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Van de redactie
Je vindt inspiratie soms op onverwachte plekken, de volgende quote van LOESJE blijft me
bezighouden: 

Toen we het bord ‘WELKOM op de Noordpool’ zagen
Wisten we, dat we ergens een afslag hadden gemist.

Als je niet op weg was naar de Noordpool, maar naar de Sahara, heb je dus een aantal afslagen 
gemist en ben je je niet erg bewust geweest van de feedback van het leven.
’Goh,  het wordt steeds kouder…’ en op de kaart heb je ook niet gekeken!  Nu zal ons dat 
niet gauw overkomen, maar als het slaat op je leven?.... Hoe zorg je dan dat je op de goede 
plek terecht komt? Aan het einde van dit jaar, aan het einde van een periode of helemaal op 
het eind… hoe zorg je dat je niet teveel afslagen mist?  De Navajo indianen hebben gebeden, 
die spreken over je omringen met schoonheid, reizen of rondtrekken in schoonheid. Als je je 
hele leven op schoonheid richt is het moeilijk om niet op een mooie plek aan te komen, je 
hebt letterlijk een mooie weg ( a beautiful trail) gemaakt. Zo is het ook in je hoofd en hart: we 
kunnen nu zien dat mensen die mediteren letterlijk paadjes in hun hersenen hebben gemaakt 
naar plekken van geluk en vrede. Onze hersenen zijn verbazingwekkend veranderbaar. Je krijgt 
ze niet alleen mee als je geboren wordt, maar je vormt ze naar eigen inzicht en plukt daar de 
vruchten van. Terugkeren, keer op keer, naar je hart, naar God, naar liefde en dankbaarheid 
is een manier om met schoonheid te reizen. 
Soms is schoonheid ook een brug waar woorden te kort schieten, als de pijn te groot is of 
communicatie niet meer mogelijk… 

Als woorden tekortschieten
Blaas ik zeepbellen voor je
een bruggetje
Van liefde en breekbare schoonheid

Schoonheid is een heerlijke kwaliteit, ze heeft troost in zich, ze herinnert ons aan een realiteit 
die de beperkingen van de aarde even overstijgt. Voeg een schepje, een vleugje schoonheid 
toe aan je leven, neem je ziel mee uit winkelen, koop wat je echt raakt, of geniet er in elk 
geval van dat het bestaat… Omring je met bezielde dingen, mensen… 
En moge in deze tijd schoonheid vóór je zijn, achter je, links van je en rechts van je, boven je en 
onder je; mag het je omringen en dragen en tot bloei komen in je leven, nu en voor altijd!

May beauty be in front of you
May beauty be behind you,
May beauty be to the left of you and to the right
Above you and below you
May it surround you
Carry you and
Be fruitful in you
Now and forever
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I walk in beauty, beauty as food for the soul
Atum O´Kane, bewerkt door Amarja Kamp

All beauty will tomorrow belong to Thy face alone
But today Beloved it is in detail throughout the whole world

All beauty will tomorrow belong to Thy face alone
But today Beloved it is in detail throughout the whole world

Alle schoonheid zal morgen alleen toebehoren 
aan Jouw gezicht, maar vandaag Geliefde is ze 
in de details, doorweven in de hele wereld. 
Atum vertelde dat deze quote van een oude 
Sufi meester hem erg had geraakt. Juist om-
dat we geleerd hebben om God te zien als 
transcendent, hoog in de hemel, vormloos en 
ver weg van de aarde. In deze tijd is er een 
ontwaken van een ander Godsbeeld, de God 
in ons hart, het goddelijke binnen ons, maar 
de quote refereert aan een derde gezicht van 
God, dat zichtbaar is in de details van de wereld. 
Het is die ervaring die de basis vormt voor 
spirituele ecologie, waarbij we erkennen dat 
we met het goddelijke kunnen omgaan zoals 
dat zich manifesteert in de aarde, de natuur, 
in de wereld en de mensheid. Het is vanuit 
dit bewustzijn dat we onze omgang kunnen 
veranderen met de aarde en elkaar. 

Vanuit een Soefi perspectief is schoonheid een 
uiterst belangrijke kwaliteit,  we zijn niet op 
een pad dat schoonheid vermijdt in wat voor 
vorm die ook tot ons komt, omdat schoonheid 
gezien wordt als voedsel  voor de ziel. Dus 
als je je ziel wilt ontmoeten en uitnodigen, 
haar wilt voeden en in relatie met haar zijn, is 
schoonheid één van de krachtigste middelen om 
dit te doen. Schoonheid heeft vele gezichten 
en in vele vormen kunnen we schoonheid 
ervaren. De volgende meditatie nodigt je uit 
om te onderzoeken waar jij de schoonheid 
ervaart, die jouw ziel kan voeden.

Where do we find beauty?

Neem even de tijd en kijk in je eigen hart
Waar vind jij de schoonheid die jouw ziel 
voedt?
En ervaar die schoonheid alsof je er nu in de 
nabijheid van bent
Misschien is het een plek in de natuur, een 
kunstwerk, muziek, een ander mens…
Je herkent iets in die schoonheid
Want als je in haar nabijheid bent voel je je 
eigen ziel
Je ziel reageert heftig op haar nabijheid
Je voelt dat je ziel meer in je komt, meer voel-
baar wordt
Je ziel wordt aangetrokken tot het voedsel wat 
je haar aanbiedt.

Je kunt je ogen sluiten
Terwijl we ons richten op waar jij die schoon-
heid ervaart
Kun je je voorstellen dat je met die schoonheid 
in contact bent?
Voel het effect en voel wat er in je opgeroepen 
wordt.

Want waar je schoonheid vindt, is waar jij het 
Gezicht van het Goddelijke vindt
En de ervaring van schoonheid geeft de ziel de 
ervaring van subliem geluk
Het is ook diep genezend, het geneest op het 
niveau van onze ziel en ons hart
De schoonheid die we vinden in ons leven voedt 
niet alleen de ziel, maar is ook een spiegel
Het spiegelt ons onze ziel
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De ziel wordt aangetrokken door de schoonheid 
in de wereld
Dus als je iets wilt weten over jouw ziel, kijk dan 
naar wat jij mooi vindt
Zo is het dus ook een ontdekkingsreis.

De ziel is in sommige tradities afgebeeld als een 
tuin of een rozentuin
Zo kun je in je leven iets creëren wat lijkt op 
een tuin waarin je je ziel uitnodigt
Om zich te manifesteren
Zodat iets in de structuur van je leven, de schoon-
heid van je ziel reflecteert
En zo wordt schoonheid geëerd, niet als iets 
extravagants
Maar als een noodzaak voor de ziel.

Weer betekent het dat je ontdekt, wat voor 
jou schoonheid bevat, want onze cultuur heeft 
beperkte denkbeelden over wat mooi is. Zo 
is de Soefi dus iemand die altijd op zoek is 
naar schoonheid in het leven, een waakzaam 
bewustzijn, zoekend en waar schoonheid ge-
vonden wordt, die schoonheid ook voedend. 
Niet alleen in de buitenwereld, maar ook in de 
eigen persoonlijkheid proberen we schoonheid 

te ontwikkelen. Schoonheid uit zich in vele 
vormen, misschien een gevoel van integriteit, 
zoals je van iemand kunt zeggen: “Dat is een 
mooi mens!” en wat we daarmee bedoelen 
is dat we de ziel in iemand kunnen voelen, 
niet alleen de uiterlijke schoonheid, maar de 
ziel… Het gezien worden hierin is ook heel 
belangrijk, deel van de betekenis van schoon-
heid is dat wanneer de ziel zichzelf ervaart, 
de eigen schoonheid ervaart en de vreugde 
van die schoonheid. 

Dus als een afsluiting van de meditatie:

Hoe kun jij meer schoonheid in je leven aan-
trekken
En hoe kun jij iets van schoonheid creëren
Misschien door iets te maken
Misschien door hoe je interactie is met ande-
ren
Het kan zijn dat je de intentie in je hart mee-
draagt 
om schoonheid in je eigen wezen te scheppen
of je vermogen vergroot om de schoonheid van 
anderen en de wereld te herkennen
als het gezicht van de Geliefde.
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Wees mooi!
Tekst: Wahiduddin op zijn internetsite http://wahiduddin.net/

Vertaling: Nafas Wagtmans

Ondanks het feit dat er honderd, misschien wel duizend religieuze sekten bestaan, blijft de 
mensheid voor het grootste gedeelte in verwarring en onzeker over wat te geloven of over 
op wat voor manier blijvende vrede en geluk gevonden kunnen worden. Kijk om je heen en 
overal zie je ontiegelijk veel mensen rondfladderen die op zoek zijn naar, of hun hoop richten 
op een of ander verborgen geheim dat naar geluk leidt. Het ene na het andere boek dat als 
spirituele leidraad moet dienen is geschreven, maar toch zijn er veel te veel mensen die rond-
dolen en onbewust zijn van hun eigen Goddelijke erfenis, ongelukkig en zonder een duidelijk 
inzicht in hun eigen unieke Goddelijk doel.

De mens houdt van ingewikkelde zaken, hoewel de meest waardevolle antwoorden niet 
worden gevonden temidden van verwarrende complexiteit, maar eerder worden gevonden 
in volkomen eenvoud. Vanuit deze geest van simpelheid  kan je hier spreken van twee funda-
mentele concepten die, door ze dagelijks in praktijk te brengen, kunnen leiden tot blijvende 
vrede en voortdurend geluk:

1) Iedereen is een prachtige creatie van het Goddelijke:Je bent een voortdurend werk-in-uitvoering 
met miraculeuze mogelijkheden voor positieve veranderingen en transformatie. Ieder moment 
van het leven biedt nieuwe mogelijkheden om Goddelijke schoonheid tot uitdrukking te brengen.  
De Almachtige Ene is mooi en houdt van schoonheid.

2) De grootste vreugde in het leven is om te denken en te handelen met schoonheid: Op 
ieder moment is er Goddelijke schoonheid die verlangt door jou te worden uitgestraald.
Wanneer men niet in staat is om die Goddelijke schoonheid uit te stralen, dan lijdt men, 
maar wanneer we allemaal de Goddelijke schoonheid toestaan om zich vrijelijk door 
onze gedachten, woorden en daden te manifesteren, dan zijn we in harmonie met het  
Goddelijke en beginnen we ons grootste doel te verwezenlijken: ons Goddelijk doel.  
Wees mooi, gelijk jouw hemelse Schepper Mooi is.                                                                  

Daar gaat het om! Simpelweg mooi zijn1

Misschien lijkt dit wel heel simpel, gewoon mooi zijn. Maar mooi zijn kan uitermate uitdagend 
zijn en ook een immense genoegdoening geven. Als de tijd verstrijkt verandert iemands hoog-
ste ideaal, en daarmee verandert ook iemands begrip voor schoonheid met de aandrang en 
mogelijkheid om een steeds grotere uitdrukkingsvorm van schoonheid de wereld in te laten 
stromen door iemands gedachten, woorden en daden.
We kunnen een heleboel leren over mooi zijn door de volgende ogenschijnlijk eenvoudige 
woorden van Mevlana Jalaluddin Rumi in acht te nemen:

Zie hoe de glans van de Geliefde door mijn gezicht wordt weerspie-
geld.
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Deze wonderbaarlijke regels bieden ons twee sleutelbegrippen om te onthouden: 
1)  Er is een Allerhoogste Bron van alle schoonheid, en                                                                 
2) wij worden uitgenodigd om schoongepoetste spiegels te zijn die de Goddelijke schoonheid 

de wereld in weerspiegelen.
Dat betekent dat de schoonheid die er in een ieder huist waarlijk de bron van Schoonheid 
verheerlijkt, en hopelijk anderen uitnodigt om zich op hun eigen manier te richten naar die-
zelfde Bron, zoals motten tot de vlam. 
Wat betekent het om mooi te zijn? Mooi zijn wil zeggen om door onze gedachten, woorden 
en daden Goddelijke schoonheid in de wereld voort te laten brengen.
Mooi zijn wil zeggen om ieder wezen te begroeten met gratie, met liefde, met compassie, 
met vreugde.

Mooi zijn wil zeggen de altijd aanwezige Goddelijke schoonheid overal te zien.
Mooi zijn betekent vreugdevolle dankbaarheid te uiten voor alles wat we ontvangen.
Mooi zijn betekent de Goddelijke straal van ons innerlijke licht te laten schijnen op alle wezens 
zonder enige belemmering of voorkeur.
Mooi zijn houdt in geen tegenprestatie te verwachten.
Datgene wat werkelijk mooi is rijst altijd op vanuit de diepte van je eigen liefhebbende hart. 
Dat wil zeggen, dat je op zijn mooist bent wanneer je in harmonie leeft met je eigen hoogste 
ideaal en grootste aspiratie. Men kan niet een uitdrukking van ware schoonheid zijn, wanneer 
je probeert iemand anders te zijn. Volg je hart! Volg die Goddelijke Geest van Leiding diep 
binnenin jezelf! Wees mooi op je eigen manier!

Soms zijn we bang om de Geest van Leiding te volgen, omdat we tienduizend stemmen horen 
die allemaal een andere actie suggereren. Hoe kan men zeggen welke innerlijke stem de echte 
Geest van Leiding is? Luister…, want de stem die je naar liefde, compassie, vriendelijkheid, 
edelmoedigheid en onbaatzuchtige dienstbaarheid leidt … dàt is de Geest van Leiding! Ne-
geer simpelweg elk ander kakelend geluid, waarbij je toestaat dat die andere stemmen mede 
gaandeweg verstommen en waardoor alleen de Goddelijke Geest van Leiding overblijft.
Abu Said Khair heeft eens gezegd als leidraad voor diegene die op zoek zijn naar het doel 
van hun leven op aarde:

De kortste weg naar de Geliefde is via onbaatzuchtige dienstbaarheid en edelmoedigheid 
jegens alle schepselen van de Geliefde.
Wanneer we beseffen dat we allemaal uitdrukkingen zijn van dezelfde Almachtige Ene, en 
wanneer we Goddelijke schoonheid in deze wereld brengen door onze gedachten, woorden 
en daden, wordt het hele leven vervuld van blijvende vrede, eindeloze liefde, en grenzeloze 
compassie. Niets is meer waard om naar te zoeken.
Hoezeer ontroeren de woorden liefde, harmonie en schoonheid het hart van eenieder die hen 
hoort! Men vraagt zich af, wat het is in deze woorden dat in staat is een dusdanige natuurlijke 
kracht uit te oefenen op de menselijke ziel.

Het antwoord luidt dat, als er iets in het leven is dat spreekt tot de menselijke ziel, het liefde 
en schoonheid is. Wanneer men vraagt: “En buiten dat?” dan is het antwoord: “Er is niets 
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In het hoofdstuk ‘ De sleutel is schoonheid’ be-
schrijft Pir Vilayat aspecten van een retraite.

Als je zit te mediteren ben je je bewust van 
de fysieke wereld. Je wilt de fysieke wereld 
in je bewustzijn omvatten, maar dan wel in 
een ander perspectief. De fysieke wereld staat 
enigszins van je af, zoals ook een kat die de 
kamer binnenkomt als je tv zit te kijken: wel 
enigszins van je weg, maar niet afgesneden.
In plaats van je voor te stellen dat dit alles maya 
is, zal het eerste thema in onze meditatie erin 
bestaan te zien, dat iets doorschemert door 
de uiterlijke verschijningsvorm heen. Het is 
God niet exact, maar het is wat de Soefi’s 
ayat noemen: tekenen of aanwijzingen. Dit 
zijn sporen van het goddelijke wezen. Te 
vergelijken met voetsporen van een beer in 
de sneeuw; je hebt de beer niet gezien, maar 
ze geven je een aanwijzing.

God kan nooit het onderwerp zijn van je 
kennis, maar er zijn wel aanwijzingen, namelijk 
daar waar je schoonheid vindt. In momenten 
van wanhoop is schoonheid de sleutel – als je 
er oog voor hebt-. En eigenlijk kan het overal 
gezien worden, als je er open voor staat. De 
fotonen in een bierblikje zijn even mooi als de 
fotonen van de sterren. Het is een kwestie van 
zien. Een meer concrete manier om dit te zien 
is te trachten de schoonheid in de gezichten 
van mensen te bespeuren achter de maskers 
die ze dragen en zelfs die van je eigen gezicht, 
als je in de spiegel kijkt. Maar dat gebeurt, als 
je in staat bent te kijken naar wat doorsche-
mert in plaats van naar de verschijningsvorm. 
Datgene wat je ziet en waarvan je niet houdt 
is toe te schrijven aan het -ons doorgegeven- 
mechanisme van onze voorouders, en ook 
omdat we onderworpen zijn aan stress, pijn 
en ontmoediging. Het is inderdaad zo dat het 

De sleutel is schoonheid
Pir Vilayat Inayat Khan

Uit: That which transpires behind that what appears, deel uit hoofdstuk 3. 
Vertaling: Akbar Appels & Jamil Vandevenne. Bewerking: Nafas Wagtmans

anders.” En waarom? Liefde is de aard van het leven, schoonheid is het resultaat van het leven 
en harmonie is het middel, waardoor het leven zijn doel bereikt en het ontbreken ervan leidt 
tot vernietiging. 

Wanneer we nadenken over de ganse schepping, moeten we inzien dat haar bedoeling is 
uitdrukking te geven aan het ideaal van liefde, harmonie en schoonheid. Liefde zou nooit tot 
uidrukking zijn gekomen als er niets was om lief te hebben; ogen zouden niet hebben gezien 
als er niets te zien was. Wat zou liefde zijn geweest indien er geen schoonheid bestond? 
Liefde zou er het zwijgen toedoen. Van liefde kan pas gezegd worden dat zij bestaat, als zij 
vanuit de stilte tot uitdrukking is gekomen. (Hazrat Inayat Khan, Volume VII - In an Eastern 
Rose Garden)
Moge elk moment van het leven rijpen tot een oogst van steeds groter wordende schoon-
heid.
With love,
     Wahiduddin
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uiterlijke aspect van ons wezen geleden heeft 
onder storingen en ontreddering, maar we 
moeten dieper kijken. 
Dat is het eerste principe van een retraite: 
dat je altijd op zoek gaat naar datgene wat 
doorschemert door de verschijningsvorm 
heen. Als je in de sneeuw wandelt, komt er 
iets doorheen, hetgeen je waarneemt, als 
een soort onbevlekte toestand. Als je naar 
de sneeuwkristallen zou kijken, zou je besef-
fen hoe mooi ze zijn; dat de symmetrische 
uitbouw van het kristal mede de zinvolheid 
van het heelal uitmaakt. Het is zeker dat het 
zinvol is, anders zou het totaal willekeurig zijn. 
Nu heb je een sleutel gevonden.

Stel dat je een gesprek hebt met iemand en dat 
er iets is in die persoon, wat je niet aanstaat. 
Dikwijls is het zo dat, als er iets is wat je niet 
aanstaat aan een ander persoon, hetzelfde in 
jezelf aanwezig is. Met die persoon spreken 
maakt dat je jezelf nog minder graag mag. 
Maar probeer te kijken of je schoonheid in 
die persoon kan ontdekken. Misschien wil je 
het niet zien omdat, zoals eerder gezegd, dit 
erg uitdagend is voor je mind. Je kunt het niet 
rijmen met al het kwade dat je ziet. Maar de 
eerste stap is dat wat doorschemert. Vergeet 
dit principe nooit: kijk altijd naar datgene wat 
doorschemert door de verschijningsvorm 
heen.

Je kunt verder gaan en kijken naar wat in 
situaties doorschemert, in het bijzonder in 
moeilijke situaties. Er komt iets door. Soms 
is het erg moeilijk te zien. Het kan op verras-
sende wijze doorkomen. Neem bijvoorbeeld 
wat er gebeurde in de Sovjet Unie: dat op één 
of andere manier de behoefte aan vrijheid alle 
weerstand overstijgt. Er was daar schoon-
heid die naar uitdrukking zocht. Onze gehele 
uiterlijke constructie kan instorten door het 
verlangen naar schoonheid.

Hiernaar moet worden uitgekeken: schoonheid 
en het zinvolle. Het zijn twee aspecten van een 
en hetzelfde iets. Wetenschappers noemen 
het elegantie. Kijk eerst naar de fysieke wereld; 
dan kijk je naar situaties waarin je schoonheid 
ziet. Bijvoorbeeld: je hebt wellicht gehoord van 
het ongeluk waarbij een vliegtuig in het water 
terecht kwam in Washington D.C., en je denkt 
aan het verschrikkelijke van dat ongeluk. Maar 
dan denk je aan die man, die alle anderen liet 
voorgaan. Hier is schoonheid. Er is schoon-
heid in de ezel waar Christus op reed. Er is 
schoonheid in het vertrapte, niet enkel in dat 
wat overwint – misschien is daar zelfs meer 
schoonheid omdat er geen show rond gemaakt 
wordt -. Het is ècht: geen doen alsòf. Niet wat 
glittert, is hetgeen wat mooi is.

De volgende stap is God te ontdekken, niet 
door de uiterlijke tekenen, maar door de te-
kenen in je persoonlijkheid. Ze proberen dan 
door te breken. Pas hetzelfde principe toe: dat 
wat door de verschijningsvorm doorschemert, 
of probeert door te schemeren. Wat door-
schemert kan wel een vervorming hiervan 
zijn. Zo kan meesterschap zich bijvoorbeeld 
manifesteren als egotripperij; of vrede kan 
zich manifesteren als luiheid of slaafsheid, of 
traagheid, en vreugde kan zich manifesteren 
als frivoliteit of scherts. Dus in plaats van 
over jezelf te oordelen naar wat zich in je 
persoonlijkheid voordoet – misschien zijn 
er dingen die je niet aanstaan – bedenk dan, 
dat daarachter iets moois probeert door te 
breken. De persoon die een egotrip maakt, 
probeert meesterschap te verwerven, en de 
grappenmaker probeert vreugde te brengen, 
enzovoorts. God probeert door te breken of 
beter gezegd: de goddelijke natuur probeert 
door te komen. In eerste instantie is de ver-
schijningsvorm een sluier, zoals de Soefi’s het 
zouden zeggen. Zie dit van jezelf. 
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O meester

O meester, o leraar uit de sferen van licht
Hoe doe ik toch recht aan uw woord, uw gezicht?

Waart gij zelf nog op aarde, wat zoudt gij dan doen?
Ge zoudt zeker niet spreken met de woorden van toen

Ge zoudt de taal spreken die mensen verstaan
omdat dat immers is wat ge steeds hebt gedaan

In de waan van de dag zoudt ge antwoorden geven
op de nood die nù rijst, uit de mens, uit het leven

En dus vraagt gij mij niet: spreek mij na, woord voor woord
Neen, gij vraagt : help me zorgen dat het Woord wordt gehoord

Opgedragen aan de meester, in al zijn verschijningen

Simone Wils

Schoonheid
Uit: Antwoorden van Inayat Khan. Geschreven door: Elisabeth Keesing

In het boek ‘Antwoorden van Inayat’ behandelt Elisabeth Keesing systematisch allerlei thema 
’s van Hazrat Inayat Khan onder meer aan de hand van allerlei citaten. Zo ook het begrip 
‘schoonheid’ .
 
‘ Er zijn mensen wier leven opgaat in het vergaren van goud en zilver, edelstenen en juwelen; 
alles en iedereen zouden ze opofferen om het ding dat ze liefhebben te krijgen. Er zijn an-
deren wier leven vervuld is van de schoonheid van vruchten, bloemen, bloemperken, tuinen; 
ze hebben daarnaast misschien geen andere belangstelling. Sommigen worden helemaal in 
beslag genomen door bewondering van de schoonheid en jeugd van de andere sekse, en 
niets anders vinden ze de moeite waard. Weer anderen zijn gegrepen door de schoonheid 
van iemands persoonlijkheid, en ze hebben hun bestaan in tijd en eeuwigheid toegewijd aan 
die ene geliefde. Iedereen heeft zijn voorwerp van schoonheid, in overeenstemming met zijn 
maatstaf van schoonheid, en tegelijk heeft iedereen de volmaaktheid van het goddelijk wezen 
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lief. De mens is nooit in staat de hemel lief te hebben, als zijn genegenheid niet is gewekt door 
de schoonheid op aarde.’

Wat het voorwerp van iemands liefde ook is, iets alledaags of iets verhevens, het is altijd mooi 
en waardevol voor degene die dat speciale object begeert, liefheeft of vereert. En groot of 
klein, het heeft allemaal deel aan het Enige Wezen. Daarom kan de schoonheid die iemand 
bewondert, of zelfs begeert in het object van zijn liefde, hem inspireren en verder brengen. 
Een van de tien fundamentele Soefi-gedachten luidt:
Er is één voorwerp van lof, de schoonheid, die het hart van de aanbidder verheft door alle 
verschijningsvormen heen, van het geziene naar het ongeziene.

Deze nadruk op schoonheid stamt uit de Islam. In de Hadith, de overgeleverde geschriften naast 
de Koran, staat: ‘God is schoon en God heeft schoonheid lief’. De Koran zelf wijst herhaaldelijk 
op Gods tekenen in de schepping. Hazrat Inayat Khan zegt van schoonheid onder meer:
“Wat mooi is voor de een, hoeft niet mooi te zijn voor een ander. De mens ontwikkelt zijn 
schoonheidszin, naarmate hij groeit en op den duur geeft hij de voorkeur aan het hogere 
aspect van schoonheid boven het lagere.

Wie boven de schoonheid van vorm uitrijst, begint de schoonheid van gedachten te zien; wie 
boven de schoonheid van gedachten uitgroeit, begint de schoonheid te ondergaan van het 
gevoel, die nog groter is; en wie zelfs boven het gevoel uitrijst en het mystieke aspect van 
schoonheid ziet, hij ziet een nog grotere schoonheid. Er komt geen eind aan de verwerkelijking 
van de innerlijke schoonheid. En toch doet die een mens zich niet afwenden van de uiterlijke 
schoonheid. Integendeel, hij gaat die alleen maar meer waarderen dan anderen.”

Inderdaad is schoonheid een woord waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Het is niet 
uitsluitend een esthetisch begrip, en ook niet een onveranderlijk Idee. In zijn eigen taal beschikte 
Hazrat Inayat Khan over verschillende woorden voor fysieke schoonheid en voor schoonheid 
met een meer geestelijke bijbetekenis. En dat is niet alleen een verschil tussen fijn en grof. 
Inayat wijst er vaak op dat schoonheid in wezen een uiterst subjectief iets is, geschapen door 
de minnaar:
“Alles wat iemand mooi, kostbaar en goed vindt, hoeft niet in het object aanwezig te zijn: het 
is in het ideaal; en ding of wezen maakt, dat iemand schoonheid, waarde en goedheid schept 
in zijn eigen geest.

Toen iemand tot Madjun zei: “Leila, uw geliefde, is niet zo mooi als gij denkt”, antwoordde hij: 
“Mijn Leila moet gezien worden met mijn ogen. Zo gij wilt zien hoe mooi Leila is, dan moet 
ge mijn ogen lenen”. 

Schoonheid heeft ook een minder subjectieve eigenschap: er zit evenwicht en volledigheid in, 
iets dat verwant is aan harmonie.

“Het is nutteloos te proberen in woorden uit te leggen wat schoonheid is; maar als iets het 
begrijpelijk maakt, is het dat andere woord voor schoonheid, namelijk harmonie. De harmonische 
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combinatie van kleuren, de harmonische groepering van lijnen en de harmonische menging der 
verschijningsvormen van het leven, die wekken in ons het idee van schoonheid.”

Deze beschrijving van harmonie staat nog dicht bij de artistieke opvatting. Maar ook bij harmo-
nie behoren verschillende nuances van betekenis. Het hangt samen met evenwicht en ritme 
en in het Oerdoe zijn er weer twee andere woorden voor. Het ene hoort thuis bij muziek 
en ritme, het andere doelt op het Geheel, het Enige Wezen. Die geestelijke harmonie kan op 
drie manieren worden beschouwd, namelijk als eeuwige, universele en persoonlijke harmonie. 
Eeuwige harmonie is een Godseigenschap:
“Alle dingen en wezens leven en bewegen in Hem, en toch blijft hij veraf, onberoerd en stil. 
Dit is de God van de gelovige en de God van de kenner”.

Universele harmonie is te vinden in de geschapen wereld, waar alle dingen van elkaar afhankelijk 
zijn en met elkaar in evenwicht samenhangen. Persoonlijke harmonie, of het gebrek eraan, 
kennen we het best. Op dit terrein maakt Inayat nog onderscheid in enerzijds de harmonie 
tussen lichaam, ziel en geest binnen één individu, en anderzijds de harmonie tussen mensen 
onderling. 

Als mysticus kon Hazrat Inayat Khan verder zien dan de menselijke begrenzing, getuige deze 
woorden:

“Een gelovige die in God alleen goedheid en schoonheid ziet, zal voor een raadsel staan, als 
hij hoort dat God ook alles wat slecht en lelijk is omvat.
De hele belangrijkheid van het leven ligt in de tocht naar volmaaktheid. Als de mens volmaakt 
geboren werd, zou er geen vreugde in het leven zijn.”     
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Het is, wat het is
Uit: Rumi:  Het is wat het is. Uitgeverij Karnak

De Meester zei: “Wie geliefd wordt, is mooi”,  maar deze uitspraak is niet omkeerbaar. Er volgt 
niet noodzakelijkerwijs uit dat, wie mooi is ook geliefd wordt. Schoonheid is een deel van de 
liefde en liefde is de essentie. Als iets geliefd is, is het natuurlijk iets moois; een deel van iets 
kan niet gescheiden worden van het geheel en is onafscheidelijk ermee verbonden.
Toen Majnun leefde waren er veel mooiere meisjes dan Laila, maar zij werden niet bemind 
door Majnun. ‘Er zijn veel mooiere meisjes dan Leila’, vertelde men altijd aan Majnun, ‘wij zul-
len er wel een paar brengen’.
‘Nee’, antwoordde Majnun, ‘Ik houd niet van Laila vanwege haar uiterlijk. Laila is als een beker 
in mijn hand, waar ik wijn uit drink. Ik ben verliefd op de wijn die ik drink. U heeft alleen maar 
oog voor de beker en bent zich zelfs niet bewust van de wijn. Als ik een gouden beker had, 
versierd met edelstenen, en die beker zat vol met azijn of met iets anders dan wijn, wat zou 
ik er dan aan hebben? Een oude gebroken kalebas met wijn is in mijn ogen waardevoller dan 
zo ’n versierde beker, al waren het er honderd’. 
Om de wijn apart van de beker te zien, moet een mens bewogen worden door gevoelens en 
verlangens. Zo is het ook met een hongerig mens, die tien dagen niets gegeten heeft, en iemand 
anders die helemaal vol zit en vijf keer per dag heeft gegeten. Als zij beiden een brood zien, 
ziet de verzadigde mens alleen de vorm van het brood terwijl de hongerige mens de levende 
ziel ziet. Want dit brood is als de beker, en de vreugde die het bevat is als de wijn in de beker. 
Die wijn kan niet worden gezien zonder een vurig verlangen. Daarom: verlang en smacht, opdat 
u niet alleen de vorm ziet, maar overal in de hele wereld de Geliefde zult zien.

Goddelijke warmte en licht
Uit:  Verhalen uit de Islam. Voor meer spiritualiteit in het leven

Uitgeverij Deltas, Ibn Arabi: Fusoes al-hikam 15

In het duister voor de dageraad is de kern van het licht al aanwezig. In de mens is de geest 
van God al aanwezig, zelfs voor hij zich heeft getoond.
Een voorbeeld. Stel je voor dat je slaapt; in je geest is het donker. Dan kom je in het tussen-
stadium tussen slapen en wakker worden. Het donker van de slaap overheerst je nog, maar 
het licht van de ochtend is al aanwezig. Zo ook is de geest van God aanwezig in de mens 
– zelfs al heeft dat menselijk wezen geen enkel goddelijk kenmerk -.
Daarom moet je niet verontrust zijn over gelijk welke mens. Diegenen die zich niet bewust 
zijn van de geest van God, zullen zich op bepaalde momenten in hun leven spiritueel koud 
voelen, dan zijn ze gereed om de warmte binnen in zichzelf te vinden. Die warmte is als een 
gloeiende kool in je hart. Wie zich niet bewust is van de geest van God, voelt zich soms spi-
ritueel in het donker, op dat moment kunnen ze het licht binnen in zichzelf vinden. Dit licht 
is zoals een brandende lantaarn voor reizigers in de nacht.
Als je dit begrijpt, zul je weten of je spiritueel in het donker of in de koude zit.
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Een oase van soefi-klanken 

Zondagmiddag 27 april om 15.00 uur, zal het zevenhoofdige soefi-muziek ensemble Hos Neva 
van de in Mannheim woonachtige Turkse derwish Mehmet Ungan spelen in de Lutherse Kerk, 
Haddingestraat 23 in Groningen. Een bijzondere gebeurtenis die u niet mag missen.
In 2001 kon Groningen kennismaken met het Turkse soefi-ensemble Hos Neva. In Groningen 
hebben zij ook kun eerste CD gepresenteerd en wie deze primeur gemist heeft, krijgt nu een 
herkansing. Van dit concert worden CD-opnamen gemaakt.
Voor muziekliefhebbers is een optreden van Hos Neva erg interessant. Louter muzikaal gezien 
is het zeer de moeite waard vanwege het gebruik van bijzondere Turkse instrumenten. Zo 
bespelen Mehmet Ungan en de zijnen instrumenten als de Ney (Turkse rietfluit), de bendir 
(trommel), de sas (Turkse luit) en de qanún of kanun, een traditionele snaarinstrument in uit 
het Midden-Oosten.
Het zijn inderdaad ‘aangename klanken’, zoals de vertaling van het Perzische woord Hos Neva 
luidt. Inspirerende instrumenten en warme mannenstemmen, gebed in repeterende ritmes met 
vertragingen en ‘stroomversnellingen’. Alsof een karavaan kamelen door de woestijn deint en 
een oase in zicht krijgt. Als je je door de muziek en deze zang laat meevoeren, springt je hart 
open en staat de wereld even stil.
De leden van Hos Neva zijn allen soefi’s in de traditie van Inayat Khan.
Het is vrij bijzonder wanneer soefi’s met hun cultuur -met als belangrijk onderdeel de muziek- in 
de openbaarheid treden. Muzikale optredens draaien in hun levensopvatting namelijk om veel 
meer dan muziek alleen en van concerten, zoals wij die kennen, is normaliter geen sprake.
In veel soefi-gemeenschappen (denk aan de wervelende Derwishen) dient muziek, zang en 
dans een meditatief doel. Zo ook bij Hos Neva: “Onze concerten zijn geen optredens, maar 
is meditatie. Het zijn meditatieve muziekbijeenkomsten waarbij gezocht wordt naar harmonie 
tussen het innerlijk en het uiterlijk leven. Spirituele muziek verbindt de mensen”.
Entree € 12,50. 
Kaarten kunt u vast reserveren bij Salima van Coevorden 050-5252557 en Ayaz van Beersum 
050-3183576
Voor de CD kunt u voorafgaand aan of na afloop van het concert intekenen.
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The Universal Awakening, 
een uitbreiding van- en aanvulling op het Raphaël Genezingswerk. Door Zuleicha Zwaneveld

Het Raphaël Genezingswerk is door Himayat 
Inayati ontwikkeld vanuit het universeel Soefisme. 
Dit Genezingswerk helpt je om in contact te 
komen met je innerlijke, diepste wezen d.m.v. 
ademoefeningen en het bewust Aanwezig zijn 
bij dat, wat zich in jou voordoet. 
Het afstemmen op- en integreren van de vijf 
bewustzijnsniveaus, de vijf lichamen (fysiek, 
emotioneel, mentaal, moreel en spiritueel) 
geeft een betere balans en meer harmonie. 
De vijf lichamen zijn a.h.w. sluiers om onze 
ziel: door die te ont-sluieren en te ont-dekken 
komen we in contact met onze ziel en onze 
zielsopdracht op aarde. Als je je opdracht volgt, 
ervaar je geluk en grote vreugde. Vraag is dus: 
in hoeverre wil/kun je aan jezelf werken en je 
doel in dit leven bereiken?
Ook een belangrijk onderdeel is het aanraken, 
de z.g. elementenbehandeling (aarde, water, 
vuur, lucht en ether).
Dit werk leert je jezelf te genezen/helen en 
anderen behulpzaam te zijn bij hun genezings/
helingsproces. In zijn werk kreeg Himayat de 
toenemende bewustwording dat zoveel men-
sen gevangen (blijven) zitten binnen hun eigen 
leeftijdsgroep, hun cultuur, hun  godsdienst, en 
binnen hun eigen ras. Hij voelde de noodzaak 
om daar bovenuit te stijgen om zo tot een 
wereldbewustzijn te komen.
Himayat Inayati geeft ‘wereldwijd’ lezingen 
en workshops over zijn (levens)visie: het 
Universele Ontwaken. 

“Het Universele Ontwaken” probeert een 
wereldgemeenschap te laten ontstaan, waarbin-
nen alle personen van welke achtergrond, van 
welk ras, welke cultuur, van welke religieuze 
traditie dan ook, welkom zijn. Een gemeenschap 
voor mensen die geloven dat leven heilig is en 
die in zichzelf een steeds grotere compassie, 
meer bewustzijn, meer wijsheid, leiderschap 

en dienstbaarheid willen ontwikkelen.
Deze visie wordt door individuele personen 
en door organisaties ondersteund, die kata-
lysator willen zijn, en die het mogelijk willen 
maken om te “ontwaken”  tot het aangaan 
van spirituele relaties en die de vervulling van 
het leven koesteren. 
Het doel van dit doen Ontwaken van de 
mensheid is: om de mensheid te verenigen, 
om hen te laten beseffen dat in alles god-
delijkheid aanwezig is, en te bekrachtigen dat 
leven kostbaar en heilig is en altijd zoekt naar 
vervulling.”
Tot zover de informatie van de website: www.
theraphaelitework.com.

Het bijzondere vind ik, dat ook Jude Currivan 
- o.a. in haar boek: Het 8ste chakra - en met 
haar vele anderen, bezig zijn met dit ‘wakker’ 
schudden van de mensheid. Dat we weer 
mogen gaan beseffen dat we lichtwezens 
zijn, dat we verbonden zijn met alles en allen 
om ons heen. 
Zij heeft het over het universele hart, Himayat 
over het subtiele hart, van waaruit we zouden 
moeten leven. Door dit subtiele hart te laten 
ontwaken, vergroten we onze compassie met 
anderen, ervaren we dat we ‘grenzeloos’ zijn 
en altijd verbonden zijn met anderen, of we 
dat nu ‘echt’ voelen of (nog) niet.
Op de website staat ook een prachtige oefening 
om het subtiele hart te gaan ervaren. Himayat 
gaat die zeker ook doen tijdens de workshop. 
Rumi zei over deze oefening: “Wanneer je de 
Geliefde wilt vinden, wees dan aanwezig bij 
het verdriet in je hart. Je denkt dat het jouw 
verdriet is, de ervaring van het in de steek 
gelaten zijn, het afgescheiden zijn, het alleen 
zijn. Dit is ook echt jouw verdriet. Maar mid-
denin dit verdriet kun je het verdriet van de 
Geliefde vinden, die jouw alleen zijn, verlaten 
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zijn, afgesneden zijn ervaart, terwijl Hij je zo 
vasthoudt, je Hem zo dierbaar bent!”

Toen ik dit voor de eerste keer las, en nu ik dit 
weer schrijf, krijg ik opnieuw kippenvel.
Wat zijn we soms toch ver afgedwaald van 
ons ware Zijn.
Wanneer je door die pijn heen gaat, wordt het 
hart zachter, er is een gevoel van bevrijding.
Je ervaart weer ruimte in je hart, je lijf, en je 
geest. En je ervaart de Geliefde!
                                                                
Himayat kwam in 2004 en in 2006 al eerder 
naar Nederland, de eerste keer op uitnodiging 

van de Soefi Orde Nederland. Hij is jarenlang 
hoofd van de Healing Order International 
geweest.
Tijdens de tweedaagse workshop met Himayat, 
op 11 en 12 april aanstaande in het Christal 
House van het Theosofisch centrum in Naarden, 
zullen we veel van dit soort oefeningen doen. 
De kosten zijn laag gehouden, overnachten is 
(nog) mogelijk.
De dagen kunnen niet los gevolgd worden.
Opgave (graag snel) en verdere informatie bij: 
Tineke Saraswati Segaar: tel. 035 6923630 of 
tinekesegaar@planet.nl
 

Boekbespreking 
Het 8ste chakra 
De transformerende kracht van het universele hart.
Auteur: Jude Currivan
Uitgeverij Ankh Hermes ; Bestelnr.: 978 90 202 0078 2;  € 24,50
Door Zuleicha Zwaneveld

“Iedereen die actief is op het gebied van healing of spiritualiteit, kent 
natuurlijk de zeven chakra’s. Maar die kennis is in wezen onvolledig, 
want het 8ste chakra blijkt de ontbrekende sleutel tot het ontdek-
ken van wie we werkelijk zijn. In dit boek bouwt zij voort op haar 
in haar eerste boek “The Wave” uiteengezette  nieuwe visie op de 
kosmos, die de tijdloze wijsheid uit alle eeuwen verzoent met de moderne wetenschap. Ze 
legt uit hoe en waarom de energie van het 8ste chakra de weg vormt naar spirituele groei en 
volwassenheid.” Aldus de inleidende tekst.

In mei 2007 kwam Jude Currivan naar Amersfoort en gaf een lezing o.a. over de inhoud van 
dit boek: “Het 8ste chakra”. 
Lynn McTaggert hield diezelfde middag een lezing over “Het intentie-experiment”.
De  lezingen sloten naadloos op elkaar aan. Beide schrijfsters hebben het onder meer over de 
kracht van gedachten en hoe wij de wereld kunnen veranderen, indien wij ons bewust zijn van 
deze ‘werking’ van gedachtekracht èn de ‘techniek’ toepassen. Zij stellen dat het universum 
onderling verbonden is en wij dus ook als mensheid met elkaar verbonden zijn.
Waar het boekje “The Secret” van Rhonda Byrne, dat ook zijdelings over dit onderwerp gaat, 
blijft steken in simpele voorbeelden en kretologie over gedachtekracht, daar werken beide 
andere schrijfsters een en ander diepgaand uit.
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”We moeten gaan begrijpen dat er een kosmisch bewustzijn bestaat, waar wij allen deel van 
uitmaken.
Bewustzijn is een substantie die zich tot ver buiten de grenzen van het lichaam uitstrekt.
Bewustzijn is een geordend energieveld met het vermogen om de fysische materie te veran-
deren. De wetenschap heeft bewijzen voor een onderling verbonden, holografisch universum. 
Dit heeft enorme consequenties voor de toekomst.
We leven in een universum dat uit bewustzijn bestaat/is.  
De belangrijkste taak van de mensheid is nu om zich dat te her-inneren en te beseffen wie 
wij werkelijk zijn!”
En hier vind ik zo’n prachtige verbinding  in de eerste plaats met het Soefisme, maar ook met 
het Raphaël Genezingswerk. 
Pir Vilayat sprak zo vaak over bewustzijn, over onze aura die reikt tot de sterren en dat wij 
van sterrenstof gemaakt zijn. Currivan zegt ook:  “dat alle levende organismen een minieme 
of grotere hoeveelheid licht uitstralen.”
Gedachten en intenties van mensen zijn dus een levend iets. Wij mogen als mensheid deze 
universele waarheid gaan ont-dekken en gaan leven. Himayat Inayti, die het Raphaёl Gene-
zingswerk ontwikkelde, geeft nu lezingen en workshops over Universal Awakening en ook zijn 
visie sluit prachtig aan bij de zienswijze van Jude Currivan.
Een artikel over Universal Awakening, ook gerelateerd aan het Soefisme, vindt u eveneens 
in deze Sofia.
  
Wij weten vanuit het Soefisme dat helen op afstand (via de healingcircle) mogelijk is, omdat 
er geen tijd en ruimte bestaat en gedachten/geneeskracht meteen bij de ander zijn/is. 
Wij gaan beseffen, dat wij allen Eén mensheid zijn  - One Being! -  En waar de woorden 
van het Soefisme misschien soms wat ‘stoffig’ zijn en niet altijd gewaardeerd worden door 
buitenstaanders, omdat het zo’n aparte taal is, daar wordt de boodschap van deze schrijfster 
en de ‘boodschap’ van Himayat, die meer in universele taal verpakt zijn, wereldwijd verstaan 
en omarmd. 

In het boek komt het woord God nauwelijks aan bod, maar zij heeft het wel over de(zelfde) 
Bron. Zij spreekt niet over wazaïf of over zikhrs, waarvan wij weten dat zij kracht en een diepe 
afstemming geven. Maar zij zegt wèl, dat woorden kracht hebben, vooral als ze als affirmatie 
uitgesproken worden. Deze (soefi)boodschap is in universele taal verwoord en waarschijnlijk 
en hopelijk ook voor een grotere groep mensen bereikbaar.
 
Jude Currivan heeft samengewerkt met veel wetenschappers van verschillende disciplines en 
door hen is inmiddels ook bewezen, onder andere door middel van laboratoriumonderzoek 
en vele proeven die met mensen gedaan werden, dat een intentie kracht heeft!  
Planten gingen beter groeien wanneer zij liefdevol toegesproken werden. Wanneer men een 
gedachte richtte op machines, cellen, of mensen dan ontstond er een verandering, de macht 
van de geest over de stof dus. Bewezen! Er zijn immers geen beperkingen van/in tijd en ruimte. 
Pir Vilayat zei: “There are no limitations, the sky is the limit.”
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Wij zijn in staat om onze gezondheid te beïnvloeden, om positieve gedachten naar onze om-
geving te sturen, naar de wereld te sturen. Als we dat toch eens meer zouden beseffen........
en toepassen..........!
“Wij hebben nu toegang tot nieuw voor handen zijnde kosmische energieën, die ons gevoel 
van een persoonlijk zelf overstijgen”. 

Het boek “Het 8ste chakra” is onderverdeeld in drie delen: 
Understand 
Feel
Be
Een prachtige onderverdeling vind ik dat, omdat die volgorde zo logisch is. Wanneer we iets 
niet begrijpen, kunnen we het ook niet voelen en er al helemaal niet naar leven.
Ze besluit het boek met ademhalingsoefeningen, een chakra-meditatie, en een meditatie op 
het universele hartchakra (= 8ste chakra).
“Wanneer we deze laatste meditatie doen kunnen we onze hoogste begeleiding ontvangen 
met betrekking tot het helen van onszelf en anderen; onze beperkende angsten loslaten; ons 
hogere doel in het leven en ons toekomstige pad leren kennen.”
“Het 8ste chakra”  overstijgt ons persoonsgebonden bewustzijn. Het is het energetische portaal 
naar ons hogere bewustzijn, naar onze begeleiding en ons doel op zielsniveau.
Het is het eerste transpersoonlijke chakra van ons eenheidsbewustzijn. Wanneer we goed 
afgestemd zijn op dezelfde energetische golflengte van iets of iemand anders, dan neemt ons 
vermogen om te ontvangen en te communiceren op afstand met die ander enorm toe.
De innerlijke weg van het ons herinneren wie we zijn, is de weg tot een diepe zelfgenezing 
op zielsniveau. En genezing voor de mensheid.”

Verder heeft Jude Currivan het over de acht kosmische principes, een helder betoog over o.a. 
verantwoordelijkheid, verzoening, en herinnering. Resonantie en reflectie zijn ook belangrijke 
begrippen.
Wanneer we deze begrippen doorhebben dan begrijpen we dat we Hoger Bewustzijn zijn. 
Ze behandelt de zeven (ons bekende) chakra’s. En ze leert ons hoe we onze energie/trilling kun-
nen verhogen om het 8ste chakra van het universele hart waar te nemen en te activeren.
‘Het 8ste chakra van het universele hart is de brug tussen onze ego-gerelateerde waarneming 
en ons hogere bewustzijn. Op een collectief niveau zijn we nu onze resonantie met dit chakra 
aan het ervaren als een steeds groter wordende compassie met de wereld.
Op energetisch niveau kan het 8ste chakra worden waargenomen in het samenbrengen van 
de drie energieën van onze mind, hart en wil.
De vibratie van dit niveau van waarneming is onvoorwaardelijke liefde.”
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Agenda 
maart – juni 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, Amsterdam. Bel als je van 
plan bent te komen: 020- 6794910.

Diemen
Ma.10 Maart 19.00 uur

Ma. 14 april 19.00 uur

Ma. 12 Mei 19.00 uur

Ma. 10 9 juni 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, Groningen. Info: 050- 
5414643.

Hengelo
do. 20 Maart 20.30 uur

do. 17 april 20.30 uur

do. 15 Mei 20.30 uur

do. 19 juni 20.30 uur

Besloten klas van de Esoterische School. Met: 
Siddiq en Din Ilahi Geesing. Plaats: Soeficen-
trum Sofia, Rob de Vriesstraat 185, Hengelo. 
Thee vanaf 19.30 uur. Einde klas: 22.00 uur. 
Info: 074- 2778543. Bij voldoende belangstel-
ling zal daarnaast ook een open klas worden 
gestart.

Voorburg
Zo. 2 Maart 15.00-16.15 uur

Zo. 6 april 15.00-16.15 uur

Zo. 4 Mei 15.00-16.15 uur

Zo. 1 juni 15.00-16.15 uur

Open zhikr meeting. Everyone is welcome who 
would like to be immersed in the dynamic and 
sacred practice of zhik, sung, danced, chanted, 
and in silence. Met: Saki Lee Oranje Nassaustraat 
1, Voorburg Voor informatie en opgave: Nur 
Shahab 070-4020170 of NurShahab@gmail.
com 
Zo. 2 Maart 16.45-18.30 uur

Zo. 6 april 16.45-18.30 uur

Zo. 4 Mei 16.45-18.30 uur

Zo. 1 juni 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, Voorburg Voor informatie en opgave: Nur 
Shahab 070-4020170 of NurShahab@gmail.
com 

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, Amsterdam. 
Bel als je van plan bent te komen of voor het 
doorgeven van namen: 020- 6794910.

Diemen
Zo. 30 Maart 18.30 uur

Zo. 27 april 18.30 uur

Zo. 25 Mei 18.30 uur

Zo. 29 juni 18.30 uur
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Genezingscirkel van de Genezings Orde. 
Met: Ragini Pancras. Plaats: ML Kinglaan214, 
Diemen. Bel als je voor het eerst komt: 020- 
4000411.

Ermelo
do. 13 Maart 10.30 uur

do. 10 april 10.30 uur

do. 8 Mei 10.30 uur

do. 12 juni 10.30 uur 

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

Hengelo
do. 6 Maart 20.30 uur

do. 3 april 20.30 uur

do. 1 Mei 20.30 uur

do. 5 juni 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, Hengelo. Info: 074- 
2778543.

Woerden
Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
Zuleicha Zwaneveld. Voor  deelname of het 
doorgeven van namen: 0348- 430453.

U n i v e r s e l e  E r e d i e n s t e n

Amsterdam
Zo. 9 Maart 11.00 uur

Zo.13 april 11.00 uur

Zo. 18 Mei 11.00 uur

Zo. 8 juni 11.00 uur

Universele viering  naar het model van de 
Cosmic Celebration. Met Simone Wils. Plaats: 
Centrum de Roos, PC Hooftstraat 183 te 

Amsterdam. Bel voor info Simone Wils: 
035-5772303.

Hengelo
Zo. 23 Maart 11.00 uur

Zo. 27 april 11.00 uur

Zo. 25 Mei 11.00 uur

Zo. 22 juni 11.00 uur

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

K i n s h i p a c t i v i t e i t e n

Hilversum
Za. 15 maart
Open dansdag van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Groen worden. Met: Noor 
& Akbar Helweg. Plaats: : Heilig Hartkerk, 
dr. Cuypersplein 7, Hilversum. Informatie en 
opgave: 035- 6248570.

Za. 12 & 13 april
2e Dansweekend jaaropleiding Dansen van 
Universele Vrede. Uitsluitend toegankelijk 
voor deelnemers jaartraining. Thema: Hin-
doe Traditie. Met: Noor & Akbar Helweg 
en gastdocent Marlou Schoenmakers. Plaats: 
Heilig Hartkerk, dr. Cuypersplein 7, Hilversum. 
Informatie over jaaropleiding: 035- 6249570 
of helweg@hetnet.nl

Za. 17 mei
Open dansdag van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Open Bloeien. Met: Noor & 
Akbar Helweg. Plaats: : Heilig Hartkerk, dr. 
Cuypersplein 7, Hilversum. Informatie en 
opgave: 035- 6248570.
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Speciale Soefi Orde Activiteiten

Naarden
Za. 17 mei Innerlijke weg van de Universele 
Eredienst. Thema: Soefisme. Met: Siddiq & 
DinIlahi Geesing. Plaats: Het Atelier, Theo-
sofisch Centrum, Meentweg 9 Naarden. Info 
en opgave: 074-2778543

Activiteiten LightSong Sufi Centre, Voorburg

Lightsong Sufi Center retraites en evene-
menten:
14 – 17 maart lenteretraite met Zhikr, stilte 
en Dansen van Universele Vrede, o.b.v. Saki 
Lee. Plaats: Dumfries, Schotland. E-mail: anna@
keith.vispa.com 
of Latifa Nur: 00-44-1387740230

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

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 Ierland
Donegal

za. 24 & zo. 25 mei
Dansweekend van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Greening with Life. Met: Noor 
& Akbar Helweg.  Informatie: 035- 6249570 
of helweg@hetnet.nl



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 want to do with you 
what spring does 

with the cherry trees

Pablo Neruda  


