat ik de klapband kreeg wel aan het
denken over dat ik dit artikel wilde gaan schrij-

inspiratie | 16

ven over het thema uitdagingen in je leven en
waarom het goed kan zijn als dingen juist niet
zo lopen als je het zelf graag zou willen. Ik zie
namelijk wel degelijk in mijn leven van de
afgelopen 2 jaar betekenis in alle grote tegenslagen!
Eén van de eerste boeken die ik las toen ik
startte op mijn spirituele pad was The Secret
met zijn Law of Attraction. Als je maar genoeg
gelooft en visualiseert dat je iets krijgt, dan zal
dat gebeuren. Guruji zegt dit zelf ook: “Whatever you wish for, the Universe is a wishfulfulling
tree, it will bring the wishes to you” (Day 2, 40
Days 2018). Jarenlang leek dit voor mij volledig
te werken voor alle grote stappen in mijn leven.
Ik wilde een universitaire prijs winnen om van
dat geld voor het eerst naar Trinidad te gaan,
wat lukte! Ik kreeg de huizen die ik wilde, de
banen die ik wilde, keer op keer maar weer!
Tot ik 2,5 jaar geleden in een burn-out raakte in
mijn baan als natuurkunde docent op een
middelbare school. Ik besloot mijn baan op te
zeggen en voor 3 jaar op de ashram in Trinidad
te gaan wonen. Ik vertrok in maart 2016 en ging
gepland weer terug in mei na de 40 dagen om
in juni met Guruji mee op Europa tour te gaan.
En toen begon eigenlijk alles juist mis te gaan
wat maar mis kon gaan …
Een tandartsbezoek de dag na het Nederlandse
retreat liep niet goed, resulterend in problemen
op de Europese tour waardoor ik Engeland
moest annuleren en pas aan het einde van de
zomer terug kon naar Trinidad. In november
2016 verliep mijn 3-maanden toeristenvisum
daar en het missionary visum wat ik in maart
aangevraagd had was nog niet goedgekeurd.
Normaal gezien geen probleem, Nederlanders
kregen altijd sowieso verlenging naar 6 maanden, maar bij immigratie had ik zeer onverwachte pech met de aanwezigheid van de hoge
baas en kreeg ik slechts 3 weken om het land te
verlaten.

→

→ In maart 2017 keerde ik weer terug naar

Trinidad en besloot zelf maar om in mei 2017
weer voor 3 maanden naar Nederland te gaan
aangezien de visa nog steeds stil lagen. In
deze periode wilde ik dan een vervangingsbaan zoeken als docent om even de financiële
reserves bij te tanken, maar ondanks veel
moeite kon ik niets vinden. Ik verliet Trinidad
op vrijdag, niet wetend waar ik na maandag
kon verblijven aangezien ook al mijn pogingen
tot accommodatie misliepen. Maar gelukkig
vond ik op die maandag wel een klein baantje
en kon ik een Airbnb boeken.
In juli en augustus 2017 was ik weer in
Trinidad en in september ging ik terug naar
Nederland, nog steeds geen zicht op de
missionary visa (heel veel politiek gedoe
daar), en deze keer vond ik zowaar wel heel
makkelijk een goede tijdelijke docentenbaan.
Guruji had me ook gezegd dat het misschien
beter was om in Nederland te blijven vanwege
het uitblijven van de visa, maar ook omdat ik
het steeds best zwaar had op de ashram
vanwege de omstandigheden daar (bijv. het
eten, de warmte, de herrie van constructie en
de werkdruk). En ook toen vond ik weer heel
makkelijk een docentenbaan voor november
tot deze zomer. Zou dan alles toch weer
soepeltjes lopen? Helaas bleek de vervangingsbaan erg zwaar en de baan daarna
opnieuw te eindigen in een burn-out.
Waren dit dan allemaal de verkeerde keuzes
geweest of was het juist de bedoeling? Toen ik
in mei 2017 de ashram moest verlaten zonder
te weten waar ik kon wonen of werken zei
Guru tegen me dat het Universum voor me
zou zorgen, zeker met zoveel grace die ik
verdiend had met al mijn seva. Hij zei vaker
soortgelijke dingen. Maar de onzekerheid van
tevoren over hoe alles liep en de frustratie of
verdriet als het niet liep zoals mijn plannen
waren, waren vaak zeer groot. Toch had ik
bijna elke keer weer nádat het eenmaal zo
gebeurd was, wel het gevoel alsof het precies
zo had moeten gebeuren. Ik wilde graag op de
ashram blijven, maar het was ook eigenlijk
beter voor mij dat niet te lang aan één stuk te
doen op dat moment. Alles kwam telkens
goed en ik heb ook fantastische avonturen
beleefd. Een maand bij Bhaktan, Rudrani en
Deepa in Frankrijk bijvoorbeeld, 3 weken
werken als receptioniste was ook best wel
leuk, mijn opgroeiende nichtjes veel meer
kunnen zien dan gepland en ook veel tijd met
mijn ouders kunnen doorbrengen in Boston,
zeker niet verkeerd!

Op Day 11 van deze laatste 40 dagen zei
Guruji: “True love sees divine order in the play
of life and is willing to serve in the play,
willing to learn and to grow with all the
challenges in the play.” En op Day 30 zei hij:
“It is in these challenges that we are forces to
open up our consciousness.” Ik had niet
gewild dat het anders was gelopen (divine
order!) en zelfs eindigend in een burn-out zie
ik dat het precies nodig is om nu echt om
mezelf teruggeworpen te worden en met de
lessen uit Trinidad nu een tijd in Nederland
me te kunnen terugtrekken en weer meer te
kunnen groeien in bewustzijn.
Ik kan me herinneren dat Guruji wel eens in
een Sacred Conversations heeft gezegd dat
als dingen niet lopen, dit kan betekenen dat
we op het verkeerde pad zijn, maar dat een
tegenslag dat ook niet per se hoeft te betekenen. Soms laat het ons ook gewoon harder
werken om ons doel te bereiken. Ik vond de
volgende quote op Internet: “Giving up on
your goal because of a setback is like
slashing your other three tires because you
got a flat.” Zo blijkt de klapband dan toch
weer een mooie ervaring te zijn! Was het
eigenlijk ook wel, gewoon te zien hoe je
reageert in zo’n situatie en dat er dan toch
maar weer een super aardige ANWB man
alles komt fixen terwijl je droog en warm
buiten kunt wachten vanwege het lekkere
weer, had erger gekund toch!
En alle tegenslagen lijken ook niet te betekenen dat het niet de bedoeling is voor mij om
langere tijd in Trinidad te gaan wonen, want
afgelopen maand heb ik toch mijn missonary
visa gekregen dus nu mag ik eindelijk voor 3
jaar gaan! Maar grappig genoeg lijkt het leven
mij eerst nog te leiden naar een yoga- en een
Shiatsuopleiding, dus waarschijnlijk wordt
toch pas het begin volgend jaar dat ik naar
Trinidad ga. Plannen worden gemaakt en
verbroken maar steeds voel ik dat ik op het
juiste pad ben. Dus, zijn onze tegenslagen
slechte tekens of de bedoeling om ons te
helpen te groeien? Ik denk dat bepaalde
tegenslagen ons inderdaad kunnen helpen en
het leven avontuurlijk kunnen maken en ons
laten groeien! Maar ook dat we er verder
maar niet teveel over na moeten denken (de
stilte in! Toch nog het thema van dit magazine
kunnen vermelden haha), en met de flow mee
moeten gaan met die stappen die goed voelen
op dat moment! En dan leidt het leven ons wel
precies zoals dat nodig is.
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RECEPT
Ayurvedische ijsthee
Ingrediënten
1 zakje ayurvedische pitta-thee
1 liter water
2 schijfjes verse gember
1 kaneelstokje
½ biologische citroen
Vlierbloesemsiroop, naar smaak

Bereiding
de citroen, de gember en
Snijd de halve citroen in schijfjes. Doe het theezakje,
hier kokend water op en
het kaneelstokje in een hittebestendige karaf. Schenk
op smaak met vlierlaat 30 minuten trekken. Giet de thee door een zeef, breng
bloesemsiroop en serveer gekoeld of op kamertemperatuur.

