Durven zien
wat is ...
Het is onzin,
zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is pech,
zegt de berekening
Het is niets dan pijn,
zegt de angst
Het is uitzichtloosheid,
zegt het inzicht
Het is wat het is,
zegt de liefde

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

Dat ik zie wat is
- en het licht niet
haat...

Drs. Johan Muijtjens (1939)
is lid van de Broeders van
Maastricht ( F.I.C.). Na hoofdacte en lager onderwijs, studie
natuurwetenschappen (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

Het is belachelijk,
zegt de trots
Het is lichtzinnig,
zegt de voorzichtigheid

Locatie:

Het is onmogelijk,
zegt de ervaring
Het is wat het is,
zegt de liefde.
(Erich Fried)

St. Servaasklooster 14,
6211 TE Maastricht
www.onderdebogen.nl

CONTEMPLATIEVE
RETRAITE
16-22 oktober 2017

“Dat ik zie wat is - en het licht niet haat”
Alleen met het hart
kun je goed zien,
het wezenlijke is voor de
ogen onzichtbaar.
Antoine de Saint-Exupéry

Begeleiding:
zr. Claudia Theinert en
br. Johan Muijtjens
Data: 16-22 oktober 2017
Begin: 18.00 uur;
einde: ca. 14.30 uur

Kosten: € 541,50
(Alle kamers zijn voorzien van
een eigen douche/wc.)

De uitnodiging van de stilte volgen die ons leert ons leven te
zien zoals het is en onszelf te
leren zien zoals we werkelijk
zijn: goed genoeg en kostbaar.

Aanmelding / Informatie
bij voorkeur via website
www.levensmozaiek.nl

Met de ogen van het hart het
wezenlijke leren zien dat misschien verrassend anders is dan
wij denken en ook bevrijdend.

Elementen van deze retraite







stilte
dagelijks twee korte inleidingen
gemeenschappelijke stiltemeditaties
mogelijkheid voor
persoonlijk gesprek
meditatieve gebedsvieringen
tijd voor ontspanning en rust

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

