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Wanneer jij een stap achteruit doet, 
komt het goddelijke tevoorschijn. 

 
Stilte 
 
De essentie van bij elkaar zijn in satsang, is stilte. 
Aanwezig zijn in de stilte is genoeg. 
De stilte is en vult je hart. 
Mijn woorden komen niet uit denken, maar van dat wat 
achter en voorbij woorden is. 
Woorden worden geboren in, uit en door stilte, zij dragen 
de geur van stilte. 
Doe niets, span je niet in, ontvang en verwelkom de essentie die alles 
vertegenwoordigt en niets uitsluit. 
Zit eenvoudig in stilte, open en beschikbaar voor het allerhoogste 
weten, voorbij elke vraag, voorbij elke kennis. 
Versmelt met de bloesem van stilte. 
 
In gedachten 
 
Ik zit vaak in allerlei gedachten, ook in contact met anderen. Hoe kom ik 
daar uit. Ergens moet er iets anders zijn ... 
 
Djihi  
In satsang wordt je hoofd vanzelf stil en je hart vol. Er ontstaat 
spontaniteit, een vreugdevolle extase, de maalstroom van gedachten 
waarmee je jezelf identificeert valt stil. 
 
Bovendien is stilte een natuurlijk iets, iets heel dieps, wat je zelf bent. Je 
bent niet die teleurstelling of hoop, je bent Dat, Dat wat overblijft 
wanneer die kakofonie van teleurstelling, hoop, vrees en verwachting 
zwijgt. 
 
Het is belangrijk om te weten hoe je communiceert, wat je doet. 
Ga je op de automatische piloot, vul je alles in, gaat je aandacht alle 
kanten op, moet iedere stilte opgevuld worden? Of kun je luisteren, voel 
je de ander, voel je jezelf, voel je de stilte. Dan is er contact, verbinding, 
dan stromen de woorden, dan is communicatie een dans. 
 
Wat echt is komt uit niets, uit je hart, uit Dat. 
Realiseer je dat je het Hart bent. 
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Misschien roept dat angst op, je probeert het in communicatie te 
vermijden. 
Het Hart is echter vervulling, liefde. 
Dan ontstaat werkelijke communicatie, een werkelijke 
band ... dat gaat voorbij woorden. 
 
Je kunt alles doen, dansen, gek worden, want het is zo'n extatische 
vreugde om te ontdekken dat alles war je zoekt hier is. En dat het er 
zomaar is, dat je er niets voor hoeft te doen. Je haalt alleen dat gordijn 
weg en het komt te voorschijn. 
 
En dan neem je een duik in die zee van vreugde en daar kom je misschien 
iemand tegen die met je mee wil zwemmen. 
En met je mee wil dansen. Dat is een kosmische dans. 
Stilte is zo doordringend, intens, dynamisch ... 
het is niet wat we denken dat het is. 
 
Meditatie I 
 
Haal enkele keren diep adem en neem de tijd. 
Zit met je ogen dicht. 
Wacht en verstil. 
Je kijkt in een nietsheid. 
Wees stil. 
Ga lager en lager. 
Totdat het kijken in je buik zakt. 
Stil. 
In je adem. 
Laat het kijken gaan. 
Voel de rust van de adem. 
Doe niets. 
Helemaal niets. 
Zo is het goed. 
Niets meer doen. 
Niets. 
Doen. 
Geen tijd. 
Geen drukte. 
Alleen het Hart. 
De rust. 
De vrede. 
Het zijn. 
De stilte. 
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Zo is het goed. 
Niets meer doen. 
Alles laten gaan. 
Oplossen in dit Nu. 
In de volledige tijdloosheid. 
Een eeuwigheid van stilte. 
Zo is het goed.	  


