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Van de redactie
 
 All the talents of God are within you. (Hafiz)

Wat een heerlijk idee, een oneindige voorraad aan ideeën, talenten, mogelijkheden, altijd 
voorradig. Het meest fantastische kerstcadeau. Misschien vergeten we onze goddelijke voor-
raadkamer af en toe. Onze goddelijke zaadjes, onze mogelijkheden, het licht dat in ons woont. 
Zaden van licht, zaden in onze ziel. Altijd als er een einde is, een einde van een periode, een 
relatie, een jaar wat eindigt in een feest van licht, is er die mogelijkheid van nieuw licht en 
leven. Het kerstkindje komt in vele vormen. Misschien moeten we eerst door de winter heen 
en moeten de bollen de grond in voor ze in de lente kunnen bloeien, maar als we tulpen 
willen in de lente… 
Juist in de tijd rond kerst, als we ons omringen met mensen en drukte, wil de ziel zich eigenlijk 
meer naar binnen keren en voelen wat de nieuwe impulsen zijn die geleefd willen worden. Ze 
wil ontdekken welke zaadjes van licht en kleur er nu weer voor ons klaar liggen.
We kunnen niet alles bepalen. Zoals in elke tuin, zullen er onverwachte zaden gaan bloeien, 
soms aangedragen door de wind, of uit de tuin van de buren of van veel, veel verder. 
Het leven kan een onverwachte wending nemen en we moeten ‘sowieso’ reageren op het 
`weer´. Dat hebben we nou eenmaal niet onder contrôle, ondanks de beste plannen. 

Soms gaat een deur dicht en zijn we even de weg kwijt, we moeten weer op zoek. Juist dan is 
het zo geruststellend, dat het goddelijke of het Leven niet maar één manier heeft om zich in 
ons leven te manifesteren, maar dat er meer zaden zijn. Telkens opnieuw kunnen we ons hart 
bevragen wat er nu levend voor ons is en door ons geleefd wil worden.
We mogen wensen: de mooiste tuin bedenken, het fijnste leven, stil staan bij wat ons leven 
rijker en meer bezield maakt, voelen wat we door willen geven, voorpret hebben, dankbaar 
zijn en een verlanglijstje maken voor het Leven. Vragen staat vrij…

Moge het Leven je dit in je oor fluisteren: Je bent veilig, er zal genoeg zijn, het zal goed komen 
en God zal dichtbij je zijn.

You are safe
There will be enough
It will work out
All will be well
And
God will be close

Mededelingen
 Artikel: De rijpheid van de ziel (Hazrat Inayat Khan) ( Sept.
nr. 51) werd vertaald door Nafas Wagtmans. 
LET OP juiste adres  ‘An evening of stories’  met Atum :  De Roos,  
P.C.Hooftstraat 183 (vlak bij het Vondelpark)
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  De mens wordt vergeleken met het licht: zijn ziel de gloed, zijn geest de vlam, en zijn lichaam 
het eind van de vlam. De warmte die komt van het licht is de sfeer van de mens. De rook 
die opstijgt van het licht hoort eigenlijk niet bij het licht, die behoort tot de brandstof. Zoals 
onwetendheid bij een mens hinderlijk is, zo stoort ook de rook,die opstijgt uit het licht.
 Zoals verschillende lichten verschillen in hun graad van lichtsterkte, doen ook verschillende 
zielen dat. De essentie van ieder mens echter is hetzelfde: dat is licht. We lezen in oude ge-
schriften dat de engelen waren gemaakt van vuur. Het is geen vuur, waarvan ze gemaakt zijn, 
het is licht. Maar als we de vraag stellen: “Waren de engelen van licht gemaakt en van niets 
anders?”, dan zal het antwoord zijn, dat ze allemaal - elk en iedereen- geschapen werden uit 
licht. 
 Het verschil tussen onze ziel en ons lichaam, dat we soms even groot achten als tussen 
hemel en aarde, is niet zo groot. Ziel en lichaam zijn één licht, en daarom geeft het uitwendige 
deel van een mens uitdrukking aan zijn innerlijk wezen, en ook is het innerlijk van de mens op 
vele manieren afhankelijk van zijn uitwendig wezen. “Innerlijk en uiterlijk deel van een menselijk 
wezen” zijn termen, die we voor het gemak gebruiken; in werkelijkheid is er één wezen, is er 
één licht. Als iemand aantrekkingskracht mist, als hij geestdrift en moed mist, als hij de kracht 
mist om te slagen, is dat alles te wijten aan het gemis van die uitstraling, die hoort bij zijn wezen. 
De gezondheid van het lichaam, het evenwicht van de geest, de zuiverheid van de ziel hangen 
allemaal af van de uitstraling van het menselijk wezen. Gezondheid van het lichaam is daarom 
geestelijk, evenwicht van de psyche is geestelijk en ook de zuiverheid van de ziel. Een goede 
sfeer is een teken van spiritualiteit; de kracht van het woord, moed zonder angst, onbevreesd-
heid en zelfvertrouwen zijn ook tekenen van spiritualiteit; in staat zijn iets te bereiken en de 
kracht om in het hele leven met moeite vooruit te komen – het zijn allemaal tekenen van 
spiritualiteit.
 Het doel van het leven van een individu is de vervolmaking van het licht in hem, wat zijn 
ware wezen is. Wat ook de bevoegdheden van iemand zijn, wat ook zijn bezittingen zijn, positie 
en rang, als het licht in hem niet schittert, kan hij het doel van zijn leven niet vervullen. In de 
Bijbel wordt hetzelfde idee uitgelegd in de gelijkenis van de tien wijze en dwaze maagden. De 
dwazen bewaarden geen olie in hun lampen, de wijze maagden bewaarden die wel. De wijze 
maagden beantwoordden daarom aan het doel op de gestelde dag en de dwazen hadden 
spijt. Tien betekent één, de nul betekent niets: een wijze ziel en een dwaze ziel. De wijze ziel 
verzamelde al het materiaal om haar licht helderder te maken voor die dag, die de dag van 
de belofte was. De dwaze ziel verspilde het en merkte dat het ontbrak op het tijdstip dat het 
nodig was. 
 Wanneer wij denken aan ons leven in de wereld, in onze materiële strijd,in onze spirituele 
worsteling – wat hebben we dan nodig? We hebben dat licht nodig, waarvan de vonk in ons 
is, dat ons ware wezen is. Iedere keer, dat we dat niet hebben, dat we het missen, brengt dat 
ons mislukking en ellende in het leven. En dat, omdat onze gezondheid, ons evenwicht en de 
helderheid van onze visie allemaal afhangen van het licht dat binnen in ons is. 
 Zoals ieder licht brandstof nodig heeft, zo heeft ook het licht, dat het onze is, dat onszelf
is, brandstof nodig. De brandstof voor het fysieke deel van ons leven is wat wij voedsel noemen, 

De essentie van ieder mens is licht
Hazrat Inayat Khan. Uit: The Art of Being: Hoofdstuk VI - Vertaling: Wieger Hellema
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maar voor het leven van de geest is intellec-
tuele voeding nodig. Als het lichaam gevoed 
wordt en de geest niet, dan wordt het licht 
natuurlijk minder. De voeding voor de ziel is 
het goddelijk ideaal, dat zowel liefde als licht 
is. Als de ziel die voeding niet ontvangt, die 
voor haar noodzakelijk is, dan verhongert de 
ziel. Het lichaam kan dan wel gevoed worden, 
maar dat is niet voldoende. Daarom zien 
we met onze fysieke ogen veel mensen die 
slachtoffer zijn van een hongersnood, maar 
als we met spirituele ogen zagen,zouden we 
nog meer hongersnood bij de mensheid zien. 
 Wat leren wij in het Soefisme? We leren 
in het Soefisme die mystiek, die ons vertelt 
hoe we de brandstof moeten verzamelen 
die nodig is niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze geest en onze ziel. Het doel dat 
door de Soefi bereikt wordt door concentratie, door meditatie, door alle andere manieren 
van contemplatieve oefeningen, is dat doel dat het verlangen is van de ziel.

Vraag: Wat zijn de methoden, naast concentratie en meditatie, om dat licht in onszelf te ontwik-
kelen en te versterken?
Antwoord: Een juist leven leiden.

Vraag: Wat is een juist leven leiden? Is het: doen wat iedereen voor juist houdt? 
Antwoord :Als ieder mens zijn eigen manier had om juist te leven zou er anarchie heersen. 
Ik denk dat juist leven bestaat uit wat goed is voor jezelf en voor anderen. Anders kunnen 
allen die goed of verkeerd handelen zich rechtvaardigen door te denken, dat wat zij doen het 
beste is. Denken is de slaaf van de mens, het komt altijd vol sympathie bij hem. Je vraagt: “Heb 
ik dat niet goed gedaan?”of “Heb ik dat verkeerd gedaan?” en je denken zegt: “Ja, dat heb je.” 

Vraag: Hoe kunnen wij leven zó, dat het goed gevonden wordt door anderen?
Antwoord: Het is onmogelijk om het leven te leiden, dat jij het beste acht en dat anderen het 
beste achten. Maar je kunt je best doen. 

Vraag: We zien mensen in wie de goddelijke vonk van licht min of meer is uitgeblust en die toch 
nog ogenschijnlijk een deugdzaam leven leiden?
Antwoord: Een ogenschijnlijk deugdzaam leven is iets anders. Juist leven is voor mijn gevoel niet 
alleen deugdzaam leven. Juist leven heeft een nog diepere betekenis, want wat ik een juist leven 
noem, is de eerste stap naar dat wat een waar leven genoemd kan worden. De derde stap is 
de waarheid zelf. De mystici zeggen dat er drie stappen zijn naar het doel: een juist leven, een 
waar leven en de waarheid. Iemand die graag een juist leven leidt en die tracht dat te doen, 
zelfs al is hij geen contemplatief of meditatief of religieus mens, zal zeker op dat hoge niveau 
komen, bij dat doel dat het ideale doel is; want in de mens is waarheid en het zoeken van de 
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mens is naar waarheid. Daarom helpt juist te 
leven hem om de waarheid te verwezenlijken.
 Als ik de woorden van Christus moest 
uitleggen: “Recht is de poort en smal de 
weg”, dan zou ik zeggen,dat er een pad in 
het leven is, een pad van rechtdoor te gaan 
en dat pad is alsof je op een koord loopt. In 
het circus maken ze er een voorstelling van. 
Dat is precies het beeld: bij iedere stap die 
je zet, ben je bang om te vallen naar de ene 
kant of de andere. De acrobaten in India 
maken er nog iets mooiers van. Ze nemen 
twee heel lichte bamboe stokken en binden 
er een koord bovenaan. De acrobaat staat 
op het koord met een koperen schaal over 
zijn hoofd en hij moet van het ene punt naar 

het andere zien te komen. Terwijl hij zo voortgaat slaan zijn collega’s beneden op trommels en 
zingen vreselijke liederen om hem af te leiden. Hij moet zijn concentratie vasthouden en zijn 
evenwicht bewaren, ondanks alle muziek die van beneden naar hem roept. Dat is het beeld 
van juist leven.

Vraag: Maar als we eens een keer vallen….?
Antwoord: De waarheid is genadig. We kunnen alleen maar op de waarheid vallen. Als je valt, 
zul je alleen maar in de armen van de waarheid vallen. Wie de waarheid zoekt, kent geen 
verlies. Als hij ogenschijnlijk iets verliest, is dat ten slotte geen verlies. 

Vraag: Wat betekent dat: “in de armen vallen ?”
Antwoord: Als een val veroorzaakt wordt door een bepaalde strijd, dan ben je gevallen in de 
armen van die bijzondere strijd. Als het is in de strijd om liefde, dan is het in de armen van de 
liefde dat je valt. Als het is om de strijd om rechtvaardigheid, dan val je in de armen van de 
rechtvaardigheid. Net zoals ze zeggen, dat in een heilige oorlog iemand zijn leven geeft voor 
een heilig doel en daarom in de armen rust van die heilige zaak. Zo ook, als iemand is gevallen 
in de strijd om de waarheid, dan is hij gevallen in de armen van de waarheid.
Bovendien, wie vol hoop is, valt nooit: zowel zijn opklimmen als zijn vallen betekenen succes. 
Mislukking is het verlies van hoop. Zolang er hoop is, bestaat er geen mislukking.

Vraag: Hoe moet dat dan met hen die niet langer hopen?
Antwoord: Dan is dat het einde van succes.

Vraag: Is er niets dat hen kan helpen?
Antwoord: een wonder kan iets doen; niets is onmogelijk. Niets is pijnlijker dan het verlies van 
hoop. Een hopeloos mens is een dood mens. Iemand die dood is met hoop, leeft, maar iemand 
die op aarde rondloopt zonder hoop is als dood.



8

Vraag: Hoe kunnen we de ziel nieuw leven geven?
Antwoord: Door je leven aan hem te geven, net als een brandende kaars een andere kaars 
kan aansteken die gedoofd is. Wanneer het vuur in de kachel is uitgegaan, moeten we een 
ander vuur brengen om het weer aan te steken. Je moet geven van je eigen hoop; daarom 
moet degene die geeft sterk genoeg zijn om het te geven.

Vraag: Wanneer kun je jezelf sterk genoeg achten om te geven?
Antwoord: Je kunt dat beoordelen aan je eigen zelfvertrouwen, want dat leven, dat je aan een 
ander geeft uit je eigen leven, komt voort uit zelfvertrouwen. In Soefi termen heet dat iman. 
Het is het meest heilige in de hele religie; zelfvertrouwen is het geheim van alle wonderen.

Vraag: Is liefde voor je naaste niet genoeg om te helpen?
Antwoord: Liefde is de essentie, door zelfvertrouwen scheppen we die essentie en door de 
kracht van zelfvertrouwen kunnen we het overdragen. Bijvoorbeeld, als je iemand ziet die heel 
erg ziek is en je denkt:”Wat kan ik doen, hoe kan ik iets doen?”, dan kun je niets doen. Om 
te genezen is groot zelfvertrouwen nodig, zowel om jezelf te genezen als om een ander te 
genezen. Niet alleen om te genezen, maar voor alles – in zaken, in de fabriek, bij elk werk – is 
zelfvertrouwen nodig.

Vraag: Om er heel zeker van te zijn dat je aan een ander kunt geven, moet je dan zelf geen grote 
vitaliteit bezitten?
Antwoord: Vitaliteit vloeit voort uit zelfvertrouwen. Heel vaak zul je iemand zien zonder bui-
tengewone kracht en vitaliteit, die toch meer kracht heeft dan een sterke bodybuilder.
Onafhankelijkheid is het teken van zelfvertrouwen. Het is net als met een rijk iemand die genoeg 
geld heeft voor zichzelf en die altijd aan anderen kan geven. Iemand met beperkte middelen 
zal na één dag van vrijgevigheid, de volgende dag bankroet zijn. 

Vraag: Hoe kan zelfvertrouwen, vertrouwen in jezelf, in je eigen aangelegenheden, iemand anders 
helpen?
Antwoord: Zelfvertrouwen geeft de kracht om je eigen zaken beter te regelen en ook anderen 
te helpen. Stel, dat er een dokter komt bij een patiënt die er ernstig aan toe is en zegt: “O, 
u heeft mij te laat geroepen, deze persoon is al een heel eind heen. Maar toch, nu u mij hier 
heeft geroepen, zal ik een recept uitschrijven”. Maar een andere dokter zegt misschien: “Het 
is nooit te laat. Ik ben er zeker van, dat alles goed zal komen. Ik zal mijn uiterste best doen 
en de patiënt zal zeker genezen”. Hij geeft misschien hetzelfde recept als de eerste dokter, 
maar zijn recept zal veel waardevoller zijn. Waarom? Omdat hij -behalve de medicijnen- zijn 
zelfvertrouwen heeft geschonken, wat duizendmaal belangrijker is bij geneeskracht en recepten.

Het is hetzelfde bij alles. Iemand kan een zaak beginnen, een onderneming, en iemand komt 
voorbij en berooft hem van al zijn kracht door te zeggen:”Wat een dwaas ben je, dat je dit 
begonnen bent. Heb je hier- en daaraan gedacht?” Dan kan alle kracht en uitstraling die de 
man heeft in een ogenblik verloren gaan. Iemand anders zegt misschien:”Dat is een prachtig 
plan, ik ben er zeker van, dat je zult slagen. Daarom zijn mijn gebeden en mijn gedachten met 
je. Ik zal alles doen wat ik kan om je te helpen bij je onderneming. Ik wens je succes!”
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Het geboorteverhaal van Christus is voor ons 
en onze cultuur wel het meest bekende van de 
geboorteverhalen van de profeten. Natuurlijk 
gaat het over de geboorte van het goddelijke 
in de wereld. En de geboorte van ieder kind is 
hetzelfde verhaal: ieder kind laat iets goddelijks 
geboren worden op aarde. 
Een van de charmes van het christendom is, 
dat we ons tenminste een keer per jaar richten 
op het goddelijke, zoals dat door een kind tot 
uitdrukking wordt gebracht. Daar is minstens 
de erkenning dat het goddelijke in een kind 
ervaren kan worden, in alle kwetsbaarheid die 
het kind eigen is. Er is het besef dat goddelijk-
heid en kwetsbaarheid op de een of andere 
manier samengaan. Het is belangrijk ons te 
herinneren dat ieder van ons de geboorte van 
het goddelijke met zich meebrengt. Want de 
meesten van ons zijn in een wereld terecht 
gekomen, die niet per se inzag, dat iets van 
goddelijke oorsprong geboren werd. 

Gefluister
Eerst gaat het verhaal over Maria die in ver-
wachting raakt. Er is iets ongebruikelijks aan 
de omstandigheden rond Christus’ geboorte, 
wat niet binnen de maatstaven van de maat-
schappij past. Je kunt je het soort gefluister wel 
voorstellen in ieder klein stadje of waar dan 
ook: “Maria was al in verwachting, voordat zij 
en Jozef waren getrouwd!”
Jezus’ leven begint dus zo, met een soort fami-
liegeheim, misschien wel met geroddel in het 
stadje Nazareth. In sommige verhalen wordt 
ook verteld, dat Jozef achterdochtig is en zich 
afvraagt of hij wel met Maria moet trouwen 
en wat hij ervan moet denken.
Wat heeft dat voor Jezus’ toestand betekend? 
Het is inmiddels wetenschappelijk bevestigd, dat 
kinderen tijdens de zwangerschap beïnvloed 
worden door de emoties van hun moeder. 

Via de hormonen hebben die emoties een 
uitwerking op de emotionele toestand van 
de ongeborene. Al tijdens de zwangerschap 
heeft het kind een raakvlak met de wereld om 
zich heen. Het is voor ons allen waardevol om 
na te denken over de emotionele toestand 
tijdens de zwangerschap van onze moeder. 
Hield de wereld buiten haar op? En in het 
bijzonder voor kinderen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn geboren: waarmee hield je 
moeder zich in die tijd bezig?

Geen plaats
En dan moeten Maria en Jozef naar Betlehem 
reizen, de plaats waar Jezus geboren zal worden. 
Ze zijn ontworteld. Wat betekent het voor een 
moeder om ontheemd te zijn, wanneer ze op 
het punt staat te bevallen? In plaats van het 
natuurlijke instinct om zich te nestelen is er 
een gevoel van desoriëntatie. Als ze aankomen, 
is er geen plaats in de herberg. Het verhaal 
drukt dus heel duidelijk de symboliek uit dat 
er geen onderkomen is voor het goddelijke. 
Niemand maakt plaats voor het goddelijke 
kind dat op het punt staat geboren te worden. 
Ook dat kan voor sommigen van ons waar 
zijn geweest in de omstandigheden waarin we 
werden geboren. Er was geen plaats voor het 
goddelijke in ons. Er was geen ruimte in het 
leven van de gezinnen waarin we geboren 
werden, in de wereld waarin we kwamen. 
Wat betekent dat? Het gaat om een soort 
primaire afwijzing door de maatschappij, 
door het gezin of door de familie, van wat 
het geschenk van jouw wezen aan de wereld 
heeft gebracht.

Natuurlijk
Tenslotte wordt er een plekje gevonden. 
Sommigen zeggen in een stal, anderen in een 
grot. Een grot is een veelbetekenend beeld. 

De geboorte van het kind
Atum O’Kane, 26 januari 1991, bewerking naar het Nederlands: Hanneke Hoekstra
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Als je ooit droomt, dat je in een grot bent, 
is dat vaak een teken dat je een proces van 
wedergeboorte doormaakt. Want de grot is de 
materiële manifestatie van de baarmoeder. In 
India bijvoorbeeld gaan rishi ‘s, als ze hun oude 
leven opgeven en geroepen zijn om sanyassin 
te worden, traditiegetrouw een grot binnen. 
Dat is een soort dood en wedergeboorte in 
een ‘moederschoot’. Ze komen de grot uit 
met een nieuwe identiteit.
Het onderdak wordt dus geschapen in de 
natuur. De wereld van de natuur, als deel 
van de symboliek, is in staat het goddelijke te 
huisvesten, waar de beschaafde wereld daar 
niet in slaagt. 
En wat gebeurt er dan? De wezens die deel 
uitmaken van de natuur, vertegenwoordigd door 
de herders, zijn degenen die gewaar zijn dat 
er iets goddelijks is geboren. Om te beginnen 
staan ze open voor een bovenpersoonlijke 
ervaring. Ze ervaren contact met engelen. Dit 
symboliseert hoe men, via de ervaring van de 
natuurlijke wereld, ook verbonden is met het 
transpersoonlijke. En het vermogen om die 
natuurlijkheid te volgen brengt de herders 
tot de Christuservaring.

Herodes
Tegelijkertijd is er de figuur van Herodes. Je 
vraagt je af waarom we zulke verhalen aan 
kinderen vertellen, als er kwaad in voorkomt. 
Iets in ons zou liever geen verhalen aan onze 
kinderen vertellen waarin iets slechts voor-
komt. Maar uitgerekend het geboorteverhaal 
van Christus heeft het in zich. Herodes speelt 
zelfs een heel dominante rol. Zijn aanwezig-
heid in het verhaal is nodig. Voor Herodes is 
de goddelijke geboorte een bedreiging. Ze 
bedreigt de orde die hij heeft gevestigd. De 
geboorte van de baby is zo ’n bedreiging, dat 
hij hem probeert te doden.
De Herodesfiguur in onze geboortegeschiede-
nis kan staan voor de orde, waarin we terecht 
kwamen en voor het verlangen die orde in stand 

te houden en ons niet op te nemen zoals we 
zijn en met alles wat we met ons meebrengen. 
Op de een of andere manier is goddelijkheid, 
en met name het kind, bedreigend voor een 
bepaalde orde. Waarom? Omdat het kind 
spontaan is. Naarmate je ouder wordt, leer 
je deel te nemen in de familiegeheimen, in de 
samenzwering. En dat doe je onbewust, haast 
alsof je in trance verkeert, omdat je gecon-
ditioneerd bent om het te doen. Zo niet het 
kind! In feite zullen de meeste kinderen recht 
afgaan op de kern van wat ontkend wordt 
en er vragen over stellen. Daarom zijn ze zo 
bedreigend. Ze vragen er alleen maar naar, 
want ze zien het duidelijk en ze hebben nog 
niet geleerd het te verbergen. En daarom is 
het erg bedreigend als een gezinsstructuur iets 
probeert te verhullen en er een kind is dat het 
bij de naam noemt. Het is beangstigend voor 
de ouders die de onderliggende werkelijkheid 
niet durven aan te roeren.

Ego
Maar ook in ons eigen leven, als we verder 
reizen, maken we tijden van hergeboorte mee 
en soms is de Herodesfiguur ons eigen ego, 
dat de dingen in het leven op een bepaalde 
manier heeft geregeld. Het leven is ‘op orde’ en 
het ego is de baas. En dan komt het goddelijke 
kind weer tevoorschijn en brengt een nieuwe 
levensimpuls. Dit is erg bedreigend voor het 
ego, dat zelfs zal proberen dat nieuwe leven te 
doden, als het de kans krijgt. Want het verte-
genwoordigt de komst van een nieuwe orde. 
Er is een verhaal over Christus dat niet vaak 
verteld wordt. Ik denk omdat het net iets té 
gevaarlijk is. Het is het enige verhaal dat we 
kennen over Christus’ jeugd. Hij is dan ongeveer 
twaalf jaar oud en gaat met zijn ouders naar 
de tempel in Jeruzalem voor het paasfeest. 
Na de feestdagen reist de familie terug. Als 
ze een dag onderweg zijn, merken zijn ouders 
dat Jezus niet bij hen is. Ze dachten dat hij zich 
bij zijn verwanten had gevoegd. Ze gaan terug 
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naar de tempel en vinden hem daar. Ze zien 
dat hij onderricht aan het geven is temidden 
van verschillende mensen. En ze vragen hem: 
“Waarom ben je hier? Waarom ben je niet 
met ons meegegaan? Waarom ben je niet een 
braaf en gehoorzaam kind geweest?”

Mijn Vaders werk
En dan zegt hij heel duidelijk: “Ik ben hier om 
mijn Vaders werk te doen”.
Ik zou dat zó willen interpreteren: het is het 
ogenblik waarop Jezus duidelijk stelt: “Ik ben 
hier vanwege mijn eigen bestemming en niet 
om aan júllie verwachtingen te voldoen, noch 
om te passen in datgene wat van een braaf 
kind wordt verwacht”.
Dat is de taak van ons allen in het leven: om 
onze eigen bestemming te herkennen, datgene 
wat ons roept en waarom we hier zijn. En onze 
bestemming, die onze individuele levensweg 
is, zal altijd momenten kennen, waarop ze niet 
past in datgene wat van ons verwacht wordt 
door de samenleving, door onze familie, door 
onze vrienden, of door wie dan ook. Op zulke 
momenten staan we ervoor, dat we hier zijn 
om het werk van onze Vader te doen. Zo ’n 
moment is pijnlijk, want het is ook een mo-
ment van scheiding. Maar toch is het ook het 
opeisen van onze eigen bestemming. Het is 
een moeilijk karwei, het hele leven door, om 
je te herinneren: “Ik ben hier om mij vaders 
werk te doen”. In het Soefisme zouden we 
zeggen: “om het levensdoel te vervullen”. En 
dat is niet: het voldoen aan de verwachtingen 
van anderen.
Nu denk ik, dat dat een gevaarlijk soort verhaal 
is in de traditionele godsdienst. Want Christus 
wordt doorgaans voorgesteld als ‘de brave 
jongen’, en niet als degene die zegt; “Ik ben 
hier om mijn Vaders werk te zijn”. Zie je het 
belangrijke verschil?
Bij hen die hier zijn om hun Vaders werk te 
doen, komt het zelfbewustzijn van binnenuit. 
Terwijl het zelfgevoel van ‘de brave Hendrik’ 

en ‘de lieve Marie’ van buitenaf, door andere 
mensen wordt bepaald.
Als we de leringen van de Soefi Orde volgen, 
dan maakt het deel uit van onze levenstaak 
om aanspraak te maken op onze goddelijke 
erfenis. Dat is aanspraak maken op datgene 
wat van binnenuit komt; het vinden van een 
identiteit die binnen ons zelf wordt bepaald 
in tegenstelling tot buiten ons zelf. 

Weerspiegelen
Over de positieve rol die ouders kunnen 
spelen zou ik ook graag iets willen zeggen. 
Aangezien ik zelf vader ben, weet ik hoezeer 
je, zelfs met de beste bedoelingen, faalt in die 
rol. Maar het beste dat een ouder kan bieden 
is, om de eigen unieke en goddelijke identiteit 
van het kind te weerspiegelen; om zich dat te 
herinneren, zelfs als het kind dat niet doet, en 
om in staat te zijn het terug te kaatsen.
Dat is heel iets anders dan op het kind te 
projecteren wat jíj verlangt van het kind, of 
wat jíj nodig hebt van het kind.
Een kind kan een dergelijk zelfbewustzijn – 
met steun van de ouders – al op heel jonge 
leeftijd verwerven. Het is het geschenk, dat 
het verdere leven zal bepalen. 
Voor diegenen van ons die dat niet mochten 
ervaren, is het een veel zwaardere strijd om 
dat te gaan opeisen en ermee in het reine 
te komen.
Wat je eens zou kunnen doen als je even de 
tijd hebt, is je eigen verhaal opnieuw vertel-
len, het verhaal van je geboorte en van je 
levensomstandigheden. Gebruik daarbij dan 
de elementen uit het leven van Christus en 
zie welke overeenkomsten op die manier 
tevoorschijn komen.
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Hoe hervind je je ware zelf?
Myra van Leer

Er bestaat een grappig Engels volksliedje over een oud vrouwtje, dat naar de markt gaat om haar 
eieren te verkopen. Terugkomend van de markt rust zij even uit langs de weg, maar -vermoeid 
als ze is- valt ze daar in een diepe slaap. Ze slaapt zo diep, dat ze helemaal niet merkt, dat er 
een landloper langs komt, die haar wijde warme rok tot op haar knieёn afknipt en zichzelf zo 
voorziet van iets warms om zich in te wikkelen. Hierdoor krijgt het slapende vrouwtje het 
koud, begint te bibberen en te niezen en wordt nu wakker. Hevig geschrokken staart ze naar 
haar plotseling blote benen, begint dan te huilen, roepend: o, jee, o jee, dit kan ik niet zijn. Het 
komt niet in haar hoofd op, dat iemand een stuk van haar rok gestolen heeft. Ze denkt, dat 
ze iemand anders geworden is. Hoe kan ze daarover zekerheid krijgen? Het schiet haar te 
binnen, dat haar hondje haar zal herkennen. Maar als ze haar huisje nadert, begint haar hondje 
in plaats van te kwispelen te blaffen. O, lieve hemeltje, dit ben ik niet, roept ze snikkend uit. 

Nu kunnen wij het heel grappig vinden, dat het vrouwtje zich met haar kleding identificeert, maar 
tegelijkertijd hebben we toch ook met haar te doen, omdat zij haar ware zelf kwijt denkt te zijn. 

Zo zullen de engelen wellicht moeten lachen, als wij onszelf alleen met ons eigen lijf identificeren. 
Natuurlijk zijn wij op aarde een eenheid van lichaam, hart en ziel, maar velen zijn zich nauwelijks 
van meer bewust dan van hun lichamelijk bestaan. In die zin hebben de engelen met ons te 
doen… Sterker, ze willen alles doen om ons te helpen om ons ware zelf te hervinden. Want, 
als je teveel vanuit je lichaam leeft, kan dat b.v. tot allerlei verslavingen leiden, of tot angst voor 
het ouder worden of voor het sterven…enz.. Of het kan zó tot overdreven aandacht voor je 
uiterlijk leiden, dat je aan een rijk innerlijk leven helemaal niet toekomt. Ook kan het je bezorgd 
maken voor je uiterlijk, waardoor je dure schoonheidsoperaties wil of zou willen ondergaan. 
Kortom, het doet je aan het werkelijk leven vanuit de grote levensbron helemaal voorbijgaan. 
Het voedt wel je ego, wat er wel tot op zekere hoogte moet zijn om te kunnen voortleven 
en om jezelf te kunnen handhaven, maar dat ego is er ook de oorzaak van, dat de mens tot 
lage daden is staat is.

Maar onze gedachten en gevoelens zijn toch zeker wel ons ware zelf?..denken we misschien. 
Die zijn ook van niemand anders. Maar hoeveel van onze gedachten komen niet van anderen, 
zoals van grote schrijvers, of grote meesters, maar ook vaak van minder wenselijke kant. Ook 
onze gevoelens wisselen toch de hele tijd, terwijl ons “ik-gevoel”niet verandert. 

Vreemd, we zeggen doodgewoon “Ik”. We voelen ons heel natuurlijk een persoon, die zichzelf 
“Ik” noemt. Maar, als we willen begrijpen, wie en wat “ik” nu eigenlijk is, staan we voor een groot 
levensmysterie. Wij, elk van ons, maken deel uit van dat grote mysterie. 
Hazrat Inayat Khan zegt, dat ons ware wezen een straal is van de Goddelijke zon. God heeft 
het heelal uit het niets geschapen, dat wil zeggen, uit zijn eigen wezen. Het ganse heelal is dus 
de lichamelijkheid van God, zoals ons lijf de lichamelijkheid is van onszelf.
Hoe kom ik nu bij dat diepere zelf. Op de eerste plaats door een groot en vastberaden ver-
langen ernaar. En verder zijn er verschillende wegen, waaronder esoterische scholen, waarin 
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je in een training kunt gaan. De Soefi-Orde heeft hierin een hoge vlucht genomen. 
Maar er is meer, zoals verwondering over het leven, over de schoonheid in de natuur, over de 
blik van een kindje; er is bewondering en aanbidding..Dan kom je al in de sfeer van je dieper 
zelf, je ziel. Hier heeft het denken met je ratio geen toegang. En het is niet zo eenvoudig in 
onze tijd om dat denken met het hoofd het zwijgen op te leggen, want de moderne weten-
schap heeft die ratio tot alleenheerser gemaakt, die het laatste woord heeft en zichzelf tot 
middelpunt en maatstaf van alle dingen gemaakt. 
Maar er is ook een ander denken, het denken met het hart. Het hart weet dingen zeker, zonder 
rationeel bewijs, net zo waar en zeker als het denken met het hoofd zekerheid vindt in de 
bewijsbare dingen. Het hart voelt en durft op zijn intuïtie af te gaan. Een duidelijke uiteenzetting 
over deze twee soorten van denken geeft Hans Stolp in zijn boekje: “De weg van de liefde”. 
Elders in dit blad vindt U hierover een boekbespreking. 

De meeste lezers van “Sofia” zullen geen last van dat rationele denken hebben bij het beleven 
van een innerlijk leven. Maar toch, de tijdgeest heeft een sterke invloed en het kan voorkomen, 
dat je in een periode komt, dat je de weg naar binnen niet weet te vinden. Je voelt je beroofd 
van die vrede, die alle verstand te boven gaat en van dat onbeschrijfelijke geluk, dat de liefde 
voor God en “je geliefd en beschermd te weten door Hem/Haar” je geeft. Het is dan net,of 
je in het sous-terrain van je geestelijk tehuis gevangen zit; het raam geeft uitzicht op de grond 
buiten, maar je kan de hemel niet zien en je voelt je dood-ongelukkig.Het verlangen naar het 
hogere zelf helpt je dan weer uit die gevangenis. 

Hoe uit die straal van de Goddelijke zon zich? Hoe worden we iets gewaar van dat geestelijke, 
voor onze ogen niet zichtbare licht? Grote zielen,die zich voortdurend bewust zijn van dit 
licht en zich voordurend van dat contact met God bewust zijn, hebben een sfeer, die weldadig 
aandoet. Je kunt je vandaag nog richten op Jezus Christus bijvoorbeeld en die sfeer ondergaan. 
Elke Meester uit het heden of verleden, die je ook maar kiezen wilt, waar je je op richten 
wilt, zal je die zegen geven en dat gericht zijn op je Meester is ook een geweldige hulp bij het 
vinden van je ware zelf. 
De kracht van vergeven is een zielenkracht. Gelukkig kunnen zijn in het geven zelf van liefde, 
zonder er iets voor terug te hoeven ontvangen. Iemand kunnen liefhebben, niet alleen om 
bepaalde mooie eigenschappen, maar ondanks minder prettige gewoontes of karaktertrekken, 
komt voor uit je zielenkracht.
Het goddelijk herkennen ( of alleen al erkennen) in de medemens, komt uit onze ziel voort. 
Het ontwikkelen van al die dingen, zoals Godsverheerlijking, onvoorwaardelijke liefde en verge-
vingsgezindheid, doet ons zielenlicht groeien tot dat, wat we in principe al zijn: een onbeschrijflijk 
licht, een straal van de Goddelijke zon.
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Een vroege ochtendmeditatie geleid door Atum O’Kane 
op 11 februari 1993 Vertaling: Nafas Wagtmans

• Laten we onze aandacht richten op het inademen en het uitademen. Je ademt in een na-
tuurlijk ritme door vanuit de onderbuik te ademen.

• Laten we ons voor enkele momenten voorstellen dat er niets anders in het leven bestaat 
dan in- en uitademen. Sta jezelf toe om je toevlucht in het ademen te vinden, en om de 
schoonheid en de vervulling te vinden die komt vanuit simpelweg leven - ademen.

• Het kan helpen om je voor te stellen dat je wezen de Boeddha is; vanuit dat bewustzijn van 
de adem en de afstemming op de Boeddha, heeft men een houding van zowel onverschil-
ligheid als aanvaarding. En vanuit die twee aspecten komt een zeer diep vredig gevoel.

• Nu kun je binnen in je hart, en in die atmosfeer van aanvaarding en vrede en liefde, een 
persoon vasthouden waarvan je ontzettend veel houdt. Houd hem in je hart en adem in 
en adem uit samen met die persoon, in de atmosfeer van vrede en liefde.

• Voel dat jullie beiden in hetzelfde ritme ademen, en jullie harten rijzen en dalen samen. De 
adem ademt jou en de ander. Je moet de relatie niet analyseren of zelfs maar nadenken 
over aspecten van die persoon; laat enkel de adem van liefde en aanvaarding jullie beiden 
ademen.

• Wanneer je nu doorgaat met de oefening, wees dan alleen bewust van het hart van die 
andere persoon – als een heilige tempel, als een heiligdom. Neem ten opzichte van het hart 
een houding aan van toewijding, van respect, het gevoel van heiligheid dat men zou hebben 
voor een gewijd heiligdom in de wereld.

• Stel je nu voor dat je samen zit in een kring van mensen die je zeer dierbaar zijn: het kunnen 
familieleden zijn of je vrienden. Ze stellen een heilige kring voor, de kring van jouw leven. Het 
kunnen mensen zijn, die al zijn heengegaan, die gestorven zijn – de kring van mensen die 
jouw hart vorm hebben gegeven, mensen die jouw wezen tot in de kern hebben geraakt. 
Stel je voor dat je met die mensen in een kring zit, en in- en uitademt in hetzelfde ritme en 
met het hart afgestemd op totale aanvaarding en diepe liefde.

• Ga nu langzaam de kring rond en neem even de tijd om het hart te voelen van ieder persoon. 
Alleen het hart, niet de mind; raak de essentie aan van wie zij zijn ongeacht de situaties in 
het dagelijkse leven. 

• Laten we nu proberen de kring uit te breiden, zodat je je kunt voorstellen dat de kring 
bestaat uit alle mensen, die zeer geliefd zijn door de mensen waar jij zielsveel van houdt.

• Men wordt zich ervan bewust, hoe de kring van liefde, de liefdesband zich uitbreidt. Je kunt, 
zelfs al ken je deze individuen niet persoonlijk, toch hun aanwezigheid voelen door de harten 
van diegenen die jij kent, want al onze harten bevatten van binnen alle wezens die ons zeer 
diep hebben geraakt.

• Stel je nu voor dat de hele wereld, iedereen in de wereld, slechts een paar tellen stil zit met 
zijn aandacht op zijn hart gericht; alle mensen van alle landen die alleen maar samen in- en 
uitademen in hetzelfde ritme, met de zelfde adem van liefde en aanvaarding; iedereen ont-
zettend diep verbonden met het hart van de mensheid, terwijl ze door dat hart de diepte 
en de eenheid met elk hart van ieder persoon voelen. Niet bezig met alle verschillen en 
onderscheiden, afscheidingen en problemen, maar alleen voor het moment in- en uitademen. 
De adem van liefde en aanvaarding die alle mensen ademt, in het hart van alle mensen.
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• Je wordt je iets gewaar van het hart van moeder aarde, dat enkel en alleen in- en uitademt 
met het totale leven. Voel het hart van moeder aarde, voel wat er zich op dit moment 
afspeelt in haar hart: de vreugde, de schreeuw, de pijn, de schoonheid, en adem slechts de 
adem van liefde en aanvaarding in en -uit.

• Voel nu de verbondenheid van de zon met de aarde, het gevoel van hoe de aarde door de 
zon wordt verlicht en verwarmd. De zaden zijn het verborgen potentiaal binnen de aarde en 
de knoppen worden geopend door de zon. Voel hoe de aarde door de zon wordt verlicht 
en tot leven wordt geroepen, hoe het licht van de zon het hart van de aarde verlicht en 
hoe de aarde leeft in de aura van de zon.

• Smelt tenslotte samen met de zon als een bron van oneindig licht, en laat dat licht stromen 
en al je lichaamsdelen vullen.

• Ontdek nu de zon in je eigen hart. Je hartchakra is een soort van miniatuur zon die een 
bron is van veel licht, stralendheid, schittering en warmte, en dat ook jouw hart leven geeft. 
En beschouw je hart als een zon, voel het als een zon en voel dat het licht naar alle kanten 
straalt.

• Door de herinnering aan- en het bewustzijn van het feit dat waar je ook gaat, je met je 
eigen hart de zon meeneemt, kun je voelen hoe jouw hart licht werpt op het hele leven. 
Het verlicht en de verborgen zaden laat ontkiemen, de potentiële bloesem van het leven; 
en wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, is het alsof twee zonnen elkaar ontmoeten 
die zich koesteren in het licht van de ander.

• Laten we nu teruggaan naar de allereerste persoon van je contemplatie; beschouw jullie 
harten als twee zonnen die op dezelfde manier licht naar elkaar uitstralen. Adem diep in en 
-uit.

• Laten we de meditatie beëindigen met het eenvoudigweg buigen voor de persoon waar je 
jouw contemplatie op hebt gericht, voor de zon in het hart van die persoon.

• Amen

Boekbespreking 
Myra van Leer

De weg naar Liefde 
Hans Stolp - Uitgeverij Ten Have; ISBN 90 259 5602 5; NUR 728; 
Prijs: E 9,90

Een kostbaar juweel, dit boekje! Op vele wijzen een eye-opener!
Hans Stolp maakt onderscheid tussen “gewone liefde”en “geestelijke 
liefde”. De gewone liefde kent het gezegde: “Voor wat, hoort wat” 
en verwacht tenminste waardering. Zij doet liefdevolle daden of 
geeft haar tijd en aandacht - bewust of onbewust- om die waar-
dering te verkrijgen en deze geeft zo een ondersteuning aan het 
zelfvertrouwen. Daarom noemt Hans Stolp deze vorm van liefde 
“egocentrische liefde”, niet als waardeoordeel, maar alleen om een 
duidelijk onderscheid te maken tussen deze vorm en geestelijke liefde.
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Geestelijke liefde kent deze motivering niet; zij geeft liefde om het liefde geven zèlf en vindt 
hierin volkomen geluk en voldoening. Haar liefde is tevens alomvattend en onvoorwaardelijk.

Na een historisch overzicht over de ontwikkeling van liefde vanaf haar meest primitieve vorm 
tot aan de geestelijke liefde (welke op volmaakte wijze werd getoond door Jezus Christus) 
noemt Hans Stolp onze huidige tijd bij uitstek de tijd, waarin de mensheid de opdracht heeft de 
gewone, egocentrische liefde om te vormen tot geestelijke liefde, iets, wat iedereen persoonlijk 
aangaat. Het toegroeien naar deze belangeloze liefde is de allerbelangrijkste levensopdracht 
en zal beslissend voor de toekomst zijn. 

Het boekje behandelt vele valkuilen en struikelblokken. Hans Stolp gaat na, wat de oorzaak is 
van die foute handelswijzen en wijst de weg, hoe die te overwinnen. Zoals bijvoorbeeld: direct 
komen met goedbedoelde raadgevingen, terwijl de zieke of diepbedroefde in de eerste plaats 
een luisterend, diep medevoelend hart nodig heeft; tegen iemand op zijn sterfbed zeggen: 
“Het valt heus nog wel mee: ze kunnen tegenwoordig zoveel. …, terwijl de patiënt zich wil 
voorbereiden op dat grootse, maar moeilijke moment van het overlijden; niet echt kunnen 
luisteren, maar dadelijk komen met eigen herinneringen en verhalen, waardoor de eerste 
spreker teleurgesteld is en de ander maar verder alleen laten praten….

Zeer frappant vond ik de uiteenzetting over “denken met het hoofd”en “denken met het 
hart”. Het hoofd-denken verlangt bewijsbare dingen. Al het andere neemt zij als onwaar aan 
en louter fantasie te zijn. Daardoor maakt zij zich tot middelpunt en maatstaf van alle dingen, 
zonder scrupules. Overigens zeer egocentrisch en fnuikend voor de algemene moraal, zoals 
in dit betoog duidelijk wordt. Denken van het hart heeft geen bewijs nodig; zij weet vanuit 
een innerlijke zekerheid, even zeker, als de rationele denkers de bewijsbare dingen vinden. Het 
denken met het hoofd kan helemaal niet bij die gebieden komen, waar het denken van het 
hart wel toegang toe heeft. Ik eindig met de laatste alinea van dit betoog:

Wie zich werkelijk wijdt aan de grote opgave van onze tijd om onze egocentrische liefde om 
te vormen tot een geestelijke liefde, ofwel, wie probeert om meer en meer vanuit de kracht 
van het hoger zelf te gaan leven dan vanuit de kracht van het ego, die wordt als vanzelf gevoelig 
voor het denken van het hart. Het denken van het hart is dus een geschenk aan die mens, die 
de eigen liefdeskracht weet om te vormen naar een hoger niveau. 

Werken met Licht  door Saki Lee
 
Soefisme is een pad van licht en Soefi’s proberen zich altijd te herinneren, dat we in onze essentie 
wezens van licht zijn. Het licht van ons wezen is altijd aanwezig en puur, maar het is verborgen tenzij 
we zorgvuldig met deze elementen werken, die het licht blokkeren in onze gedachten, gevoelens, 
spraak en acties. Je zou kunnen zeggen dat de hele spirituele reis een proces is van “weghalen” , in 
plaats van dat je probeert telkens iets nieuws te vinden om eraan toe te voegen wat er eigenlijk 
al is. Met andere woorden, als je een spirituele reiziger bent, dan betekent dat, dat je datgene ver-
wijdert wat het licht van God bedekt en wat weerhoudt om volledig in ons leven te manifesteren. 
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 Als we het gevoel verliezen dat we een deel van het geheel zijn, kan onze ervaring van licht 
makkelijk misleidend, bedrieglijk en contra-productief zijn. Dit is de reden waarom het werken 
met lichtoefeningen meer is dan alleen een voorstelling maken van iets, dat we willen verkrijgen. 
Lichtoefeningen eisen echt absolute waarheid, dit is een diep proces wat wordt gefaciliteerd 
door spiritueel en psychologisch zelfonderzoek. 

Rumi zegt: “If you wish to shine as bright as day, burn away the darkness of your night-like self.” 
“Als je wilt stralen als de dag, brand het donker weg van je nachtelijke zelf ”. 
 
We moeten naar binnen keren om ons eigen geweten en bewustzijn te onderzoeken, die 
van ons eist dat ernaar gekeken word. Onze eigen schaduw en donkere kant moet erkend 
worden, voordat we compleet vrij zijn. Zonder dit essentiële werk, zullen we zien dat medi-
teren moeilijk is. Een oefening die hierbij helpt is dat we leren om te observeren, hoe onze 
psyche absorbeert en wordt beïnvloed door impressies: wat we tot ons nemen van andere 
mensen, onze omgeving, situaties in ons leven, praten, lezen, het geconditioneerde verleden 
etc.. We leren om echt in het nu te zijn met onszelf. Na deze eerste stap, kunnen we leren 
om te verwerken wat nodig is, wat we kunnen verwijderen wat dat niet is, en om het licht 
van duidelijkheid liefdevol te laten onderscheiden wat passend is, zodat het verworven kan 
worden in het tapijt van ons leven, zodat het betekenisvol is en met doel. 
 
Hazrat Inayat Khan zegt: “Het grote obstakel om in meditatie op te lossen is het valse ego 
of Nafs. Het licht van de ziel schijnt in het hart en wordt gereflecteerd in onze gedachten” .
 
Er is moed voor nodig om waarheidsgetrouw te zijn, om de waarheid onder ogen te zien. Met 
deze diepe manier om met onszelf te werken, worden onze gedachtes en emoties de gloed 
van het Ene Wezen, die zich altijd wil uiten door ons heen. 
 
Een Zhikr oefening:
Illa: buigen, we verbinden ons met het solar plexus centrum, verlichten onze verborgen de-
len. Licht brengt de gelimiteerde concepten van onszelf naar boven, omdat, hetgeen wat de 
waarheid blokkeert, de ontkenning van de waarheid is. Onze gedachten zijn vaak de drempel 
tussen het onbewuste en het bewuste. We moeten het licht van de waarheid naar het donker 
brengen, zodat het getransformeerd kan worden. 
‘llah: omhoog komen, we komen terug naar het hart. Het is soms pijnlijk om de waarheid onder 
ogen te komen, maar als we ontspannen in compassie en acceptatie, dan vinden we onze weg 
terug naar ons hart, het huis van het Ene Wezen. 
HU: Goddelijke aanwezigheid is onze ervaring als we volledig aanwezig zijn met onszelf in liefde.
 
Een Fikr-oefening van Hazrat Inayat Khan:
Inademen: laat Uw licht mij het pad wijzen,
Uitademen: door het donker van mijn gedachte.
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Help mij door Licht, 
beziel mij door Licht,  
bescherm mij door Licht 
en verenig mij met het Licht! 
Dat vraag ik U, 
Oh Aanbiddenswaardige! 

Desatir

“Wij brengen de alwetende God onze eerbied, 
onze hulde en onze dankbaarheid voor het 
Licht van de Goddelijke Reinheid”. Zo klinkt het 
tijdens de universele eredienst, nadat gelezen 
is uit een Zoroastrisch geschrift.

In de traditie van Zarathoustra is reinheid van 
groot belang. Deze reinheid, deze zuiverheid, 
wordt verkregen door middel van vuur. “(...) 
vuur”, zegt Hazrat Inayat Khan in ‘The Unity 
of Religious Ideas`, reinigt alles en het Innerlijk 
Licht reinigt alle zielen”. En even verder zegt 
hij: “(...) op aarde vervangt het vuur de zon, 
want de vlammen geven licht. Het gaat er weer 
om de ‘mind’ het besef van het Innerlijk Licht 
bij te brengen.”

In de zoroastrische rituelen nemen het vuur 
en de zon een belangrijke plaats in. Vuur wordt 
gezien als de ‘zoon van Ahoera Mazda’ en 
duidt op de aanwezigheid van de Goede 
God. Langgeleden brachten de ‘volmaakte 

meesters’ door magie het vuur vanuit de hemel 
naar hun altaren, en de priesters onderhielden 
het honderden jaren zonder dat het uitdoofde. 
Later brachten de priesters - uit duizend-en-
één verschillende bronnen - de gezuiverde 
vuren voor hun vuurtempels bijeen: Eén uit 
vele, Eén in vele.

Zoroastriërs bidden dan ook altijd in de rich-
ting van het vuur. In de tempels  is altijd een 
brandend (of smeulend) vuur aanwezig dat 
door de priesters brandende gehouden wordt. 
In Iran zijn vuren te vinden waarvan gezegd 
wordt dat ze al 2000 jaar branden.

In de dans Ashem Vohu zingen we een 
Zoroastrische mantra, het is één van de da-
gelijkse gebeden uit de leer van Zarathoustra. 
Ashem gaat terug op Asha, de eerste van de 
zes glorierijke stralen, die werden uitgezon-
den door Ahura Mazda - de Heer van het 
Licht - in het begin van de tijd. Asha-Vahishta 
is de straal die alle andere doordringt, zoals 
het levensvuur dat doet en is dan ook de 
beschermer van het vuur. Asha-Vahishta is de 

goddelijke wil, die gemanifesteerd wordt 
door middel van rechtvaardigheid en 

bereidheid de goddelijke wet te 
gehoorzamen. Deze zes stralen, 
de Amesha Spenta’s - Gezegende 

Eet, bid en dans samen - Ashem Vohu
Dansen van Universele Vrede - door Hanifa Bergers
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Agenda Sofia december 
2007 – maart 2008

Klassen van de Esoterische 
School:

Amsterdam 
elke donderdag 20.00 uur

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

Diemen
Ma.10 deceMber 19.00 uur

Ma. 14 januari 19.00 uur

Ma. 11 februari 19.00 uur

Ma. 10 Maart 19.00 uur

Open klas van de Esoterische School voor 
belangstellenden in het soefisme.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 van de Esoterische School voor 
mureeds. Met: Shahidah Borsboom. Plaats: 
Fultsemaheerd 5. Info: 050- 5414643.

Hengelo
do. 20 deceMber 20.30 uur

do. 17 januari 20.30 uur

do. 21 februari 20.30 uur

do. 20 Maart 20.30 uur

Besloten klas van de Esoterische School. 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 belangstelling zal daarnaast ook 
een open klas worden gestart.

Nederweert
Wo. 19 deceMber 20.30-22.30 uur

Onsterfelijken - genoemd, kunnen we zien 
als aartsengelen of als aspecten van Ahura 
Mazda. Samen met Ahura Mazda vormden 
en ordenden zij de hemelen en de sterren, 
de aarde en de mensheid. 

De tweede Amesha Spenta is Vohu-Mano. In 
zijn boek ‘Woestijnwijsheid’ wijst Saadi Douglas-
Klotz erop dat  het woord Vohu verwijst naar 
de bron van universele leiding. Het is de god-
delijke wijsheid en het mededogen, die zich op 
aarde weerspiegelen als liefde voor alles, en als 
intuïtie, het ogenblikkelijke en mededogende 
begrip van het hart. 

Door het samen zingen van deze mantra 
stemmen we ons af op de reinigende en 
zuiverende werking van het vuur en kunnen 
we ons openen voor de goddelijke leiding. Zo 
worden we ons bewust van waarheden die 
in alle tijden hebben bestaan en die ontdekt 
worden door hen die een zuiver en rein hart 
hebben. “Humata, Hukhta, Huvarshta”, ver-
kondigen de Mazdeïsche priesters: ‘zuiverheid 
van denken, zuiverheid van woord, zuiverheid 
van daad’. Dat is de brandstof die het inner-
lijke ‘vuur’ voedt; het vuur dat onverminderd 
brandt in de geschriften en symbolen van de 
religie van Zarathoustra. En na het lezen in 
een Zoroastrisch geschrift kunnen we dan 
dankzeggen voor het Licht van de Goddelijke 
reinheid.    
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Wo. 16 januari 20.30-22.30 uur

Wo. 20 februari 20.30-22.30 uur

Wo. 19 Maart 20.30-22.30 uur

Open klas van de Esoterische School voor 
mureeds en belangstellenden. Met: Wali 
Ali van Bruggen. Hageldor 1. Bel voor info: 
0495- 622042

Voorburg
Zo. 9 deceMber 15.00-16.15 uur

Zo. 20 januari 15.00-16.15 uur

Zo. 10 februari 15.00-16.15 uur

Zo. 2 Maart 15.00-16.15 uur

Open zhikr meeting. Everyone is welcome 
who would like to be immersed in the dyna-
mic and sacred practice of zhik, sung, danced, 
chanted, and in silence. Met: Saki Lee Oranje 
Nassaustraat 1. Voor informatie en opgave: 
Nur Shahab 070-4020170 of NurShahab@
gmail.com 
Zo. 9 deceMber 16.45-18.30 uur

Zo. 20 januari 16.45-18.30 uur

Zo. 10 februari 16.45-18.30 uur

Zo. 2 Maart 16.45-18.30 uur

Closed Curriculum Circle: this class is for those 
who are commited to the ongoing study of the 
stages of ego development (nafs) in relation 
to Sufi mysticism. Newcomers are always 
welcome to attend one class to determine if 
they would like to join an intimate circle of 
friends on the Sufi path. Met: Saki Lee Oranje 
Nassaustraat 1. Voor informatie en opgave: Nur 
Shahab 070-4020170 of NurShahab@gmail.
com 

Woerden
Ma. 17 deceMber 20.30-22.30 uur

Ma. 7 januari 20.30-22.30 uur

Ma. 4 februari 20.30-22.30 uur

Ma. 3 Maart 20.30-22.30 uur

Open Soefiklas met Wali Ali van Bruggen.(Ge-
volgd door een genezingscirkel met Zuleicha 
Zwaneveld) Vanaf 20.00 uur thee/koffie Plaats: 
Het Spaarne 35. Voor info: Zuleicha Zwaneveld: 

0348-430453
Genezingscirkel van de  
Genezings Orde

Amsterdam
elke donderdag 20.00 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
daaraan 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. 30 deceMber 18.30 uur

Zo. 27 januari 18.30 uur

Zo. 24 februari 18.30 uur

Zo. 30 Maart 18.30 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde. Met: 
Ragini Pancras. Plaats: ML Kinglaan214. Bel als 
je voor het eerst komt: 020- 4000411.

Ermelo
do. 13 deceMber 10.30 uur

do. 10 januari 10.30 uur

do. 14 februari 10.30 uur

do. 13 Maart 10.30 
uur 
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
afstemming en meditatie. Met: Myra van Leer 
en Johanna Blankendaal. Plaats: Valkenhof 14,. 
Bel voor data en/of het doorgeven van namen: 
0341- 553428 

Hengelo
do. 6 deceMber 20.30 uur

do. 3 januari 20.30 uur

do. 7 februari 20.30 uur

do. 6 Maart 20.30 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde. (Niet 
open voor iedereen). Met: Siddiq en Din Ilahi 
Geesing. Plaats: Soeficentrum Sofia, Rob de 
Vriesstraat 185. Info: 074- 2778543.
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Woerden
Ma. 17 deceMber 22.00-22.30 uur

Ma. 7 januari 22.30-22.30 uur

Ma. 4 februari 22.30-22.30 uur

Ma. 3 Maart 22.30-22.30 uur 
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
Zuleicha Zwaneveld (Met voorafgaand 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. 9 deceMber 11.00 uur

Zo.13 januari 11.00 uur

Zo. 10 februari 11.00 uur

Zo. 9 Maart 11.00 uur

Universele viering naar het model van de 
Cosmic Celebration. Met Simone Wils. Plaats: 
Centrum de Roos, PC Hooftstraat 183. Bel 
voor info Simone Wils: 035-5772303.

Groningen
Zo. 9 deceMber 11.00 uur

Zo. 13 januari 11.00 uur

Zo. 10 februari 11.00 uur

Zo. 9 Maart 11.00 uur

Universele Eredienst. Met: Shahidah Borsboom. 
Plaats: ‘De Poort’, Moesstraat 20. Voor info: 
050-5414643

Hengelo
Zo. 23 deceMber 11.00 uur

Zo. 27 januari 11.00 uur

Zo. 24 februari 11.00 uur

Zo. 23 Maart 11.00 uur

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

Kinshipactiviteiten

Hilversum

Za. 26 januari
Open dansdag van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Licht van binnen. Met: Noor 
& Akbar Helweg. Plaats: : Heilig Hartkerk, dr. 
Cuypersplein 7. Informatie en opgave: 035- 
6248570.

Za. 23 & Zo 24 februari

1e Dansweekend jaaropleiding Dansen van 
Universele Vrede. Uitsluitend toegankelijk 
voor deelnemers jaartraining. Thema: Samuel 
Lewis & de eerste dansen. Met: Noor & Akbar 
Helweg. Plaats: Heilig Hartkerk, dr. Cuypersplein 
7. Informatie over jaaropleiding: 035- 6249570 
of helweg@hetnet.nl

Za. 15 Maart

Open dansdag van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Groen worden. Met: Noor & 
Akbar Helweg. Plaats: : Heilig Hartkerk, dr. 
Cuypersplein 7. Informatie en opgave: 035- 
6248570.

Speciale Soefi Orde Activiteiten

Activiteiten LightSong Sufi Cen-
tre, Voorburg

14-16 december: Winter Retraite met Saki: 
‘het doel van ons leven tot vervulling brengen’, 
Met: Saki Lee. Plaats: Internationaal Theosofisch 
Centrum, Naarden
Voor informatie en opgave: Nur Shahab 070-
4020170 of NurShahab@gmail.com
 
12 - 20 april individuele retraite o.b.v. Saki Lee. 
Plaats: Cala Jami, Olbia, Sardinië, Italië: Please 
check availability! info@lightsong.info of 070-
3867800 www.lightsong.info

7 - 13 juli individuele retraite o.b.v. Saki Lee. 
Plaats: Lioba Klooster, Egmond, NL. Please check 
availability! info@lightsong.info of 070-3867800 
www.lightsong.info
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Overige Soefi-activiteiten in  
Nederland

Zie ook: www.soefikalender.nl

Amsterdam
Iedere eerste maandag van de maand 
19.45 uur
Open kooravond ‘Heart & Wings’. Voor be-
langstellenden. Plaats: Pastorie Obrechtkerk, 
Obrechtstraat 30, Amsterdam. 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

SUFI ORDER INTERNATIONAL – 
EUROPE

Soefi Orde België
Antwerpen

Bel voor data!
Meditatieklassen ‘De verschillende bewustzijns-
niveaus waarop wij kunnen leven’. Antwerpen 
(Schilde). Nederlandstalig. Met: Akbar Hugo 
Appels. Plaats: Pundarika, Centrum voor 
levensverdieping, Begijnenstraat 61, 2000, 
Antwerpen. Informatie: tel: 0032-34480414 of 
hugo.appels@fulladsl.be of www.universel.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 inlich-
tingen: Akbar Hugo en Latifa Noella Appels-
Vandevenne. Tel: 0032-34480414 of hugo.
appels@fulladsl.be of www.universel.be 

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

Soefi Orde Duitsland
Bremen

vr. 7 t/M Zo. 9 septeMber

Dansweekend van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Lebensbaum. Met: Noor & 
Akbar Helweg. Informatie: 035- 6249570 of 
helweg@hetnet.nl

LET OP juiste adres  ‘An evening 
of stories’  met Atum : De Roos, 
P.C.Hooftstraat 183 (vlak bij het 
Vondelpark)

Uit: 
Reizigers op het Innerlijk 
Pad (Hazrat Inayat Khan)
 
Een Soefi rustte eens heel  er vroom mens, 
zag hem zo en riep uit: “O, ik wist niet dat je 
zo’n schaamteloos mens bent!” De Soefi was 
verbijsterd door deze aanmerking. “Waarom?” 
vroeg hij. “Waarom zeg jij dat ik schaamteloos 
ben? Ik doe niets, ik rust hier heel vredig uit!”. 
“Je ligt op een schaamteloze manier, omdat 
je voeten naar Mekka wijzen!” zei de vrome 
man. De Soefi dacht een ogenblik na. “Kom 
alsjeblieft hierheen, beste vriend,” zei hij toen, 
“neem mijn benen en draai ze in de richting 
waar Allah niet is.”

We are the light  

of the stars



Siddiq en Din Ilahi Geesing

074 2778543

Shahida Borsboom 050 5414643 

Simone Wills 035 5772303

Rahima van Hattem 020 6794910

DANSEN VAN 

UNIVERSELE VREDE

Noor en Akbar Helweg

035 6249570

Saki Lee 070 3867800

KOOR HEART & WINGS 

Kontaktpersonen

Lidwien Janssen 020 6931700

Rahima van Hattem 020 6794910

www.heartandwings .nl

Stichting Soefi Orde Nederland

www.soefi-orde.nl

BESTUUR

Vice-president & voorzitter

Wali Ali van Bruggen

Hageldor 1, 6031 GV Nederweert

0495 622042

wali.ali@chello.nl

Secretariaat & penningmeester

Shanaz van Roosmalen

Aurorastraat 28, 3581 LV Utrecht

030 2511923

infokompas@planet.nl

Leden

Renate Otten 053 5362891

renateotten65@home.nl

Zuleicha Zwaneveld 0348 430453

Het Spaarne 35, 3448 DX Woerden

marjo.zwaneveld@versatel.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

0495 622042

Den Haag

Saki Lee 070 3867800

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 070 3867800

- Sarada Hummel 020 6845896

- Johan Manschot 020 6794910

- Rahima van Hattem 020 6794910

Hoofd concentratie:

Siddiq Geesing 074 2778543

GENEZINGSCIRKELS

Ragini Pancras - 020 4000411

Siddiq en Din Ilahi Geesing

Rahima van Hattem 020 6794910

Johannna Blankendaal

0341 553428

johannablankendaal@planet.nl

Amina van Duuren 0495 622042

Zuleicha Zwanenveld 0348 430453

Universele Erediensten

Hoofd concentratie:

Siddiq Geesing

074 2778543

Kinship

Hoofd concentratie:

Mithra den Dulk 023 526 3467

Ziraat

Hoofd concentratie:

Noor Helweg

035 6249570

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 0495 622042

HOPE PROJECT,

TAPES, BOEKEN,

VIDEO + DVD,

ETHISCHE RAAD

www.soefi-orde.nl



I wish I
 could show you, 

when you are lonely 
or in darkness

The astonishing light 
of your being.

Hazrat Inayat Khan 


