
 

Stiltedag zondag 24 maart  

A meditator needs no personal guidance. 
A meditator, on the contrary, needs only one thing: 

the atmosphere of meditation. He needs other meditators, 
he needs to be surrounded by other meditators. Because 
whatever goes on happening with us is not only within us, 

it affects people who are close by. 
In this communion people are on different stages of meditation. 

To meditate with this people, just to sit silently with this people, 
and you will be pulled more and more towards your own 
intrinsic potentiality. 

 Osho, The Invitation #12 
 

 
 

Lieve mensen, 

 

Op zondag 24 maart is er weer een Lente Stilte Dag. 

We gaan samen mediteren in onze Osho White Cloud ashram in Nieuw Scheemda. 

De eerste meditatie begint om 9 uur en we eindigen om 20 uur. 

In het programma zijn Osho-meditaties, een Osho-lezing, een labyrinthwandeling, de Hart 

Meditatie van Atisha, een stiltewandeling in onze tuin 

en lekker eten. Je bijdrage is € 25,- inclusief de 

maaltijden. 

Neem makkelijke kleren en sloffen mee.  

Het is mogelijk om voor en na deze dag te 

overnachten in de meditatiekamer tegen een 

vergoeding van € 15,- per nacht incl. ontbijt, of in een 

B&B-kamer voor € 30,- per nacht incl. ontbijt. 

 

Sommige mensen vinden het steeds moeilijker om met de actieve meditaties mee te 

doen. Ouder worden of een ander gebrek weerhoudt hen. Het idee is bij ons opgekomen 

om deze meditaties ook liggend aan te bieden. Zelf heb ik sommige van deze meditaties 

liggend gedaan met heel bijzondere ervarigen én het voelde ook heel vernieuwend. Vóór 

de meditaties zal ik het een en ander hierover vertellen. 

Mocht je ook liggend willen mediteren, breng dan een matrasje mee en een omslagdoek. 

In de bijlage vind je een verhaal van Ojas die de Dynamische meditatie onder de dekens 

in een ziekenhuisbed heeft gedaan. Lees zijn ervaringen en als je vragen hierover hebt, 

dan mag je hem bellen of mailen, vertelde Ojas mij. 

 

Voor meer informatie en de routebeschrijving zie onze website ashram.dewittewolk.nl en 

kies Actueel & Terugblik. 

 

Laat je ons weten of je komt?  

 

Jagran en Nirad 

 
Osho White Cloud ashram 
Hamrikkerweg 132 

9943 PD Nieuw Scheemda 
0598 – 446 406 
nirad@dewittewolk.nl 

http://ashram.dewittewolk.nl/
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