
In Stilstaan in stromend water neemt  
Henk Schildkamp de lezer mee op zijn zoektocht 
naar wie de mens is en wat hem drijft. Een 
spirituele en filosofische innerlijke reis naar het 
Zelf, de ziel, de grondtoon van het leven, de 
innerlijke bron. Langs de harde bestuurscultuur van 
scoren, afrekenen en efficiency maar ook langs 
‘eilandjes’ van inzicht en troost, zoals de gedichten 
van Kopland, de Tao, Socrates, muziek, Onze 
Jongens op Java en meditatie.  
 
“De coronastilte was een goed moment om de 
talloze aantekeningen te raadplegen die ik maakte 
tijdens die vele inspirerende sessies van de 
Comenius Leergangen waar ik sinds 2005 als 
moderator bij betrokken ben. Door de jaren heen 
noteerde ik opmerkingen en vragen van cursisten 
en inleiders die voor mij van betekenis zijn. Ik heb 
geleerd dat leiderschap begint bij jezelf. Dat gaat 
niet zonder (zelf)reflectie. Hoe dieper je daarin 
gaat, hoe meer je uitkomt bij de bron die je voedt, 
heb ik ervaren. Dat kan alleen als je stilstaat in de 
stroom en de stilte in jezelf toelaat. Ook als de 
stroming hevig is.” 
 
Henk Schildkamp werkte jarenlang als tropenarts 
in Botswana, daarna als huisarts en was tot 2004 
bestuursvoorzitter van Menzis. 

Stilstaan  
I N  S T R O M E N D  W A T E R

Laat je inspireren! Ont-dek! 
 
Dit boek helpt mensen op hun zoektocht naar 
persoonlijk leiderschap. Helpt je in de spiegel 
kijken. 

• Wat zijn jouw eilandjes in de stroom van  
het leven?  

• Wat helpt jou om je te bezinnen op stappen 
die je gezet hebt of wilt gaan zetten? 

• Wat helpt jou om stil te staan in de hektiek 
van alledag? 

 
Stilstaan in stromend water  
is vanaf 29 november te bestellen bij 
Heliadvies en kost €23,50 excl. verzendkosten. 
(tot eind december 2021 sturen we het boek gratis toe!) 
 
HOE TE BESTELLEN:  

• stuur een email naar info@heliadvies.nl 

• geef duidelijk aan om hoeveel exemplaren 
het gaat 

• noteer naam, adres en een telefoonnummer  
 
We sturen een e-mail ter bevestiging met 
daarbij een factuur. Zodra de factuur is voldaan 
worden de boeken verstuurd. 


