
 
 

 

Verslagen van deelnemers van de Stilteretraite, 

in het Paasweekend van 2011 

 

Deelnemer 1 Paasretraite 

Stilte brengt rust en vertraging. Je komt er letterlijk en figuurlijk van bij.  

Ongelooflijk mooi hoe je nieuw contact maakt met jezelf, je onder-

bewustzijn, je hart en ziel, en met anderen. Mensen die je niet kent, maar 

met wie het al snel goed voelt.  

Ook door de structuur en vrijheid die het dagprogramma beide biedt. 

  

In stilte val je meer met jezelf, je lichaam, zintuiglijke waarneming, met 

anderen en je omgeving samen.  

Confronterend of lastig is dat af en toe. Te strak gespannen snaren breken 

soms even en schaduwkanten van je zijn en gedrag kom je tegen.  

  

Het is wat het is. Blijf in het moment en adem door.  

Een Stilteretraite in klooster Rosario met de professionele, milde, maar 

volhardende begeleiders van het Centrum voor Zijnsorientatie is 

versterkend en helend. 

Even stilstaan en bezield verder gaan. 

Een aanrader en unieke ervaring. 

 

Deelnemer 2 Paasretraite 

De stilteretraite is een hele bijzondere ervaring die voor mij gekoppeld is 

aan de omgeving van Bever op de grens van het bijzonder schone 

Pajottenland. Eigenlijk kan ik het ieder mens aanraden. Afdalen in jezelf 

om uiteindelijk met nieuwe innerlijke kracht verder te gaan.  

 

Mijn storm is nog niet over, maar ik heb wel ‘puzzelstukjes’ aangereikt 

gekregen waarvoor ik Chris en Annet in het bijzonder wil danken. Ik ga 

het nooit vergeten en sluit de ervaringen in mijn hart. Tot het einde van 

mijn tijd… 

 

Hartelijke groet Alex.  



 
 

 

Deelnemer 3 Paasretraite 

Ik wil je [Chris, red.] bedanken dat je deze paasretraite hebt mogelijk 

gemaakt. Het was voor mij een hele byzondere en inspirerende ervaring! 

Fijn ook dat jullie het 'losjes' aanpakken, dat je kunt doen wat je zelf goed 

acht en dat er ruimte voor humor is. Ik heb genoten van de byzonderen 

plek en de goede verzorging. Hieronder, zoals gevraagd, een impressie 

van wat deze stilte me gebracht heeft; 

  

Op de eerste plaats een weldadige rust; niets moet, tijd om alleen voor 

jezelf te zorgen en bij jezelf te blijven, waar je ongestoord je eigen 

gedachten kunt afmaken Tijd om stil te staan bij het hier en nu, je weer 

meer bewust te worden van je lijf en om de spanningen die in de loop der 

tijd zijn opgebouwd te verzachten. Er zijn geen woorden die je als schild 

kunt zetten tussen jou en de ander, waardoor het ook een puur 

ontmoeten wordt van de anderen. Het is een reis naar jezelf, een reis 

naar binnen. Je beleeft veel, ook al ben je maar op een plek, of juist 

omdat je maar op een plek bent; bij jezelf. Ik heb veel ontroering 

ervaren, voor de 'volheid' van het leven en geleerd me ontvankelijker op 

te stellen voor al wat het leven biedt en me hier meer aan over te geven. 

In de stilte heb ik de ruimte gevonden om weer aan het schrijven te gaan 

en heb nieuwe bronnen van creativiteit gevonden: 

  

'in de stilte wellen -eindelijk- 

de juiste woorden op, 

mijn tranen polijsten ze tot gedicht'. 


