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Van de redactie

Ik ben het sleuteltje van m’n hart kwijt...Jij had er toch nog eentje van mij, mag ik dat even 
lenen? Wie hebben er een sleuteltje van jouw hart? Wiens ogen lichten op als jij een kamer 
binnenkomt? Te zien, gezien te worden, lief te hebben en liefde toe te laten, te leven vanuit ons 
hart, zijn dat niet de dingen die met het doel van ons leven te maken hebben. Iets bijdragen 
aan een betere wereld, al is het maar het recept voor jouw geweldige pasta, de grappen die 
je maakt, de huizen die je bouwt... Moeder Theresa werd ooit gevraagd of ze zich succesvol 
voelde en die antwoordde toen dat succes niet haar ‘pakkie an’ was, maar dat van God. Zij 
deed wat haar gevraagd werd en de rest was niet haar zorg. Zo komen we weer op zorge-
loosheid. In m’n voorstelling van een zorgeloze dag merkte ik, dat ik het prima af kon zonder 
m’n piekergedachten: mijn lijf en m’n hart hielden me prachtig op koers. De geest van leiding? 
Misschien kunnen we het allemaal wel af met wat minder gepieker... Zo gaat het toch vaak, 
ons hart is open en dan weer dicht, dan gaat het -soms krakend- weer wat meer open. We 
zouden wel willen dat het anders was. Een constante toestand van openheid, van verbinding 
en stromen. Het lijkt me wel paradijselijk... Maar soms  werkt het leven even niet mee. Onze 
brommer wordt gejat, we raken iets of iemand kwijt die ons lief is; maken ons zorgen of  gaan 
bijna ten onder aan de hormonen. Vaak zijn we zo verloren in gedachten, dat we elkaar bijna 
missen. En zelfs op de telefoonlijn naar boven lijkt weleens storing te zitten. 

Wrong connection, 
God, are You sleeping up there?

Dan vraag je je weleens af, of God zit te pitten. Verkeerd verbonden misschien? Of heb ik het 
verkeerde nummer gedraaid? Denk maar ‘s hoe snel je levenskwaliteit achteruitholt bij een 
fikse ruzie...Dat zijn dus de momenten dat het sleuteltje van de ander zo van pas kan komen, 
zodat je de zaak weer open krijgt. “The return of the light is a blessing”, de terugkeer van het 
licht is een zegen, hoe we het ook voor elkaar krijgen. 
Wist je trouwens dat Zij daarboven een sleuteltje heeft dat op alle harten past? Ze bewaart 
dat in haar schatkamer, bij al Haar andere schatten. Kun je zo opvragen... 

Stel je ‘s voor dat God een geweldig warenhuis heeft en daar ligt alles voor je klaar, de mooiste 
dingen, gratis op te halen uit het grote magazijn van God. “Mag ik een beetje liefde, en ja, geeft 
U me ook maar inspiratie; wat steun van vrienden en wat nieuwe informatie. Daar red ik het 
wel weer mee de komende week.” En God verwelkomt ons allemaal. Zijn winkel raakt nooit 
leeg en Ze is juist blij als we langs komen om even een kopje thee te drinken en bij te praten. 
Zo komen de mooiste co-producties tot stand. God wil geleefd worden, handen en voeten 
hebben, feed-back krijgen, dingen uitproberen en bijstellen, trots zijn en zeggen dat het goed 
was. (Wij als redactie kennen dat gevoel, dus als je iets met ons wilt delen...)
God wil zoveel en heeft jou nodig, en jou en jou en jou... misschien is
het wel spannend  om wat vaker langs te gaan en wat moois in de winkel uit te zoeken. Ik 
hoorde dat Hij ook geweldige garantie geeft... 
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Het voornaamste doel van het leven kan alleen 
maar één doel zijn, hoewel er evenveel uiterlijke 
doeleinden kunnen zijn als er dingen en wezens 
zijn. Er is één doel in het leven omdat er maar 
één leven is, hoewel er van buitenaf gezien 
vele levens schijnen te zijn. In deze gedachte 
kunnen wij tot eenheid komen en het is uit 
deze gedachte dat ware wijsheid geleerd wordt. 
Ongetwijfeld kan dit voornaamste doel van het 
leven niet onmiddellijk worden begrepen en 
daarom is het het beste, dat ieder eerst zijn 
eigen doel in het leven nastreeft; want door 
zijn eigen persoonlijk doel te verwezenlijken 
zal iemand op den duur komen tot dat inner-
lijke doel. Wanneer iemand dat niet begrijpt, 
blijft hij denken dat iets anders bereikt moet 
worden en denkt hij aan alles wat voor hem 
ligt en nog niet bereikt is; daarom blijft hij tot 
mislukking gedoemd.

Degene die zijn doel niet scherp omlijnd heeft 
is zijn reis op het levenspad nog niet begon-
nen. Men moet daarom eerst voor zichzelf 
uitmaken wat men wil bereiken, hoe beschei-
den dit doel ook moge zijn; is dat eenmaal 
vastgesteld, dan is men het leven begonnen. 
We zien dat vele mensen hun roeping in het 
leven eigenlijk nooit weten te vinden. En wat 
dan gebeurt is, dat zij ten slotte hun leven als 
een mislukking beschouwen. Hun leven lang 
lopen zij van het ene naar het andere, maar 
aangezien zij het doel van hun leven niet 
kennen, kunnen zij maar zo weinig tot stand 
brengen. Wanneer men vraagt waarom zij niet 
slagen, is het antwoord: omdat zij hun doel 
nog niet gevonden hebben. Zodra iemand 
zijn levensdoel heeft gevonden begint hij zich 
thuis te voelen in deze wereld waarin hij zich 
eerst als een vreemde had gevoeld. Zodra ie-

mand zijn weg gevonden heeft, zal hij ook blijken 
geluk te hebben, omdat alle dingen die hij tot 
stand wil brengen vanzelf komen. Zelfs indien 
de hele wereld tegen hem is, zal zo iemand 
zo’n kracht krijgen, dat hij tegen alles in zijn 
oogmerk kan vasthouden. Hij zal zo ’n geduld 
krijgen, dat geen tegenslag hem zal ontmoedigen 
op de weg naar zijn doel, terwijl iemand die 
zijn levensdoel niet gevonden heeft van het 
ene naar het andere zal blijven lopen en zal 
denken dat alles in het leven tegen hem is. En 
dan begint hij overal over te klagen, over de 
mensen, de omstandigheden, het klimaat, over 
alles. Zodoende is wat men noemt geluk of 
succes hebben eigenlijk terug te brengen op het 
hebben van het juiste doel. Wanneer iemand 
kleren draagt die niet voor hem gemaakt zijn, 
vindt hij ze te wijd of te kort, maar wanneer 
het zijn eigen kleren zijn, voelt hij zich daarin 
gemakkelijk. Daarom zou iedereen de vrijheid 
moeten hebben zijn eigen doel in het leven 
te kiezen; en als iemand zijn doel vindt, dan 
weet hij dat hij op de goede weg is.

Ook wanneer iemand goed en wel op het pad 
is, zijn er een aantal dingen om aandacht aan 
te geven. Wanneer iemand een knoop heeft 
te ontwarren en zijn toevlucht neemt tot 
een mes om het touw door te snijden, heeft 
hij een grote kans in het leven verloren laten 
gaan. Het is maar een kleinigheid, maar door 

HET DOEL VAN HET LEVEN
Hazrat Inayat Khan Uit: De alchemie van het geluk
Uitg.Servire B.V. Wassenaar 1974
Bewerkt door Nafas
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iets niet tot een goed einde te brengen is hij 
achteruit gegaan. Dit is maar een voorbeeld, 
maar als men bij alles wat men doet niet het 
geduld en zelfvertrouwen heeft om door te 
zetten, verliest men veel. Hoe bescheiden ook 
de taak is die iemand op zich heeft genomen, 
indien hij hem tot een goed einde brengt, heeft 
hij iets groots verricht. Het is niet zozeer het 
resultaat dat iemand heeft bereikt, het is het 
feit van iets tot stand te brengen, dat zijn kracht 
vergroot. Wat nu het voornaamste doel van 
elke ziel betreft, dat doel kan geestelijke ver-
wezenlijking worden genoemd. Iemand kan zijn 
hele leven doorbrengen zonder dit te bereiken, 
maar er zal een tijd in zijn leven komen dat 
hij, al zou hij het niet toegeven, ernaar begint 
uit te zien. Want geestelijke verwezenlijking is 
niet zozeer een kwestie van vergaarde 
kennis, maar de dorst van de ziel 
zelf: er komt een dag in het leven 
dat iemand de dorst van de ziel 
sterker gaat voelen dan enig 
andere behoefte. Ongetwijfeld 
heeft iedereen een onbewust 
verlangen om de behoefte van 
zijn ziel te bevredigen, maar aan 
de andere kant gaat men zo op in 
het dagelijkse leven, dat men geen tijd heeft 
om er aandacht aan te schenken. 

Wat geestelijke verwezenlijking eigenlijk is, 
kan gevonden worden door de studie van de 
menselijke natuur. Want ’s mensen natuur is 
één en dezelfde, of de mens nu geestelijk of 
materieel ingesteld is. Er zijn vijf dingen waar 
een mens naar verlangt: leven, macht, kennis, 
geluk en vrede, en de voortdurende behoefte 
welke men gevoelt in zijn diepste wezen, gaat 
uit naar één van deze vijf.
Ter wille van zijn verlangen om te leven eet 
en drinkt de mens en beschermt hij zich tegen 
alle gevaren die het leven bedreigen; en toch 
zal die behoefte nimmer geheel bevredigd 
worden, want al moge hij aan alle gevaren 

ontkomen, aan het laatste gevaar, dat men de 
dood noemt, kan hij niet ontkomen.
Om macht te verkrijgen, wat het volgende 
verlangen is, doet de mens van alles om 
lichamelijk sterk te worden of om invloed of 
positie te verwerven; hij tracht macht in al zijn 
vormen te krijgen en hij zal altijd teleurstel-
lingen ondervinden, want hij zal ervaren dat 
tegenover een macht van graad tien er altijd 
een andere macht gevonden wordt van graad 
twintig. Denk alleen maar aan de grote naties, 
wier militaire macht eens zo geweldig was, 
dat men nooit zou hebben kunnen geloven 
dat zij plotseling ineen zouden storten. Men 
zou gedacht hebben, dat het duizenden jaren 
zou duren voor zij ten onder zouden gaan, zo 
groot was hun macht. Wij hoeven niet naar 

voorbeelden te zoeken uit een ver 
verleden, wij hebben dit juist de 

laatste jaren zien gebeuren; wij 
behoeven slechts een blik te 
slaan op de kaart.

Dan is er de dorst naar kennis. 
Deze spoort de neiging tot studie 

aan. Nu kan een mens zijn hele 
leven lang studeren en studeren, maar 

zelfs al zou hij alle boeken lezen in alle grote 
bibliotheken, dan nog zou de vraag overblijven: 
waarom? Op dat “waarom” zal geen antwoord 
worden gevonden in de boeken die men be-
studeert, of door de feiten te onderzoeken 
die behoren tot het uiterlijke leven. Ten eerste 
omdat de natuur zo ondoorgrondelijk diep is, 
dat ’s mensen beperkte leven niet lang genoeg 
is om haar diepten te peilen. Vergelijkenderwijs 
of in betrekkelijke zin kan men zeggen dat de 
ene mens meer geleerd is dan de andere, maar 
niemand vindt ware bevrediging door het leven 
alleen van de buitenkant te bestuderen.
Het vierde soort verlangen is dat naar geluk. De 
mens probeert dit te bevredigen met allerlei 
genoegens, niet beseffende dat de genoegens 
van deze wereld niet de plaats kunnen innemen 
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van dat geluk waarnaar de ziel eigenlijk zoekt. ’s 
Mensen pogen is ijdel; hij zal ten slotte ervaren, 
dat al zijn streven naar genoegen meer verlies 
dan winst heeft opgeleverd. Bovendien is al-
les wat niet duurzaam is, wat niet echt is, ten 
slotte toch nooit bevredigend. Iemand denkt 
dat wanneer hij vrienden heeft die aardig 
voor hem zijn; wanneer hij weerklank vindt 
bij de mensen, of wanneer hij rijk zou zijn, 
dat hij dan gelukkig zou zijn. Maar dat is niet 
de manier om gelukkig te worden: soms blijkt 
het zelfs het tegendeel te zijn. Want gebrek 
aan geluk maakt dat iemand aan anderen de 
schuld geeft, in de mening dat zij hem in de 
weg staan en hem verhinderen om gelukkig te 
worden; in werkelijkheid is het zo niet. Want 
geluk wordt niet verworven, geluk wordt 
ontdekt. ’s Mens wezen zelf is geluk, daarom 
verlangt hij naar geluk. Wat het geluk buiten 
iemands leven sluit, is het sluiten van de deuren 
van het hart; wanneer het hart niet levend is, 
dan is er geen geluk. Soms is het hart slechts 
gedeeltelijk levend, en verwacht het het leven 
van het hart van een ander. Maar het hart 
leeft pas waarlijk wanneer het onafhankelijk 
leeft in zijn eigen geluk, en dat wordt bereikt 
door geestelijke verwezenlijking, door diep te 
graven in het eigen hart. 

Ten slotte is er het verlangen naar vrede. Om 
vrede te vinden ontvlucht men zijn omgeving, 
welke als hinderlijk wordt ondervonden; men 
wil weg van de mensen, men wil ergens kalm 
gaan zitten en rust hebben. Maar hij die niet 
klaar is voor die vrede zou hem zelfs niet 
vinden, indien hij ging naar de grotten van de 
Himalaya, ver weg van de bewoonde wereld. 
Degeen die zijn vrede in zichzelf gevonden 
heeft, moge zich in eenzaamheid bevinden 
in een kluizenaarsgrot of wel te midden van 
de menigte, overal zal hij vrede ervaren. Wat 
gewoonlijk gebeurt is dat wij om vrede te 
krijgen, de schuld geven aan een ander die op 
onze zenuwen werkt. Maar in werkelijkheid kan 

ware vrede alleen komen door zo standvastig 
te staan tegen alle invloeden van buiten, dat 
niets ons kan deren of verstoren.
Wanneer men deze vijf verlangens beschouwt, 
die de diepsten zijn die de mens heeft, ziet men 
dat alle moeite die de mens zich getroost om 
bevrediging te vinden vergeefs schijnt te zijn. 
Deze verlangens kunnen alleen maar worden 
bevredigd door geestelijke verwezenlijking, dat 
is het enige antwoord. Zo kan het verlangen 
om te leven alleen maar bevredigd worden, 
wanneer de ziel zich bewust wordt van haar 
eeuwig leven. Want sterfelijkheid bestaat eerder 
in opvatting dan in werkelijkheid. Vanuit een 
geestelijk gezichtspunt gezien, is sterfelijkheid 
het gebrek aan begrip van de ziel van haar 
eigen zelf. Het is alsof iemand zijn hele leven 
geleefd heeft in de overtuiging dat hij zijn jas 
was en toen die jas hem werd uitgetrokken, hij 
dacht dat hij ging sterven. In het leven ervaart 
men hetzelfde. De ziel wordt door het fysieke 
leven als het ware begoocheld en vereenzelvigt 
zich met dit sterfelijk deel; wijze mensen uit 
alle tijden hebben gemediteerd om de ziel een 
kans te geven zich haar onafhankelijkheid van 
het lichaam bewust te worden. Wanneer de 
ziel eenmaal begonnen is zichzelf te voelen, 
haar eigen leven, onafhankelijk van haar bui-
tenste omhulsel, dan begint zij vertrouwen 
te krijgen in het leven en is niet langer bang 
voor wat dood wordt genoemd. Zodra dit 
verschijnsel optreedt, noemt iemand de dood 
niet meer de “dood”; hij noemt de dood een 
verandering.

De leer van Jezus Christus is van het begin 
tot het einde erop gericht om de mensen 
te leren uit te stijgen boven sterfelijkheid, 
het ware leven te leren kennen, de kunst, de 
wetenschap van het leven te leren. Alle heilige 
schriften, alle wijsgeren en mystici onderwijzen 
dit. En waarom? Omdat als er één ding is dat 
ongewenst is, dan is het de sterfelijkheid, de 
dood. Een normaal mens zal niet vragen om 
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te sterven. Het verlangen naar de dood is 
geen natuurlijk verlangen en zelfs wanneer 
de ‘mind’ om de dood vraagt, verlangt de ziel 
naar het leven.
De ziel is levend, zij is het leven zelf. De dood is 
haar vreemd, de ziel kent geen dood. Daarom 
probeert zelfs het kleinste insect zichzelf op 
allerlei manieren te beschermen, het wil niet 
sterven. Wat wij dood noemen is onze indruk 
van een verandering. Het leven is onderhevig 
aan verandering, en dood is slechts een ver-
andering van leven.

Nu is de vraag hoe wij deze vijf dingen kunnen 
verwerven? Zoals ik gezegd heb: het eerste 
wat nodig is, is de taak te volbrengen welke 
onmiddellijk voor ons ligt; hoe bescheiden 
deze ook moge zijn, dat doet er niet toe.Wij 
verwerven kracht door onze taak te volbrengen. 
Wanneer men op die manier door het leven 
gaat, steeds op zoek naar het wezenlijke, dan 
zal men ten slotte tot de realiteit komen. De 
waarheid wordt gevonden door liefde voor de 
waarheid. Wanneer iemand wegloopt van de 
waarheid, loopt de waarheid van hem weg. Als 
hij niet wegloopt, dan is de waarheid dichter bij 
hem dan dat wat zonder waarheid is. Er is niet 
kostbaarders in het leven dan de waarheid zelf; 

en door de waarheid lief te hebben en door 
tot de waarheid door te dringen komt men 
tot die religie, die de religie is van alle Kerken 
en van alle mensen. Het doet er niet toe tot 
welk kerkgenootschap iemand behoort, welke 
godsdienst hij belijdt; tot welk ras of welke natie 
hij behoort; wanneer hij eenmaal de waarheid 
heeft gerealiseerd, dan is hij alles, omdat hij 
met allen is. De hinderpaal is de onenigheid en 
het misverstand voordat hij tot de waarheid is 
gekomen. Wanneer hij eenmaal tot de waar-
heid is gekomen, is er geen misverstand meer. 
Verschil van mening rijst tussen hen die zich 
alleen uiterlijke kennis hebben eigen gemaakt, 
maar zij die tot de waarheid zijn gekomen, of zij 
uit het Noorden of uit het Zuiden komen, uit 
welk land ook, het doet er niet toe: wanneer 
zij de waarheid hebben begrepen, zijn zij “in 
een-heid verzoend”.

Het is deze gedachte die wij voor ogen dienen 
te houden willen wij de groepen waarin de 
mensheid verdeeld is bijeenbrengen, want het 
ware geluk van de mensheid ligt in die een-
heid die verworven kan worden door uit te 
stijgen boven de slagbomen die de mensen 
verdeeld houden.

Healingretraite
13 t/m 15 Oktober 2006 te Naarden (In het Theosofisch centrum)
“Ziekte wordt veroorzaakt door een gebrek aan ritme, zowel in denken als voelen, in 
de ademhaling, in het handelen, of in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld s’nachts opblijven 
als je gewend bent aan slapen, het etensuur veranderen, een dutje of iets doen waaraan 
je niet gewend bent, verbreekt je ritme. Mensen die boos plegen te worden of ruzie 
maken, worden ziek als dit niet toegestaan wordt”. Aldus Hazrat Inayat Khan in zijn boek 
“Geestelijke Geneeskracht”.
De retraite wordt geleid door Siddiq Geesing. De retraite begint op vrijdagmiddag om 
16:00 uur en eindigt op zondagmiddag om 16:00 uur. Opgave bij Rãgini Pancras:tel/fax 
020-4000411 Of per email: raginipancras@tele2.nl 
Geef je bijtijds op om teleurstellingen te voorkomen. Het aantal plaatsen, die beschikbaar 
zijn, is beperkt! 
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Ik kom soms iemand tegen, die het moeilijk 
vindt om boven een bepaald perspectief uit 
te stappen. Dat een deel van hem/haar niet 
verder kan of verder wil dan zijn/haar oude 
beelden, zodat er een groot innerlijk conflict 
ontstaat. Dit komt omdat, als iemand iets 
tegenkomt wat inspirerend is (dat kan een 
persoon, muziek of een situatie zijn), deze 
ervaring ervoor zorgt dat bepaalde krachten 
vrijkomen die iemands ideaal aanspreken en 
iemand de kracht geven om sterker te zijn 
dan wat men in het oosten “de verleidingen 
van de wereld” noemt. 

Zolang er een noodzaak is om voldoening 
te vinden in wat de wereld te bieden heeft, 
dan is het waarschijnlijk het beste, dat iemand 
de voldoening najaagt van die behoefte naar 
tevredenheid, er wèl voor zorgend dat de 
deur naar het hogere doel niet dicht wordt 
gegooid. Een groep Buddhistische monniken 
uit Ceylon, die een bezoek aan Parijs brachten, 
spendeerde veel van hun tijd in de nachtclubs 
en konden daaruit de conclusie trekken dat het 
beter was geweest, als ze eerst eens getrouwd 
zouden zijn geweest of een wild leven geleid 
zouden hebben en dan monniken geworden 
waren. Het is mogelijk om jezelf teveel stress 
te geven in het volgen van een spiritueel 
leven, als je er nog niet helemaal klaar voor 
bent; sommige mensen ontwikkelen er zelfs 
een aversie tegen of worden verscheurd door 
het gevoel dat het spirituele pad ze weghoudt 
van de voldoening die ze nodig hebben in het 
leven. Dit hangt natuurlijk wel af van het pad dat 
iemand bewandelt. De leer van Hazrat Inayat 
Khan is in die zin niet om vrij van verlangen te 
zijn, maar kijkt naar verlangen als een expressie 
van de goddelijke impuls richting manifestatie: 

om continu in balans te 
zijn tussen enthousiasme 
en het loslaten. Enthou-
siasme zorgt ervoor dat 
dingen gebeuren en 
het loslaten bevrijdt je van de betrokkenheid 
en maakt het mogelijk om niet afhankelijk te 
worden van de resultaten. Hazrat leerde ons, 
dat er grote kracht gewonnen kan worden bij 
het volbrengen van een impuls, bijvoorbeeld 
de wens om een huis te bouwen of een stuk 
muziek te spelen, omdat iemand zijn/haar 
verlangen dan tot werkelijkheid laat worden. 
Het spirituele pad volgen betekent niet, dat 
het verbeteren van iemands wereldse positie 
niet mag bestaan. 

Aan de andere kant geeft het loslaten vaak een 
nog grotere kracht. Ik heb ooit een jongeman 
ontmoet, die dacht dat hij een auteur wilde 
worden, maar voelde dat hij niet geschikt was 
om een boek te schrijven. Hij had geprobeerd 
om boeken te schrijven, maar hijzelf en anderen 
vonden het niet mooi wat hij geschreven had 
en omdat hij geen ander doel in het leven zag 
dan auteur worden, wilde hij zelfmoord ple-
gen. Ik vroeg hem of hij niet iets anders wilde 
doen, maar hij bleef erbij dat er niks anders 
was. Ik zei hem: “O.k., ik beloof je dat je een 
auteur wordt, maar in de tussentijd zou je iets 
anders moeten gaan doen; streef iets anders 
na, zoals een hobby”. Hij zei, dat hij fotografie 
had gedaan, maar dat fotografie hem niet erg 
interesseerde. Ik  zei: “Word een fotograaf, 
en als je succes daarmee hebt, geef het dan 
op en wordt een auteur.” Ondanks dat hij zijn 
twijfels had over het beroep fotograaf, heeft 
hij toch mijn advies aanvaard en werd een 
succesvol fotograaf. Jaren later kwam hij bij 

Om te worden wat/wie je bent. 
Pir Vilayat Inayat Khan  Boek: Introduceren van Spiritualiteit 
in Counselling & Therapie. Hfst 8
Vertaling & Bewerking door Esther Heijnen. 
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me en vertelde dat hij veel geld had verdiend 
als fotograaf en, ondanks dat hij het moeilijk 
vond, heeft hij toch dit beroep opgegeven 
om te schrijven. Hij had inmiddels een boek 
uitgebracht. Dit was een vorm van loslaten; 
iets opgeven zodat je verder komt. Zowel 
het loslaten als iets bereiken geven mensen 
een gevoel van kracht, er is dus een keus 
tussen die twee. Tevreden willen zijn in deze 
wereld is een onderdeel daarvan en als een 
persoon voelt dat hij/zij iets op moet geven 
wat belangrijk is vanwege zijn spirituele pad, 
dan zal hij/zij waarschijnlijk dit niet moeten 
opofferen. Als er minder waarde wordt ge-
hecht aan wereldse dingen en er inzicht komt 
in de waarde van spirituele pad,  dan valt de 
aantrekkingskracht tot de wereld vanzelf weg 
en is het geen opoffering meer. Diegene, die 
zijn of haar persoonlijke doelen niet los kan 
laten, voelt zich vaak schuldig, omdat er geen 
ruimte wordt gegeven aan de spirituele doelen. 
Op zo’n moment in iemands ontwikkeling 
zou een ontmoeting met een spiritueel hoog 
persoon wel zo’n verandering teweeg kunnen 
brengen. De neiging bestaat om op te gaan in 
de drukte van het leven, terwijl men continu 
een opoffering voelt van iets heel speciaals. 
Het knaagt echt aan je hart en ziel. We offeren 
altijd de meest belangrijke zaken op voor de 
meest urgente. Als dit het geval is moeten we 
er wat aan doen. 
Je kan beslissen om een reis naar India te ma-
ken. Er gaan ook in werkelijkheid veel mensen 
naar India voor een soort “guru jacht“. Ze 
komen vaak teleurgesteld terug, omdat de 
ware grote spirituele meesters hoog in de 
bergen zitten of diep in de jungle, als ze al 
gevonden kunnen worden. Zoveel mensen 
zijn teleurgesteld. Toch is het waar dat, om 
je spirituele pad een realiteit te maken, een 
ontmoeting met een spiritueel hoog wezen 
de meeste impact heeft. We kunnen ideeën 
hebben over meesters in de Himalaya geberg-
ten, maar als we een meester ontdekken, dan 

realiseren we ons dat ons ideaal een realiteit 
wordt. Wat nog belangrijker is dan een hoger 
wezen ontmoeten is om die werkelijkheid zelf 
te worden. Toen ik nog jong was, ging ik op 
een guru jacht in de Himalayas en wandelde 
3 dagen in de sneeuw (zelfs daarbij longont-
steking oplopend) om een meester te vinden 
in een grot. Toen ik hem vond gaf hij aan dat 
ik niet de grot in mocht komen dus ging ik 
in de sneeuw zitten mediteren. Toen ik mijn 
ogen opende zat hij lachend voor me. Hij zei: 
“Waarom ben je zover gekomen om te zien 
wie je zou moeten zijn?”. Het antwoord was, 
dat ik mezelf in de ander moest zien om te 
worden wie ik ben. 

De methode die ik aanbeveel gaat voorbij 
aan alle ideeën over foto’s van de guru voor 
je hebben, een soort van “personal attach-
ment” aan de guru, wat heel beperkend kan 
werken en kan veranderen in het idoliseren 
van zo’n iemand. Rumi, een Sufi dichter, zei 
dat de mursheed of de leraar de vernietiger is 
van het idool, dat de leerling van hem maakt. 
Dus, wat ik voorstel is om je een ideaal we-
zen voor te stellen. Je stelt je voor, dat je op 
een pelgrimstocht gaat, waarbij je het meest 
geweldige wezen tegenkomt dat je je ooit 
zou kunnen voorstellen. Waar je altijd al van 
gedroomd hebt. Je zit in zijn of haar omgeving; 
in het begin ben je wat beduusd, maar dan 
begin je je een duidelijk beeld te vormen van 
die persoon. Of het nou een man of een vrouw 
is, oud of jong, met een baard of zonder. Deze 
voorstelling van dit wezen gaat niet alleen om 
zijn/haar uiterlijke vormen, maar ook om het 
magnetisme wat hij/zij uitstraalt, het licht in de 
ogen, de aura, de penetrerende ooguitdrukking 
en het besef van zijn of haar meesterschap, 
compassie, liefde, pijn, plezier, vrede en waar-
heid - alle kwaliteiten van dit wezen. Elke keer 
als je een kwaliteit kan benoemen, dan ervaar 
je die zelf ook. Als je over het licht van dit 
wezen denkt, dan voel je je lichtgevend; als je 



11

over het meesterschap denkt, dan geeft het 
de sensatie van het meesterschap zelf; als je 
denkt over het magnetisme, dan voel je je 
eigen magnetisme. Dan ontdek je, dat je niet 
meer in de aanwezigheid hoeft te zitten van 
dit wezen, omdat je het in jezelf hebt ontdekt. 
Waar je ook gaat, je bent dit wezen. 
Het geheim hierachter is, dat je zo’n wezen 
niet voor zou kunnen stellen, als het niet al 
in jezelf zou zitten. We geven de voorkeur 
aan het projecteren van zo’n persoon, omdat 
we de moed niet hebben om te zijn wie we 
zijn; we willen iemand vinden die is, wie we 
zijn. En we denken altijd dat we nooit zo 
zouden kunnen zijn, omdat we verdwalen in 
het concept “ik” en “hem/haar” in plaats van 
ons te realiseren, dat wij dat wezen zijn. Het 
visualiseren van zo’n ideale meester is een van 
de meest transformerende therapieën die er 
is. De echte meesters zijn namelijk simpelweg 
het levende prototype van hun ideaal. 

Dit kan alleen gebeuren als de meester heel 
dicht bij dit ideaal staat en dat gebeurt in de 
praktijk maar zelden. Het is heel jammer, dat 
er sommige Guru’s zijn die zich voordoen 
als iemand die ze niet zijn, omdat er niets 
zo vernietigend is voor de ziel als erachter 
te komen dat zijn/haar ideaal nep is. Je zou 
nooit meer iemand vertrouwen en het zou 
beter zijn als de Guru nooit begonnen was 
om je iets te geven, waar je tegenop kijkt. We 
hebben de mogelijkheid om in onszelf een 
beeld te visualiseren van een ideaal wezen. 
We kunnen onszelf ontdekken in onze eigen 
projectie van ons echte “ik”. Het is een proces 
van zelfontdekking. Het is heel belangrijk dat 
er een helder beeld is van het ideale wezen 
omdat er de neiging is om snel terug te gaan 
naar je eigen bewustzijn van de eigen iden-
titeit. Het is mooi om te zien dat, als men 
een aura om je eigen lichaam voorstelt, er 
onmiddellijk wat in het lichaam gebeurt: de 
cellen vergroten in het lichaam, er is dus een 

reactie bij de voorstelling, zelfs op het lichaam. 
Voorheen werd er gedacht dat zulke effecten 
slechts hallucinaties waren en dat het niet waar 
was, maar nu weten we dat we zelfs de cellen 
kunnen veranderen in ons lichaam door het 
ons voor te stellen. 

Veel van onze dagelijkse activiteiten worden 
getriggerd door visualisaties. Bijvoorbeeld: alle 
handelingen die er nodig zijn om een auto 
te besturen zouden onmogelijk zijn als we 
erover gingen nadenken. Het is de visualisatie 
vanwaar we heen willen, die de hersenen 
patronen geven en zorgt dat signalen vrijko-
men in het zenuwstelsel, zodat bewegingen 
worden gemaakt en het mogelijk wordt om 
te rijden. Het principe van bio-feedback is, dat 
het mogelijk is om je handen te warmen door 
je voor te stellen dat je een hete kop thee 
in je handen hebt. Op dezelfde manier kan 
je hartslag verlaagd worden of je bloeddruk 
en bij sommige klieren of organen kunnen er 
veranderingen optreden. Dit is het geheim 
van psychosomatische medicijnen. Maar het 
kan niet gedaan worden puur, omdat we het 
willen. Alleen als je het je voorstelt, door bij-
voorbeeld te visualiseren dat je bloedstroom 
hetzelfde ritme heeft als de klok. Dan lukt 
het. Doktoren behandelen zelfs kanker door 
patienten veranderingen in hun DNA te laten 
visualiseren. Hetzelfde principe geldt voor 
meditatie: als je je een perfect wezen voorstelt, 
dan zullen er onmiddellijk veranderingen in het 
lichaam plaatsvinden. We kunnen beginnen om 
onszelf te identificeren met dit wezen. Je zou 
kunnen zeggen dat dit een vreselijke egotrip 
is, maar de kunst is om de aristrocatie van de 
ziel te combineren met de democratie van 
het ego (zoals Hazrat Inayat Khan zegt). We 
combineren tegenovergestelden, zoals we dat 
doen als we ons realiseren dat we zowel de 
totaliteit zijn als onderdeel van de totaliteit. 
We zijn perfect en toch ook imperfect. 
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De Urs-viering van Pir Vilayat
Door Myra van Leer

Op de Urs-viering in Suresnes was ik zelf niet aanwezig, maar het was een indrukwekkende 
bijeenkomst van mureeds uit alle windstreken, die bijeenkwamen om de nagedachtenis van 
Pir Vilayat te vieren en die mediteerden in de Oriëntal Room en de Universel; die musiceer-
den of gedichten deelden, eindigend in een groots Halleluja van Pachelbel, door allen samen 
gezongen. 

Het hoogtepunt van deze herdenking viel op Zondag, 18 Juni 2006 met de uitvoering van de 
Hohe Messe van Bach. Het was de dag na de sterfdag van Pir  Vilayat en tevens de dag vóór 
Pir’s verjaardag, waarop hij negentig jaar oud geworden zou zijn .
Het was een stralende zomerdag en de zon scheen door de hoge bovenramen de kerk in, een 
hoge mooie Gothische kerk, die vol bezet was. Een kruiskerk: in het hart van het kruis was het 
orkest opgesteld, met daarachter in een halve cirkel het in het wit geklede koor.  Toen Ophiël 
van Leer, de dirigent, opkwam kreeg hij een warm applaus. 

Bij de eerste klanken van het Kyrië Eleison was er al die gewijde, heerlijk zegenende sfeer, die 
gedurende de uitvoering zou uitgroeien tot extatische verheffing en verheerlijking. 
Ik heb, in de tien jaar, dat ik bij Ophiël in een koor heb meegezongen, altijd genoten van zijn         
bezielende leiding, zowel tijdens de repetities, als bij de uitvoeringen. Maar zo bevlogen als hij 
was bij deze uitvoering van Bach’s Hohe Mess, dat overtrof verre alle ervaringen met hem..! Het 
was een gezegende uitvoering. Ik denk, dat de ziel van Pir Vilayat erbij was en vanuit de andere 
wereld meewerkte. Dat verstild eindigende deel: “Cruxifixus.. et sepultus est”( en begraven 
is). En dan, vlak daarop, het van vreugdevuur spetterende: “Et Resurrexit” (En is opgestaan)  
- ik kreeg er gelukstranen van. Het machtige ”Sanctus” met zijn ruisende accoorden als een 
zeewind vanuit de eeuwigheid, gevolgd door het weer zo vreugdevolle: “Pleni sunt coeli et 
terra gloria Tua” ( Vol zijn hemel en aarde  van Uw heerlijkheid).
De solisten zongen mooi en dienend en deden ook mee in het koor, of , zoals in het geval van 
de dirigent, deze legde zijn dirigeerstok na de inleidende accoorden neer en keerde zich tot 
het publiek om als countertenor de alt-partij te zingen. 
Met het machtige vertrouwensvolle: “Dona nobis Pacem”( Geef ons Vrede), eindigde de 
Hohe Messe. 
Het was de wens van Pir Vilayat geweest om op zijn negentigste verjaardag nog eenmaal, en 
ditmaal in Parijs, de Hohe Messe te doen klinken. Deze uitvoering was ter zijner nagedachte-
nis en bovendien gewijd aan de wereldvrede. Pir Vilayat had veertig maal in zijn leven, ieder 
jaar opnieuw, leiders van verschillende godsdiensten van de wereld bijeen laten komen om 
gezamenlijk God te verheerlijken en de vrede te dienen. Ook bij deze Vredes-manifestatie 
waren er vertegenwoordigers van de religies van de wereld, die telkens -tussen de delen van 
de mis in-, hun bijdragen gaven:
 
Swami Anandaanda. Hij begon met een lange stilte, minstens zo lang als de stilte in onze Uni-
versele Eredienst en onderbrak zijn gebed ook met zulke stiltes en eindigde ermee. 
Het was doodstil in de hele kerk tijdens deze stiltes. Na afloop van de muziek ben ik naar 
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hem toegegaan om hem te bedanken, niet alleen voor zijn gebed, maar ook voor zijn stiltes, 
wat hem ontroerde. 

Hindoegebed:  
“Leid mij van het slechte naar het goede!
Van de duisternis leid mij naar het licht:
Van de dood leid mij naar de onsterfelijkheid! Aum! Vrede! Vrede! Vrede!
Dat voor allen een gevoel van welbehagen moge zijn.
Dat er voor allen vrede moge zijn.
Dat er voor allen volheid moge zijn. 
Dat er voor allen een goede toekomstverwachting moge zijn. Aum! Aum! Vrede! Vrede!

Dat allen gelukkig mogen zijn!
Dat allen zonder ziekte mogen zijn!
Dat allen de goede dingen mogen zien.
Dat niemand onderworpen moge zijn aan lijden en verdriet Aum! Vrede! Vrede! Vrede!”

Sofia N’Guyen, een Boeddhistische schrijfster droeg een lang gebed voor, waarvan hieronder 
een gedeelte volgt: 
“Moge ik kunnen zijn de beschermer van de verlatenen; de gids voor hen, die moeizaam 
voortgaan, en voor hen, die verlangen de andere oever te bereiken, het schip, de boot, de 
brug; het eiland te zijn voor hen, die behoefte hebben aan een eiland; de lamp voor hen, die 
behoefte hebben aan een lamp, het bed voor hen, die een bed van node hebben, de slaaf 
voor hen, die behoefte hebben aan een slaaf. Evenlang als de ruimte zal bestaan, evenlang als 
er wezens in wonen, moge ik er ook wonen om het leed van de wereld te verzachten.”

Het Credo uit de mis eindigt met de woorden: ( Credo)… et in unam sanctam ecclesiam 
catholicam et apostolicam ( en ik geloof in één heilige algemene en apostolische kerk). Lo-
gisch, dat hierna een non: Soeur Marie Gabrielle, de Christelijke bijdrage gaf. Zij begon met de 
woorden van Jezus Christus naar de kerkzaal toe: “Ik laat u de vrede, ik geef U mijn vrede. Ik 
geef u die niet, zoals de wereld die geeft. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd”.

Daarna keerde zij zich tot het altaar, dat achter het koor stond en sprak het gebed van Fran-
ciscus van Assisi uit: 
“Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede. Waar haat is, dat ik daar liefde brenge. 
Waar belediging is, dat ik daar vergiffenis brenge. Waar onenigheid is, dat ik daar vereniging 
tot stand brenge. Waar waan is, dat ik daar de waarheid brenge. Waar twijfel is, dat ik daar 
geloof brenge. Waar wanhoop is, dat ik daar hoop brenge Waar duisternis is, dat ik daar licht 
brenge. Waar droefheid is, daar ik daar vreugde brenge. Heer, geef, dat ik niet zozeer verlang 
om getroost te worden, dan wel om te troosten; om begrepen te worden, dan wel om te 
begrijpen, om liefgehad te worden, dan wel om lief te hebben. 
Want het is door zich te geven, dat men ontvangt, Het is door zichzelf te vergeten, dat men 
zijn ware zelf vindt, Het is door te vergeven, dat men zelf vergeving ontvangt. Het is door te 
sterven, dat men herboren wordt in het eeuwige leven.” 
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Na het Sanctus ( Heilig, vol zijn aarde en hemel van Uw heerlijkheid) las Emile Moatti het begin 
van hoofdstuk 56 uit het Bijbelboek Jesaya voor : “Zo zegt de Heer : Onderhoudt het recht en 
doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich 
te openbaren”. ( Hier gedeeltelijk geciteerd)

Na het Agnus Dei droeg Prof. James Morris ( vertaler van Ibn’Arabi) het bed voor de vrede 
voor van Hazrat Inayat Khan: 
“Zend Uw vrede, o Heer, volmaakt en eeuwigdurend, opdat onze zielen vrede mogen uit-
stralen.
Zend Uw vrede, o Heer, opdat wij harmonisch mogen denken, spreken en handelen. 
Zend Uw vrede, o Heer, opdat wij tevreden en dankbaar mogen zijn voor al Uw 
overvloedige gaven. 
Zend Uw vrede, o Heer, opdat wij temidden van aardse strijd uw zegen mogen genieten. 
Zend Uw vrede, o Heer, opdat wij alles mogen verdragen en verduren in de gedachte aan 
Uw genade en mededogen. 
Zend Uw vrede, o Heer, opdat ons leven één goddelijke visie moge worden en in Uw licht 
alle duisternis verdwijnen.  
Zend Uw vrede, o Heer, opdat wij, Uw kinderen op aarde, ons allen in één enkele broeder-
schap mogen verenigen.  
Amen”. 

Het was verleden jaar, tijdens de eerste Urs( sterfdag-viering) van Pir Vilayat, dat Ophiël van 
Leer de sterke drang voelde, om de Hohe Messe het volgende jaar in Parijs uit te voeren. 
Het is gelukt! En hoe! Een waardige Urs-viering voor de ons zo geliefde Pir Vilayat, die zoveel 
inspiratie wist te geven; het is gelukt, dankzij de inspanning en thuisstudie van alle musici ( er 
was maar weinig repetitietijd), maar ook door de toegewijde inspanning, die nodig was voor 
de organisatie en voor alle moeilijkheden, die daarbij moesten worden opgelost  met veel 
vindingrijkheid! Het is een onvergetelijke belevenis geweest!
  

We are a hidden treasure longing to be found
Een compilatie van uitspraken van Atum O’Kane.  
Samengesteld en vertaald door Amarja Kamp.

Elke traditie spreekt over een soort ‘life-review’ 
een levensoverzicht aan het einde van het 
leven, waar de ziel of het Zelf in je hart, je 
leven beoordeelt. Atum vertelde dat hij in al 
z’n gesprekken met mensen tot de ontdekking 
was gekomen dat er vier wezenlijke verlangens 
waren die geleefd moeten worden wil iemand 
gelukkig  zijn of tevreden over de kwaliteit 
van zijn of haar  leven. Om te ‘slagen ‘ voor je 
examen moet je: Lief hebben gehad, geliefd zijn 

geweest, in die zin dat 
je de liefde die er voor 
je was toe hebt kunnen 
laten, je hebben laten 
kennen en als laatste:  
geworden zijn  wie je in 
wezen was.  Om met de 
liefde te beginnen, het gaat er niet om of we 
perfect hebben lief gehad, of  dat het allemaal 
onvoorwaardelijk was. Liefde is een mysterie, 
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een ontvouwen van het hart. Heb jij je laten 
ontvouwen? Ben je het avontuur aangegaan? 
De andere kant van de liefde is, heb je liefde 
kunnen ontvangen? Niet: ben je geliefd op een 
perfecte manier, maar heb je je geliefd gevoeld, 
heb je de capaciteit ontwikkelt om liefde toe 
te laten? Dit is een proces van geleidelijk 
open gaan, de omstandigheden ontdekkend 
zodat liefde wortel kan schieten. Wat zijn de 
voorwaarden: hoe moet je iemand , wat zijn de 
omstandigheden om te komen tot echt contact? 
Het gaat hier om de intentie, het verlangen 
en de wijsheid, het onderscheidingsvermogen 
om de ontmoeting optimaal te maken. Denk 
eens aan de volgende ontmoeting met een 
geliefde of goede vriend, hoe kun je het zo 
maken dat de kans op een fijne tijd het grootst 
is? Of denk ook aan hoe je het kan verpesten 
en doe het omgekeerde. 

Liefgehad worden heeft ook te maken met 
gekend worden, je laten kennen. Hoe kun je 
je geliefd voelen als je denkt dat de ander 
je niet echt kent? We verlangen ernaar om 
geliefd te worden zoals we echt zijn, zowel in 
de schoonheid van onze ziel als het gedoe van 
onze persoonlijkheid. Vaak zijn we gekwetst 
in onze jeugd, onvoldoende gezien en vereist 
het daarna veel moed om toch de deur naar 
de ander te openen en het risico te nemen. 
Vanuit het niet geaccepteerd worden nemen 
we soms beelden van anderen over die weinig 
ruimte geven aan wie we echt zijn. Hazrat 
Inayat Khan zei ooit:” The whole tragedy of 
life is losing one’s natural Self, the greatest 
gain is finding it.” De grootste tragedie van 
het leven is als je je natuurlijke Zelf verliest, 
het grootste gewin is als het het (weer) vindt. 
Dit isde essentiele spirituele praktijk, elke dag 
geeft ons de mogelijkheid om ons diepere 
Zelf te (her)vinden of juist om het kwijt te 
raken. Je natuurlijke zelf is je spirituele kern, 
het juweel van je ziel.

De laatste vraag is: Heb je genoeg van je ziel 
kunnen leven in je leven, kunnen vormgeven? 
Heb je genoeg  geluisterd naar jeZelf en de 
wisselende verlangens van je ziel gevolgd en 
waar mogelijk, ook al was het maar symbo-
lisch, geleefd?

What is the root desire for this moment in 
your life, that keeps you alive? Welk verlangen 
van je ziel is het meest levend voor jou op 
dit moment? Waar ben je verbonden met 
het Leven? Is het in je werk, je kinderen, 
je geliefde, je spirituele oefeningen, God, je 
kunst, de natuur?

What is the root desire for this moment in 
your life, that keeps you alive?

We kunnen deze vraag nog meer binnen la-
ten komen door er  een oefening mee doen: 
waarbij we NEE zeggen tegen alles wat niet 
echt bij ons hoort en JA tegen wie we echt 
van binnen zijn, onze goddelijke essentie en 
tegen  onze kwaliteiten, bekend of soms 
miskend, zodat ze alsnog kunnen bloeien en 
vorm kunnen krijgen in ons leven.  

NEE zeggen tegen wat niet echt bij je hoort

Ga met je aandacht naar beneden, naar je 
hart voel de kracht in je hart want het eerste 
woord waar we mee aan de slag gaan is het 
woord NEE en terwijl je het hoofd optilt 
herhaal je het woord NEE en elke keer dat 
je deze bewegingen maakt denk je: wat zijn 
de identiteiten die de wereld en de mensen 
om me heen op me plaatsen, die niet (meer) 
zijn wie ik echt ben? Mensen uit je verleden 
zien je op een bepaalde manier... en telkens 
wanneer je ze ziet wordt dat beeld over jou 
weer geactiveerd en wordt er weer een plaatje 
op je geplakt en kun je niet zijn en handelen 
zoals je echt bent dat is het moment waarop 
je NEE moet zeggen
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Het kunnen beelden en verwachtingen uit het 
verleden zijn of rollen die mensen verwachten 
dat we spelen: je werk, je leeftijd, je sexe of 
voorkeur, het beeld van de maatchappij die 
je ziet als consument...Voel hoe dit alles je in 
een hokje probeert te plaatsen je beperkt en 
zegt daar NEE tegen.

Je herinneren wie je werkelijk bent, JA zeggen 
tegen je goddelijke essentie. Buig nu je hoofd 
weer naar je hart kijk in je wezen, dit is de kans 
om je te herinneren wie je echt bent!
Ga terug naar een moment in je leven waar 
je contact had met dit gevoel, je hart is een 
schatkamer van herinneringen en onthoudt 
alles. Maak contact met die levende realiteit, 
hier maken we contact met het goddelijke als 
de wortel van ons bestaan
Til dan je hoofd op
en terwijl je het hoofd optilt
zeg je JA, YES!
dit is het moment om die identiteit
te bevestigen,
dit is de plaats om contact  te maken  met 
de wereld

We are a hidden treasure 
longing to be found

We zijn een verborgen schat die er naar 
verlangt om gevonden te worden
vind een deel van je 
een gave, een kwaliteit
een archetype, een manier van zijn
die er nooit helemaal heeft kunnen zijn,
mogen zijn.
Het leven of je familie hebben je hier niet 
ondersteund
het kan je vreugde zijn
voor anderen is het hun kracht
gevoeligheid of schoonheid
maar zoek, wat IS de verborgen schat, die er 
naar verlangt om gevonden te
worden?

Hier vinden we het diepe verlangen naar 
expressie van het goddelijke in jou
Wat wil er geleefd worden?
zeg daar JA tegen
zeg JA tegen het leven

Nu  je je innerlijke schat gevonden hebt til je je 
hoofd weer op en zeg je JA tegen het openen 
van een weg in je leven zodat er expressie 
kan zijn van deze kwaliteit van je ziel dit JA is 
de bevestiging hiervan en terwijl je het zegt, 
en er mee werkt krijg je een gevoel hoe je 
leven zou veranderen als je de energie van 
deze kwaliteit in je leven zou brengen.

En zo ontdekken we dan we veel groter zijn 
dan we ooit durfden dromen.

* Deze tekst is een combinatie van teksten 
uit “The spirituality of everyday life’ van Atum 
O’Kane en uitspraken  van hem tijdens een 
cursus over Desire and Divinity,  mei 2006. 
Deze cursus werd ook in het Soefi kamp 
gegeven in de zomer van 2005.
N.B. De datum van de Atum Workshop is 
anders dan aangegeven in een eerdere Sofia, 
n.l. 20 en 21 september.
Informatie:  Amarja Kamp 020-6852969/0624642686 
of amarja @hetnet.nl  (o.v.v. Atum in het 
onderwerp)

Just hold me and whisper:
 you are safe

there will be enough
it will work out
all will be well

and 
God will be close

Amarja
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Hazrat Inayat Khan verklaarde: “Meesterschap 
is niet slechts een middel om wereldse zaken 
tot stand te brengen, maar datgene, waardoor 
iemand het doel van zijn leven vervult. Het is 
niet voor iemand noodzakelijk  alle wereldse 
zaken achter zich te laten en in afzondering 
te gaan leven. Hij  kan zijn zaken behartigen, 
zijn beroep uitoefenen, zijn verplichtingen 
nakomen en toch tezelfdertijd deze spirit 
in zichzelf ontwikkelijken, wat de spirit van 
meesterschap is. 

Als we nader beschouwen wat deze verklaring 
inhoudt, zouden we eens na kunnen gaan, hoe 
we onze tijd iedere dag doorbrengen en of 
hetgeen wij doen ons ondersteunt in onze 
streven naar onze hoogste idealen. Dit is een 
belangrijke vraag, omdat ons geluk afhangt 
van het ontdekken van onze idealen, wat 
beantwoordt aan het doel van ons leven. Het 
doel van ons leven is als een kompas, dat ons 
de weg wijst en ons helpt door onbekende 
wateren te navigeren, zelfs als deze weg zich 
wijzigt als wij ons ontwikkelen.  Hazrat Inayat 
Khan herinnert ons eraan, dat ons doel lijkt 
op de horizon, die blijft terugwijken als wij 
haar naderen. 

Een persoonlijk delen..

Onlangs beëindigde ik een zeer intensieve 
studie over zekere aspecten  m.b.t. westerse 
medicijnen, wat een nieuw vereiste  was 
voor alle professionals op het terrein, waarin 
ik werkzaam ben. Dit was niet iets, wat ik 
uit vrije wil koos en ik moest mijn weerzin 
overwinnen bij het begin van de studie. Mijn 
leven was al zo gevuld en dit voelde als een 
verstoring van mijn vrijheid en tijd.

De Esoterische School:
Dagelijkse spirituele oefeningen

Voedsel voor de Ziel, door Saki Lee, Ph.D.
Vertaling: Shafiya Legen

Al gauw ontdekte ik, dat het nogal nutteloos 
was mij te blijven verzetten en te blijven tegen- 
spartelen. Het maakte alleen maar, dat ik mij 
meer gefrustreerd voelde en dat het mij afsloot 
van te zien waar het leven mij voor geplaatst 
had om van te leren. Wanneer vrienden mij 
zouden vragen : ”Wat denk je met deze studie 
te bereiken ( in termen van erkenning)?”, zou 
ik antwoorden: “Mmm.., feitelijk niets met wat 
ik al heb bereikt in termen van professionele 
titels  en erkenning.  Zij zouden hun hoofd 
schudden en mij zeggen, hoe jammer zij dat 
voor mij vonden. Om eerlijk te zijn, zelf voelde 
ik ook een beetje spijt

Maar langzamerhand kwam ik in de daarop-
volgende maanden in een soort ritme voor 
deze extra verantwoordelijkheid in mijn leven. 
Ik moest mijn praktijk op een lager pitje zet-
ten, maar toch reisde ik naar- en begeleidde 
retraites en klassen en ik hoopte, dat ik mijn 
relatie met geliefden en vrienden kon voort-
zetten. Wat mij het meest hielp was onze 
Soefi training in het praktiseren van murquba 
( bewustzijn en concentratie), evenals kostbare 
tijd vrijmaken om te mediteren, te relaxen, en 
stilte te betrachten.

Ik heb van deze ervaring geleerd, dat zelfs 
de meest gewone dingen een grote bron 
van inspiratie kunnen zijn en een hint naar 
hoe het goddelijk doel doorkomt. Een stille 
ruimte creëren is noodzakelijk teneinde naar 
binnen te keren en te kunnen kijken achter de 
verschijning der dingen, wanneer wij zoeken 
naar een verbinding met het diepere mysterie 
van hoe het Universum zijn doel ontvouwt 
middels onze menselijke inspanningen. Onze 
Soefi leringen herinneren ons eraan, dat onze 
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problemen en moeilijkheden  ons ook een 
perfecte gelegenheid verschaffen om een zekere 
graad van eigen-meesterschap te verkrijgen, wat 
een belangrijk middel is waardoor wij volledig 
het doel van ons leven vervullen.

Meesterschap en doel

Durven wij de radicale gedachten, die Hazrat 
Inayat Khan ons naliet, beschouwen zoals: “Het 
doel van het leven is meesterschap te bereiken.  
Dit is de beweegreden van de spirit en het is 
om deze beweegreden, dat het hele univer-
sum is geschapen.” Wanneer wij ons innerlijk 
leven serieus nemen, zullen wij altijd erkennen, 
dat de spirit van beperking het voornaamste 
obstakel is dat ons ervan weerhoudt om de 
spirit van meesterschap te realiseren en het 
te praktizeren. Het bewust- worden van onze 
goddelijke volmaaktheid, wat de kern van 
ons wezen is, brengt genezing en ook geeft 
het nieuw leven aan de gewonde psyche, die 
ons doet geloven in onze valse identiteit als 
machteloze pionnen in het schaakspel van het 
leven. Voor de Soefi mystici zijn zowel beperking 
als perfectie voorwaarden van bewustzijn en 
de hele spirituele reis is een ontwikkeling van 
beperking naar perfectie. Ons innerlijk werk 
omvat altijd het wegnemen van obstakels 
voor deze realisatie, net als tuinlui die er naar 
streven dat uit een tuin gewied wordt, wat niet 
behoort tot het doel van de tuin!

Ontwaken tot het Doel 
van Onze levens

Diegenen, die ingewijd zijn in de Soefi Orde 
werden gezegend met de woorden: “Ik wijd 
U vandaag in, opdat U moge vervullen het 
doel van uw leven, wat verlichting inhoudt.” 
Verlichting is altijd gerelateerd aan een ont-
waakte staat en in onze Soefi lerinigen sluit 
dit  altijd zelf-realisatie in. Er zijn verschillende 
trappen om spiritueel te ontwaken, net zoals 

er verschillende trappen zijn in de fysieke en 
psychologische ontwikkeling van een persoon, 
die opgroeit van kindsheid naar volwassenheid. 
Wij zijn gezegend, dat wij gidsen en leraren 
hebben om ons onderweg bij te staan. Teneinde 
onze goddelijke erfenis op aarde op te eisen, 
moeten wij volledig in het leven ontwaken, en 
zo ook voorbij dit leven en wij moeten onze 
menselijkheid evenals onze goddelijkheid ac-
cepteren zonder onderweg te stranden.

Consequente spirituele oefening helpt ons 
om af te stemmen op de tijdloze, oneindige 
dimensies van ons wezen. Dit is onmetelijk 
waardevol bij het helpen ons af te stem-
men op het grotere beeld dat verborgen ligt 
binnen onze problemen. De leidraad om te 
ontwaken tot de volheid van wat is te zijn een 
menselijk wezen, wordt gevonden  wannneer 
wij leren hoe om te schakelen naar het beeld 
van bewustzijn, wat betekent te leren, hoe ons 
terrein van bewustzijn zo ver mogelijk uit te 
breiden. Dit is, hoe wij de hemel op aarde 
brengen, om het doel van ons leven volledig 
te vervullen. 

Het Uiterlijk Doel Leidt 
Ons Naar Het Innerlijk 
Doel

Zijn wij ons ervan bewust hoe ieder uiterlijk 
doel of uiterlijke prestatie – of het nu klein 
of groot is- ons kan leiden naar een dieper 
innerlijk doel? Soefisme verlangt, dat het Uni-
versum voortgaat te evolueren en zijn doel 
ontvouwt door onze eigen ontdekking van 
betekenisvolheid. De vervulling van iedere 
droom wordt voorafgegaan door verlangen 
en zonder dat zou het niet mogelijk zijn onze 
dromen te verwezenlijken.  Sommigen van ons 
zouden het moeilijk kunnen vinden om onze 
harten toe te staan zich open te stellen voor 
wat wij werkelijk willen, te durven toegeven 
aan onze verlangens omdat we bang zijn niet 
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 Agenda Sofia sept- dec 2006. 

 Klassen van de Esoterische School 

 Amsterdam 
elke donderdag  20.00 uur

Open klas gevolgd door een Genezingscirkel 
van de Genezings Orde. Met Rahima van Hat-
tem. Plaats: Van Eeghenstraat 2-III,. Bel als je 
van plan bent te komen: 020- 6794910.

 Diemen 
Ma 11 sept, 9 okt, 13 nov, 11 dec 19.00 uur

Open klas voor belangstellenden in het soe-
fisme.Met: Ragini Pancras. Plaats: M.L.Kinglaan 
214. Bel als je voor het eerst wilt komen: 
020-4000411.

 Groningen 
data in overleg 18.30 uur

Githa-klas voor mureeds. Met: Shahidah 
Borsboom. Plaats: Fultsemaheerd 5. Info: 
050- 5414643.

 Hengelo 
do21 sept, 19 okt, 16 nov, 21 dec 20.30 uur

Besloten klas. Met: Siddiq en Din Ilahi Geesing. 
Plaats: Soeficentrum Sofia, Rob de Vriesstraat 
185. Thee vanaf 19.30 uur. Einde klas: 22.00 
uur. Info: 074- 2778543. Bij voldoende be-
langstelling zal daarnaast ook een open klas 
worden gestart.

 Nederweert 
Wo. 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 dec  
  20.30-22.30 uur

Githaklas voor mureeds. Met aansluitend een 
Genezingscirkel van de Genezings Orde. Met: 
Wali Ali van Bruggen en Amina van Duuren. 
Hageldor 1. Bel voor info of het doorgeven 
van namen: 0495- 622042

 Voorburg 
Zo. 10 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec

te krijgen, wat we wensen of  we zouden ons 
verstrikt voelen door onze gehechtheden aan 
wat wij wensen. Het is een belangrijk deel 
van ons innerlijk werk om de kracht van het 
verlangen van ons hart terug te brengen, wat 
niet hetzelfde is te zijn gefixeerd om te krijgen, 
wat wij wensen. Eerder, wat een ontdekking 
het is om te zien hoe de goddelijk impuls zich 
door ons zoekt uit te drukken.!

Een van de geheimen in het verkrijgen van de 
verlangens van ons hart heeft te maken met het 
verstevigen van de band van onze menselijke 
wil met de goddelijke wil. Bijna altijd brengt dit 
het ontwaken van creativiteit met zich mee. 
Ieder ogenblik oefenen wij onze vrije spirit 
op een creatieve manier in plaats van ons te 
begeven in pessimisme en geconditioneerde 
reflexen, we ontplooien kwaliteiten die in ons 
slapen. Ik was een verborgen schat verlangend 
te worden gekend…

Harat Inayat Khan zei: “Het doel van de hele 
schepping is vervuld in het bereiken van die 
perfectie, die voor een menselijk wezen te 
bereiken is.”  Hij gaf ook een spirituele oefening 
aan mureeds, die inhield om een gebed of 
heilige zin te herhalen. Hij gaf een eenvoudige 
gebed om te ontwaken in de doel van ons 
leven: “Geleid mij naar het doel waartoe ik 
geboren ben op aarde”. Dit kan stilzwijgend  
gezegd worden vóór en na iedere maaltijd.
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Open meditatieklas De weg van het Hart 
om  14.00 uur voor alle belangstellenden. 
O.l.v. leden  van Lightsong Sufi Center. Plaats: 
Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1. We richten 
ons in onze beofeningen o.a. op: de adem, 
klank, magnetisme, licht; muziek en dans; de 
universele soefi leringen van Hazrat Inayat 
Khan. Voor informatie: Donna 015-2135995 
of dondev@wanadoo.nl

Closed Sufi class A Circle of Friends: (in English) 
at 16:30 with Saki Lee. Plaats: Oranje Nas-
saustraat 1, Voorburg. We will be exploring 
the stages of the nafs or ego in the coming 
months, drawing on the teachings of Hazrat 
Inayat Khan, Hazrat Pir Vilayat Inayat Khan, 
and Pir Zia Inayat Khan. In order to foster an 
atmosphere of continuity, trust and openness 
in our work together, this class is not open for 
drop in visitors. If you are interested please 
contact Saki at 070-3867800 or classes@
lightsong.info

Potluck diner :  18:30 – 20:00 
Open voor leden van de open en besloten klas-
sen.  Breng iets lekkers mee om te delen.  
Informatie:  Sjoerd v.d. Wielen, tel 078-6181636 
of sjoerdvanderwielen@wanadoo.nl

 Woerden 
do 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec  
  20.30-22.30 uur

Open klas met Wali Ali van Bruggen (voorafgaand 
een genezingscirkel met Zuleicha Zwanenveld). 
Vanaf 20.00 uur thee/koffie Plaats: Het Spaarne 
35. Info: Zuleicha: 0348-430453

 Genezingscirkel van de 
 Genezings Orde 

 Amsterdam 
elke donderdag  20.00 uur

Voorafgaand een open klas van de Esoterische 
School. Met: Rahima van Hattem. Plaats: Van 

Eeghenstraat 2-III. Bel als je van plan bent te 
komen of voor het doorgeven van namen: 
020- 6794910.

 Diemen 
Zo. 24 sept, 29 okt, 26 nov, 24 dec  
  18:30 uur

Met: Ragini Pancras. Plaats: ML Kinglaan214,. Bel 
als je voor het eerst komt: 020- 4000411.

 Ermelo 
1x per Maand op donderdagochtend

Met: Myra van Leer en Johanna Blankendaal. 
Plaats: Valkenhof 14. Bel voor data en/of het 
doorgeven van namen: 0341- 553428 

 Hengelo 
do. 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec 20.30 uur

(Niet open voor iedereen). Met: Siddiq en Din 
Ilahi Geesing. Plaats: Soeficentrum Sofia, Rob 
de Vriesstraat 185. Info: 074- 2778543.

 Nederweert 
Wo. 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 dec  
  20.30-22.30 uur

Voorafgaand een githaklas van de Esoterische 
School. Met: Amina van Duuren en  Wali Ali 
van Bruggen, Hageldor 1. Bel voor info of voor 
het doorgeven van 
namen: 0495- 622042

 Woerden 
do. 7 sept  19.30-20.00 uur

do. 5 okt, 2 nov, 7 dec 20.30-20.00 uur

Met Zuleicha Zwanenveld (gevolgd door een 
open soefiklas met Wali Ali van Bruggen). 
Deelname na overleg. Bel voor info of het 
doorgeven van namen: 0348- 430453.

 Universele Erediensten 

 Amsterdam 
Zo. 10 sept, 8 okt, 12 nov, 3 dec 11.00 uur

Soefi-viering naar het model van de Cosmic 



21

Celebration. Met Simone Wils. Plaats: Centrum 
De Roos, PC Hooftstraat 183. Te bereiken met 
tram 2, 3, 5, 12 en 16 en met bus 145, 170, 
197. Auto: via S106, S108, S109 (op zondag 
gratis parkeren).  Bel voor info: Simone Wils 
035-5772303.

 Groningen 
Zo. 8 okt, 10 dec 11.00 uur

Met: Shahidah Borsboom. Plaats: “De Poort”  
Moesstraat 20. Voor info: 050- 5414643

 Hengelo 
Zo. 24 sept, 22 okt, 26 nov, 24 dec  
  11.00 uur

Met: Siddiq en Din Ilahi Geesing. Plaats: Nieuwe 
Tijdscentrum ‘De Ruimte’, Berfloweg 80a. 
Info: 074- 2778543.

 Kinshipactiviteiten 

 Hilversum 
Za. 16 & Zo 17 septeMber

3e Dansweekend jaaropleiding Dansen van 
Universele Vrede. Uitsluitend toegankelijk voor 
deelnemers jaartraining. Thema: Natuurvolken. 
Met: Noor & Akbar Helweg. Plaats: Heilig 
Hartkerk, dr. Cuypersplein 7. Informatie over 
jaaropleiding: 035- 6249570

Za. 14 oktober

Open dansdag van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Loslaten. Open voor belangstel-
lenden. Met: Noor & Akbar Helweg. Plaats: 
Heilig Hartkerk, dr. Cuypersplein 7. Informatie 
over jaaropleiding: 035- 6249570

Za. 4 & Zo 5 noveMber

4e Dansweekend jaaropleiding Dansen van 
Universele Vrede. Uitsluitend toegankelijk voor 
deelnemers jaartraining. Thema: Hedendaagse 
Spiritualiteit. Met: Noor & Akbar Helweg. Plaats: 
Heilig Hartkerk, dr. Cuypersplein 7. Informatie 
over jaaropleiding: 035- 6249570

Za. 25 noveMber

Eindpresentatie van 3e jaarscursisten van de 
Dansen van Universele Vrede. Open voor 
belangstellenden. Met: Noor & Akbar Helweg. 
Plaats: : Heilig Hartkerk, dr. Cuypersplein 7. 
Informatie en opgave: 035- 6248570.

 Speciale Soefi Orde Activiteiten 

 Leidschendam 
Op afspraak.
Individuele retraites. Met: Saki Lee. Plaats: 
LightSong Garden House. Voor info: retreats@
lightsong.info of 070- 3867800

 Naarden  
13 , 14 en 15 oktober 
Healing retreat o.l.v. Siddiq Geesing. Opgave 
bij: Ragini Pancras Telefoon: 020- 4000411
Of email: raginipancras@tele2.nl

 Stoutenburg 
8-10 deceMber

We Kindle The Light:  A Winter Renewal 
Retreat. Kasteel Stoutenburg, Stoutenburg
“To bring the sublime into the mundane is the 
greatest challenge there is!” – Pir Vilayat
Informatie en folder :  Nur Shahab, 070-4020170 
of nurshahab@gmail.com

 Overige Soefi-activiteiten in 
 Nederland 
Zie ook: www.soefikalender.nl

 Amsterdam 
iedere eerste Ma. van de Maand 19.45 uur

Open kooravond ‘Heart & Wings’. Voor be-
langstellenden. Plaats: Pastorie Obrechtkerk, 
Obrechtstraat 30. Info: Lidwien Janssen 020- 
6931700 of Rahima van Hattem 020-6794910. 
www.heartandwings.nl 

Zhikr avonden o.l.v.  Cora Barkat Slieker
tel. 020-6762283
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17 deceMber 14.00 -18.00 uur

URS VAN ROEMI: Sema en de Kring van Min-
naars met Sipko en Saki
Een middag met muziek, de dans van de wer-
velende derwisjen en gedichten van Roemi.
(plaats nog niet bekend). Informatie:  070-
3867800, threshold@planet.nl

 Naarden 
vr. 6 oktober 19:00 – Zo. 8 oktober 15:00
Weekend Retraite met Kabir & Camille Helminski 
op het bosrijke landgoed van het Internatio-
naal Theosofisch Centrum. Kosten 130 euro. 
Informatie en aanmelden: 070-3867800 www.
soefisme.org / threshold@planet.nl
  

 Voorburg 
Za. 30 sept, 4 nov, 2 dec 14:30-15:45
Inleiding tot de gedichten van Roemi en de dans 
van de wervelende derwisjen. Met Sipko den 
Boer en leden van de studiekring. Informatie 
en aanmelden: 070-3867800
www.soefisme.org / threshold@planet.nl

Za 1 sept, 30 sept, 4 nov, 2 dec 16:00-18:00
Nieuwe cyclus studiekring bijeenkomsten 
met gebed, meditatie, zikr, zang, conversatie 
en stilte. We maken daarbij gebruik van het 
boek “Levend Soefisme” van Kabir Helminski 
en het bijbehorende Werkboek. Informatie en 
aanmelden: 070-3867800
www.soefisme.org / threshold@planet.nl

do. 21 sept, 28 sept, 19 okt, 2 nov, 23 nov. 
7 dec 19:15-21:00
Bij voldoende belangstelling komt er na de 
zomer een vervolg op de Masnavi-klas; een 
nieuwe fase om met elkaar verdieping te 
zoeken en inspiratie te vinden in de woor-
den van Mevlana. Informatie en aanmelden: 
070-3867800 
www.soefisme.org  / threshold@planet.nl

 SUFI ORDER INTERNATIONAL   
 – EUROPE 

 Soefi Orde België 

 Antwerpen 
data in overleg

Meditatieklassen gebaseerd op het curriculum 
van Pir Vilayat Khan, in Antwerpen (Schilde). 
Nederlandstalig. Met: Akbar Hugo en Latifa 
Noella Appels-Vandevenne. Tel: 0032-34480414. 
Je kunt ook e-mailen: 
appels.vandevenne@worldonline.be
Voor informatie omtrent de genezingscirkel 
van de Genezings Orde: Latifa Vandevenne, 
tel: 0032-34480414.

 Brussel 
bel voor de data!
Tweetalige meditaties in Brussel. Voor in-
lichtingen: : Akbar Hugo en Latifa Noella 
Appels-Vandevenne. Tel: 0032-34480414. 
Je kunt ook e-mailen: appels.vandevenne@
worldonline.be

Voor informatie omtrent de genezingscirkel 
van de Genezings Orde: Salima de Vos, tel: 
0032-23058839.

Duitsland
6-8 october

A Caravan of Beloveds
Sufi Center Azim
Tubingen, info: Fazl Mai  00-49-7073-6706

october 27 – 29, 2006
Living a Life of Guidance
Hannover, info: Center Shadil
Shams, 00-49-511699355
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ingeborg.vanderklink@raketnet.nl

Renate Otten

053 - 5362891

renateotten@12move.nl

SPIRITUELE RAAD

Voorzitter: Wali Ali van Bruggen 0495-622042

Esoterische School Genezings Orde

Hoofd concentratie:

Saki Lee 070 3867800

saqi.lee@planet.nl

INDIVIDUELE BEGELEIDING

EN INWIJDING

Amsterdam

Magdalith en Ezra Janssen

020 - 6465530

Rahima van Hattem

020 - 6794910

moniquevanhattem@onetelnet.nl

Sarada Hummel

020 - 6845896

Nederweert

Wali Ali van Bruggen

Den Haag

Saki Lee

Groningen

Shahidah Borsboom

050 - 5414643

Haarlem

Mithra den Dulk 023 - 526 3467

Hilversum

Noor en Akbar Helweg

035 - 6249570

Monnickendam

Annahita Duinker 0299 - 653973

O v e r i j s s e l

Siddiq Geesing 074 - 2778543

Laren

Johan Manschot 020-6794910

RETRAITES

- Saki Lee

- Sarada Hummel

- Johan Manschot

- Rahima van Hattem

Hoofd concentratie:

Siddiq Geesing

GENEZINGSCIRKELS

Ragini Pancras

020 - 4000411

Siddiq en Din Ilahi Geesing

Rahima van Hattem

Johannna Blankendaal

0341 - 553428

j.blankendaal@planet.nl

Amina van Duuren

0495 - 622042

Universele Erediensten

Hoofd concentratie:

Siddiq en Din Ilahi Geesing

K i n s h i p

Hoofd concentratie:

Mithra den Dulk

Ziraat

Hoofd concentratie:

Noor Helweg

OVERIGEN

INFORMATIECENTRUM

Amina van Duuren

Hageldor 1

6031 GV Nederweert

Informatielijn Soefi Orde

0495 - 622042

tanjavanduuren@chello.nl

LEDENADMINISTRATIE

Mieke Jamila Betten

Aurorastraat 28

3581 LV Utrecht

030-2511923

miekebetten@planet.nl

AGENDA SOFIA

Amina van Duuren

HOPE PROJECT,

TAPES, BOEKEN,

VIDEO + DVD,

ETHISCHE RAAD

www.soe f i -orde .n l



How would it be

to be a secret agent

for God

for life?


