Wonen in Stilte

De woning van stilte heb
je altijd bij je.
[ Deepak Chopra ]

Zoek een boom, verblijf
bij hem - en laat hem je
leren wat stilte is.
[ Eckhart Tolle]

Stilte is de taal die God
spreekt - en al het andere is een slechte vertaling.
[ Thomas Keating ]

Drs. Claudia Theinert
(1962), master in interreligieuze spiritualiteits-studies
en bachelor in theologie;
werkzaam als geestelijk begeleidster (opleiding Titus
Brandsma Instituut, Nijmegen), in retraitewerk en in
cursussen, lezingen en workshops op het
gebied van spiritualiteit.
Website: www.levensmozaiek.nl
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Wonen in
Stilte...

Drs. Johan Muijtjens (1939)
is lid van de Broeders van
Maastricht ( F.I.C.). Na
hoofdacte en lager onderwijs, studie natuur- wetenschappen (R.U. Nijmegen).
Aanvullende studies in spiritualiteit en geestelijke begeleiding ( ISL, Chicago) en menselijke
seksualiteit en spiritualiteit (CISHS, Boston). Ruime ervaring in begeleiding, organisatie en bestuurlijk werk.
Website: www.broedersvanmaastricht.nl

Locatie:
Stilte, het mooiste wat ik
ooit heb gehoord.
[ Boris Pasternak ]

Bezinningscentrum
‘Onder de Bogen’
St. Servaasklooster 14,
6221 TE Maastricht

Stilte - Weekend

WONEN IN STILTE
WONEN IN STILTE
Een goede woning is iets kostbaars. Ze
biedt je beschutting en veiligheid, een
plek om thuis en tot jezelf te komen,
om ervaringen te verwerken, om je
voor te bereiden op wat komt; een plek
voor ontmoeting.
Het kan ook een plaats zijn voor creativiteit, nieuwe ideeën en inzichten, Je
kunt er groeien van verblijven tot echt
wónen met heel je hart.

Elementen van dit weekend:
• tijd voor stille overweging
• gemeenschappelijke stilte-meditaties
• korte inleidingen

• meditatieve vieringen
• voldoende tijd voor ontspanning

Wónen in stilte - dat willen we oefenen en verdiepen tijdens dit weekend.

Begin: 18.00 uur;
einde: ca. 14.30 uur
Kosten: € 180,(Alle kamers zijn voorzien van
een eigen douche/wc.)
Aanmelding / Informatie

Stilte kan óók zo’n woning zijn. Je
kunt wónen in stilte.
Stilte kan heel kostbaar worden, omdat
ze je helpt thuis te komen bij jezelf,
omdat ze je innerlijke ruimte biedt,
ruimte waarin lief én leed vruchtbaar
kunnen worden. Hier heeft ommekeer
plaats, bekering, keuze voor toekomst.
In stilte worden vaak de beste ideeën
geboren. Je leert je eigen stilte horen
én die van de ander en zelfs die van dé
Ander.

Begeleiding:
zr. Claudia Theinert en
br. Johan Muijtjens

Bij voorkeur via website
www.levensmozaiek.nl

Stilte ervaren
als ruimte
om tot jezelf te komen;
als ruimte
voor heelwording,
herstel en ordening

zr. Claudia Theinert
tel.: 043-8795607
info@levensmozaiek.nl
br. Johan Muijtjens
tel.: 043-6311792
j.muijtjens@brothersfic.org

