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Stilte is
mijn thuis
Omdat ze zelf de helende kracht van
stilte in hun leven hebben ervaren,
willen Fia, Marlies en Anky nu via
hun werk aan anderen leren dat het
een bron is waaruit je oneindig
kunt putten.
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‘In de stilte ga
ik steeds een
laagje dieper’

. 
Haiku van Anky Floris
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M.M.V. ZIZZI.NL (TOP), HM.COM (ROK)

Als ik te hard loop
om de tijd bij te houden
is verstilling de weg

M.M.V. HM.NL (BLOUSE CONSCIOUS-COLLECTIE), SITAMURT.COM (BROEK VIA YOGA SPECIALS, HAARLEM)

. Fia Schooljan
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‘De natuur haalt
wat vergeten is
weer naar boven’

‘Ik heb even
serieus overwogen
om in te treden in
het klooster’

Intuïtief coach en communicatie-adviseur FIA SCHOOLJAN
is door stilte in de natuur weer hersteld van een
aanrijding. Nu gebruikt ze de kracht van stilte ook
in haar coaching.

Voor natuurcoach en kunstenares ANKY FLORIS is
stilte een bron van inspiratie en liefde. Ze geeft
stilteretraites in het Liobaklooster en begeleidt
stiltewandelingen voor de Adelbertus Abdij, beide
in Egmond.

“De kracht van stilte heb ik voor het eerst
ervaren als tiener in Taizé, een kloostergemeenschap in Frankrijk. Ik was daar
samen met jongeren uit alle hoeken van
de wereld en ik maakte voor het eerst
kennis met het kloosterleven. In de groep
was het druk, maar in de kerk ervaarde
ik een overdonderende stilte die me
raakte. Even heb ik serieus overwogen
om in een klooster in te treden, maar
ik ontdekte dat het mij meer om de
beleving van stilte ging dan het kloosterleven op zich.
Ik sta midden in het leven, maar ik heb
wel altijd een diep verlangen gehad om
de stilte op te zoeken. Stilte is een bron
van inspiratie en liefde gebleken in mijn
leven. In stilte ben ik dichter bij mijn
eigen wijsheden en antwoorden en bij
wie ik in wezen ben. Tegelijkertijd is
stilte zo eenvoudig en gewoon; het is
er altijd, ik hoef er alleen maar voor te
kiezen om stil te zijn.
Ik heb zelf regelmatig retraites gedaan
in de Adelbertus Abdij, zoals toen ik rond
de dertig was en vier jonge kinderen had.
In die week leek het alsof ik eindeloos
de tijd had: een dag voelde als een jaar.
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Ik vond het een heel bijzondere ervaring
om te ontdekken dat je niet ver hoeft te
reizen om de stilte te beleven. Het was
een rijk gevoel om daar te zijn. Ik deed
mee met de diensten, schreef haiku’s,
mediteerde en wandelde en ik schreef
veel in mijn dagboek: ik liet me verwonderen door wat er was.
In de natuur is het gemakkelijker om stil
te zijn, daarom zijn mijn stiltewandelingen
in de duinen. Ik noem ze verstillende
wandelingen: als een beweging naar de
stilte toe. Je gedachten vervliegen, je
gevoelens zijn goed en gaandeweg word
je stiller. Het is lastig om aan mensen
over te dragen wat stilte is, maar daardoor is het juist ook een uitdaging. Het
hoeft niet per se groots te zijn, het kan
ook heel klein zijn. Je ontdekt het als je
het zelf opzoekt.
Ik heb het Levenskunstspel ontwikkeld:
een set inspiratiekaarten met thema’s en
verdiepende vragen. Je krijgt onderweg
tijdens de wandeling een kaart met een
vraag waarmee je wandelt. In stilte beleef
je een vraag op een andere manier dan
dat je ’m bewust met je hoofd wilt beantwoorden. Ik zie vragen als een soort

richtingaanwijzer, als je er voor open
staat kan de stilte je helpen om je levensvragen te beantwoorden. Aan het einde
van de wandeling maken we een stilleven
in de vorm van een natuurcollage met
voorwerpen die we onderweg in de
natuur - van een gebroken tak tot een
mooi blad - hebben gevonden. Ik merk
elke keer weer dat dit mensen ontroert
en veel inzichten geeft.
Ik denk dat het je leven ontzettend
verrijkt als jezelf toestaat om, al is het
maar vijf minuten, stil te zijn. Vooral als je
jezelf te vaak voorbij rent, dan kun je met
verstilling zorgen dat je jezelf inhaalt en
terughaalt naar het nu. Je kunt dat doen
door even bij een boom te gaan staan
of waar jij dan ook maar blij van wordt.
Zo heb ik zelf drie schattige krielkipjes
die ik voer totdat ik ze écht zie. Zij zijn
mijn anker en in de vijf minuten dat ik ze
voer, bén ik er ook echt. Zo blijft de stilte
voor mij een bron waar ik me steeds weer
aan kan laven en waar ik meer in wil en
kan groeien.”

ankyfloris.nl

“Zes jaar geleden klapte er een auto op
op die van mij. Daarna kon ik geluid en
licht niet meer goed verdragen en kreeg
ik last van heftige fysieke reacties. Lopen
ging moeilijk en in een rolstoel zitten
hield ik maar een paar minuten vol. Ik
bracht veel tijd door in bed in het donker
en miste het buiten zijn. Af en toe reed ik
even een rondje met een vriend om een
frisse neus te halen vanuit het autoraam.
Een jaar na het ongeluk, op een nazomer
ochtend in september, ging ik voor het
eerst met mijn scootmobiel op pad. Om
zeven uur ’s ochtends werd ik met een
busje naar Nationaal Park Veluwezoom
gebracht. De zon kwam op en het
regende licht. Het was 10 graden, maar
het voelde veel kouder aan, omdat ik
niet meer gewend was om buiten te zijn.
Ik was nog maar net onderweg toen ik
een edelhert met een prachtig gewei
zag. Hij kwam naast mij lopen, evenwijdig
aan het fietspad waarop ik reed, en bleef
een lange tijd met me oplopen. Het was
zijn keuze, terwijl hij zo het bos in kon;
dat was zo’n ontroerende ervaring.
Destijds kon ik nog maar vijf minuten
rijden, daarna werd ik zo duizelig dat ik
moest gaan liggen om te herstellen. Ik
zocht dan een rustig plekje op om, zoals
ik het noemde: ‘in zombiestand’ te gaan,
een soort meditatiestand om op te laden.
Die ontmoeting met het edelhert maakte
voor mij alles duidelijk. Hij spiegelde een
enorme liefde, kracht en rust; ik voelde
me zó gesteund. Intuïtief wist ik: dít is
de plek waar ik verder moet met alles
in mijn leven.

Vanaf dat moment bracht ik steeds meer
tijd door in de natuur en lag ik soms uren
in stilte op de hei. Hoewel mijn hersenen
soms niet deden wat ik wilde, merkte ik
dat mijn intuïtie steeds sterker werd.
Ik lag op het zand, bij het water, of ergens
met een uitzicht; zo ontdekte ik dat elke
plek, maar ook bomen en dieren, een
andere klank hebben en leerde zo weer
wennen aan geluiden.
Als communicatie adviseur ging ik al
vaak naar buiten met klanten, maar ik
ben de stilte nóg bewuster gaan inzetten
bij mijn coaching. De natuur spiegelt,
heeft een helende kracht en het brengt
associaties en vergeten herinneringen
naar boven. Daarmee is het een doorgang en sprong naar een volgende stap.
Ik weet nog dat een klant een vossenhol
ontdekte waarin een vos in een hoekje
heel stil opgekruld lag. Ze herkende
zichzelf erin. Ze zag zichzelf in dat donkere hoekje liggen. En dan komen de
verhalen los. Het vergt veel moed om
lange tijd in stilte te zijn, omdat het zo
intens kan zijn wat je tegenkomt. Het is
de weg naar je hart, maar durf je daarvoor te kiezen?
De stilte heeft mij rust en vertrouwen
gegeven, maar óók een dosis energie en
levenskracht. En dat wil ik mensen die
door hun handicap niet de bospaden of
de hei op kunnen, ook laten ervaren.
Daarom heb ik, toen ik zelf in het donker
lag en niet naar buiten kon, een plan
bedacht voor offroad rolstoelen. Het is
namelijk heel vervelend als je niet kunt
zijn waar je graag wilt zijn. Mensen in

een rolstoel willen ook avontuur en een
wildzwijn tegenkomen, dat weet ik beter
dan wie ook.
Hoewel ik de afgelopen jaren alles - en
vooral mezelf - opnieuw heb moeten
uitvinden, heeft het mijn bestemming in
het leven helder gemaakt: ik ben er om
mensen duidelijkheid te geven en hun
eigen natuur te ontdekken, buiten alle
regels en - letterlijk - gebaande paden.
Maar ik voel me nooit uitgeleerd, in de
stilte ga ik steeds een laagje dieper.”
viafia.nl
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