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Eenheid is het thema van deze Sofia. Eenheid, 
wat betekent dat? Je verbonden voelen met, 
of samenvallen met? Voor mij heeft het iets 
van allebei. Ik kan me bijvoorbeeld verbon-
den voelen met God en dan blijft er een 
afstand, een fijne afstand, dat wel. Maar ik ben 
Hier en Hij/Zij is Daar... Als ik samenval met 
God is dat een ander gevoel. Dan is er geen 
apart IK meer, alsof er niets anders nodig is 
om gelukkig te zijn. Alle tekort valt (even) 
weg. In beide gevallen is er liefde en vrede, 
peace of mind. Deze breidt zich ook uit tot 
de mensen om me heen waar ik van houd, 
de natuur, de mensen die ik niet ken maar 
medemenselijkheid mee deel...
God als de bron van verbinding? Hoe zit 
het dan met de mensen die zich heel ver-
bonden voelen met God, hun godsbeeld 
zou ik moeten zeggen, maar in staat zijn tot 
gruweldaden in naam van hun religie. Mis-
schien is het gevaarlijk als een godsbeeld zo 
beperkt is, dat het andere mensen uitsluit. 
Sorry, geen lid van de club, ongelovig of van 
verkeerde afkomst of ras of je houdt als man 
van een man... 

Als we zeggen ik voel geen tekort meer als 
ik me verbonden voel 
met God betekent dat 
dan algehele passiviteit? 
Nee, dat hoeft niet, juist 
vanuit die verbonden-
heid met Goddelijke 
liefde en creativiteit 
ontstaat er IN de ver-
binding met de natuur 
of onze medemens een 
behoefte om te helpen, 
te herstellen. Hebben 
we daar God voor 
nodig? Dat niet, maar 

wel het gevoel van eenheid, verbondenheid 
met de ander, de natuur, de wereld. Een open 
hart? Empathie? Je even kunnen verplaatsen 
in het lijden van een ander, een zieke, een 
vluchteling, iemand die een betere toekomst 
zoekt, en daar grote risico’s voor neemt.
En natuurlijk is het ook wel handig om onze 
compassie ook uit te breiden naar onszelf. 
Verbonden zijn met jeZelf is vaak wel fijn, 
maar met al je fouten en ego dingen? Minder 
aantrekkelijk, maar juist zo nodig. Juist door 
de afsplitsing, in onszelf en naar de wereld, 
ontstaat er zoveel lijden. Vanuit compassie 
kun je tegen jezelf zeggen:”Wat rot voor 
je! Ik had je wat beters gegund. Hoe kan ik 
er voor je zijn?”

Naast eenheid is er gelukkig ook diversiteit, 
je vormt je leven. Met juist DIE mensen, 
die dingen, die reizen, dat werk, alle dingen 
die je tot een uniek, onherhaalbaar wezen 
maken. In de verbindingen die je maakt 
wordt je ziel voelbaar in de wereld. Ook in 
de goede doelen die je ondersteunt, daar 
waar je de wereld wilt herstellen, mooier 
maken, onrecht wilt bestrijden. Juist in die 
verbinding tussen jeZelf en de wereld toont 

zich je creativiteit. In het 
unieke schepsel wat je 
bent, een mengelmoes 
van talenten, wonden en 
eigenaardigheden, vind je 
je bijdrage aan de wereld. 
Om met de worden uit 
de film ‘The greatest 
showman’ te spreken: 
“This is ME, this is who 
I’m meant to be. THIS IS 
ME!!!” Eenheid

Van de redactie
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Eenheid
Hazrat Inayat Khan

Uit: Het doel van het leven - Vertaling: Nafas Wagtmans

I 
n een notendop is het doel van het leven, dat het enige Wezen Zijn eenheid begrijpelijk 

maakt voor Zichzelf. Hij gaat door verschillende bestaansgebieden, of gebieden waardoor 
hij bij verschillende veranderingen aankomt, met de bedoeling om aan Zichzelf Zijn een-
heid duidelijk te maken. En zo lang dit doel niet is verwezenlijkt, heeft het enige Wezen 
niet Zijn ultieme voldoening bereikt, waarin zijn goddelijke volmaaktheid is gelegen. Men 
kan zich afvragen: “Is de mens het enige orgaan waardoor God Zijn eenheid beseft?” God 
beseft Zijn eenheid door Zijn eigen natuur. Aangezien God één is, realiseert Hij zich Zijn 
eenheid door alle dingen. Door de mens beseft Hij Zijn eenheid in zijn volkomenheid. Aan 
een boom bijvoorbeeld, zitten veel bladeren. Ofschoon elk blad anders is, is het onderling 
verschil toch niet groot. Vervolgens, wanneer we wormen en kiemen en vogels en dieren 
in ogenschouw nemen, verschillen zij van elkaar, en toch is het verschil niet zo groot als 
tussen mensen. En wanneer men denkt aan de enorme verscheidenheid aan ontelbare 
menselijke vormen, en het lijkt alsof er geen vorm exact hetzelfde is, is dit op zichzelf het 
levende bewijs van de eenheid van God. Om dit ons te laten zien, maakte Asaf Nizam een 
zeer mooi gedicht: “Je kijkt naar mij met minachting. Ja, toegegeven, ik ben verachtelijk. Maar 
kun je mij een vergelijkbaar verachtelijke wezen laten zien?” Hij bedoelt hiermee: zelfs de 
ergste persoon is nergens mee te vergelijken; er is niemand zoals hij. Het is een bijzonder 
fenomeen, het bewijs van eenheid, het bewijs van verbondenheid, dat in de schepping van 
God geen wedijver bestaat, niemand wedijvert met de Schepper. Met andere woorden, 
het zou onwaardig zijn als het enige Wezen voelt: “Er bestaat iemand anders net als Ik, zelfs 
in de wereld van verscheidenheid.” Hij behoudt zijn trots zelfs in de wereld van verschei-
denheid: “Niemand is mijn gelijke.” Zelfs in de meest afschuwelijke verschijning kent Hij 
absoluut geen weerga. Men kan zich afvragen: “Besefte God Zijn eenheid voordat de mens 
op aarde verscheen?” Maar wie kan er zeggen hoe vaak de mens verscheen en verdween 
van de aarde? We kennen slechts één geschiedenis van de planeet. Maar hoeveel planeten 
bestaan er? Hoeveel scheppingen zijn er in hoeveel miljoen jaren gecreëerd en hoeveel 
verdwenen? Het enige wat men er over kan zeggen is dit: er valt niets te zeggen over het 
verleden, het heden of de toekomst van God. Men kan een voorstelling opperen dat een 
voorstelling is van alle aspecten van de waarheid; en dat is het enige Wezen dat bestond, 
bestaat en zal bestaan; en alles wat we zien is Zijn manifestatie. 

E 
r bestaat een verhaal dat het geheim van het doel van het leven kan verklaren. Een fee 

had een grote behoefte om zich te vermaken en ze daalde af naar de aarde. En daar hadden 
kinderen een klein poppenhuis gemaakt. Ze wilde het poppenhuis binnengaan, maar het was 
lastig voor haar om een ruimte binnen te gaan waar er alleen plaats voor een pop is. “Goed 
dan” zei ze, “Ik zal het op een andere manier proberen. Ik zal een vinger die kant op sturen 
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en een andere vinger een andere kant en elke lichaamsdeel naar een verschillende kant.” 
En ze deelde zichzelf op in verschillende lichaamsdelen en ieder verschillend lichaamsdeel  
betrad een verschillend onderdeel van het poppenhuis. En wanneer een lichaamsdeel 
een ander lichaamsdeel tegenkwam, raakten ze elkaar aan en dat was erg onaangenaam. 
En er ontstond ruzie tussen de verschillende lichaamsdelen: “Waarom kom je mijn kant 
op, dit is mijn ruimte; waarom kom je in mijn ruimte?” Ieder lichaamsdeel van de fee had 
belangstelling in iets, in een bepaald onderdeel van het poppenhuis. Toen het moment van 
belangstelling voorbij was, wilde een bepaald lichaamsdeel van haar wezen het poppenhuis 
verlaten. Maar toen waren er andere lichaamsdelen van haar wezen die het niet wilde 
laten gaan. Die hielden het tegen: “Je blijft hier ; je kunt niet weggaan.” Ander lichaamsde-
len wilden anderen lichaamsdelen uit het poppenhuis duwen, maar dat lukte ze op geen 
enkele manier. Al met al werd het een zootje omdat het ene lichaamsdeel niet wist dat 
het andere lichaamsdeel tot dezelfde fee behoorde terwijl het ene lichaamsdeel toch 
onbewust tot het andere lichaamsdeel werd aangetrokken omdat ze alle lichaamsdelen 
van hetzelfde lichaam waren. Tenslotte dwaalde het hart van de fee ook rond. 

D  it hart kalmeerde elk ander lichaams-
deel en zei: “Je bent van mij afkomstig. Ik 

wil je troost bieden, ik wil je dienen. 
Wanneer je bezorgd bent, wens ik je 
zorgen weg te nemen. Wanneer je 
hulp nodig hebt, wens ik je dat te 
bieden. Wanneer je iets mist, wil ik 
je dat brengen. Ik weet hoeveel zor-
gen je kent in dit poppenhuis.” Maar 
sommige ledematen zeiden: “We zijn 
helemaal niet bezorgd. We hebben 

het prima naar ons zin. Als we ons al 
zorgen maken dan is het door de wens 

om hier te blijven. Het zijn de anderen die 
zich zorgen maken, wij niet.” Het hart zei: 

“Ik zal me om jullie bekommeren en ik zal ook 
genieten. Ik zal sympathiseren met degene die zich 

zorgen maakt en ik zal degene helpen die geniet.” Dit was 
het deel van het wezen van de fee dat zich bewust was van haar atomen die her en der 
verspreid waren. Maar de atomen waren zich er nauwelijks van bewust, ofschoon zij tot 
het hart werden aangetrokken daar zij deel uitmaakten van hetzelfde lichaam, wetend of 
onwetend, bewust of onbewust. Zo groot was de macht van het hart. Zoals de kracht 
van de zon die de ontvankelijke bloem verandert in een zonnebloem. En zo veranderde 
de macht van het hart van de fee elke ledemaat van haar wezen dat ontvankelijk was, in 
een hart. En daar het hart het licht en leven zelf was, kon het poppenhuis het hart niet 
langer bevatten. Het hart ervoer de vreugde van het poppenhuis maar was tegelijkertijd 
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in staat om weg te vliegen. Het hart was verrukt om alle atomen aan te treffen die tot zijn 
lichaam behoorden, en het hart werkte door alle atomen en alle delen van zijn organen. 
En tenslotte veranderde het ieder deel van zijn organen ook in een hart waardoor het 
fenomeen was vervuld.

G 
od is liefde. Als 

God liefde is, dan is liefde 
ontzettend heilig. Om 
dit woord uit te spreken 
zonder betekenis, is een 
ijdele herhaling. De lippen 
van een persoon voor wie 
het betekenis heeft, zijn 
gesloten. Hij kan weinig 
zeggen. Want liefde is een 
openbaring op zichzelf. 
Geen studie is vereist, 
geen meditatie nodig, en 
vroomheid is niet nodig.
Wanneer liefde puur is, wanneer de vonk van liefde begint te gloeien dan bestaat er geen 
behoefte om ergens heen te gaan om spiritualiteit te bereiken. Dan bevindt zich spiritualiteit 
van binnen. Men dient de vlam te blijven aanwakkeren totdat het verandert in een eeuwig 
vuur. De vuuraanbidders uit het verleden aanbaden geen vuur dat uitdoofde; zij aanbaden 
een eeuwigdurend vuur. Waar is dit eeuwige vuur te vinden? In iemands eigen hart. De 
vonk die men voor een moment gloeiend aantreft en dan uitdooft, behoort niet tot de 
hemel want in de hemel zijn alle dingen blijvend; zij moet een andere plaats toebehoren. 
Liefde is een woord uit het woordenboek geworden, een woord dat duizendmaal per 
dag gezegd wordt, wat niets te betekenen heeft. Voor degene die weet wat het betekent, 
betekent liefde geduld, liefde betekent volharding, liefde betekent verdraagzaamheid, liefde 
betekent opoffering, liefde betekent dienstbaarheid. Al die dingen als zachtaardigheid, ne-
derigheid, bescheidenheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, het zijn allemaal verschillende 
uitdrukkingsvormen van liefde. “Alles is God en God is alles” is hetzelfde als zeggen: “Liefde 
is alles en alles is liefde.” En het gaat er om het te vinden, het te voelen, haar warmte te 
ervaren, en in de wereld het licht van liefde te zien, en het stralend te houden en de vlam 
van liefde hoog te houden als een heilige toorts, die je begeleidt op je levensreis. Hierdoor 
wordt het doel van het leven vervuld. Volgens de normale menselijke standaard, wordt 
een mens met een gezond verstand beschouwd een rechtschapen en geschikt iemand te 
zijn. Maar volgens een mystieke standaard kan die persoon alleen maar rechtvaardig zijn 
indien hij sympathie begint te voelen voor zijn medemens. Want wat bereiken we door 
het bestuderen van filosofie en mystiek, bij het beoefenen van concentratie en meditatie? 
De capaciteit die ons in staat stelt om onze medemens beter van dienst te zijn. 
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D 
e waarheid is eenvoudig. Maar juist vanwege het feit dat zij eenvoudig is, accep-

teren de mensen haar niet; omdat ons leven op aarde dusdanig is dat we voor alles dat 
we waarderen een grote prijs betalen, vraagt men zich af hoe het kan dat wanneer de 
waarheid het dierbaarste van alles, we het zo eenvoudig kunnen verwerven? Het is deze 
illusie die iedereen de eenvoudige waarheid doet ontkennen en op zoek laat gaan naar 
complexiteit. Vertel mensen over iets dat hun hoofd laat rond tollen. Zelfs als ze het niet 
begrijpen, zijn ze zeer verheugd te denken: “Het is iets substantieels. Het is iets degelijks. 
Omdat het iets is wat we niet kunnen begrijpen, moet het iets indrukwekkends zijn.” Maar 
iets wat elke ziel kent, wat bewijst wat goddelijk is in iedere ziel, en wat zij wel moet ken-
nen, dat lijkt te goedkoop te zijn, omdat de ziel het al kent. Er zijn twee dingen: kennen en 
zijn. Het is eenvoudig de waarheid te kennen maar zeer moeilijk om de waarheid te zijn. 
Het is niet door de waarheid te kennen dat het doel in het leven wordt bereikt; het doel 
van het leven wordt bereikt door de waarheid te zijn. 

Translation is the reincarnation
Spreekbeurt 10 juni 2018 Soeficentrum Hilversum  

Hayo Huizinga

Translation is the reincarnation, and interpretation is the transmigration of the idea.
De vertaling is de reïncarnatie, de verklaring de zielsverhuizing van een idee
Bron: Gayan; Tala’s (een ritme dat ontstaat vanuit een paradox)

Beste Vrienden,
Deze paradox is te lezen in de Gayan. Daar 
van wordt verteld dat tijdens de vele inter-
views die Murshid dagelijks gaf, zeker tijdens 
de Zomerschool in Suresnes, hij soms een 
aantekening maakte in dagboeken om inval-
len niet te vergeten en later nog eens uit 
te werken. Uit al deze losse aantekeningen, 
observaties, spreuken is pas later de Gayan 
ontstaan. 

Ik vond het volgende citaat van Hazrat Inayat 
Khan over reïncarnatie: 
Vol. 5, The Phenomenon of the Soul

7. Reïncarnatie
Wanneer we religies bestuderen, en ze 
vergelijken, zien we dat een deel van de 

wereld heeft geloofd in reïncarnatie, maar 
het grootste deel van de wereld heeft 
dit geloof niet gehouden. Van Krishna, 
Shiva en Boeddha hebben we van deze, 
reïncarnatie geleerd; Mozes, Christus en 
Mohammed hebben er niets over gezegd. 
Dit verdeelt religies in twee groepen; 
maar wanneer we ons verdiepen door 
studie, zien we dat we de twee kunnen 
combineren, want de neiging van de soefi 
is eerder om eenheid te vinden dan het 
verschil te benadrukken.

Voordat ik u mijn verhaal ga vertellen, wil 
ik uitleggen dat ik graag gebruik maak van 
anekdotes uit mijn eigen meditatieve leven 
en naar voorbeeld van Krisnamurti spreek 
ik dan in de hij vorm en daardoor mean-
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dert deze bespiegeling door misschien wat 
filosofische getinte en persoonlijke stukjes 
heen en gaat het vervolgens zo: 

Kent u dat ook?
Soms en altijd achteraf, consta-
teert hij dat hij opgestaan is, 
nadat hij een tijdje stil had 
gezeten zonder te denken, 
iets uitvoerde en dat het 
precies iets was dat juist 
was om te doen. Net 
alsof je, omdat je een 
notenbeeld in de muziek 
goed heb ingestudeerd, 
je kunt overgeven aan de 
precieze volgorde van de 
noten die in die specifieke 
volgorde een melodie laat klinken. 
Een vloeiende beweging bijna. 

Hazrat Inayat Khan zegt over ritme bij-
voorbeeld: Elke menselijke persoonlijkheid 
is als een muziekstuk met een eigen toon 
en een eigen ritme. En ook in de Sociale 
Gatheka’s lezen we: dat wat we missen in 
het leven is om afgestemd te worden met 
het Oneindige en in ritme te zijn met het 
eindige. In eenvoudige bewoordingen, om 
in overeenstemming te zijn met de omstan-
digheden van het leven en in harmonie te 
zijn met de bron van ons bestaan.

Zoals iedereen heeft hij een dagelijks ritme 
van bezigheden en rust en ergens in zijn hoofd 
is daar een compleet overzicht van. Agenda 
en afspraken, voorbereidingen en uitvoeren, 
met mensen of alleen; een voortzetting of 
iets nieuws. Een intern netwerk verbonden 
met de buitenwereld en wat eigenlijk weer 
in verbinding staat, indirect natuurlijk, met de 
andere zes miljard mensen op deze planeet. 
Los nog van alle bomen, planten, dieren. Een 
duizelingwekkend idee is dat…. En dan er 

zijn dagelijkse meditatiemomenten.

Zo schrijft hij deze stukjes, zo maakt hij 
soms een schilderij, zo zingt hij soms een lied 

of doet mee in een groter werk. 
Zo probeert hij met mensen 

om te gaan. En vooral zo 
probeert hij zich zelf te 

begrijpen, maar mis-
schien is het beter om 
te zeggen hem aan 
zichzelf over te geven. 
En met name al die 
seizoenswisselingen in 

hem zelf: stemmingen, 
afstemmingen, emoties 

en ingekleurde gedachten 
bijvoorbeeld. Ergens is een 

citaat van Hazrat Inayat Khan 
te lezen, ‘ dat het duidelijk is dat we 

geen uitwisknop in onze hersenen hebben 
om iets uit ons geheugen te wissen wat we 
onaangenaam hebben gevonden. Zoiets heb-
ben we dus niet. Maar met wat inspanning 
en doorzettingsvermogen, kunnen we leren 
om er ons comfortabel bij te voelen; we 
kunnen leren om ons ontspannen te voelen 
bij het verleden; wij onvoorwaardelijke liefde 
en mededogen kunnen ontwikkelen voor 
deze situaties en daarom voor iedereen. 
We mogen dan wel niet zo’n knop hebben, 
maar we hebben de kracht om zo volledig 
ontspannen te worden met situaties opdat 
ze niet meer verontrustend of opmerkelijk 
zijn geworden voor de Mind. ‘ Dat kunt u 
teruglezen in het boek of voordracht The 
wedding of body and soul – Embodying 
your life’s purpose

Wat is het belang van ontspanning?

Ademen is niet alleen van belang om 
zuurstof en dergelijke uit te wisselen met 
de buitenwereld. Murshid heeft ons de 
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metafoor gegeven van de adem als een 
schommel. Inademen is naar buiten hoog 
naar de hemel reiken, uitademen is naar 
binnen vallen diep in ons zelf. En mee wil-
len vallen naar binnen in een misschien wel 
oneindig diepe stroom? Dat is op zich zelf 
al meditatie. En in ontspanning vooral en 
dat begint voor hem steeds meer aandacht 
te vragen: ontspannen zijn met wie hij is, 
hoe hij is, van waaruit hij aanwezig is en de 
myriaden redenen waarom hij zo is en zo 
gedreven wordt. 
Kunnen we wel spreken, als we ons naar 
binnen keren, dat daar de werkelijkheid 
eindigt? Is dat niet een tweedimensionaal 
soort van buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten aanwezig weten te zijn en van 
alles een persoonlijke ervaring maken en is 
dat volledig aanwezig zijn? Gevangenen in 
ons eigen spiegelpaleis?

Maar als we durven mee te vallen naar 
binnen in onze meditaties en we aandachtig 
stiller worden, alles laten uit rimpelen bij wat 
er aan gevoelens en gedachten zijn, opgeroe-
pen door eigen verlangen en alle reacties op 
input van de buitenwereld. En de uitdaging 
dan aan te willen gaan - met het liefst een 
grote mate van scherpzinnigheid - om de 
ingesleten illusie dat onze zintuigen op zich 
zelf staan en in ons zelf beëindigen en dat 

we alleen zo zouden functioneren, op te 
geven of tenminste daarmee in een soort van 
gesprek te treden of dat wel waar is? Wan-
neer het gevoel van vallen in je uitademing 
ophoudt, blijkt dat we kunnen constateren 
dat er alleen maar minder gehechtheden 
overblijven. En dat is in spirituele zin nogal 
een ervaring en ook de uitkomst van een 
dergelijke beleving maar daardoor is in ieder 
geval een juiste ontspanning binnen ons 
bereik gekomen.

Blijft er eigenlijk wel iets over?

Eens liep hij een stations trap af, zichzelf 
overgevend aan een prettig gevoel van be-
wegen en concentratie, toen de gedachte 
in hem op kwam in de vorm van een vraag: 
Wie ben ik? Waarom die vraag op dat mo-
ment; hij wist het niet. Toen werd het heel 
stil, alleen zijn bewegingen en coördinatie 
van het een trap aflopen bleef over. Zijn 
vertrouwde zelf kon hij niet meer vinden. 
Hij vond het een fijn moment. Even verlost 
te zijn van zijn gedachten door een vorm 
van vrij te zijn. Hij denkt er nog vaak aan 
terug hoe zo iets simpels zoveel plezier gaf. 

Eens, in een ander leven, een gepassio-
neerd boeddhistisch leven, volgde hij een 
retraite van een maand of wat in Engeland, 
Gaia House, Devon. De opdracht die hij 
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kreeg was toen om alleen maar te luisteren. 
In het begin was dat moeilijk en moeizaam, 
omdat we zo gehinderd kunnen zijn door 
onze innerlijke dialoog, verweven met een 
emotionele lading. Gaandeweg ging het beter 
en beter om te luisteren naar alles wat er 
maar te beluisteren viel – de plek was ver 
weg in de natuur ergens en in het voorjaar. 
Van s ’morgens vroeg tot het laatste licht 
zongen alle vogels in wonderbaarlijke har-
monie bijvoorbeeld. Een harmonie waarvan 
de structuur mysterieus bleef, maar zijn 
waardering steeg naarmate hij zich steeds 
meer en meer kon overgeven aan de sym-
fonie van wind, licht en vogelgeluiden. Er 
was altijd dat ene vogeltje wat om drie uur 
precies een solovoorstelling gaf, zo zuiver 
en zo eenvoudig en daarom zo ontroerend. 
Het was zoals een openbaring misschien, een 
gefocust thuiskomen in een eeuwig hier en 
nu en voor zo lang het duurde… echter de 
kern van het leerproces toen, was vreugdevol 
luisteren naar een ongehinderde stroom van 
gebeurtenissen…

Het volgen van een spiritueel pad gaat om 
een verandering van focus en dat daarom en 
daardoor een gevoel van bevrijding ervaren 
kan worden. Het is een wat devote houding 
eigenlijk, waarin luisteren, afstemmen en 
concentratie je handvatten zijn. Je proberen 
over te geven, toe te laten en dan verdwijnt 
dat wat vervelend is, onaangenaam, treurig is, 
bozig is, om in een sfeer van vrede wellicht, 
vriendelijkheid, sereniteit, gelijkmoedigheid, 
helderheid er voor terug te vinden. En altijd, 
en weer op tijd, de hele tijd. Maar met een 
fundamenteel verschil en dat is dat ons 
bewegelijke zelf, bewogen raakt door zulke 
oprechte en eerlijke, zuivere trillingen dat 
we in de grond van ons lichaam hart en 
ziel, niet meer anders willen zoeken en ook 
proberen de wereld mee te laten trillen in 
deze afstemmingen zo goed als het lukken kan.

Hoe kun je dat blijven doen?

De Boeddha leer t ons dat alles aan 
verandering onderhevig is en dat we ons 
daardoor kwetsbaar kunnen voelen. En deze 
kwetsbaarheid is misschien wel de doorn 
in ons hart. Onze pijn en tegelijkertijd ons 
verlangen, onze onmacht en onze hoop en 
onze kracht. We kunnen ook spreken van een 
zekere onverzoenlijkheid tussen ogenschijnlijke 
tegendelen. Meditatie is een hulpmiddel om 
de Mind te trainen om in een bepaalde modus 
te rusten in een éénpuntige concentratie in 
plaats van de onrustigheid en bewegelijkheid 
van de geest die dan weer hier en dan weer 
daar heen schiet al naar gelang de input. Door 
ons zelf zo te trainen, maken we juist contact 
met de bron van bewustzijn zelf. Dus dat is 
zoals Krisnamurti aangeeft in zijn tekst, het 
niet meer op je zelf geconcentreerd zijn, en 
dat contact is niet leeg zoals Susuki een zen 
monnik aangeeft; het is een wonder, deze 
weg. Terwijl de volgelingen van Zarathustra 
al begrepen dat in de mens het zijn bewuste 
ziel is die, geplaatst tussen zijn hemelse in-
telligentie en zijn stoffelijke vorm, door het 
hogere wordt gevoed terwijl ze in en door 
het lagere functioneert. En deze stelligheid 
van de uitspraak in Deuteronomium: Er is 
geen ander.

En Oscar Wild nota bene die de moraal-
ridders van zijn tijd terechtwees met een 
christelijke waarheid dat je je eigen demonen 
kunt liefhebben, opdat haat verdwijnt. En in de 
eenvoud van de Islam die een voortdurende 
remedie aangeeft voor het je niet meer bezig 
houden met alleen je fouten. En zegt Murshid 
niet ook: “Spiritualiteit is het afstemmen van 
het hart; men kan het niet verkrijgen door 
studie, noch door vroomheid.”
Wat maakt zo het belangrijk om ons hart af 
te stemmen? 

De Inayatiyya Orde is een soefi pad van 
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spirituele bevrijding. Wat is dat deze bevrij-
ding? Je bevrijdt je zelf van de idee dat je 
een persoonlijkheid bent, je bevrijdt je zelf 
van sceptische twijfel bijvoorbeeld, en je 
bevrijdt je zelf van regels en rituelen. Er is 
bevrijding van kwade wil en haat; bevrijding 
van alleen het verlangen naar sensueel 
genot in welke vorm dan ook; 
bevrijding van begeerte en 
boosheid; bevrijd zijn van 
onrust. Tot misschien 
wel het hoogste, het 
kennen van een vre-
dige geest in en met 
alle omstandigheden. 
Dat is het harde me-
ditatiewerk. Daarnaast 
ligt het realisatieproces 
in het alledaagse: kunnen 
dealen met allerlei situaties 
en mensen. En juist dat te wil-
len doen op een vergevingsgezinde 
wijze – die kleine teleurstellingen, gekwetst 
geraakt zijn, overvallen voelen, de leugentjes, 
de rekbaarheid van integriteit, de kleine on-
verschilligheden – om altijd weer elastisch 
terug te veren naar een open houding. 
Dat is de horizontale lijn die onze ziel in 
verbinding brengt en houdt met de wereld; 
dat is de alledaagse werkelijkheid van onze 
zielsverhuizing.

Omdat die verbinding in ons DNA zit, 
kunnen we ons onderdompelen in een oce-
aan van mogelijkheden, want we zijn er voor 
toegerust. Alle meditatietechnieken zijn een 
soort van besturingssysteem om ons wakker 
te maken en vervolgens om ons wakker te 
houden, ons potentieel uit te breiden. Het 
is een fundamentele keuze maken, wat geen 
keuze meer is. Het is ja of nee zeggen, dat 
wel en het hart speelt er een cruciale rol 
in. Ja voor verlichting en anders nee en dan 
ga je kopje onder. Gelukkig dat het ook zo 

werkt dat het gevoel dat je wel eens kopje 
onder kunt gaan, dat onze levenskracht 
gaat protesteren, hetzij door om je heen te 
meppen, hetzij dat je besluit er iets aan te 
willen gaan doen. Een besluit is om op een 
kussentje te gaan zitten en alles, maar dan ook 

werkelijk alles onder een vergrootglas 
te zien liggen mettertijd en dat 

je je er niet meer persoonlijk 
mee bemoeit. Dit laatste 

lijkt mij het minst schadelijk 
en impliceert werkelijke 
vrede op termijn. En vang 
je je reis aan om werkelijk 
volledig mens te worden, 
waarin er vaker wel dan 
niet contact is met een 

liefde, een harmonie en 
een schoonheid. Kortom 

deze reis van bevrijding eindigt 
in het je vereenzelvigen met het 

Godsbewustzijn, puur bewustzijn, de 
bron van leven. Dat is de verticale lijn van 
inspiratie tot incarnatie.

Voor mij vallen soms de puzzelstukjes 
op hun plek, omdat er in deze meditatieve 
momenten geen onrust meer is en er geen 
vragen zijn. En dan is het soms klip en klaar 
dat wij zelf de transformatie zijn die we ons 
wensen te zijn in onze eigen wereld en dat 
kan omdat er een openheid in ons ontwik-
keld wordt, een kwaliteit die ons op tijd ons 
er aan doet herinneren dat we meer zijn 
dan alleen onszelf en dus ook in staat zijn 
ons zelf te ervaren als een transformatieve 
kracht in de wereld hier en nu. Dat, wanneer 
de ziel hier op aarde ontwaakt in ons zelf, 
je een verklaring van de idee van je leven 
uiteindelijke hebt gevonden.

Tot slot wil ik een gedicht van Rumi voorle-
zen, dat zo kernachtig mijn verhaal op een 
andere manier samenvat:
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VERHAAL WATER
Een verhaal is als het water
dat je warm maakt om een bad te nemen.

Het brengt berichten over tussen het vuur
en jouw huid. Het laat hen elkaar ontmoeten,
en het reinigt jou.

Maar heel weinigen kunnen neerzitten
in het midden van het vuur zelf
zoals een salamander of zoals Abraham.
Wij hebben bemiddelingen nodig.

Een gevoel van volheid komt,
maar meestal is er wat brood nodig
om dat te brengen.

Schoonheid omringt ons,
maar meestal moeten we wandelen
in een tuin om dat te beseffen.

Het lichaam zelf is een soort van scherm
om af te dekken en gedeeltelijk te onthullen
het licht dat laait
aan de binnenkant van jouw aanwezigheid.

Water, verhalen, het lichaam,
al de dingen die wij doen, zijn bemiddelingen
die verhullen en tonen dat wat verborgen is.

Bestudeer ze,
en geniet van het gewassen worden
door een geheim dat we soms kennen,
en dan weer niet.
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Hoe komen we tot spirituele intimiteit? 
Als je geluk had kreeg je een positief godsbeeld mee, van je ouders, school of de wereld. 
Jammer genoeg is er voor velen van ons veel schoon te maken. Een afstandelijke God, of 
eentje die je constant in de gaten houdt, die je veroordeelt. Eentje die anti-leven is: alleen 
God is goed en sinds de zondeval is het nooit meer echt goed gekomen.
Atum vergeleek het contact wat sommigen met die afstandelijke God hebben, met op de 
thee gaan bij de koningin van Engeland. Dat is veel minder intiem dan andere ontmoetingen, 
rol ontmoet rol, na die thee heb jij geen idee wie de koningin is en zij heeft jou ook niet 
echt ontmoet. Je kleedt je netjes aan, let op je woorden, je bent op goed gedrag, netjes. Zo 
gaan ook veel mensen naar de kerk. Ik schreef er ooit een gedicht over, een hartenkreet. 
Waarin ik me afvroeg hoeveel eerlijkheid en echt contact God aan kan.

God, can I be real with You?
Do I dare to be totally honest?
God, when I am feeling like shit
Do You still love me?
Can I be real with You
without You turning your back?

God, kan ik echt mezelf zijn bij jou? Durf ik dat? Als ik me wanhopig voel, houd Je dan nog 
van mij? Of draai Je me de rug toe? Als ik me niet eerlijk behandeld voel door het leven, 
kan Je dat dan aan? Wat moeten we überhaupt met dit leven, wat we zo gezegd van Jou 
gekregen hebben... Ben je er, in het holst van de nacht, als ik m’n vrienden niet meer kan 
bellen... Ben je er, ECHT, of alleen maar als ik me goed gedraag?

I used to think so and ran as far as I could
to get away from that God. 
Now I know better, we really met...

Dat dacht ik altijd en ik rende de benen uit m’n lijf om ver van die God vandaan te komen. 
Nu weet ik wel beter, we hebben elkaar echt ontmoet. Met deze God kan ik wel wat.

Óf zoals een cliënte ooit zei: Ik kan niks met de God van m’n schoonvader, maar die God 
van jou is wel tof.
Het is cruciaal dat je je godsbeeld toetst, is het helpend, liefdevol, dienend? Of zit het je 
in de weg, heb je daardoor geen contact meer. Waarom zou je ook? Natuurlijk zijn er 
kerken waar God veel meer aanwezig is, soms hier, in een stadsklooster in Amsterdam 
West, gospel kerken in Amerika, de Mexicaanse beleving van de Maagd Maria als Our lady 
of Guadalupe. Daar is een levende verbinding. Ook in sommige synagoges, zoals Rabbi 

How do we create spiritual intimacy?   
Atum O’Kane - Impressie Amarja Kamp
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Zalman Shachter het uitdroeg. Zodat Joden en niet Joden een innige verbinding met het 
Goddelijke ontdekten of hervonden. 

In het Soefisme kwam het goddelijke eerder tot mij in de gedichten van Rumi en Hafiz, 
daar...ergens...gloorde er en ander godsbeeld. Hafiz schreef: I heard God laughing. Dat zinnetje 
raakte me, een God die er plezier in had, die lachte. Met zo’n God zou het veiliger kunnen 
zijn om een relatie op te bouwen. Dat is de weg, vindt een godsbeeld waar je iets mee kan!
De Vriend, de Vader, de Moeder, de Gids, de God die danst. Christus, Maria... en misschien 
Quan Yin, de Boeddha...Atum zegt wel: Waar ga je steun zoeken op je sterfbed? Wie IS er 
dan voor je? En waarom zolang wachten?  

Who was the God you knew, 
before you heard the word 
God, 
Hafiz

Hoe maak je dat contact dan? Als je 
het nooit geleerd hebt of zelfs heftig 
in de weerstand schiet. Er zijn vier 
belangrijke gespreksonderwerpen. 

Wat zijn de diepe vragen, 
zorgen van m’n hart. 
Concerns heet dat. Wat raakt 
me?
Wat zijn mijn diepe behoeftes?
Wat is/zijn mijn diepe 
wonden?
Waar wil ik het niet met God 
over hebben? 
Is geld afgesplitst? Sex? 
Negatieve gevoelens? In 
hoeverre bescherm je jezelf 
tegen een veroordelende God?

Door dit alles te delen, bouw je een 
relatie op met een God waar je wat mee 
kan. Dus ga op zoek naar een positief 
godsbeeld, en praat er mee. Ik heb het 
zelf jaren zonder geprobeerd en daarna 
jaren met God. Met God beviel me beter. 
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Vaak liggen eenheidservaringen dicht bij 
huis, zijn ze zo normaal dat we ze bijna niet 
opmerken. Het gevoel van kanaal zijn, in 
creativiteit, de tijd verliezen als je schildert. 
Dansend opgaan in de muziek. Alleen of 
samen, kicken, orgastisch...een piekervaring. 
Muziek spelen of horen, schoonheid ervaren. 
Samenvallen met een yoga oefening, iets 
heeeel lekkers eten of drinken. Sensualiteit 
of seksualiteit, een worden.

Ook in meditatie kunnen we eenheid 
uitnodigen. Door een favoriete Wazifa of 
meditatie. Eentje die ik vaak gebruik is:

• Op de inademing stel ik me voor dat mijn 
bewustzijn naar boven gaat, naar God of 
m’n hogere zelf
I am expanding into the Divine, 
• Op de uitademing nodig ik het Goddelijke 
uit om in mijn lichaam te komen en door me 
heen uit te stromen, de wereld in
The Divine is expanding IN me and 
THROUGH me.

Een variatie op deze oefening is vanuit je 
3e chakra, je maagstreek, je bewustzijn te 
verbreden totdat het het hele universum 
omvat, eventueel in kleine stappen, zo groot 
worden als de kamer waar je bent, de straat, 
de stad, het land, de wereld, het heelal …

Het wordt dan makkelijker om niet alles zo 
serieus te nemen. Humor helpt. Expansie ook.
Verder voelen we ons vaker een met een 
ander mens als we echt kunnen delen wat 
ons hart raakt, gedeelde menselijkheid. The 
good, the bad and the ugly. Het goede, het 
slechte en het lelijke. Ervaren dat je niet de 
enige gek bent met dit gebrek.

Fysieke ervaringen met eenheid. 

De eerste keer dat iemand me vertelde over 
m’n etherisch lichaam, het eerste auralaagje, 
zag ik een lichtend laagje om m’n lijf en 
voelde ik me voor het eerst compleet. Veel 
completer dan ooit. Alsof ik niet eindigde bij 
m’n velletje en dit het ontbrekende deel was.
Tolle heeft het, in zijn boek ‘De kracht van 
het nu’, over het innerlijke lichaam, onze 
energie IN ons lichaam, die nooit veroudert 
of ziek wordt. Hij raadt aan om steeds vaker 
je bewust te zijn van dat innerlijke lichaam 
in je dagelijks leven.

Soms verrast een ervaring met eenheid ons. 

Een paar ervaringen:
Ik zat net in mijn pas gearriveerde bad emmer, 
een plastic badkuipje voor volwassenen. Ja, 
zelfs mannen passen er in. Terwijl ik van het 
warme bad genoot kwam er een bekend 
gevoel naar boven. Dat van een kindje dat 
in bad gaat in een zinken emmer op het 
aanrecht, bij m’n tante in Geleen. Het om-
sloten worden door een vrij kleine warme 
ruimte gaf me een heel vertrouwd gevoel. 
Even terug naar de baarmoeder? Toen nog 
een met m’n moeder... Misschien is dat onze 
eerste ervaring met eenheid... 

Als we tenminste de eenheid met onze ziel 
voor de conceptie niet meetellen. Ik heb vaker 
mensen terug gebracht naar dat moment, 
als hulpbron, om te ervaren hoe het is om 
heel en onbeschadigd te zijn of te voelen 
waar je voor kwam in dit leven. Spelen met 
de tijd... Ooit liep ik in een oefening heel 
ver de toekomst in, en opeens voelde ik me 
compleet, vrij en ontzettend gelukkig. Er was 
iets bekends aan dit gevoel. OOOhhh, dit was 

Ervaringen rond Eenheid
Verzameld door Amarja Kamp
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het gevoel van voor m’n conceptie...ooohhh 
dan ben ik nu dus blijkbaar zonder lichaam. 

Een laatste ervaring met eenheid en een 
bad, had ik ooit in meditatie. Ik was naar 
God gegaan, op bezoek zo gezegd, ik kom 
daar vaker en wat ik daar ervaar is telkens 
verrassend. Ik lag in een bad, klein zwemba-
dformaat, en dat was gevuld met licht. Het 
mooie van die ervaring was, dat ik geen 
onderscheid voelde tussen mijn lichaam en 
het lichtende, Goddelijke water. 
Ik zag alleen een stippellijn 
-.-.-. als afscheiding...
binnen en buiten 
was er compleet 
het zelfde licht...

M i jn l ief 
voelt soms 
een stroom 
liefde voor 
de bomen 
waar hij 
langs fietst, 
ik noem 
da t  een 
eenheidser-
varing, omdat 
hij ook voelt dat 
de bomen liefde 
terug sturen. Mijn lief 
heeft wel talent voor dit 
soort dingen. Overstromende 
hartenergie, samenvallen of je bewustzijn 
uitbreiden zodat het een hele verkeerssitu-
atie omvat, waar je het kleine jongetje bent 
wat gevaarlijke dingen doet EN de auto’s en 
het plein, de andere mensen...Zodat je waar 
nodig in kan grijpen...

Het HOEFT allemaal niet zo bijzonder en 
eenmalig. Als je bidt, een affirmatie zegt en 
een wordt met een goddelijke kwaliteit, nodig 

je de Eenheid ook uit in je leven. Zelfs alleen 
het uitspreken van het zinnetje: Ik ben een 
met...vul zelf maar in... maakt dat je meer 
open staat voor een soort basisgevoel van 
eenheid.. Ook het zinnetje X is VOOR mij. 
Voor X kun je een hoop invullen, Het leven 
is voor mij (niet tegen!!!) Of een persoon, 
liefst eentje waar je net mot mee hebt. Dit 
heb ik echt uitgeprobeerd. Ik zei het zinnetje 
X is voor mij, op een weekend van ruzie met 
iemand. Maanden later, bood ze me aan, in 

een volle groepsruimte, om tegen 
haar benen aan te zitten, te 

LEUNEN. M´N mond 
zakte open van ver-

bazing. Jeetje, HET 
WERKT!!! 

Een andere 
e r v a r i n g 
hielp me om 
me closer 
te voelen 
met m´n 
vrienden. Ik 
voelde me 

eenzaam, niet 
verbonden. Ik 

was in Frankrijk, 
de rest niet. Om 

meer eenheid te 
ervaren heb ik me 

toen voorgesteld dat m´n 
vrienden in een ruime kring om 

me heen stonden, en ze allemaal een stap 
naar voren laten doen, zodat de cirkel kleiner 
werd. DAT HIELP. 

Als laatste, synchroniciteit als herinnering aan 
de eenheid van het leven. Als iets gebeurd wat 
wel heel toevallig is. Een cadeautje, plotselinge 
ontmoeting, onverwachte schoonheid... Ik 
zie synchroniciteit vaak als feedback van het 
leven. Lopen we nog gelijk op?
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Beker van Saki
Hazrat Inayat Khan - Vertaling: Nafas Wagtmans

Liefde bracht de mens van de wereld van eenheid naar die van 
verscheidenheid, en dezelfde kracht kan hem weer terug brengen 
naar de wereld van eenheid vanuit de wereld van verscheidenheid.

Soefies bewandelen de weg van liefde en devotie om hun hoogste doel te bereiken, om-
dat het de liefde is die de mens heeft geleid van de wereld van eenheid naar de wereld 
van verscheidenheid, en dezelfde kracht kan hem weer terugbrengen naar de wereld van 
eenheid vanuit de wereld van verscheidenheid. 

Liefde bracht de mens van de wereld van eenheid naar 
die van
verscheidenheid, en dezelfde kracht kan hem weer 
terug brengen naar de
wereld van eenheid vanuit de wereld van 
verscheidenheid.
Beker van Saki, 9 februari

L iefde is de gesteldheid van de mind waarin het 
bewustzijn van de minnaar verzinkt in het object 
van zijn liefde; het brengt in de minnaar al die 

eigenschappen voort van het mens-zijn, zoals overgave, 
verzaking, bescheidenheid, vriendelijkheid, tevredenheid, 
geduld, deugd, kalmte, zachtheid, liefdadigheid, trouw, 

moed, waardoor de aanbidder wordt geharmoniseerd met het Absolute. Als een van de 
geliefde van God wordt een pad geopend voor zijn hemelse reis: zijn eindbestemming is 
eenheid met God en heel zijn individualiteit wordt opgelost in de oceaan van eeuwige 
gelukzaligheid waar zelfs het concept van God en mens verdwijnt.
De Soefi zegt, wanneer hij kijkt naar de aard en het karakter van het leven, dat het niet 
belangrijk is om onderscheid te maken tussen twee tegenovergestelde dingen. Wat het 
allerbelangrijkst is om de Ene te herkennen die achter dit alles verborgen is. Nadat de Soefi 
het leven heeft gerealiseerd, stijgt hij als vanzelf op de ladder die hem naar eenheid leidt, 
naar het idee van eenheid dat komt door de synthese van het leven, door de Ene in alle 
dingen en alle wezens te zien … in welke eeuw de wijzen ook geboren zijn, ze hebben 
altijd hetzelfde geloofd: dat achter alles eenheid zit, en in het begrijpen van de eenheid zit 
wijsheid. Iemand die ontwaakt voor de geest van eenheid, een persoon die de eenheid 
achter alles ziet, van diegene wordt het gezichtspunt anders en daarom verandert zijn 
houding. Hij zegt niet langer tegen zijn vriend: “Ik hou van je omdat je mijn vriend bent” 
maar hij zegt: “Ik hou van je omdat jij mijn zelf bent.” 
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Achter ons allen staat één Geest en één leven; 
hoe kunnen we gelukkig zijn
als onze naaste ook niet gelukkig is?
Beker van Saki, 15 december

E goïsme kan beginnen met de gedachte: zo lang mijn 
land profiteert, profiteer ik. En dan versmalt het 
zich tot ‘als mijn familie profiteert, als we rijk zijn en 

begerenswaardige dingen hebben, is dat voldoende voor het 
moment.’ En dan wordt het weer enger : ‘voor mijn vader of 
moeder of vrouw of kinderen’ totdat het eindigt in: ‘het inte-
resseert me niks zolang ik maar zelf gelukkig ben.’ De mens is 
nu koud, onwetend en blind geworden voor de wet dat het leven afhangt van het geluk 
van degenen waarmee men samenleeft. Het gehele leven is één leven. In alle verschillende 
namen en vormen huist één leven. De juiste gedachte luidt: “Wanneer mijn vrouw niet 
gelukkig is, wanneer mijn kinderen niet gelukkig zijn, mijn buren, mijn dienaren niet gelukkig 
zijn, hoe kan ik dan ooit gelukkig zijn?”
De Profeten en Meesters hebben de mensheid gewaarschuwd voor de bedwelming van 
eigenbelang en egoïsme. De wereld, de natie, de familie kan gezien worden als een enkel 
lichaam en wanneer een deel van het lichaam pijn heeft, voelt de persoon zich niet goed 
hoewel de andere delen van zijn lichaam geen pijn hebben. Daarom kun je nooit gelukkig 
zijn tenzij je ziet dat je naasten en buren ook gelukkig zijn. Maar weinig mensen denken 
op die manier ; slechts weinigen zien het vanuit het juiste gezichtspunt … Want een mens 
heeft een volmaakt ideaal nodig waartoe hij zijn activiteiten kan richten. Wanneer het ideaal 
niet volmaakt is, dan is de vooruitgang ook niet volmaakt. Het werk van de spirituele mens 
bestaat eruit het onware zelf te vergeten en om het ware zelf, dat God is, te realiseren, en 
dit ware zelf niet alleen in zichzelf maar ook in zijn naaste.

Eenheid in verwezenlijking is veel grootser 
dan eenheid in verscheidenheid.
Beker van Saki, 6 mei

W at de ziel in verwarring houdt, is het drievou-
dige aspect van de manifestatie, en zolang de 
ziel hierdoor in verwarring blijft, kan zij niet 

komen tot de kennis van de Ene. Deze drie aspecten zijn de 
ziener, zicht en het geziene; de kenner, kennis en het gekende. 
In feite zijn dit drie aspecten van het leven. Het eerste aspect 
is de persoon die ziet; het tweede aspect is het gezichtsver-
mogen, of de ogen met behulp waarvan de persoon ziet; en 



20

het derde aspect is hetgeen hij ziet. Daardoor kan men niet makkelijk het idee aanvaarden 
dat wat men ziet hetzelfde is als zichzelf, noch kan men maar een moment geloven dat het 
medium waarmee men ziet ook zichzelf is, want deze drie aspecten lijken afzonderlijk te 
bestaan en is het moeilijk om naar elkaars gezicht te kijken als de eerste persoon, tweede 
persoon en derde persoon van Brahma.

Wanneer dit raadsel is opgelost door het besef dat de drie één zijn, dan is het Godsideaal 
vervuld. Want dan worden de drie sluiers die de Ene bedekken, opgelicht, dan blijven er 
geen drie over maar worden ze als Eén beschouwd, het Enige Wezen. Zoals Abdul Karim 
al Jili, een mysticus uit de vijftiende eeuw, zegt: “Als je in één God gelooft, heb je het bij het 
rechte eind; als je in twee Goden gelooft, is dat waar ; maar als je in drie Goden gelooft, 
is dat ook juist, want de aard van eenheid wordt verwezenlijkt door verscheidenheid.”

De gedachten van de mens kent grote kracht. En wanneer hij tot het besef komt dat alles 
van een en dezelfde oorsprong afkomstig is en dat alles zich naar een en dezelfde bestem-
ming toe ontwikkelt, begint hij te zien dat zowel oorsprong als bestemming God zijn. Dan 
is de wereld van verscheidenheid niet langer divers voor hem maar eenheid; zij zijn één.

De macht ligt in eenheid maar raakt verloren in verscheidenheid. Daarom bijvoorbeeld 
wanneer we iets met onze hand optillen, kunnen we het met kracht vasthouden omdat alle 
vijf onze vinger zich in één doel verenigd hebben: het object vast houden. Maar wanneer 
we het met een vinger willen optillen, laat deze vinger het vallen ofschoon deze vinger tot 
dezelfde hand behoort. In alle aspecten van het leven maakt eenheid macht. Alle religies 
laten zien dat eenheid macht maakt. Dit is het geheim van filosofie. Er zijn twee aspecten 
aan eenheid: ten eerste de eenheid in verscheidenheid; ten tweede eenheid die zichzelf 
verwezenlijkt. De eerste is aards, de tweede hemels. Men kan niet twee meesters dienen. 
Eenheid is de enige bron van geluk. Eenheid in verwezenlijking is veel grootser dan een-
heid in verscheidenheid. 

‘Waar twee harten zich verenigen, kunnen zij bergen verzetten.’ Wanneer twee mensen 
zich verenigen in liefde, des te meer hun intuïtie groeit, des te meer ze begrijpen wanneer 
de ander gelukkig is, of tevreden of ontevreden, ongeacht welke afstand zich tussen hen 
bevindt. Dit is niets anders dan de eenheid van de ene persoon met de andere. Het is 
helderziendheid. De moeder kent de omstandigheden van haar zoon aan het front. Ze kan 
hem zien in haar dromen. Harten die verenigd zijn in liefde dringen door tot de gesteldheid 
van de geliefde. Zij hoeven geen mystiek te bestuderen of zich 
te concentreren omdat ze een natuurlijke concentratie 
hebben. De moeder staat zich er niet op voor 
te mediteren; liefde leert haar meer 
over meditatie dan iemand 
die zich er op voorstaat 
het te bestuderen.
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Lightsong-Inayatiyya organiseert maandelijks 
op de zondagmiddag in Den Haag na een 
open soefi meditatie klas The Music of Life:  
Connecting Hearts.  Dit zijn benefiet concerten 
met als doel: het ontwaken van het bewustzijn 
dat we met elkaar verbonden zijn, voorbij de 
grenzen van ras, sociale klasse, cultuur, religie 
en het ego. Het is onze wens door muziek en 
artistieke expressie inspiratie, verbinding en 
empathie in de wereld te brengen.  

Het is een teken van innige vriendschap
als woorden ongehinderd uit het hart 
kunnen stromen.
De stroom blokkeert
als deze innige verbondenheid ontbreekt.
Hoe kan het hart nog langer bitter zijn
wanneer het de zoetelief heeft gezien?
Hoe kan de nachtegaal zich stilhouden
wanneer hij de roos aanschouwt?
Uit: Roemi van dag tot dag

Spiritueel activisme gaat uit van een visie 
op  sociale verandering  die authenticiteit 
en sociale en ecologische verbondenheid 
onderstreept.  We geven context aan gastvrij-
heid, waarbij iedereen tot zijn recht komt en 
maken gebruik van de talenten van mensen 
die anders op de achtergrond zouden blijven. 
Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan 
de cultuur van de stad. 

Oorzaak en gevolg
Hiermee draaien we in wezen oorzaak en 
gevolg om. Als je ervan uitgaat dat burgers 
hun leiders en kinderen hun ouders maken en 
dat een optreden of uitvoering wordt bepaald 
door het publiek, dan zie je dat je een rol 
te vervullen hebt en dat je niet anders kunt 
dan je inzetten. Dit gaat misschien niet altijd 
op, maar het is wel een goed uitgangspunt.

Spiritueel activisme
Sipko A. den Boer
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Talenten, vrijgevigheid en overvloed
Wil er een verandering in de samenleving 
optreden, dan vraagt dat om een manier van 
samenwerken die een verschuiving teweeg-
brengt; van een werkelijkheid beheerst door 
angst, schuld, regels, toezicht, eenzijdigheid 
van bestuur, systemen en leiderschap, naar 
een werkelijkheid waarin talenten, vrijgevig-
heid, overvloed, sociale samenhang, eigen 
verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en 
betrokkenheid een belangrijke rol spelen. 
Zo’n verschuiving vindt plaats als je met 
elkaar praat over datgene waarvoor je je 
verantwoordelijk voelt, en samen de moge-
lijkheden die er zijn verkent. Leiders hebben 
daarbij met name de volgende rol: Zorgen 
dat er verschuiving optreedt in de context 
van het samenkomen; het gesprek op gang 
brengen door het stellen van krachtige vragen; 
luisteren in plaats van sturen, stokpaardjes 
berijden of met pasklare antwoorden op de 
proppen komen.

Sipko den Boer, lavta speler, is een vertaler van 
de gedichten van Roemi, Hafiz en Shams-i-Tabriz.  
Hij is ook auteur van een 10-tal publicaties op 
het gebied van spiritualiteit en levenslang leren.

Noteer alvast in je agenda 
de volgende Music of Life 
evenement:13 oktober, 14:00 
– 18:00:  Dansvoorstelling 
en workshop met de wereld 
beroemde Syrische danser 
Ahmad Joudeh – i.v.m. beperkte 
plaatsen is vantevoren opgeven 
noodzakelijk!

Begin bij jezelf
Als je ergens verantwoordelijk voor voelt, zeg 
je eigenlijk dat je bereid bent je in te zetten 
voor het welzijn van het geheel, zonder daar 
iets voor terug te verwachten. Over het 
algemeen gaat men ervan uit dat je je als je 
de samenleving wilt veranderen, moet richten 
op de grote systemen, dat je betere leiders 
nodig hebt, dat je duidelijke doelstellingen 
moet hebben, dat er meer controle moet 
zijn, en dat een en ander vlug en op grote 
schaal moet gebeuren. Wat wij voor ogen 
hebben is dat individuele transformatie leidt 
tot een verandering in de gemeenschap. We 
hebben ontdekt dat er een transformatie 
optreedt als je kijkt naar de manier waarop 
we bij elkaar komen, naar de context waarin 
die bijeenkomsten plaats vinden, als je erop 
gericht bent de juiste vragen boven tafel te 
krijgen, als je kiest voor diepgang in plaats 
van snelheid en voor verbondenheid in 
plaats van omvang. Volgens mij kan je door 
probleemoplossing wel dingen verbeteren, 
maar daarmee pak je de oorzaak van de 
dingen niet aan.
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Een soefi hart
Sarada Sabine Hummel

Vorig jaar kwam ik in contact met Melisande Robert-Kramer. Zij had mijn naam gevonden 
in een oud telefoonboek. Ze was 89 jaar en op zoek naar contacten in de Soefi Beweging. 
Lang  geleden was ze ingewijd als mureed, en haar ouders waren soefi’s in de tijd van Inayat 
Khan. Haar vader was de bekende architect Piet Kramer die ook betrokken is geweest bij 
bouwplannen in Suresnes.  Naar aanleiding  van het boek van Theo van Hoorn*,  dat ik 
haar had  gegeven, kwamen allerlei herinneringen uit die tijd bij haar  boven. Zo vertelde  
ze me dat haar broertje als kind  door murshid was genezen.  Iets wat ik mij  weer herin-
nerde uit Pir Vilayats verhalen.
In haar scheppend bestaan was ze naaldkunstenares, en ze heeft prachtig werk gemaakt, 
geborduurde kleding  en wandkleden.
 
Eén van haar wandkleden had als onderwerp het soefi symbool,  het  gevleugelde  hart,  
maar met de vleugels naar boven gericht. “Zo”, vertelde ze mij,  “ontstond er een moskee 
in de tussenruimte”.  Ze wilde dat ik dat kwam bekijken en het was een verrassing voor 
haar dat de Soefi Òrde zo’n hart als symbool gebruikt.  Ze was blij met de “Sofia” die 
ik haar af en toe stuurde  en het was haar  verlangen dat  een afbeelding van haar soefi 
hart daarin  zou worden afgedrukt.  Ik  beloofde haar mij hiervoor in te zetten,  en dank  
Amarja  voor de medewerking.. 

Zelf zal Melisande het niet meer kunnen zien.  Ze is op 23 mei overleden.  Ik ben blij haar 
geest via dit werk met de soefi kring te verbinden.  Laat  het een eerbetoon zijn aan een 
heel speciale persoonlijkheid, Melisande, de strijdbare, die schitterend werk heeft achter-
gelaten. Ik wens haar van harte  vanaf hier een goede thuiskomst.

*Herinneringen aan Inayat Khan en het 
Westerse Soefisme
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“De ziel kent geboorte noch dood,
begin noch einde.

Zonde kan haar niet raken,
noch kan deugd haar in verrukking brengen.
Wijsheid kan haar niet doen opengaan,
noch kan onwetendheid haar verduisteren.
Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn.
Zij is het wezen zelf van de mens
en al het andere is haar bedekking,
zoals een lamp over het licht.

De ontplooiing van de ziel komt vanuit haar eigen 
kracht 

en wordt voleindigd wanneer 
zij de banden met de lagere gebieden doorbreekt.

Zij is vrij van nature en ziet uit naar vrijheid gedurende haar 
gevangenschap.
Al ’s werelds heilige wezens werden heilig door de ziel te bevrijden,
want de vrijheid van de ziel is het enige doel in het leven.

Het ultieme doel van evolutie is aandacht te trekken naar Dat Wat 
niet evolueert.
God is niet het doel. God is de verblijfplaats van de ziel, Gods ware 
Zelf, Gods ware Zijn.
Op het moment dat een mens de bezitter van het huis is geworden, 
raakt hij bekend met alles wat daarin is”.
(De Ziel, vanwaar, waarheen.- Hazrat Inayat Khan)

Er is geen begin noch een eind. Toch zouden we kunnen zeggen dat, als we inzicht beginnen 
te krijgen in de vluchtigheid en veranderlijkheid van het leven, er een verlangen naar het 
kennen van het bestendige ontstaat. Dit kunnen we een begin van iets noemen waarvan 
we het eind nog niet kennen, want we hebben dat in deze realiteit meestal (nog) niet 
ervaren. Wat we nog niet ervaren hebben, kunnen we niet kennen. De enige bestendig-
heid die we in deze wereld kennen én waarnemen, is die van verandering. Niet alleen 
de wereld om ons heen verandert, maar ook wijzelf veranderen. Ons lichaam verandert 
ieder moment, onze visies veranderen, onze verlangens veranderen. En we zijn, al dan 

De Pen van Nedah
Eenheid
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niet bewust, onderhevig aan gedachten, emoties en sensaties. En dat terwijl we bewust of 
onbewust steeds op zoek zijn naar blijvende vrede en geluk. 
Wij vormen ons een beeld van dat geluk, maar een beeld is het ware geluk niet. Wij vormen 
gedachten over wat wij denken dat iets is of niet is, wat God is of niet is, wat of wie wij 
zelf zijn of niet zijn. En maar al te vaak zijn onze overtuigingen geënt op onze identificatie 
met de tienduizend dingen in een voor- of afkeur. En dit alles om te beschermen wie wij 
denken te zijn. Maar Hazrat Inayat Khan zegt, dat de Soefi weet dat vooruitgang in elke 
richting in dit leven afhangt van het Ideaal. Zo hoog als het Ideaal is, zo hoog rijzen wij. 
En dat we uiteindelijk zullen inzien dat dit Ideaal uit onszelf is opgebouwd; dat wij zelf 
de schepper zijn van ons hoge Ideaal voor ons eigen streven en bereiken. Maar dat het 
Ideaal een beperking van het perfecte, Enige Wezen is, omdat het een ‘jij’ en ‘ik’ bevat. Dan 
wordt het breken van het Ideaal het laatste en uiteindelijke streven. Als wij kunnen zeggen: 
“ Hama man Am”, alles ben ik. 

Het nu volgende artikel gaat over een persoonlijke bereiking van een realisatie die zich 
voordoet en toespitst in een bepaalde periode in het leven van Nedah. Een moment van 
inzicht dat als een explosie heel haar verleden en toekomst vat in een eeuwig NU. Maar 
dat ook de relatie met anderen en het andere zich daarin wijzigt. Het wijzigt van een 
relatie naar verbinding. Een relatie, in welke vorm dan ook, kenmerkt zich meestal door 
al dan niet stilzwijgende afspraken tussen bijvoorbeeld man en vrouw, tussen ouders en 
kinderen, werkgever en werknemer, terwijl verbinding van dat alles is bevrijd, zonder ons 
zelf te verliezen in een ongebreideld toe-eigenen van (materiële) vrijheden. Er staat niets 
meer tussen in. Bij een wezenlijke verbinding kijken we dwars door alle identificatie en 
uiterlijkheden heen. 
De naam Nedah wordt o.a. in Perzië gebruikt, en betekent: ‘Geschenk van God’. Nedah 
neemt de betekenis van haar naam heel letterlijk op en gaat op zoek naar Dat Wat haar 
het leven in deze realiteit met deze persoonlijkheid gaf. Het is het begin van een inner-
lijke reis, waarbij het verlangen naar de Geliefde steeds in hevigheid toeneemt. Vele jaren 
woont zij in het Alborz gebergte ten Noorden van Teheran, waar haar spiritualiteit zich 
verdiept. Haar leidraad is haar innerlijke gids en Ideaal Hazrat Inayat Khan die haar door 
menig moeilijk moment heen helpt. Hoewel geboren in Nederland, identificeert zij zich 
met het Iraanse volk, hun religie, hun cultuur en bewustzijn. Juist de uiterlijke beperkingen 
die zij als vrouw krijgt opgelegd, maken dat haar leven zich meer en meer verinnerlijkt.

Uiteindelijk keert zij na acht volle jaren, onverwacht, voorgoed naar Nederland terug. 
Door de onderdompeling in het Iraanse leven is het moeilijk haar draai te vinden. Ze 
vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een in het Westen geboren vrouw zoveel moeite 
heeft zich in haar eigen land te handhaven. Totdat zij zich realiseert dat het de volkomen 
identificatie met het leven in Iran is dat haar opbreekt. Daarop volgt het inzicht dat zij in 
haar diepste kern onveranderlijk is gebleven. Dat alles wat zij tijdens haar hele leven heeft 
meegemaakt, niets anders was dan ervaringen met daarin verholen boodschappen. Dat 
het rollenspelen waren vanuit de beperkte persoonlijkheid tegen het blanco scherm van 
het Ene. Haar hele verleden gaat terug in het Nu, zonder toekomstverwachting. Zij leefde 
op wat twee sporen leken te zijn, de ego-persoonlijkheid en de spirituele persoonlijkheid. 
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Wat ook gezien kan worden als één leven bewegend tussen twee polariteiten, het ‘ik’ en 
de ander (het andere). Naarmate zij verder op het pad komt, bewegen deze twee sporen 
zich naar elkaar toe. Aan de horizon is vervolgens geen spoor van iets of wat dan ook 
te bekennen. Uiteindelijk heeft deze identificatie met haar rol in de Iraanse cultuur haar 
niets afgenomen. Het heeft juist aan haar toegevoegd. Het heeft de randen van haar hart 
opgerekt en alles past er in. 

In de jaren die op haar terugkeer volgden, zocht zij opnieuw een innerlijk rustpunt in haar 
steeds veranderende uiterlijke en innerlijke wereld. Alle opgedane ervaringen zijn door-
leefd in vooral de periode na haar terugkomst. Het verblijf in Iran is als een retraite, die 
haar de polariteiten Oost en West heeft doen ervaren. Zowel innerlijk als uiterlijk, zowel 
klimatologisch als landschappelijk. Maar ook de verschillen in bewustzijn tussen volkeren. 
De 99 Schone namen van God worden aan de hand van al deze ervaringen doorvoeld. 
Pas nu kan zij zien hoe in al deze ervaringen boodschappen verborgen waren. Daar was 
de Eenheidservaring, die haar hele leven in één ademtocht verlichtte en een innerlijke 
verschuiving had teweeggebracht. De vraag hoe zij haar leven in deze realiteit volkomen 
in overeenstemming kan brengen in directe verbinding met de Boodschap van geestelijke 
vrijheid, heeft prioriteit. Hoe zij haar passie kan volgen in directe en bestendige verbinding 
met de Geliefde.
 

96 (Schone Namen).
Al Baqi. Het Ware, altijd blijvende. Het verlaten van beperkte 
persoonlijkheid. Het barsten van de vorm.

Het kleine huis van Nedah was gelegen tegen een van de hellingen van het Alborz-gebergte, 
met daar omheen een lemen muur en waarbinnen een boomgaard met abrikozen-, kersen-, 
walnoten-, peren- en appelbomen en een grote moestuin. Het water van de bron dat 
buiten de muren van haar boomgaard stroomde, werd door middel van irrigatiekanalen 
haar tuin binnengeleid en in waterbekkens verzameld voor bewatering. 

Het liep tegen zonsondergang. De krekels tjirpten en spoedig zouden de nachtegalen hun 
hymne vanuit de boomgaarden beneden haar, aanvangen.
Het werk was gedaan. Vermoeid liep ze, zoals altijd om deze tijd, naar haar houten zitbank 
onder de hogerop gelegen moerbeiboom en ging zitten. Van daaruit had ze zicht over de 
hele vallei, die had liggen stoven onder de warme zon. De bergen in de verte verkleurden 
van grauwgeel naar transparant blauw. Even nam ze het hele schouwspel in zich op en 
ontstak dan een klein vuur om haar potje thee op te maken. 
Deze dag zou niet eindigen als alle andere. Deze dag eindigde niet, al verschoof nog zoveel 
van links naar rechts en van boven naar beneden. Maar dat wist Nedah nog niet.

Met de invallende duisternis verschenen steeds meer sterren aan de hemel. Aan de overkant 
van de vallei ontstaken de vrouwen in hun sobere lemen woningen de petroleumlampen. 
Op deze hoogte en in deze duisternis leek de grens tussen hemel en aarde te vervagen. 
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De bergen losten op en rondom Nedah 
was niets dan wat een donkerblauw kleed 
bezaaid met lichtjes leek te zijn. Slechts 
de vage contouren van de bomen in de 
boomgaard ademden hun aanwezigheid. De 
nacht, met haar geluiden die samenvielen 
met het gezang van de nachtegalen en het 
tjirpen van de krekels, met het blaffen van 
haar waakhonden in de verte, en het water 
van de kleine waterval, omsloot haar. Ze 
hoorde haar eigen ademhaling. Los van al 
haar gedachten, volledig open, ervoer ze iets 
van een Aanwezigheid. Ervoer ze nabijheid 
van het Onbeschrijfelijke. Leek ze te zweven 
op het kleed van de diepste verlangens van 
haar hart. Zonder grond onder haar voeten 
werden haar gedachten, emoties en herin-
neringen naar de buitenste randen van haar 
bewustzijn gedrongen en loste tijd op in een 
moment van expansie. Een moment lang was 
ze vrij van alle indrukken van haar zintuigen, 
vrij van emoties en zorgen, vrij van gedachten 
en verlangens en onvervulde gevoelens. Was 
ze Aanwezigheid Zelf. Heel even.

Dit was het begin van een moeilijke tijd. Nedah was in verwarring geraakt door wat ze 
had ervaren. Want ze kon deze ervaring niet beschrijven, maar een beklemming had zich 
van haar meester gemaakt. “Wat is er gebeurd? Ik besta uit los zand, dat ieder moment 
kan verstuiven bij het geringste zuchtje wind”. Niets leek nog van waarde te zijn. Er was 
niets wat haar aantrok of haar aandacht trok. Verwoede pogingen terug te vinden van wat 
zij dacht verloren te hebben, mochten niet baten. Het ritme van de normale dagelijkse 
bezigheden lag aan stukken. Alles leek nutteloos, doelloos en niets leek haar nog vast te 
houden. Ze was als verlamd, want al was alles nog net als daarvoor, haar huis, de meubeltjes, 
de boomgaard, het had aan aantrekkingskracht ingeboet. Ze had de neiging te vluchten, 
weg te rennen, maar de kracht daartoe leek te ontbreken. En zo bleef ze waar ze was. Dat 
er zegen rustte op deze toestand wist Nedah nog niet.

De aarde draaide de volle maan van achter de heilige berg vandaan tot zij stil leek te staan. 
Ademloos volgde Nedah dit schouwspel tot zij aan de oppervlakte van de maan een barst 
meende te zien. Schrik sloeg haar om het hart. Hoe kon dit? Is dan niets meer hetzelfde? 

Nee, niets was nog hetzelfde en toch was er niets veranderd. Wat was veranderd, was dat 
haar een opening was gegund vanuit de wereld van veelheid naar een wereld van Eenheid, 
al was zij zich daarvan nog niet bewust.
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Van over de bergen kwamen regenwolken 
aangedreven en de maan ging er achter schuil. 
De eerste waterdruppels op de droge aarde 
maakten de droge grond geurig en donker. 
De regen op haar gezicht en het geluid van 
de vallende druppels kalmeerden haar. Ze 
glimlachte de regen tegemoet en genoot 
van dit gezelschap alsof ze een oude vrien-
din na lange tijd weer ontmoette. Toen de 
maan voor even achter de wolken vandaan 
kwam, zag ze de donkere contouren van de 
kale takken van een dode walnotenboom 
scherp afsteken tegen de volle maan. Niets 
was wat het leek te zijn. Er was geen barst 
in de maan, maar wel een barst in haar 
gewoonlijke kijk op dingen gekomen.

Nedah had eens, ter ere van haar verjaar-
dag, van haar grootvader een prachtige 
pen gekregen. Jarenlang had ze deze pen 
zorgvuldig bewaard, maar nu had ze de 
pen uit het doosje gehaald. En het werd 
ochtend na deze slapeloze nacht. De bergen 

dampten in de ochtendzon. Even werd ze aangeraakt door de herinneringen van haar 
jeugd, maar dan schrijft ze:

‘Er is niets gebeurd.
De oppervlakte van de maan barstte.
Hemelbanen verdwenen,
zonnen verschenen. 
In een oogopslag.
In een adempauze.

Het spiegelpaleis aan diggelen
herstelt zichzelf achter mij.
Toevlucht of waarheid?
Terwijl mijn oog stil is
wervelt alles om mij heen.
Ook wie ik denk dat ik ben.
Ook wie ik denk dat de ander, het andere is.
Er is niets, en alles gebeurt’.
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67.(Schone Namen).
Al Ahad. De poort naar het Hart van het Enige Wezen: Het unieke hart 
in het Hart van het Zelf.

In de late herfst waren de dagen nog warm. De zon verdween echter steeds vroeger 
achter de bergen. En dat betekende dat Nedah haar petroleumlampen halverwege de 
middag met olie moest vullen. Ze inspecteerde haar voorraden voor de komende winter. 
De oogst van haar eigen grond was dit jaar goed geweest. Wekenlang was ze bezig geweest 
de walnoten die op het platte dak te drogen hadden gelegen, te pellen en groenten in 
te maken voor eigen gebruik. Het onderkomen van de geiten en de schapen, de kippen 
en de twee paarden *Svara en *Taran was ontsmet en in gereedheid gebracht voor de 
zware periode die zou komen. De sneeuw lag soms anderhalve meter hoog en het pad 
naar het dorp beneden zou, zelfs te paard, onbegaanbaar zijn. Het voer en hooi voor de 
dieren was met een kleine vrachtwagen al naar boven gebracht, maar nu moest ze nog 
voldoende rijst en meel inslaan. 
Het leven hoog in de bergen had zijn bekoring, maar kende ook uitdagingen. Niet dat er 
gebrek aan voedsel en warmte was, maar de onbereikbaarheid door de sneeuw en de 
stormen die er woedden, maakten menselijk contact gedurende langere perioden vaak 
onmogelijk.

Dit jaar kostte het Nedah meer moeite alles op tijd klaar te hebben. Na die bewuste nacht 
onder de moerbeiboom leefde ze meer in het moment. Beleefde ze vreugde aan dingen 
waar ze eerder nauwelijks aandacht aan schonk. De Boodschap van Hazrat Inayat Khan 
werd een ervaring. De richtingwijzers die Nedah eerder in begrippen en concepten had 
gevat, leken nu welhaast wezens van licht en vreugde en volheid. Ze leken de blauwdruk 
van haar eigen ziel. Zo schreef ze op een avond:

Doorheen het ritselen van de bladeren in de wind van verandering
hoorde ik je stem in het puntje van mijn hart.
Je Stem werd licht en ik stroomde je tegemoet.
Het eindeloze blauw, lucht in water, water in lucht
waarin bomen wuifden, en zon en ster en ruimte ons begroetten,
waarin vogels vlogen en alles zich ontvouwde.
Werd ik een oog waardoorheen jij keek, 
weg van de oppervlakte van tienduizend dingen
naar jouw Aanwezigheid in de diepte daarvan.
Zo kom ik steeds opnieuw weer Thuis.
Hier, waar ik ben
ben jij en adem jij mij uit… 
en in. Nu.
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66. (Schone Namen)
Al Wahid.
De verborgen schat, van waaruit alles steeds opnieuw verschijnt. 
Het Oog waardoorheen schouwend wordt waargenomen.
Het goddelijk hart in het unieke hart.

De winter zou dit jaar vroeg invallen. Eind oktober was de top van de hoge, heilige berg 
al met sneeuw bedekt. En een maand later waren de sneeuwwolken gekomen die uit-
sneeuwden boven de bergen en de vallei; en ook haar huis, boomgaard en tuin bedolven 
onder een dikke laag ontelbare sneeuwkristallen. Soms gierde een ijskoude wind om haar 
huis en joeg de sneeuw tot halverwege de ramen op de benedenverdieping. Maar als 
de wind dan was gaan liggen en de helderblauwe hemel straalde in het zonlicht, kwam 
Nedah naar buiten. Svara en Taran hinnikten op het geluid van haar voetstap, en liet ze 
hen uit de stal in de besneeuwde paddock. Vol vreugde, met wapperende manen en ge-
heven staart dansten ze door de sneeuw en speelden met elkaar. Ze rolden het stof van 
hun huid, en met wijd gespreide neusgaten snoven ze zon en de frisse winterlucht naar 
binnen. De honden die bij hen waakten, sprongen luid blaffend en opgewonden om hen 
heen. Het tafereel vulde Nedahs hart met vreugde en verwondering. Zij was de getuige, 
maar deelde hierin mee. Haar hart danste met alles om haar heen mee in een stralende 
eenheidsbeleving. Het leek of de Geliefde Zelf met een stille glimlach over de rand van 
een nieuwe schepping meekeek. 

Nedah had, daar onder die moerbeiboom, het 
gevoel gehad alles te hebben verloren. Al haar 
concepten, ideeën, en gedachten waren toen 
verdwenen, als sneeuw voor de zon. Niets had 
haar in staat gesteld zichzelf boven deze staat 
uit te trekken. Er was niets geweest waaraan 
ze zich had kunnen vastklampen, wat ze had 
kunnen grijpen om overeind te blijven. Maar 
hoe verpletterend deze ervaring ook was 
geweest, waarvan de naweeën haar nog lang 
achtervolgden, iets had zich in haar in beweging 
gezet. Iets wat haar voortstuwde de dingen waar 
te nemen zoals ze zijn, zónder het verhaal, ook 
al beroerde het haar ten diepste. Haar identi-
ficatie met wie ze dacht dat ze was, en wie de 
ander was, was verloren gegaan. Haar ideeën 
over hoe iets zou moeten zijn, losten langzaam 
maar zeker op. Iets van de verwondering die ze 
als kind had gekend, kwam in haar even terug. 
Vreugde en pijn werden gelijkelijk ontvangen. 
Ze stroomden door haar heen en maakten 
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haar levend. Ze ervoer ze! Ieder moment dat volgde op het volgende 
moment, was ze aanwezig. Langzaam maar zeker keerde ze terug 
in het Spiegel Paleis. Het Spiegel Paleis waarin het ene zich in het 
andere reflecteert. Maar ditmaal was ze zich bewust van wat zich 
reflecteerde en voordat een ongewenste reflectie haar bereikte, 
keerde ze haar spiegel om.

Wie of wat is het die spiegelt, en wat is het 
spiegelende?
Wie of wat is het die ervaart, en wat is de 
ervaring?
Wie of wat is het die kiest, en wat is de keuze?
En wie of wat is het die voortstuwt en wat is het 
voortstuwende?

Nedah wist dat Dat waar ze naar verlangde als vanZelf de vorm van haar verlangen zou 
aannemen. Maar alleen dan wanneer ze het verlangde Ideaal voor zich bleef zien. Rumi zegt: 
“Wees leeg van zorgen en bedenk van wie het denken komt! Waarom blijf je in de gevange-
nis, als de deur zo wijd open staat? Beweeg je buiten de wirwar van angstgedachten. Leef in 
stilte. Stroom verder en verder naar beneden in steeds wijder wordende cirkels van Zijn”.

Het werd lente. De rivier was door de smeltende sneeuw en zware regenbuien ver 
buiten haar oevers getreden. Nedah was gecentreerd aanwezig en zo nam ze het leven 
op deze vroege ochtend op het water en langs de oever intens waar. Meeuwen, ganzen, 
zwanenparen, eenden en waterkipjes dobberden op wat een zilveren bewegende spiegel 
in het zonlicht leek te zijn. Een ooievaar kwam van een verre reis terug naar de broedplaats 
van vorige jaren. Cirkelend vloog ze boven Nedahs hoofd tot ze vond wat ze zocht, en 
haar maatje haar, met zijn snavel klepperend, begroette. De blijdschap over de reis en de 
thuiskomst deelde zij met hen. Daar aan die prachtige rivier de IJssel 
kwam ze te weten waar ze was en waar ze altijd was geweest 
en waar ze altijd zou zijn. Thuis. Overal. Altijd. Maar dat deze 
ervaring niet het einde van haar reis naar Waarheid was, kon 
ze slechts vermoeden.
 

Hazrat Inayat Khan zegt:

“Zonder enige twijfel geloofde ik al vanaf het begin in het bestaan 
van de ziel, 
en daarna voelde ik een verlangen het geheim van haar aard te 
kennen.
Ik zette door in mijn zoektocht en streven en kwam uiteindelijk tot 
de conclusie dat ikzelf de bedekking van mijn ziel was.
Ik realiseerde mij, dat dat wat in mij geloofde en dat dat wat in 
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mij volhield,
en dat dat wat vond, en dat dat wat uiteindelijk werd gevonden, 
niets anders was dan mijn eigen ziel.
Ik dankte de duisternis die me naar het licht bracht, en 
waardeerde de sluier die me gereed maakte voor het zicht waarin 
ik mijZelf zag gereflecteerd, het zicht dat werd samengesteld in de 
spiegel van mijn ziel.
Vanaf die tijd heb ik alle zielen als mijn ziel ervaren, en zo werd 
mijn ziel de ziel van allen.
En hoe groot was mijn verrukking, toen ik mij realiseerde dat 
alleen Ik ben, als er al iemand zou zijn; 
dat ik ben wat en wie er ook bestaat.
En dat ik zal zijn wie of wat er ook zal zijn in de 
toekomst.
Er kwam geen einde aan mijn geluk en vreugde.
Waarlijk, ik ben het zaad en ik ben de wortel en 
ik ben het fruit van deze boom van leven.”
(Vol.V-Spiritual liberty: part III, the 
phenomenon of the soul; conclusion)

Ya Hazrati Inayat.

*Svara: geluid; stem; muzieknoot; lucht die door de neusvleugels 
wordt ingeademd.
*Taran: bevrijding; behoedend; het bereiken van de overkant, voertuig 
over water
*Hama man am: uit Vol. 5 - Pearls of the ocean unseen
 
Illustraties: De foto’s van Hazrat Inayat Khan zijn met toestemming gebruikt.
Voor de foto van de ooievaar op het nest bij zonsopgang is de toestemming tot plaatsen 
van de maker de Heer H. Folkertsma te Boazum verkregen.
De overige illustraties en (bewerkte) foto’s zijn van de schrijfster van dit artikel.

Nawoord
Met dank aan Siddiq Geesing, mijn gids op het pad van spirituele vrijheid sinds 2010 en 
Din Ilahi Geesing voor haar innerlijk luisteren en warm welkom. Beiden hebben mij, ieder 
op geheel eigen wijze, niet aflatend gesteund in het zoeken en vinden. Mij gestimuleerd 
mijn passie te leven in de breedte, de diepte en de hoogte én aan de oppervlakte van Dat 
Wat wij Leven noemen. Hazrat Inayat Khan is hierin steeds Aanwezig geweest en zal dat 
altijd zijn, zelfs en misschien wel vooral in Dat Wat nog niet is gekend. 

Namo namaha Shree Guru Padukabhyam
Ameneh Khanji, maart 2018
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Vaak vraagt men zich af waarom, als God 
goed en mooi is, er zo veel kwaad en lelijkheid 
in de wereld is. Het antwoord luidt dat de 
Schepper de mensheid heeft begiftigd met 
vrijheid. We zijn vrij om voor de liefde te 
kiezen, en de deugden en inspiraties die de 
liefde doet ontsteken, of om te kiezen voor 
liefdeloosheid, en de donkere schaduw die 
liefdeloosheid voor zich uit werpt.

De profeten en profetes zijn levende sym-
bolen van liefde. Zij leefden sterfelijke levens 
en kenden alle beperkingen, beproevingen 
en verleidingen van het aardse leven. Wat de 
profeten uitzonderlijk maakt is niet de gave 
van bovennatuurlijke krachten maar hun 
vastberadenheid om God te dienen en te 
aanbidden met heel hun hart, heel hun ziel, 
en met alles wat in hun vermogen ligt. Door 
voor God te leven en een oproep te doen 
aan zielen om zich te herinneren, werden 
zij lichtbakens voor de wereld.
De religies van de wereld zijn het erfgoed 
van de profeten. Onder 
de buitenkant van tradities, 
kent elke religie in de 
diepte zijn openbaring: 
de roep van de Ene tot 
iedereen. Traditie speelt 
een noodzakelijke rol 
in het menselijke leven, 
maar al te vaak heeft een 
bekrompen en klagerige 
vooringenomenheid ten 
aanzien van traditie dat-
gene verduisterd wat het 
belangrijkste is, de heilige 
band tussen de ziel en 
haar Oorsprong.
Vandaag de dag hebben 

veel mensen als reactie op de restricties 
van het geërfde geloof, religie de rug 
toegekeerd. De laatste drie eeuwen heb-
ben een opzienbarend toenemend aantal 
ontdekkingen en uitvindingen gekend. Te 
midden van zoveel vooruitgang, lijkt het 
gevoel voor het heilige op het punt te staan  
 
verloren te gaan,. Als de aanwezigheid van 
het numineuze verdwijnt, wordt de wereld 
wat geestelijkheid betreft onherroepelijk een 
braakliggend terrein. 

Door middel van reizen, immigratie en 
communicatie zijn de naties van de wereld 
nog nooit zo met elkaar verbonden geweest. 
En toch blijft bij mannen en vrouwen de 
behoefte bestaan om een hogere spirituele 
verbintenis aan te gaan. Dit vooruitzicht zal 
gerealiseerd worden wanneer mensen van 
alle geloofsovertuigingen uiteindelijk er toe 
komen om de religie tot wie zij behoren 
te herkennen als een van de vele takken 

van één Geloof, en alle 
profeten te hoogachten 
als stemmen van één 
onuitputtelijke Waarheid. 
Het is van essentieel 
belang, dat het besef van 
een hogere eenheid het 
noodzakelijk maakt dat 
we hoog genoeg stijgen 
om verder te zien dan de 
grenzen van ons afzon-
derlijke zelf, en dat we de 
onderlinge verbondenheid 
van onze levens onder-
zoeken, en getuigen van 
de ultieme eenheid van 
het hele bestaan.

EEN HOGERE EENHEID
Pir Zia - Vertaling: Nafas Wagtmans
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In gesprek met  
André Wajid van Eenenaam

Amarja Kamp.

André Wajid van Eenennaam (20 
januari 1955) ontmoette Pir Vilayat 
Inayat Khan in 1973 in hotel Gouden 
Wieken in Den Haag, die daar nog 
vaak Nederlands sprak. In 1974 
liftte hij naar het Soefi Kamp, Camp 
des Aigles, vlak bij Chamonix, waar 
hij een persoonlijke ontmoeting 
had met Pir Vilayat in diens grot. 
Vele jaren later is hij in Chateau 
Qyeras ingewijd als mureed. Rond 
zijn 50-tigste kwam van binnenuit 
de behoefte tot verdere verdieping, 
met de start van regelmatige retraites onder leiding van zijn gids. Zijn Inspiratie daalt onder 
andere neer in de vorm van ‘composities in muziek en beeld’. (Zie YouTube URS HIK/PVIK).

Ik noem hem altijd André, misschien is dat gewoonte, Zeeuwse nuchterheid of omdat 
we ooit in een Atum weekend er achter kwamen dat we allebei op de zelfde middelbare 

Rectificatie: In de vorige Sofia is in een gedicht van Simone Wils een regel weggelaten. 
Onze excuses en hierbij het volledige gedicht:

Ik zoek naar de juwelen van de tijd.

Vertel me je verhalen van glorie,
van overwinning, van vreugde, van zegen.
En wil ook de mijne verstaan.

Het urenlang toeven op kerkhof en vaalt
maakt ons zwervers en doet haast vergeten :

De grond waar de parels gestrooid zijn
is hier enkel èèn voetstap vandaan.

Kom, we gaan. 
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school hebben gezeten in Middelburg. Dat schept een band. Al meer dan twintig jaar 
vinden we elkaar, een paar keer per jaar, in St. John, onze favoriete coffeeshop en delen 
we lief en leed. Wat ik zo leuk vind is dat we allebei op het Soefipad zijn, hij wat meer 
geïnspireerd door Pir Vilayat, wazifa, muziek en retraites, ik door Atum en m’n wat vrijere 
invulling, Hafiz en Rumi. Toch vinden we elkaar, telkens weer, in de humor over onze er-
varingen en de eerlijkheid. Allebei in de hulpverlening werkend, André in een organisatie 
in de jeugd hulpverlening, ik als geestelijk raadsvrouw en coach. Daarom vroeg ik André 
over het thema eenheid. Ik was benieuwd, hoe het Soefisme in zijn werk te vinden is, zijn 
dat twee verschillende werelden? Afgesplitst of niet? 
André of Wajid? Ik heb die naam net opgezocht, het betekent de Vinder. Het grappige is 
dat ik net tijdens het zoeken (leve Google) telkens vergat of het nou de Zoeker of de 
Vinder was. Dan zijn pen en papier een uitkomst. Wel maf dat ik het al drie of meer keer 
vergeet. Zie ik hem als een vinder of een zoeker? Hoe ziet hij zichzelf?

Terugkomend op mijn startvraag: verbind je je spirituele inspiratie, die voor jou heel levend 
is, met je werk? In hoeverre is dat een? Of juist heel gespleten? Hoe wordt het erdoor 
beïnvloed? Ik werd erg nieuwsgierig. Hoe doet ie dat nou? Of in zijn woorden: ‘’Doet íe 
het of doet ie het niet?” We lachen, hij heeft niet gelijk een antwoord. Samen zoeken we, 
gaat het alleen over z’n werk of over z’n hele leven, inclusief relatie, gezin...In welke mate 
en vooral op welke manier? Hoe blijf je als mens een beetje heel? De vraag komt wel heel 
dichtbij. Moet je afsplitsen? Doe je dat van nature makkelijker en kost het verbinden moeite?

De vraag, hoe integreer ik dingen, hoe verbind ik ze, is deel van zijn lange zoektocht. 
“Soms voelen binnen en buitenwereld erg gescheiden. Waar word ik gevoed, waar lekt de energie 
weg? Soms lijk ik mezelf wel erg kwijt te raken in dat werk en van nature ben ik al niet zo van 
het verbinden. Ik ben van nature meer van: Ik ga even op een rots zitten en high worden.” Hij 
vond in Pir Vilayat wel iemand die dat extatische ook kon leven, in muziek, in oefeningen, 
in contacten. Een derwisj zijn sprak hem wel aan. Toch is er ook een strenge kant die vind 
dat hij verder moet zijn etc. Wat me opviel is dat hij juist dat wat strenge voor jezelf zijn, 
beschreef als een oude hippie tendens.

Waar merk je dat aan? Die gespleten werelden? “Altijd naar buitengericht, ten dienste 
van anderen. En dan de eenzaamheid zoeken, op het toilet, een kleine pauze nemen... soms 
mensreddend. Binnenwereld en buitenwereld kunnen uit elkaar groeien.” De zoektocht blijft.

Er was bij hem een groot verschil tussen hoe hij zich voelt in zijn werk, heel zeker, vaker 
de rebel zijnd en hoe zijn spirituele reis aanvoelt. Die is kwetsbaarder, hij noemt het precair, 
zoekend. Gidsen en retraites zijn daarin belangrijk gebleken. De ene gids was veel meer 
coachend en daar was de invulling van de verschillende rollen een proces, bij de huidige 
gids was het niet zozeer de teaching die aantrekkelijk was, maar de natuurlijke afstemming 
tijdens een meditatie. De eenvoud daarvan. Bij deze gids gaat hij ook op retraite, één keer 
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per jaar een week je terugtrekken uit het dagelijkse leven. In een retraite kan veel naar 
boven komen wat je niet wilde voelen of erkennen. Juist ook DAAR liefdevol mee om-
gaan is de uitdaging. En dan zit je daar, te zitten... en ALLES komt langs... wat doe je dan? 
Saki hielp hem de laatste keer erg met het accepteren van ALLES wat er voorbij komt en 
manieren vinden om er niet in te verzuipen. Wat goed werkte was je een papieren bootje 
voorstellen en dat vullen met negatieve gedachten en weg laten drijven. Het zachter zijn 
voor zichzelf werkt zoveel beter.

It is not about finding the key
the key is
being gentle to myself
while I am
looking

Ik zie zijn verhaal steeds meer al een reis, een ontwikkeling. Van hippie die high wil worden, 
tot hulpverlener die zich afvraagt waarom hij zich zoveel steviger voelt in die rol, dan in 
de spirituele wereld. Die altijd verder wil zijn dan ie is en leert daarmee om te gaan. Die 
de kleine dingen waardeert en daar de schoonheid van ziet. Het HOEFT niet allemaal zo 
groots en meeslepend. Die compassie heeft ontwikkeld, en meer bewustzijn. Die mede-
reizigers op z’n weg heeft gevonden, in de soefiwereld en in de wereld van alledag met 
gelijk gestemde zielen. Gidsen en retraites... en muziek, de eeuwige reisgezel die de reis 
makelijker en mooier maakt 

This moment is alive. You can feel it, if you are quiet. 
Pir Elias Amidon. 
 

Wajid, the One Who finds
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Ik moet hierbij denken aan een andere 
uitspraak van mijn leermeester :
‘Condition for order is disorder’ (de voorwaarde 
voor ordening is chaos). Dat heeft gek genoeg 
voor mij ook te maken met eenheid of ver-
deeldheid. Denk maar eens aan de kast die 
je eindelijk eens besluit te gaan opruimen. 
Eerst moet alle troep eruit – chaos -, dan 
ga je selecteren wat er weg kan en zet je 
wat je wilt houden netjes weer in de kast – 
ordening. Het uitstelgedrag van mij om die 
kast nu eindelijk eens aan te pakken, is het 
opzien tegen de chaos die onvermijdelijk gaat 
ontstaan. De spullen liggen letterlijk verdeeld 
op de vloer. Om toch aan zo’n klus te begin-
nen helpt mij de gedachte: hoe fijn het zou 
zijn als de kast weer lekker overzichtelijk 
wordt en ik nu eindelijk direct de spullen 
kan pakken die ik echt nodig heb? Wat een 
ruimte! En wat geeft dat een heerlijk gevoel; 

Wat is eenheid?

Ik moet gelijk denken aan mijn leer-
meester die ooit zei: ‘if you want change, 
unify’, (als je verandering wil, verenig je). 
Een open deur – want kijk maar naar de 
geschiedenis van de mens: voorbeelden te 
over, maar toch. Een waarheid als een koe.
Eenheid heeft voor mij te maken met ver-
binding. Ons lichaam en alle organen zijn 
met elkaar verbonden en zitten omhuld 
met ons velletje. Dat houdt de boel goed bij 
elkaar, zodat we als mens tenminste kunnen 
functioneren. Best wel goed geregeld.
Ook mentaal of geestelijk kan ik eenheid 
in en met mezelf voelen. Dan zit ik so to 
say in the flow. Dan ervaar ik een bepaalde 
vervulling, waardoor het lijkt of alles goed 
met elkaar in verbinding staat, zowel geestelijk 
als lichamelijk.

Het tegenovergestelde van een-
heid is verdeeldheid. Eenheid voelt 
heel fijn, maar heeft verdeeldheid 
eigenlijk ook zijn nut?
Na een fikse verhelderende huilbui, 
die ik weleens kan hebben, voel 
ik me even flink binnenste buiten 
gekeerd. Daarna kost het tijd om 
de boel weer bij elkaar te pakken. 
Alsof ik allerlei deeltjes van mezelf 
bijeen moet rapen. Dan ben ik 
als het ware in stukjes uit elkaar 
gevallen en heb het nodig weer 
een modus te vinden dat ik weer 
‘aan en in elkaar zit’; terug naar de 
eenheid dus.

Eenheid
Annet van der Baan
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ik ben weer één met de materie. En daarbij 
ontdek ik ook nog eens dat ik spullen blijk 
te hebben waarvan ik niet meer wist dat 
ik die had.

Een fikse huilbui is net 
zoiets. De emotionele 
boel komt er even 
uitgespoeld. Ik ben 
ontregeld en daarna 
kan er weer een 
frisse start komen. 
Van mijn ziel die 
weer een stukje 
overbodige ballast 
kan achterlaten. En 
blijk ik meer in mijn 
mars te hebben dan ik 
aanvankelijk dacht.
Dus eenheid is voor mij 
onlosmakelijk verbonden met 
verdeeldheid. Die twee lijken bij elkaar 
te horen.

In de natuur zie ik dat ook. In onze moes-
tuin zie ik de circle of life (de cyclus van het 
leven). De zaadjes groeien uit tot plantjes. 
Aan de plantjes komen vruchten. De vruch-
ten sterven af – áls ik ze niet oogst – en de 
plant gaat dood. Lijkt het. Aan het einde van 
de herfst is de moestuin een bende. Overal 
dode gewassen die de bodem bedekken. Er 
lijkt geen eenheid meer te zijn. Toch is dat 
niet zo. Die rommel her en der heeft de 
welbekende functie voor nieuw leven. 

Mensen in groepen – in een familie of 
op het werk – hebben ook behoefte aan 
eenheid. Iedereen bloeit op bij het idee en 
het gevoel dat je samenwerkt en leeft. Dat 
brengt harmonie en plezier. Dan kan er 
worden gegroeid, gebouwd. Er is verbinding. 
Dat is soms niet het geval. Dan ontstaat er 
verdeeldheid tussen mensen. Vanwege een 

ruzie, jaloezie, een meningsverschil, andere visies. 
Zoveel mensen, zoveel ego’s en bagage uit het 
verleden. Probeer daar maar eens eenheid 

in te brengen. Dat vraagt om leiders 
die niet met macht sturen, maar 

met gezag. Met compassie. 
Dat zijn mensen die geen 

tekort aan eigenwaarde 
hebben, of behoefte 
aan bevestiging en 
over zelfvertrou-
wen beschikken. 
Zij zijn in staat om 
hun medemensen 
aan te sturen in de 

boodschap van het 
gezamenlijke doel, 

zonder eigenbelang. Als 
ik zulke leiders tegenkom 

– en die zitten overal als je 
goed kijkt - denk ik altijd: zuinig 

op zijn. Dit is zo waardevol.
En zijn voor mij inspirerende voorbeelden. 
Dat geeft me hoop. Dat geeft me inspiratie.
Er is al zoveel verdeeldheid in de wereld te 
zien, dus me blijven focussen op eenheid, 
inclusief verdeeldheid en deze laatste ook 
aangaan, helpt me om aan mezelf te blijven 
werken. Om zo mijn eigen leiderschap te 
ontwikkelen.

Grootste hulpbron hierin is voor mij het hart. 
Geleerd van Amarja. Ja, ja. Dat is de plek waar 
ik altijd naartoe kan gaan, wat er ook gebeurt 
in en om me heen. Van daaruit kan ik naar 
beneden en naar boven om de verdeeldheid 
in mezelf weer op te heffen. De verdeeldheid 
tussen denken en voelen. Willen en loslaten. 
De angst en het vertrouwen. Het hemelse 
en het aardse. 
En is er - als het goed is - weer een stukje 
bewustzijn geboren juist vanuit de verdeeldheid.
Dan komt alles weer bij elkaar op een zachte, 
liefdevolle manier. Terug naar eenheid. 
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 Breda 

Maandelijkse meditaties op zaterdagnamiddag 
15 uur o.l.v. Akbar Appels. Ze staan open voor 
iedereen. Mail me als je wenst deel te nemen: 
hugo.appels@fulladsl.be

 Diemen 

Iedere 2e maandag van de maand 19:30 uur 
Gesloten Gatha. Plaats: “ Satya mandir” Met: 
Ragini Pancras. Bel voor informatie: 020-4000411.

 LIGHTSONG-INAYATIYYA MAANDE- 
 LIJKSE EVENEMENTEN EN KLASSEN 

 Den Haag 
 
voor alle evenementen: lightsong@gmail.com; 
tel. 0655342134

Klassen v.d. esoterische school 
Open meditatie klassen met muziek, soefi 
oefeningen en stilte o.l.v. Murshida Saki Lee 
en Shankha de Muynck.
Zondag mIddag, 14:30 – 15:45 uur
Universal Sufi Center den Haag
Anna Paulownastraat 78, 2518 BJ Den Haag
• 16 september : thema Sacred Movement 

met Saki en Musawira Graciete Parizio
• 13 oktober : geen klas maar een uitgebreide 

dans programma met Syrische danser Ahmad 
Joudeh

• 11 november : open lezing met Shaikh al 
mashaikh Mahmood Khan

• 9 december : thema Advent en terugkeer 
naar het licht met Saki en Shankha

Deze klassen zijn open voor alle belangstel-
lenden en kunnen apart gevolgd worden van 
de rest van de middag (zie: De Muziek Van 
het Leven: Verbinden van Harten)

 Klassen van de Esoterische School 

 Amersfoort 

1 keer per maand – op de 4de donderdag van 
de maand – een open soefiklas, begeleiding 
door Marita Buhler. De opbouw van een avond 
is ons stil te maken door het luisteren naar 
muziek, korte meditaties, het voorlezen van 
teksten van Inayat Khan en korte uitwisselingen. 
Info: Marita Buhler, 033- 4942074, 
marita@buhler.nu, Calabrië 17 Leusden. 
Voor verdere info zie www.yahayo.nl

 Amsterdam 

elke donderdag 20.00 uur
Open klas 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.

 Antwerpen 

Geleide meditaties, healing en Nayazcirkel te 
Schilde bij Antwerpen (Akbar en Latifa Appels-
Vandevenne). Gathaklassen voor moerieds olv. 
Latifa en Ineke. Verder ook een maandelijkse 
soefikring in Ekeren. 
Elke eerste zondag van de maand is er een 
Universele Eredienst in Groot Bijgaarden.  
Alle info op http://inayatiorde.nl/centra/
centrum-schilde-vlaanderen/
Contact: hugo.appels@fulladsl.be of 
adle.anna.vfdc@gmail.com; tel: 003234480414.

Agenda Sofia 
juli – december 2018

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
 EN VLAANDEREN
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diep terugkeer naar binnen!o.l.v. Murshida 
Saki Lee

• 14-16 december : Winter Retraite met 
overnachting, Internationl Theosophical 
Society, Naarden -

• 2-14 februari 2019: Urs viering van Hazrat 
Inayat Khan in New Delhi vervolgd door 
individuele retraites o.l.v. Murshida Saki Lee 
in de woestijn van Rajasthan, India. Nog 
enkele plaatsen vrij!

Voor alle Lightsong-Inayatiyya evenementen 
met Murshida Saki Lee schrijf naar : lightsong@
gmail.com, attentie: Shakira of bel: 0655342134

 Genezingscirkel van de Genezings Orde 

 Amsterdam 

elke donderdag 20.00 uur
Voorafgaand een open klas van de Esoterische 
School. Met: Rahima van Hattem. 
Plaats: Van Eeghenstraat 2-III, Amsterdam. 
Bel als je van plan bent te komen of voor het 
doorgeven van namen: 020- 6794910.

 Antwerpen 

Voor informatie omtrent healing: contacteer 
Latifa Vandevenne: tel 0032-34480414 of 
umagajab@fulladsl.be

 Brussel 

Voor informatie omtrent meditatie, retraites, 
healing en de genezingscirkel, contacteer : Habib 
Van Huffel tel: 0032-474664954 of Salima de 
Vos, tel: 0032-23058839.

 Diemen 

Ieder laatste Zondag van de maand 18.30 uur

Lightsong Online
Een maandelijkse online klas met Saki, vervolgd 
iedere week met een korte contemplatie
Een nieuwe series vanaf einde september t/m 
einde december gaat weer beginnen! 
 
De Muziek van Het Leven: Het 
Verbinden van Harten
Iedere maand is er een bijzondere wereld 
muziek programma met top muzikanten en 
artiesten. Dit zijn benefiet evenementen om 
ondersteuning te geven aan vluchtelingen en 
nood situaties. Maar de programma’s zijn er 
ook op gericht om het bewustzijn van onze 
onderlinge verbondenheid voorbij de grenzen 
van ras, cultuur, natie, en godsdienst te laten 
ontwaken. Elk programma wordt gevolgd 
door een “potluck”maaltijd, waarbij iedereen 
is uitgenodigd om een vegetarisch gerecht 
mee toe brengen om te delen. 
16:00 aanvang met thee en koffIe
16:30 – 18:00 concert
18:30 – 20:00 vegetarIsche potluck dIner

• 16 september : Power Dance! met Brazili-
aanse Graciete Musawira Parizio 

• 14 oktober : 14:30 – 18:00 Speciale dans 
voorstelling en dans workshop met Syrische 
danser Ahmad Joudeh

• 11 November : benfiet concert voor het 
Hope Project (o.v.b.)

• 9 december : samenzang! Met de vrienden 
van Lightsong-Inayatiyya

 
Retraites o.l.v. Murshida Saki Lee
• 7 t/m12 september : Alchemie van Transfor-

matie: individuele retraites o.l.v. Murshida Saki 
Lee, Lioba Monasterium, Egmond Binnen, 
dicht bij zee en duinen - een zeer mooi 
omgeving. Er zijn enkele plaatsen nog vrij! 

• 30 september t/m 6 oktober : Retreat on 
Crete: The Art of Growing Older and Wiser. 
Deze kleine groep retraite is toegankelijk 
voor 50 plussers. Zeer mooi omgeving en 
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 Hengelo 

Iedere 4e Zondag van de maand m.u.v. julI en 
augustus en In december 3e Zondag van de 
maand. aanvang 11.00 uur.
Met: Hans Notermanns en Din Ilahi Geesing.
Plaats: Nieuwe Tijdscentrum ‘De Ruimte’, Ber-
floweg 80a, Hengelo Ov. Info: 074- 2778543.

 Kinshipactiviteiten & Knight of Purity 

 Den Haag 

Vorig jaar september is een groep gestart 
rond de 40 IJzeren, Koperen, Zilveren en 
Gouden regels van Murshid, (ongeveer) om 
de 40 dagen op vrijdagavond van 20:00-21:30

7 september; 19 oktober; 30 november
2019: 11 januarI; 22 februarI; 5 aprIl; 17 meI; 
28 junI

Voor meer informatie en opgave kan je contact 
opnemen met Nur Shahab.
nurshahab@gmail.com of 06-14829959

 Dansdagen van de Dansen 
 van Universele Vrede 

Zie ook: www.dansenvanuniverselevrede.nl

 Hilversum 

Zaterdag, 22 september,
 thema: Feest – 50 jaar Dans Jubileum 
Zaterdag, 3 november, 
thema: De Verborgen Schat
Met Noor en Akbar Helweg van 10.30 uur 
tot 17.00. Heilig Hartkerk, 
Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum

Met Ragini Pancras. 
Plaats: “Satya mandir” ML Kinglaan 214, Diemen. 
Bel als je voor het eerst komt: 020- 4000411. 
Men kan ook bellen om namen door te geven 
van diegene die genezing wensen. De personen 
moeten wel zelf hun toestemming hiervoor 
hebben geven!

 Hengelo 

Iedere 1e donderdag van de maand m.u.v. juli 
en augustus. Aanvang 20.00 uur.
Deelname in overleg. Met: Siddiq en Din Ilahi 
Geesing. Plaats: Soeficentrum Sofia, Rob de 
Vriesstraat 185, Hengelo. Info: 074- 2778543.

 Houten 

Afstemming en meditatie. Met Jamila Betten. 
Iedere tweede donderdag van de maand van 
10.30 – 12.00 uur. Bel voor data, deelname en/
of het doorgeven van namen: 06 46314367

 Zeist 

In principe elke 1ste en 3de maandag van 
de maand vanaf 10.30 uur bij Myra van Leer 
van 10.15 -11.45 uur. Info Jamila Betten 06 
46314367 

 Universele Erediensten 

 Amersfoort 

Vieringen elke derde zondag van de maand: 
data (onder voorbehoud) 2018; 16/09, 21/10, 
18/11,16/12 
Adres: Centrum Qi, Amsterdamseweg 43A , 
Amersfoort. Organisatie: Hayo Huizinga. Info 
www.yahayo.nl; 033-2586573/06-41343474
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Plaats: Ashrama, Theosofisch Centrum te 
Naarden. 
Adres: Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Bijdrage Bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld. Lunch: Zelf meenemen en iets extra’s 
voor sharing. Aanmelding: Noor Helweg, 
noorhelweg@gmail.com  
Programma
* Opening met Groet aan de Elementen
* Inleiding over Zira’at
* Meditatie, zang en dans
* Zira’at Ritueel met Loge 
* Delen van inzichten

 Overige Inayati/Soefi-activiteiten 
 in Nederland 

Zie ook: www.soefikalender.nl

Amsterdam
Iedere eerste maandag van de maand 19.45 uur
Open kooravond ‘Heart & Wings’. Voor 
belangstellenden. Plaats: Oudkatholieke 
kerk, Gemeentekamer, Pieter Baststraat 3, 
Amsterdam, Amsterdam. Info: Lataif Jan van 
Schaik 020- 6947008 of Rahima van Hattem 
020-6794910. www.heartandwings.nl 

Info en aanmelden: Noor en Akbar Helweg,
035-6249570 of noorhelweg@gmail.com
www.schoolvoordedansen.nl

 Hilversum 

Zaterdagmiddag 20 oktober-1 december.
Dansmiddag met Simone Wils.
Van 14.00 uur tot 17.30 uur. 
Heilig Hart Kerk, dr. Cuypersplein 5, 1222 NC 
Hilversum. Bezocht je eerder een van deze 
middagen, breng dan gerust kosteloos iemand 
mee die nog niet is geweest.
Info en aanmelden: Simone Wils, 035-5772303 
of simonewils@hetnet.nl.

 Handel 

Weekend o.l.v. Simone Wils
Van vrijdagavond 16 maart tot zondagmiddag 
18 maart. Info en aanmelden: Simone Wils, 
035-5772303 of simonewils@hetnet.nl.

 Schilde - Amsterdam – Amersfoort 

Maandelijkse Nayazcirkel. Voor meer inlichtin-
gen: contacteer Latifa Vandevenne: tel 0032-
34480414 of umagajab@fulladsl.be

 Speciale Inayati Orde Activiteiten 

 INTERNATIONAL SUFI ACTIVITIES/ 
  RETREATS INAYATI ORDER 
 INTERNATIONAL – EUROPE 

Zenith Institute Summercamp
23 juli – 18 augustus 2018: Music for the 
Soul, info: info@zenithinstitute.com; www.
zenithinstitute.com
Zira’atdag 
24 november, 2018, Zaterdag,10.30 – 16.30 
uur, koffIe/thee vanaf 10 uur



DANSEN VAN UNIVERSELE VREDE

Noor en Akbar Helweg 035 6249570
Saki Lee 070 3867800

KOOR HEART & WINGS

Contactpersonen
Annelies Geluk 06 3430 1008
Rahima van Hattem 06 1815 9868
www.heartandwings.nl

Nayazcirkel

ContaCtpersoon
Latifa Vandevenne 0032 3448 0414

Inayati Orde Nederland & Vlaanderen

inayatiorde.nl
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Voorzitter

Kees Nafas Wagtmans 0164 855066 kees.wagtmans@gmail.com

Secretaris & penningmeester

Shanaz van Roosmalen 030 2689298 roosmalenvanfrans@gmail.com

Mureedsvertegenwoordigster

Mieke Jamila Betten 030 2689298 miekebetten@planet.nl

Leidersvertegenwoordiger

Akbar Hugo Appels 0032 34480414 hugo.appels@fulladsl.be
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Saki Lee 070 3867800 lightsong@gmail.com
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Kees Nafas Wagtmans

HOPE PROJECT,
TAPES, BOEKEN,
VIDEO + DVD,
ETHISCHE RAAD

inayatiorde.nl

SPIRITUELE RAAD
Vertegenwoordiger van de 5 concentraties: Saki Lee

Esoterische School Kinship & Knighthood of Purity
Hoofd concentratie: Akbar Appels

INDIVIDUELE BEGELEIDING EN INWIJDING

Amsterdam Magdalith en Ezra Janssen 020 6465530
Rahima van Hattem 020 6794910 mvhattem@hotmail.com
Den Haag Saki Lee 070 3867800
Hilversum Noor en Akbar Helweg 035 6249570
Overijssel Siddiq Geesing 074 2778543
Diemen Ragini Pancras 020-4000411

RETRAITES

Saki Lee 070 3867800
Rahima van Hattem 020 6794910

Akbar Helweg 035 6249570
Akbar Appels 0032 3448 0414

Hoofd concentratie: Nafas Wagtmans

Genezings Orde
Hoofd concentratie: Rahima van Hattem

GENEZINGSCIRKELS

Ragini Pancras 020 4000411
Siddiq & Din Ilahi Geesing
Rahima van Hattem 020 6794910
Myra van Leer 030 6912297
Jamila Betten 030 2689298
Latifa Vandevenne 0032 3448 414

Universele Erediensten
Hoofd concentratie Siddiq Geesing

Siddiq en Din Ilahi Geesing 074 2778543
Saki Lee 070 3867800
Noor & Akbar Helweg 035 6249570
Magadlith en Ezra Janssen 020 6465530
Akbar en Latifa Appels-Vandevenne 0032 3448 0414

Zira'at
Hoofd concentratie: Noor Helweg



Out of the Oneness,
the perfection of love,
harmony and beauty,

the deeds of purity arise
like a circle of flowers.

These I offer to You,
O Thou Beloved,
who I come from

and to whom I belong.

Din Ilahi


