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Een stil moment Anselm Grün

“

Wij zijn trekvogels.
Ons nest is slechts
een tijdelijk nest.
Wij zijn onderweg
naar een ander land.
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“

In ieder van ons is een
plaats waar het helemaal
stil is, een plaats vrij van
luidruchtige gedachten,
vrij van zorgen en
verlangens. Het is een
plek waar we helemaal
bij onszelf zijn. Op deze
plaats van zwijgen moeten
we zien te komen.
Anselm Grün

”
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Anselm Grün, OSB (1945) is een Duitse Benedictijner
monnik, schrijver van spirituele boeken, geestelijk
verzorger en cursusleider voor meditatie- en
contemplatieve trainingen. Van 1965 tot 1971
studeerde hij filosofie en theologie in Sankt-Ottiliën
(Beieren) en in Rome. Hij promoveerde in 1974 in de
theologie. In 1976 verscheen zijn eerste boek, Reinheit
des Herzens. Het was het eerste in een rij van meer
dan 200 boeken. In 1996 verscheen bij Uitgeverij
Kok het eerste boek van Anselm Grün, Spiritualiteit
van beneden, de eerste in een lange rij van spirituele
bestsellers.
De inspirerende boeken van Anselm Grün zijn geliefd
vanwege zijn toepassing en popularisering van oude
monastieke tradities voor het moderne leven en weten
zowel traditionelen, vernieuwers als zinzoekers te
inspireren.
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Innerlijk heiligdom

“

De mystici
Wees
van uwzeggen
daden
dat
in ieder van ons
een
de meester
en niet
afgegrensd
gebied is, een
de slaaf.

”

heilige ruimte, een ruimte
voor de stilte, waar onze
gedachten en emoties geen
toegang hebben. In dit innerlijk
heiligdom woont God in ons.

”
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Toevlucht

“

Midden in de drukte van het werk
weet ik: er is iets in mij waar de
conflicten van het dagelijks leven niet
kunnen doordringen. Het heilige in
mij is buiten het bereik van de wereld.
Het is als een innerlijk heiligdom,
waarin ik mezelf, al is het maar
voor korte tijd, steeds weer kan
terugtrekken.

”
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Zorgvuldig met het heilige zijn

“

Ik zie het als een belangrijke taak
voor vandaag het heilige in mij
te beschermen, want dan zal
ik ook een gevoel voor het heilige
in de mensen om me heen hebben.
Ik zal zorgvuldig omgaan met

wat heilig voor andere
mensen is.

”
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Innerlijk vuur

“

In de meditatie ga ik naar
binnen, daar sluit ik de deur,

zodat het innerlijk vuur in mij

kan opvlammen. Het is voor mij
een beeld voor het heilige in mij.
In mij brandt het vuur van de

goddelijke liefde. En dit
vuur zal ik beschermen door het
sluiten van de deur waardoor
zoveel gedachten en emoties
mijn innerlijke

huis willen

”

binnendringen.

9

Heilige tijd

“

Iedereen heeft gedurende de dag een
paar momenten heilige tijd nodig.
Ze onttrekken je aan de drukte van
het werk. Dan kun je uitademen.
Dan kun je jezelf zijn. De heilige tijd
brengt me in contact met mezelf. En
als ik met mezelf in contact
ben, zal ik me niet laten sturen door

”

de eisen van buitenaf.
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