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Het thema van deze Sofia is: De verborgen 
hand van God. Hoe kwamen we op dit on-
derwerp? We spraken over synchroniciteit, 
een begrip van Carl Jung, het niet oorzakelijk 
verbonden zijn van twee gebeurtenissen. 
Iemand noemde het Gods manier om 
anoniem te blijven. Toeval? Of juist niet? 
Het is iets wat vragen oproept. Als er heel 
weinig synchroniciteit in een leven is, stemt 
dat soms tot nadenken. Ben ik goed bezig? 
Lig ik nog op koers?

Geleid worden door, ja door wat? Of Wie? 
Geleid worden door ons ego, de aannames 
in ons hoofd? Onze veronderstellingen. De 
dingen die we niet onderzoeken omdat we 
ze als waar aannemen. Het IS toch gewoon 
ZO? Ik merkte dat aannames soms heel 
zichtbaar worden in de wereld. Stel je voor, 
je zoekt een bepaald restaurant in Parijs, 
maar je hebt een verkeerd idee over de 
buurt waar het zou moeten zijn. Zelfs MAPS 
op je telefoon kan je niet van het tegendeel 
overtuigen. Een idee leidt dus tot een zoek-
richting, en beperkt die soms. Ik zocht in de 
verkeerde buurt en 
vond het niet. Pas 
toen iemand, niet 
gehinderd door 
mijn idee, mij liet 
zien WAAR het 
was, kon ik het 
vinden en van het 
restaurant genieten. 
Okay, het hielp dat 
we er samen heen 
liepen... Ik voelde veel 
dankbaarheid voor 
deze fantastische 
hulpbron.

 Feedback van het leven is ook heel be-
langrijk, in welke mate laat je je corrigeren 
door de werkelijkheid? Of zoals LOESJE het 
ooit zei:

Toen we het bord WELKOM OP DE 
NOORDPOOL zagen, 
beseften we dat we ergens een afslag 
hadden gemist.

Hoeveel afslagen missen we? Hoeveel feedback 
van ons lijf, de mensen om ons heen, ons hart?

Wordt ons leven bepaald door onze doelen? 
Scheppen we onze eigen werkelijkheid? Worden 
we geleid door ons denken, onze gevoelens, 
ons ego? Of is er nog iets groters? Iets als 
een wonder, een onverwachte ontmoeting 
die ons leven verandert. Hebben we dat zelf 
gedaan of... Atum noemt dat GRACE. Ik heb 
er zelf geen goed Nederlands woord voor, 
het komt het dichtst bij een geschenk. Die 
verborgen Hand?
Als ik ‘m voel, voel ik me geleid, gebeuren er 
fijne, belangrijke dingen. Ontmoetingen die 

soms later levenswij-
zigend bleken te zijn. 
Als er langer weinig 
synchroniciteit is, zie 
ik het als een signaal. 
Om beter te luiste-
ren, m’n aannames 
te bekijken, anders te 
gaan zoeken...minder 
met m’n hoofd, meer 
met m’n hart. Minder 
doelen, meer loslaten. 
Wat zwerven...effe niks 
hoeven..kijken waar ik 
uit kom.

Van de redactie
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GODDELIJKE IMPULS
Hazrat Inayat Khan

Uit: Sufi teaching - Vertaling: Nafas Wagtmans

De eerste vraag die opkomt wanneer men over het onderwerp betreffende de god-
delijke impuls nadenkt is, waar iedere impuls vandaan komt? Elke beweging, elke 

vibratie, elke beroering heeft een en dezelfde oorsprong. De Bijbel zinspeelt hierop waar 
er staat, ‘Het Woord was God’. Het Woord betekent trilling, en trilling betekent beweging.

Trilling was het eerste of oorspronkelijke aspect van Brahma, de Schepper. Iedere impuls, 
iedere handeling op elk gebied van haar bestaan kent haar begin in die ene oorsprong. In 
de Koran wordt er gezegd, ‘God is almachtig; alleen Gods macht bestaat.’ Alles wat gebeurt, 
gebeurt door Zijn macht.

Indien alle geschriften dit verklaren, waar verschijnt Satan dan ten tonele? Waar staat de 
macht van Satan voor? Naast de macht van God wordt een andere macht verondersteld, 
en soms lijkt de macht die wordt toegeschreven aan Satan machtiger dan de macht die 
aan God wordt toegeschreven; dit is voor velen een raadsel. De verklaring kan gevonden 
worden in het begrijpen van de metafysica en de wetten van de natuur. Er is één wet en 
dat is de natuurlijke wet; alles wat gebeurt en wat geleid wordt door de wet van de natuur 
is harmonieus. De tuinen die door de mens gemaakt worden mogen oppervlakkig gezien 
een verbetering lijken ten opzichte van het natuurlijke platteland, maar uiteindelijk, op de 
keper beschouwd, blijkt de tuin met zijn kunstmatige inrichting beperkt in schoonheid en 
harmonie. De inspiratie die men in bossen, op het platteland, kan krijgen is veel groter dan 
in de door mensen aangelegde tuin, omdat daar de mens de mogelijkheden tot inspiratie 
heeft beperkt, omdat het leven dat hij uitstraalt beperkt is. De mens ontwerpt een wet en 
bemerkt dat hij die niet kan handhaven, dus maakt hij een nieuwe wet, en is nooit tevreden; 
omdat hij geen rekening houdt met de wet van de natuur van vrede en harmonie.

Er wordt gezegd dat de natuur wreed is; ja, maar de mens is nog veel wreder dan 
de dieren. Dieren hebben nooit levens vernietigd op de schaal waarop de mens 

heeft gedaan. Al die schijnbare wreedheid van de natuur kan niet vergeleken worden met 
de wreedheid, onwetendheid, en onrechtvaardigheid van de mens. Jezus Christus zei, ‘Uw 
wil geschiede’. We kunnen hier veel van leren. De mens maakt de wereld waarin hij leeft 
afwijkend van het plan van God en de wetten van de natuur, en dientengevolge geschiedt 
de wil van God niet; dit gebed leert de mens dat hij moet uitzoeken wat de wil van God 
is. Voor dieren is het niet nodig om de wil van God uit te zoeken, want zij worden geleid 
door de impuls van de natuur ; zij staan dichter bij de natuur dan de mens, maar het leven 
van de mens staat zo ver af van het leven van de natuur waardoor elk moment moeilijk 
is. Heden ten dage beseffen we dit niet; met al onze kennis maken we het leven steeds 
ingewikkelder, en daardoor wordt de strijd steeds groter. Voor ieder persoon, jong of oud, 
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arm of rijk, is het leven een moeilijke strijd, omdat we steeds verder af komen te staan 
van de impuls die direct afkomstig is van de oorsprong vanwaar iedere impuls afkomstig is.

 Vanuit het metafysische standpunt zijn er verschillende ritmes die de gesteldheid 
van de mens weergeven, en deze worden in de Vedanta Satva, Rajas, en Tammas 

genoemd. Tammas is een ritme dat chaotisch, destructief is en iedere impuls die tot de 
mens komt terwijl hij in dit chaotische ritme zit wordt gevolgd door destructieve resul-
taten. Iedere impuls die komt tot een persoon die in het ritme zit van Rajas zal worden 
volbracht, maar de impuls die komt wanneer hij in het ritme van Satva zit is geïnspireerd 
en is in harmonie met het ritme van het universum.
Het actieve leven van de mens laat weinig tijd over voor concentratie en om mind en 
lichaam in die staat te brengen waarin hij het ritme kan ervaren dat inspiratie geeft en 
overeenstemt met de wil van God. Deze ervaring komt als antwoord op het al eerder 
genoemde gebed van Christus, ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’. Door die 
gesteldheid van mind en lichaam voort te brengen, stemt men zichzelf af op een bepaalde 
hoogte die harmonieus en hemels is, en waarin de goddelijke wil even gemakkelijk geschiede 
zoals in de hemel. Alleen in dit ritme kan de wil van God geschieden.

Niet vanwege een bepaalde vooringenomenheid ten aanzien van de wereld ver-
lieten de groten de wereld en trokken zij de bossen en grotten in; zij gingen met 

de bedoeling zichzelf af te stemmen op dat ritme waarin zij de hemel konden ervaren. 
De hemel is geen land of een continent, het is een toestand, een gesteldheid binnenin 
zichzelf die alleen wordt ervaren wanneer het ritme in een volmaakt werkende staat 
verkeert. Wanneer men dit weet beseft men dat geluk de mens eigen is. De mens is zijn 

eigen vijand; hij zoekt naar geluk in de verkeerde richting 
en vindt het nooit. Het is een voortdurende illusie. 

De mens denkt, ‘Als ik alleen dit of dat maar 
had, dan zou ik voor altijd gelukkig zijn’, en 

hij bereikt het nooit omdat hij een illusie 
najaagt in plaats van geluk. Geluk is alleen 
van binnen te vinden; en wanneer de 
mens zich afstemt vindt hij alles waar 
zijn ziel naar smacht in zijn binnenste.

De aard van iedere impuls is dat 
hij door drie stadia gaat; en 

nadat hij dit heeft gedaan is het resultaat 
dat hij wordt verwezenlijkt, zij het goed 

of slecht, weldadig of schadelijk, zodra de 
impuls van binnen opwelt. Er bestaat geen 

impuls die in beginsel verkeerd of doelloos 
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of niet harmonieus is, 
want in de totaalba-
lans van alle dingen 
kent iedere impuls 
zijn doel. Het is onze 
beperkte zienswijze 
die oordeelt. De recht-
vaardigheid die zich 
achter alles bevindt 
is zo volmaakt dat 
bij het uiteindelijke 
resultaat alles op zijn 
plaats valt. Tijdens 
het proces waar de 
impuls doorheen 
gaat wordt het goed 
of slecht, maar niet 
aan het begin of aan het eind; want het begin kent een doel, en het einde is het antwoord 
op het verlangen. Dit is een kwestie van metafysica, en men moet het vanuit verschillende 
gezichtspunten bestuderen anders zal men zeer verward geraken. De mens met zijn zeer 
geringe kennis staat klaar om te veroordelen of te bewonderen, en evenzo vele malen slaagt 
hij er niet in om juist te oordelen. Alle grote verlichte zielen hebben dit beseft. Christus 
zegt, ‘Oordeelt niet’. Dan komt verdraagzaamheid, en wanneer men de achtergrond van 
de impuls beseft valt er weinig te zeggen.

Een impuls komt in eerste instantie op in het gebied van het gevoel, en in dit gebied 
wordt deze versterkt of vernietigd. Het gevoel kan liefde of haat zijn, goedheid of 

verbittering; maar wat het gevoel ook moge zijn, de impuls die is opgekomen of verkrijgt 
kracht om voorwaarts te gaan of wordt vernietigd. Een persoon kan bijvoorbeeld een sterk 
gevoel van goedheid kennen; dan komt de impuls van wraak op maar wordt vernietigd 
voordat deze zich kan materialiseren. Een ander persoon kent een sterk gevoel van verbit-
tering, maar terwijl de impuls eruit bestaat om te vergeven, zal de impuls vernietigd worden 
voordat deze het verstand kan bereiken; hij zal geen beroep op zijn oordelende gedachte 
willen doen, want zijn gevoel zal de impuls vernietigen. Of een persoon kent een sterk 
gevoel van verbittering en de impuls komt op om een goede dienst te verlenen, maar deze 
impuls wordt vernietigd voordat deze het gebied van de gedachte bereikt, dat het tweede 
gebied is waarin de impuls opkomt. Of wanneer de impuls opkomt totdat deze het gebied 
van de gedachte bereikt, kan men redeneren, ‘Waarom zou ik hulp bieden? Waarom zou 
ik dienen? Verdient hij het? Zal ik er baat bij hebben? Is het goed?’ Al deze problemen zijn 
gevestigd in dit gebied. Op de derde plaats is er het gebied van de handeling. Wanneer de 
mind de impuls verteert, gaat deze niet verder ; maar als de mind de impuls erkent, belandt 
deze in het gebied van de handeling en wordt dientengevolge verwezenlijkt.
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Men kan zich afvragen hoe wijzen en denkers onderscheid hebben gemaakt tussen 
de goddelijke impuls en andere impulsen die opkomen in het hart van de mens. 

In de eerste plaats moeten we begrijpen wat het woord ‘goddelijk’ betekent. Goddelijk 
betekent een staat van volmaaktheid. Deze staat wordt door God ervaren via de mens; met 
andere woorden, wanneer de mens tot die ontwikkelde staat is verheven waarin hij het 
volmaakte instrument van God kan zijn, waarin niets van zijn eigen wezen de rechtstreekse 
impuls die van binnenuit komt in de weg staat, is dat de geest die volmaakt genoemd kan 
worden. Datgene wat het meest dierbaar is, wat het doel van de mens is, is te komen tot 
die staat van volkomenheid waarin hij het volmaakte instrument van God kan zijn.

Wanneer een mens dit stadium heeft bereikt, kent hij aanvankelijk alleen op be-
paalde momenten een besef van God; dan wanneer hij zich ontwikkelt, heeft hij 

dit besef gedurende een langere tijd; en degenen die zich nog meer ontwikkelen verblijven 
merendeels van de tijd in dat besef. Dan belemmeren hun gevoel en gedachten niet langer 
de goddelijke impuls, daar deze vrijelijk oprijst en het goddelijk doel openbaart. De bood-
schap van de profeten en leraren van alle tijden is geweest de mens te leren hoe vrede 
met God te sluiten. De vervulling van het doel van het leven bestaat eruit in harmonie 
met God te verkeren, en dit wordt bereikt door de goddelijke impuls te onderkennen.
Men kan een goddelijke impuls op dezelfde wijze van andere impulsen onderscheiden 
zoals men in de muziek een zuivere toon van een valse toon, harmonie van disharmonie, 
een juiste noot van een valse noot, kan onderscheiden. Het is enkel een kwestie van het 
oefenen van het gehoor. Wanneer het gehoor geoefend is kan men de geringste wanklank 
onderkennen; des te groter de muzikant, des te meer hij in staat is onderscheid te maken 
tussen harmonie en wanklank, tussen een zuivere en een valse noot. Velen denken dat wat 
we juist of verkeerd, goed of slecht, noemen iets is wat we leren of ons eigen maken. Dit 
is waar wanneer het het juiste of verkeerde betreft dat door de mensen is gemaakt; maar 
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ieder kind heeft een benul van wat natuurlijkerwijze goed of niet goed is. Een kind voelt 
de verkeerde trilling onmiddellijk. De zuigeling voelt of zijn omgeving wel of niet harmo-
nieus is; maar de mens verwart zichzelf zodanig dat hij niet langer een helder onderscheid 
kan maken. Het leren om dit voor zichzelf te weten betekent voor een mens een grote 
vordering op de geestelijke weg. Wanneer een mens duidelijk voor ogen heeft wat voor 
gevoel hij krijgt bij elke impuls, is hij ver gevorderd. Sommigen zeggen na een ongunstig 
gevolg, ‘Het spijt me’, maar dan is het te laat, dan was er geen sprake van het werkelijke 
oefenen van het gehoor.

De goddelijke impuls is een liefdevolle impuls; hij brengt geluk, hij brengt vrede 
voort. De moeilijkheid is dat niet iedere mens het begin van de impuls opmerkt; 

de meeste mensen bemerken alleen het gevolg. Ze lijken op een bedwelmd persoon, en 
na verloop van tijd, net zoals het geval is met een dronken iemand, worden ze verward en 
gedeprimeerd, en is er strijd en tweedracht. Maar de mens werd hier niet voor geboren; hij 
werd geboren voor het geluk. Vrede, liefde, goedheid, en harmonie behoren tot zijn eigen 
wezen, en wanneer een persoon ongelukkig is betekent dit dat hij zichzelf heeft verloren, 
dat hij niet weet waar hij staat.
De mens is op zoek naar verschijnselen; hij verlangt wonderen, communicatie met ver-
schijningen en geesten, hij is op zoek naar iets ingewikkelds; en toch is het eenvoudigste 
en meest waardevolle in het leven om zijn ware wezen te vinden.

In mij is een weten
ouder dan de aarde
dieper dan de zee
ruimer dan het heelal
en passend
in de palm van mijn hand.
Het leven gaat door
onverstoorbaar
zoekt een weg
versmaadt geen vorm.

Daarom lief
open je hart en zie
Ik ben de vogel
die zingend de dageraad wekt
Ik ben de vlinder 
die jou steeds weer zoekt

Ik spreek tot je in de wuivende grassen
en in de regen
die stroomt en ruist.

Altijd zal ik er zijn
Ik word geboren 
in ieder teder gebaar
in elke aandachtige blik.
Het leven is rijk
en vol geheimen
open je voor de adem
die alles bezielt.

Word de fluit
in de hand van de Geliefde..

Shahida Annechien Dik



10

Stel je vertrouwen op God voor 
steun en zie Zijn verborgen hand 
door alle bronnen heen werken.
Beker van Saki, 24 augustus, 

Commentaar van Pir-o-Murshid 
Inayat Khan

Het enige waarop je je vertrouwen kunt 
stellen, is de gunst van God. Stel je vertrou-
wen niet op je studie of op je 
meditatie, hoewel ze je beiden 
helpen. Maar je bent alleen 
afhankelijk van God, zelfs 
niet van je murshid. 
Zoek Hem, vertrouw 
Hem. In Hem ligt het 
doel van je leven, 
en in Hem is de 
gemoedsrust van 
je ziel verborgen. 

Het grootste voor-
recht van de mens is om 
een   geschikt instrument 
van God te worden, en niet 
voordat hij dit weet heeft hij zijn 
ware doel in het leven gerealiseerd. 
De hele tragedie in het leven van de mens 
is zijn onwetendheid met betrekking tot dit 
feit. Vanaf het moment dat een mens dit 
beseft, leeft hij het echte leven, het leven 
van harmonie tussen God en de mens. Toen 
Jezus Christus zei: “Zoek eerst het koninkrijk 
Gods”, was deze lering een antwoord op 
de roep van de mensheid. Sommigen riepen 
“Ik ben arm”, anderen riepen: “Ik heb geen 
rust”, weer anderen riepen “Mijn situatie in 

het leven is moeilijk” of 
“Mijn vrienden veroor-
zaken moeilijkheden” 
of  “Ik wil een goede 
baan, rijkdom”. Op al 
het voorgaande luidt 
het antwoord: “Zoek eerst het koninkrijk 
Gods, en al deze dingen zullen u worden 
toegeworpen.”

We leven vanuit de hoop op verwezenlij-
king, zonder deze hoop kan men 

niet bestaan. Het betreft een 
verwezenlijking van gees-

telijke of materiële aard, 
of van een zelfzuchtige 
of van een onbaat-
zuchtige aard. Het 
is niet noodzakelijk 
noch mogelijk dat 
iedereen één en 
hetzelfde doel voor 
zijn verwezenlijking 

moet hebben. Het is 
echter wenselijk dat we 

voor ons het beste en 
de hoogst mogelijke ver-

wezenlijking in onze gedachten 
houden …

Maar als je zelf in verwarring bent of je 
dit object of dat object of geen object wil 
hebben, dan is er geen hoop voor je. Want 
je moet altijd in gedachten houden dat het 
licht en het leven dat vanuit jou naar het 
object gaat, net zo belangrijk zijn als het 
licht dat naar je toe komt vanuit het object. 
Daarin ligt het grote mysterie van de drie-
eenheid van alle dingen: de kenner, het ding 

Put your trust in God
Hazrat Inayat Khan

Vertaling: Nafas Wagtmans
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dat gekend wordt, en de kracht of het licht 
of de kennis die hen verbindt. Als de weg 
gesloten lijkt, zal deze worden geopend. Als 
de middelen ontbreken, zullen ze je worden 
gegeven, ze zullen worden verkregen. Als het 
object ver weg is en buiten je bereik ligt, zal 
het tot je worden aangetrokken, als je enkel 
vasthoudt aan de teugel, het touw van hoop, 
met een volledig geloof en vertrouwen in 
God, in Degene die alles geeft, Degene die 
alles bezit.

Wat een eer, wat voor een geest brengt het 
voort wanneer een mens zijn vertrouwen 
vestigt op Degene die almachtig is. Rumi 
zegt: “Hoewel vuur, lucht, aarde en water 
allemaal dode dingen lijken en 
alleen maar elementen zijn, 
zijn ze toch Gods dienaren; 
zij werken voor Hem 
en zij gehoorzamen 
Hem altijd!” En in 
een ander deel van 
de Masnavi gaat hij 
verder : “De mens 
begint, wanneer 
hij intelligent wordt, 
oorzaken te zien. Maar 
het is de supermens 
die de oorzaak der 
oorzaken ziet, die de 
bron der oorzaken.”’ God 
is de oorzaak der oorzaken, de 
primaire oorzaak. Iemand die naar de 
oorzaak der oorzaken kijkt, ziet in God de 
oorzaak van alles.

Het is God die door de hand 
van de mens, Zijn voorgenomen 
plannen in de natuur ontwerpt en 
uitvoert
Beker van Saki, 12 augustus, 

Commentaar van Pir-o-Murshid 
Inayat Khan

Eerst dienen we te begrijpen wat het woord 
Goddelijk betekent. Goddelijk betekent: in 
een perfecte staat. Deze staat wordt door 
God ervaren door middel van de mens. 
Met andere woorden, wanneer de mens is 
gestegen tot die staat van ontwikkeling waar 
hij het volmaakte instrument van God kan 
zijn, wanneer niets van zijn eigen wezen in 
de weg staat van de directe impuls die van 
binnenuit komt – die geest kan perfect worden
genoemd. Datgene wat zeer dierbaar is, dat 
wat het doel van de mens is, is om tot die 
staat van volmaaktheid te bereiken waarbij 

hij het volmaakte instrument van 
God kan zijn.

In dat stadium begint 
de mens de waarheid 
van het hele wezen 
te beseffen en denkt: 
‘Degene die ik God 
genoemd heb, wiens 
persoonlijkheid ik 
heb herkend, en 

wiens genoegen en 
ongenoegen ik ge-

zocht heb, heeft Zijn 
leven door mijn ogen 

gezien, heeft door mijn oren 
gehoord. Het was Zijn adem 

die doorheen mijn adem kwam, Zijn 
impuls die ik voelde en daarom weet ik dat 
dit lichaam waarvan ik dacht dat het van 
mij was, is in werkelijkheid de ware tempel 
van God. Ik besefte niet dat dit lichaam het 
schrijn van God is.’ Niet wetende dat God 
zijn leven door de mens ervaart, zoekt men 
Hem ergens anders, in een of andere persoon 
afzijdig en afgezonderd van de wereld, terwijl 
Hij al die tijd in jezelf aanwezig is.
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Waarom wordt God de Schepper genoemd? 
Omdat de schepping zelf het bewijs is van 
een zekere wijsheid die aan het werk is. Geen 
enkele mechanische schepping zou kunnen 
resulteren in een dergelijke volmaaktheid 
als die van de natuur. Alle machines van 
de wetenschappers zijn gebouwd naar het 
model van de mechanismes van de natuur, 
en iedere inspiratie die tot een kunstenaar 
komt, wordt van de natuur ontvangen. De 
natuur is op zichzelf zo volmaakt dat het geen 
wetenschappelijke of artistieke verbetering 
behoeft; maar om de beperkte menselijke 
grillen te bevredigen, ontwerpt de mens 
wetenschap en kunst. En toch is het de 
schepping van God die door weten-
schap en kunst wordt uitgedrukt 
door de mens, want God is 
niet afwezig in de mens. 
In sommige opzichten is 
de mens beter in staat 
om Zijn schepping die 
God vervolmaakt door 
de mens, af te maken.

Kunst is veel belang-
rijker dan de meeste 
mensen beseffen – on-

danks het gezegde ‘de mens schept kunst, en 
God de natuur.’ Ik prefereer te zeggen dat de 
natuur hetgeen is wat God schept als God 
en kunst is wat God schept als mens. De 
kunstenaar die tot een zekere volmaaktheid 
in zijn kunst is gekomen, welke kunstvorm 
het ook moge zijn, zal tot het besef komen 
dat het niet hij is die iets tot stand heeft ge-
bracht; het is iemand anders die iedere keer 
tevoorschijn kwam. En wanneer de kunstenaar 
een volmaakt kunstwerk aflevert, vindt hij het 
moeilijk voor te stellen dat het door hem is 
vervaardigd. Hij kan niets anders doen dan 
zijn hoofd in alle nederigheid buigen voor die 
ongeziene macht en wijsheid die zijn lichaam, 

zijn hart, zijn brein, en zijn ogen als 
zijn instrument gebruikt. Wan-

neer schoonheid in kunst 
wordt voortgebracht, zij 

het in muziek, poëzie, 
een schilderij, een boek 
of wat dan ook, men 
moet nooit denken 
dat het door een 
mens is vervaardigd. 
Het is door de mens 
dat God Zijn schep-

ping vervolmaakt.

Synchroniciteit, een rondvraag
Amarja Kamp en vrienden.

 Het leuke van een rondvraag is dat je diepere gesprekken krijgt met de mensen in je 
omgeving, Soms blijk je dingen te delen, soms ligt het mijlen uit elkaar. Zo ook over syn-
chroniciteit. Toeval of meer dan dat? Betekent het iets speciaals, word je geleid, of niet? Als 
er veel nare dingen gebeuren in je wereld, doe je dat dan zelf? En de goeie? Zelf geschapen 
of geschenken van het Leven? Zinvolle toevalligheid...

 Wij mensen zijn sowieso betekenis zoekende wezens. Misschien uit een behoefte om 
de wereld om ons heen te controleren. Als ik maar de goede gedachten denk, word ik 
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niet ziek, ga ik niet, of veeeel later, dood. 
En natuurlijk word ik rijk. Er is een verband 
tussen wat je denkt, en vooral wat je niet 
bewust denkt, maar als waar aanneemt, 
en hoe je leven werkt. De gedachte dat 
iedereen tegen je is bijvoorbeeld kan je 
leven aardig verpesten. Aan de andere kant 
heb ik al heel vaak gemerkt dat als ik heel 
bewust stilsta bij de rijkdom in m’n leven 
er fijne dingen gebeuren. Gewoon de kleine 
dingen, theezakjes met sinasappel smaak, de 
waterkoker, met het mooie blauwe licht, m’n 
vrolijke thermos uit Parijs, dat ik überhaupt 
in Parijs ben geweest...een email die me 
gerust stelt, iemand mogen ontroeren...

 Gelovige mensen zien synchroniciteit vaak als een teken van God, die verborgen Hand 
van...Leiding... Anderen beschouwen het als toeval. Ze zijn er minder op gericht, zien het 
minder als feedback. Feedback in de zin van: Ga zo door.. of Doe wat anders...
Sommige van mijn vrienden gaan daar ver in. Bijna een angst voor dat wat ze denken 
automatisch waar wordt, dan is dus alles wat je overkomt je eigen schuld, Een ander voelt 
het al als hij voor een boek staat in de Slegte, toen nog in Groningen, en zijn naam leest 
op de kaft, terwijl zijn naam ook genoemd wordt door twee meisjes die achter hem staan 
te giechelen. Raar, toch...
Iemand die belt, waar je net aan liep te denken, altijd weten wie er belt... Dromen die, 
een tijd later, bewaarheid worden...

 Is er nog iets tussen toeval en leiding? Kun je het nog anders zien, als je met geen van 
beide echt iets hebt? Het kan een soort wetmatigheid zijn, die zichzelf invult. Een soort 
natuurwet die ook in spiritueel opzicht opgaat. Als er aan een aantal voorwaarden is 
voldaan, dan kan er iets gebeuren. Als de energie bij elkaar komt, dan ontstaat er iets.

 Vragen om hulp, een schietgebedje naar boven, kan dat synchroniciteit uitnodigen? 

 Het wordt donker aan het meer van Galilea, in de winter, en de jeugdherberg is niet 
te vinden. Effe roepen. De eerste persoon die ik daarna aansprak, bleek een oude vlam 
te zijn van m’n HBO opleiding. Jaren geleden, nooit meer gezien of gesproken. Ik werd 
meegenomen naar Safed, een prachtig stad, waar de Kabala ontstaan is. Gedropt tegen-
over een Joodse jeugdherberg en vanuit daar overal mee naar toe genomen. Het verhaal 
werkte als een deur opener. Hachem Provides, God geeft. En zo voelde het ook. Alsof ik 
aan m’n haartjes was opgetild, en in Safed was neergezet. Zo, hier kun je verder. En zo 
WAS het ook. Denk aan dit verhaal, in tijden van nood...
De oplossing kan uit een onverwachte hoek komen. Of niks met je probleem te maken 
hebben, terwijl het je wel hoop geeft. 
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Zoekend naar een brug, vond ik een muur
Amarja kamp

Out beyond ideas of
wrongdoing and rightdoing
there
is a field
I’ll meet you there

Rumi

Wat een heerlijk idee, dat er een plek is, een veld, buiten de gedachten over goed en kwaad, 
waar we elkaar kunnen ontmoeten zonder (ver)oordeling. In liefde elkaar zien en horen, 
iets leren van elkaar misschien...oooh doe jij dat ZO, beleef jij dat anders...
Ik kwam laatst bij iemand, dÅe geestelijk leider van zijn gemeente en in plaats van een 
brug te kunnen bouwen, liep ik met m’n kop tegen de muur. Dat liefdevolle veld was ver 
te zoeken. Het voelde als een gemiste kans. Niet gezien worden in het mooiste deel van 
jeZelf is altijd pijnlijk. 

Het maakte me ook heel dankbaar voor het godsbeeld van het Soefisme. Een God die 
lacht en danst, liefheeft, en die ook in een vrouwelijke vorm tot ons kan komen. Een God 
die van ons geniet en door ons heen wil manifesteren. Dan is creativiteit en heling door 
God gegeven en geleid, niks mis mee. Zeker niet veroordeeld als occult en duivels. Dat 
idee is me zo wezensvreemd. Het kwade...hoe bedoel je.. Ik heb de verborgen hand van 
God zo vaak mogen ervaren, m´n leven hangt van toevalligheden aan elkaar. De eerste 
ontmoeting met Atum werd mogelijk gemaakt door een flyer, in de brievenbus van het 
vriendje dat ik net had ontmoet. Zeker ooit het huis van een Soefi geweest... Atum was 
voor mij de toegangspoort tot nieuwe godsbeelden, de Vader, de Vriend...Hafiz, Rumi, een 
verwelkomende God.

Know you are always welcomed by God,
as God rejoices in your coming toward Him/Her
For you are His/Her Beloved
God as Lover always longs to be with you, the Beloved.

The Divine is always calling out to you
Welcome, Welcome
you give me such joy. 

Atum
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Weet dat je altijd verwelkomd wordt door God, dat God vreugde ervaart als je naar Hem/
Haar toe komt. Want jij bent Zijn/Haar Geliefde. God als degene die lief heeft verlangt 
altijd naar jou, de Geliefde. Het Goddelijke roept altijd naar jou, Welkom, Welkom, je geeft 
me zo veel vreugde.(Atum)

Er waren opeens vele wegen om contact te maken, gevoed door Joodse mystiek, Chris-
tendom, Jung en Boeddhisme... Bevrijdend. Ik kan ook niet meer terug naar ´t geloof van 
vroeger, de beperking...Ook al had ik veel niet willen missen. Er zijn vele wegen om God 
te bereiken, Ik kies liefde. Rumi

Lots of ways to reach God, I chose love. Rumi
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Zo ontstaat er iets wat Atum Grace 
noemt, genade. Hij dacht terug aan zijn 
levensreis en alle dingen die er op zijn 

pad waren gekomen. Toeval? Synchroniciteit? 
Een Goddelijk plan? De bedoeling? Hij wist 
het niet, wat hij wel wist is dat het hem min 
of meer overkomen was, het Leven bood 
hem een kans en hij kon ja of nee zeggen. En 
hij zei vaak JA: tegen Reb Zalman, Pir Vilayat, 
liefde, en gezin, Spiritual Guidance, Mexico...

Het waren geen doelen, geen ego 
dingen, niet alleen zelf bedacht, een 
geschenk. Natuurlijk zijn er momenten 

dat je zelf richting geeft, een behoefte ernstig 
neemt, op zoek gaat, de wereld in trekt...
Je leven bestaat uit beide, dat is de Dans en 
dan heb je natuurlijk nog je ego, je aannames, 
die je soms de verkeerde kant op sturen. 
Daar is het wijsheid om je verstand  
te gebruiken. Onderscheidingsvermogen 
noemt Atum dat.

Je kunt je uitgerekt voelen door wat het 
leven van je vraagt, tussen boven en bene-
den, God en de wereld, maar soms vraagt 

    het leven je om een onmogelijke keuze te 
maken. Tussen twee mensen, mogelijkheden, 
levensstijlen... Tussen liefde en familiewaarden. 
Zoals iemand het verwoordde, als ik nu moet 
kiezen voelt het alsof ik moet kiezen tussen 
het afhakken van m’n linker of m’n rechter 
arm. Dan lig je op het kruis. In de Tarot ben 
je de Gehangene, machteloos, die zelf niets 
kan doen, behalve wachten...

Wachten op... Een dieper inzicht, 
inspiratie, synchroniciteit. Verdui-
delijking van binnen uit, of door 

een gebeurtenis van buiten. Genade, opeens 
WEET je het. Beweging is weer mogelijk. 
Wederopstanding, nieuw leven. Die beweging 
komt uit je hart, niet uit je hoofd. Niet uit 
berekening, maar uit liefde. Misschien moet 
je rouwen om iets wat niet mogelijk bleek, 

GRACE Atum o’Kane

Leven, ECHT LEVEN, moet je blijkbaar leren

Waarom zou je naar de zee op vakantie gaan, als je niet wilt zwemmen?
Waarom incarneren als je niet echt wilt leven?

Dus dat is mijn uitdaging. 
Niet alleen opgaan in het verlangen naar het Licht 

of mezelf compleet verliezen in de wereld, 
maar beide werelden verbinden, de brug zijn, 

met de ene voet in de hemel, de andere voet hier op aarde, 
me uitgerekt voelen.

Eindeloos reizen, op en neer, op Jacob’s ladder
draden spinnend, inspiratie en expressie,

mijn leven wevend
God en ik

we dansen de DANS

Met de ene voet in de hemel en de andere hier op aarde, 
zo dansen we de Dans.
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of echt voorbij is...
Soms gebeurt er iets in de wereld, waardoor 
je opeens nieuwe mogelijkheden ziet. De 
aanzet tot beweging kan ook uit iets nega-
tiefs ontstaan, een heel duidelijk DIT WIL 
IK NIET, waardoor er een deur dicht slaat. 
Opvallend is dat kort daarop soms nieuwe 
mogelijkheden zich openbaren. 

Zelf heb ik dat ooit ervaren, op een 
dinsdag avond, lang geleden, kondigde 
mijn man aan dat hij wilde scheiden. 

En ik HAD die dag al een rot dag! Ik weet 
nog dat ik dacht: Dit is NIET mijn dag!!!! De 
volgende dag zei een goede vriendin dat ik 
in haar huis kon, zij ging een jaar naar het 
buitenland. Die zelfde middag kreeg ik een 
levensveranderend advies, over iets wat in 
Gelderland te leren viel. Daar kon ik nu opeens 
heen, niet meer gebonden aan Middelburg. 
Dus het oude werd me ontnomen en het 
nieuwe stond al klaar. Deze synchroniciteit 
gaf me heel veel vertrouwen in de toekomst. 
Je kan het genade noemen, dat het zo dicht 
op elkaar zat. Geen tijd voor wanhoop, direct 
nieuwe opties. Die volslagen uit de lucht 
kwamen vallen. Een cadeau. 

Later heb ik vaak gemerkt dat als ik 
bad, er dingen gebeurden. Niet dat 
ik altijd m’n zin kreeg, dat kind is er 

nooit gekomen, maar er gebeurt altijd IETS. 
Een andere gedachte, iets uit een boek, een 
telefoontje, de zon die gaat schijnen, iets 
komisch... Soms een grote redding, soms een 
miniem verschil. Klein, maar net genoeg om 
met meer vertrouwen door te gaan. Soms 
bid je om je dagelijks brood, en brengt er 
iemand soep mee. Soms pleeg je zelf dat 
telefoontje, waardoor een ander weer ver-
der kan. Een gigantisch web, waardoor we 
allemaal verbonden zijn. Jouw glimlach kan 
de wereld veranderen... 

Ik zit van binnen, dierbaar Kind
dus als je Mij wil zien
méér van Mij wil zien
moet je Me naar buiten brengen

Natuurlijk, mijn dierbaar Mensenkind, 
natuurlijk besta Ik
Ik ben er
Ik Ben

Alles is er
Alles wat jij bedenken kunt, alles wat jij 
verlangen kunt
bestaat

Zo diep en zo krachtig heb Ik ze gemaakt
jouw verlangens, jouw gedachten
Samen maken wij alles waar
Maar Ik ben niet degene 
die de taal van de wereld kan spreken
Zover reikt mijn verkleinwoord niet

Daartoe, Mens, schiep ik jou, mijn Kind
Jij bent mijn verkleinwoord

Het is door jou dat Ik gekend kan zijn
Steeds opnieuw, steeds hetzelfde, steeds 
anders

Dus spreek, in de taal van de wereld
over Mij, de bron van jouw adem

Vertaal Mij
Vertolk Mij
Maak Mij waar

Simone Wils
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Rozentuin van verborgenheid

Eeuwig en stoffelijk zijn niet gescheiden van elkaar
want in dat Wezen heeft dit niet-bestaande zijn bestaan.
De eerste is Al met al, de andere is zoals de Anka*.
Behalve Waarheid, is er geen enkele naam die op dingen kan 
antwoorden.
Niet-zijn om existent te worden, dit is onmogelijk
maar het ware wezen in het punt van bestaan is onvergankelijk.
Dit wordt ook niet dat, noch dat dit.
Alle moeilijkheden zijn nu duidelijk voor je uitgespreid.
De hele wereld is slechts een denkbeeldig iets.
Het is alsof een punt in een cirkel ronddraaide.
Ga! Wervel rond een enkele vonk van vuur
en vanuit zijn snelle beweging zal je een cirkel zien.

Uit;  Gulshan-i-Raz, The Mystic Rose Garden  - Sad-ud-Din Mahmud Shabistari
*Anka: Simorgh, feniks
Afbeelding: Emine Gectan
Vrij vertaald door Ameneh Khanija

De Pen van Nedah (2) Ameneh Khanija

Bismillah

“Simorgh spreidt haar 
vleugels om de wereld van 

bestaan te worden. 
Haar troon een spiegel ”.
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Op weg naar hereniging
geen ontrouw, geen geloof.

Doe een stap opzij van wie je denkt dat je bent
en zie!...Het Pad!

Jij, ziel van deze wereld
zou de weg van goddelijke bescheidenheid
moeten kiezen.

Abu Sa’id Abul-Khayr

Een woordje vooraf

God is niet te definiëren, niet te beschrijven, en niet te vatten. Alle pogingen daartoe 
beperken God. En toch zoeken we verbinding langs vele wegen. Eén van de aspecten van 
Soefi mystiek is liefde als manier het goddelijke te kunnen ervaren, te bereiken en er in op 
te gaan. Liefde die niet is ontstaan uit zelfinteresse of pragmatische doeleinden. Die niet 
alleen is gegrondvest op liefde voor de schepping, maar Liefde vooral ziet als een manier 
terug te keren naar de Bron daarvan. 
Hazrat Inayat Khan zegt: 

“Als de mens door Liefde is gegrepen, 
zal liefde er niet van scheiden 
totdat sterfelijkheid is teniet gedaan.”
Ishq-Allah ma’bud Lillah.

Nedah is een pelgrim, en zij zal zich 
haasten, slechts door Gratie van Het 
Ene, de wereld der fenomenen waarvan 
zij onderdeel is, te ontdoen van hun 
vergankelijkheid.
“Liefde verscheen en de gehele wereld werd 
in brand gestoken”. 
(Hafez)

De dag voorafgaande aan de schepping*.

Nedah hoorde eens een prachtige uitleg van Pir Zia Inayat 
Khan over “The Day before Creation” op YouTube. Met 
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stijgende verwondering liet ze zich meevoeren op een stroom van klanken van innerlijk 
weten. Het waren niet slechts de woorden die beelden opriepen, het was
That which transpires behind That which appears”

Het kon dan ook niet anders dan dat Nedah daarover schrijven zou. Of liever, ze zou 
pogen de woorden van Pir Zia neer te schrijven. Ze realiseerde zich dat haar pen zich 
bescheiden zou moeten opstellen, want geen woord zou toereikend zijn dan het woord 
Allah (God). Dit is wat ze schreef.

“Op de dag voorafgaande aan Allah’s 
schepping, riep Hij alle wezens die voor-
bestemd waren geschapen te worden 
bijeen en vroeg:
“Allastu bi Rabbikum; ben ik niet uw Rabb, 
Uw onderhouder?” 
En allen beaamden: “Ballá, be kalme-i 
shahadat”. (Ja, ik getuig)
Ziel, en daarin alle zielen, ook de jouwe 
en de mijne, allen die zijn gekomen, er nu 
zijn en nog zullen komen, stonden voor 
de Waarheid verzameld. Hun ‘ja’ was en 
zal altijd de oorspronkelijke getuigenis en 
de drijfkracht zijn die ons voortstuwt op 
weg naar manifestatie en eenheid overal 
te zien, Allah overal te zien.

La ilaha ilallah; Er is geen verondersteld bestaan uitgezonderd Allah, de singulariteit en abso-
luutheid van Allah.

En dan:
La mowjud ilallah, er is niets, geen wezen dan Allah
La makshud ilallah, er is niets om na te jagen, er is niets om te vinden dan Allah
La mahboob ilallah, er is geen Geliefde dan Allah

Deze realiteit Zelf is de Rabb, de essentie van elk wezen”.

Het thema van deze Sofia is: “De verborgen hand van God”. Uitgaande van de voorafgaande 
tekst zou er dus geen ‘verborgen hand van God’ kunnen zijn, want alles is Allah.
In de Mundaka Upanishad vinden we:

Het is onzichtbaar voor het oog; ongrijpbaar voor de mind.
Het Zelf kent geen dood, kaste noch ras,
noch ogen en oren, noch handen en voeten.
De sages zeggen dat dit Zelf geen einde kent in het grote
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en in het kleine het altijd durende en onveranderlijke is, 
de bron van leven.
Zoals een web uit de spin komt 
en weer wordt terug getrokken,
zoals planten aan de aarde ontspruiten,
zoals haren vanuit het lichaam verschijnen,
zo ook, zeggen de sages,
ontspringt dit universum aan dit doodloze Zelf,
de bron van Leven.

Maar herinneren wij ons de bron van waaruit wij komen? Hebben wij, gelijkend op de 
waterdruppels van een fontein, kennis van onze oorspronkelijke eenheid, ongeacht hoe 
hoog, hoe krachtig, hoe ver de druppels ook reiken alvorens ergens neer te komen? Een 
stap opzij dus van wie wij denken te zijn. En daarmee een stap voorwaarts in de herin-
nering aan de Dag voorafgaande aan de Schepping. De vraag rijst of de dag voorafgaande 
aan de Schepping iets is wat in het verleden plaats vond, of is deze dag van alle dagen in 
het Eeuwigdurend en tijdloos Nu? Dat is aan ons om te onderzoeken en daarmee onszelf 
in dit licht te plaatsen.
 

11. ( Schone Namen) Al Khaliq
Energie van definitie en vorm, zowel abstract als materieel.
Als visualisatie voorbij is en de tijd voor handelen het Nu is.
Iets vanuit het ongeziene in het geziene te brengen.

Nedah vertrok vanuit de drukke wereldstad Raga* naar de bergen van Tanha*. Raga 
was al lang niet meer de stad van haar jeugd, waar eensgezindheid, liefde, bezinning en 
bekommernis om elkaar vanzelfsprekend waren. Vanaf het hoogste punt van de stad, 
leek het op een grauwe kermis, met veel lawaai en had de stad aan kleur en harmonieus 
ritme ingeboet. Vrolijke klanken werden nog weinig gehoord en de kleurige kleding van 
mannen en vrouwen werd vervangen door uitheemse kleding en donkere kleuren. Het 
leven in Raga leek ontdaan van haar innerlijke kracht en schoonheid. Ze was uitgeblust en 
uitgeleefd. De prachtige vijvers en waterbekkens met daaromheen bloemen en bomen, 
spelende kinderen en mensen die elkaar spraken, maakten plaats voor razend verkeer op 
te krappe snelwegen. De mensen schreeuwden, en vochten om een plaats om te wonen, 
te werken, te lopen en te ademen. Geldwisselaars en woekeraars benadeelden degene die 
het minder had. Raga, de stad waar eens het heilige en het profane aan elkaar gelijk waren. 
Waar verwondering en dankbaarheid voor het bestaan hand in hand gingen, en waar het 
innerlijk leven gelijk was aan het uiterlijk leven. Raga was uit de Tuin van Allah verdreven, 
of…was de Tuin van Allah verdreven uit Raga?

In een oogopslag zag ze zichzelf tussen anderen weerspiegeld, tussen voorbijrijdende 
overvolle toeterende bussen en auto’s en knetterende brommers. Ook degene die zich 
binnen in de winkel bevond, de winkel zelf, waarin dure waar was uitgestald die slechts 
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bereikbaar was voor mensen met een gevulde portemonnee. Zij had er ook gekocht, 
eens, toen zij dacht dat het haar gelukkig zou maken mooie spullen te bezitten. Ook haar 
geldbuidel was gevuld geweest, zodat ze had kunnen kopen wat haar oog beviel. Maar het 
was nooit genoeg. Er was altijd wel iets mooiers, nieuwer. En als ze voor de zoveelste keer 
verhuisde, had ze nooit alles mee kunnen nemen. Of had ze het gevoel opnieuw te willen 
beginnen met andere spullen om haar heen. Er kwam geen einde aan de mogelijkheden 
en keuzes tot ze op een dag moe werd van zichzelf. En ze vroeg zich af hoe het kon dat 
de stad alle aantrekkingskracht op haar had verloren, terwijl ze eerder nog meende nooit 
ergens anders te willen wonen. Moe van alles wat maar enigszins neigde naar het ophouden 
van schijn en imponeergedrag. Moe van haar pogingen te voldoen aan de wensen van een 
steeds veranderende wereld. Moe van het in de pas te lopen, moe van alle complimenten 
die ze kreeg, omdat ze zich zo goed had aangepast. En moe van haar eigen vluchtgedrag 
uit wat er was en anders had moeten zijn. Wie was zij, waar ging zij op haar vlucht naar 
toe? Vanwaar die onrust? Wat zocht ze en wat vond ze? 

Hosh dar dam, nazar bar khadam, safar bar watan, khilwat dar 
anjuman*

De inkeer kwam op een dieptepunt in haar leven. Ditmaal zou ze niet wegrennen. Ze 
zou niet vluchten. Het gezicht van haar schipbreuk lijdende ziel niet verbloemen, maar de 
situatie in de ogen zien en er doorheen breken. 
Er moest meer in het leven zijn dan de oppervlakte van de dingen. Of om vermaakt te 
worden en zich te verliezen in allerlei zaken die ze dacht nodig te hebben, maar die uit-
eindelijk zorgden voor ballast, onzekerheid en allerlei ongemakken. Die maakten dat ze 
geen ruimte over had voor wat er werkelijk toe deed. Gaandeweg ontstond die ruimte 
en viel een last van haar schouders.
Ze ruilde haar bezittingen tegen een kleine leegstaande woning aan het meer van Cheshmeh* 
met de belofte aan de bezitter dat ze het huis zou opknappen en onderhouden en de 
boomgaard weer tot bloei zou brengen. De reis die ze ooit begonnen was, zette zich 
voort, maar nu ontdaan van alle valse hoop en verwachtingen. Ontdaan van valse schijn 
en schitter. Ontdaan van wie ze dacht dat ze was of hoe ze zou moeten zijn. Ze zou be-
ginnen, met groot vertrouwen en geen resultaten najagend volgens een plan. En terwijl ze 
werkte in die zachtheid, kwam de nachtegaal terug, kwamen allerlei bloemen, droegen de 
bomen bloesem en daarna fruit. Kwamen verlaten honden haar bewaken en liep op een 
dag een 11 jarige, mishandelde hengst haar tuin binnen met in zijn kielzog een drachtige, 
kleine merrie. Alles bloeide op en zij was er onderdeel én getuige van. 

20. (Schone namen) Al-Qabid
Degene die alle harten in de palm van zijn hand houdt.
Het begrenzen van je wezen daar waar je teveel open stond.
Daaraan verbonden het onderzoeken van relaties en/of een specifiek 
deel van ons zelf.
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“Kijk naar je hand.
Als je van je hand een vuist maakt,
gaat het openen van je hand eraan vooraf.
Een altijd gesloten of open hand
is als een verlamde hand.
Zoals je hart samentrekt en uitzet,
zo opent en sluit een vogel
de vleugels om te kunnen vliegen”. 
Jelal-ud-Din Rumi

Alle bestaande dingen kennen een tegengesteldheid, behalve 
Allah. Dat is de reden dat Allah (God) niet met slechts 
het verstand, gericht op uiterlijkheden, logica en oplossen 
van problemen met diezelfde logica te naderen is. Nedah 
kon niet anders dan stil worden na het turbulente leven 
waarvoor zij alleen verantwoordelijk was geweest. Het zoeken in de verkeerde richting, 
met verkeerde middelen, had haar niets gebracht. Het zich laten verleiden door nieuwe 
ontdekkingen die haar verder voerden van wie zij in wezen was, hadden haar een schat aan 
informatie gegeven, maar veel van die informatie diende haar niet meer. Ze had niet alles 
kunnen assimileren, en die informatie dreef als grote losse vlokken door haar bewustzijn. 
Door het verlangen naar een eenvoudig leven ontstond als vanzelf een eenvoudig innerlijk 
leven. Of was het andersom? Dat een eenvoudig innerlijk leven als vanzelf een eenvoudig 
uiterlijk leven zou aannemen? En dat het maken van ruimte juist gezien kon worden als 
een uitbreiding van haar bewustzijn? En ook dat je de wereld niet op hoefde te geven, 
omdat er geen gescheiden werelden zijn. En dat scheiding slechts bestond door een teveel 
aan kennis die haar eigen wezen fragmenteerde. Kennis die door veelheid juist incompleet 
leek en daarom niet toepasbaar. 

Gebruik ons voor het doel dat uw wijsheid kiest

In één van de gebeden van Hazrat Inayat Khan las ze:
“Gebruik ons voor het doel dat uw wijsheid kiest”. En ook las ze in de Hadith de uitspraak:
“man árafa nafsahu faqad árafa Rabbahu’’, “Wie zichzelf kent, kent zijn Rabb”. Dát was het 
antwoord. Zichzelf te leren kennen door haar oorsprong te herinneren, haar innerlijk en 
uiterlijk leven daarmee in overeenstemming te brengen en zich voor te bereiden op de 
terugkeer naar de Bron van waaruit zij kwam. 
Ze schreef: De hand van God ben jij, Nedah. Je bent een handeling vanuit een innerlijke 
roep. Verlies je leven niet binnen de deuren van conventie en overtuigingen, maar open 
deuren en waag je in het ongewisse. Verlaat wat je kent en ervaar het losse zand waarop 
je staat. Iets zal zich roeren in beweging, als de dans van atomen. Dat Iets dat ben jij.

“Nedah, lees de geschreven belofte in je hart en je zult al wat je verlangt begrijpen. Want 
op de dag dat Hij de klei kneedde, schreef Hij uit genade, de gelofte in je hart. (Shabistari).
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97 (Schone Namen) Al-Warith
Een vergeten erfenis terugwinnen
Wat we zoeken behoort ons al toe.

“Nedah, het herinneren van waar je komt, en deze erfenis gestalte geven in je leven, zou 
een doel van je leven kunnen zijn. Echter wel zonder je te verliezen in de absorptie van je 
eigen belangen.  Je weet nu dat Allah, God, Het Ene, de Ene is en dat er niets bestaat dan 
Dat. Het gegeven de hand van Allah te zijn, impliceert automatisch dat jij het niet bent die 
handelt, maar dat de aanzet tot handelen gegeven wordt waarop jij reageert. Als zich een 
voorval in je leven voordoet, kun je je erin verliezen, en je slachtoffer voelen. Het rede-
neren waarom een bepaald voorval ons zo uit het lood slaat, laat ons er dieper in zakken. 
Het brengt je geen uitweg. Wat je zoekt, is bestendigheid in een wereld van verandering. 
Boven de situatie uit te rijzen en het geheel te overzien om dit raadsel te doen oplossen. 
Niet te wijzen naar een ander als schuldige, of te zoeken naar iemand die je problemen 
kan oplossen, maar jezelf terug zetten op een plaats waar nog nooit iets is gepasseerd. 
Waar alles in potentie aanwezig is, maar nog niet gefragmenteerd is. Als je een onpartijdige 
Toeschouwer kunt zijn, zal zich iets in je roeren en je influisteren wat het juiste is om te 
doen. Volg de influistering, maak de eerste stap en laat het resultaat van de handeling over 
aan Allah Die immers van alle zijden is. 

En zelfs als je jezelf verliest of hebt verloren, is ook hierin de Hand van Allah te vinden. 
Hoe dan ook kom je op je bestemming aan, want zoals Rumi zegt: De Hand die je tot 
hier bracht, zal je verder leiden”.

Degene die het schuim ziet, verklaart het geheim,
terwijl wie de Zee ziet verbijsterd is.
Degene die het schuim ziet, neemt zich iets voor,
terwijl wie de Zee kent, zijn hart ermee verenigt.
Degene die de schuimvlokken ziet, wikt en weegt
terwijl wie de Zee ziet, zijn bewuste wil heeft opgegeven.
Degene die de vlokken ziet, is voortdurend in beweging
terwijl wie de Zee ziet, vrij is van huichelarij.
…
Zou het niet jammer zijn om de zee te bereiken
en terug te komen met slechts een emmer water?
De zee bevat zowel parels als
miljoenen andere waardevolle dingen.
De wereld is slechts wat schuim op diezelfde zee.
Spirituele beoefening is het water.
Maar waar is de parel waar je naar zoekt?
…
Op een dag zal je terug kijken
en lachen om jezelf.
 Jelal-ud-din Rumi
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Sober noch dronken voel ik bij tijd en 
wijle
de vreugde van de ogen van mijn 
ziel die door mijn ogen zien.
Op andere tijden ervaar ik de krul 
van het haar van de Geliefde
en mijn leven wiebelt en wankelt.
Soms, als de seizoenen van het leven 
veranderen,
vind ik mijzelf terug op de 
composthoop.
En soms, wanneer haar blik me weer 
vindt,
ben ik terug in de Rozentuin.
Shabistari

88. (Schone namen) Al-Ghani
Het bepalen van de grenzen van je tuin.
Het binnen je tuin vinden wat je nodig hebt om te groeien.
Het onderhouden van je innerlijke tuin.
En ook: Laat Allah je sluieren en zo je geheimen bewaren bij de 
voortgang van het doel van je leven.

89. (Schone Namen) Al-Mughni
Het leven zien als de belichaming van één tuin met slechts één 
Tuinman.
Het teveel gericht zijn op je eigen besognes waardoor je je 
verbindingen met anderen verwaarloost. 
Werk niet alleen in je tuin, wéés de tuin.
De grote tuin van het Leven.

In de Perzische Soefimystiek is een tuin (Pardis) het meest zuivere van alle menselijke 
genietingen en de grootste verkwikking van de menselijke spirit. Een (Perzische) tuin is 
een uitdrukking van de allerhoogste waarden en concepten en is een brug die de gescha-
pen wereld en haar bedoeling verenigt met het tijdloze universum. Het woord ‘Pardis’ is 
afkomstig van het woord “Paridaiza’’ (ommuurde tuin) en een Paridaiza wordt gezien als 
een lichtgevend en zoetgeurend oord. Het wordt bewoond door ‘Pari’,
bovennatuurlijke wezens van ongekende schoonheid en vriendelijkheid.

Nedah had op één van haar vele tochten in de bergen van Tanha de plaats gevonden 
waar de waterbron ontsproot en het Meer van Cheshmeh vulde. Het was een eenzame 
plaats, dor en droog en het gebied leek nauwelijks door het water uit de bron te worden 



26

aangeraakt. Het vervulde haar met ontzag, want even keken de ogen van haar ziel door 
haar ogen. Waar niets leek te groeien en te bloeien, kwam de voorwaarde voor groei en 
bloei eruit voort. 

Eenmaal thuis ging ze aan het werk. Er kwam een lemen muur om haar tuin met een deur 
gericht op het oosten, waar de zon op kwam. In haar tuin kwam een waterbekken met 
daaromheen rozen en lavendel. Ze plantte bomen die bloesemden en fruit droegen, en 
maakte een zitplaats onder de grote moerbeiboom voor een plaats in de schaduw. De 
eigenaar van haar huis en grond kwam af en toe eens polshoogte nemen en nam later zijn 
hele familie mee. De bruiloft van zijn jongste dochter zou in haar tuin worden gehouden. 
Vele meters snoeren met gekleurde lichtjes werden tussen de bomen opgehangen. Er 
werd gedanst en gezongen, gepraat en gelachen. Liters thee met dadels, en verse vruch-
tensappen werden genuttigd, schalen vol plat brood en de heerlijkste gerechten kwamen 
op de lange tafels.

Nedah klom stilletjes naar boven, en overzag haar feestvierende vrienden, 
de prachtige bruid en bruidegom, de lichtjes, de tuin, het kleine huis, 
de bergen, de maan, en het maanlicht op het oppervlaktewater van 
het meer.
Haar hart trilde en ze riep, omdat toch niemand het hoorde: “Ik kijk 
terug, en lach om mijzelf. Ik ben weer in de Rozentuin”. 
En Simorgh zat, voor een moment, tevreden op haar nest.

High Five!

(Dankbaar gebruik gemaakt van “The Sufi Book of Life” van Saadi Shakur 
Chisti, “De Verborgen Rozentuin” (Gulshan i Raz)van Mahmood Shabistari en gedichten van Rumi, 
De verhandeling van Pir Zia over “The Day of Allastu” op YouTube, en The Volumes van Hazrat Inayat 
Khan). “That which transpires behind that which appears”: titel van een boek van Pir Vilayat Inayat Khan
Verklaring van de Farsi benamingen
*Cheshmeh: (Water)bron
*Tanha: Eenzaamheid
*Raga: (Hindi) Raamwerk: vaste regels waarbinnen de muzikant improviseert
*afbeelding: Simorgh- M. Farshchian: Bij Liefde kwam…M. Farshchian;  een Pari: A. Khorshidi;

Nawoord bij Hosh dar Dam:
Vier van de in totaal 11 leidende gedachten van het Naqshbandi pad:
Hosh dar Dam: Het je bewust zijn van de Adem
Nazar bar Khadam: Je elk moment richten op het doel, aandacht bij de stappen die je neemt.
Safar bar Watan: De reis terug naar Huis. We reizen van een wereld van verschijnselen naar waarheid
Khalwat dar Anjuman: Stilte in de menigte: Blijf innerlijk vrij van uiterlijke activiteiten, leer je er niet 
mee te identificeren.
Hierbij een verwijzing naar een clip op YouTube : My Heart’s Song Hosh Dar Dam, 1.37 min. 
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O nlangs werd ik geraakt door het volgende 
citaat: 

‘Dankbaarheid is essentieel…. 
Niet alleen als de dingen gaan 
zoals jij wilt.  Maar altijd.’

Het zijn de woorden van de India’se activist 
Satish Kumar

D ankbaar kunnen zijn is een belangrijke 
eigenschap. Rumi noemt dankbaarheid de 
ziel van liefdadigheid.

Hazrat Inayat Khan zegt: “Dankbaarheid in het 
karakter, is als de geur van de bloem. Je zou 
dankbaarheid ook de geur van de persoon-
lijkheid kunnen noemen, een schoonheid in 
het karakter. Dankbaarheid in verband met 
Gods goedheid, zoiets groots, is iets, waar-
van men zich niet dadelijk een begrip kan 
vormen. Maar de kleine vriendelijkheden die 
de mensen in onze omgeving ons bewijzen 
kennen we en daarvoor 
kunnen we dankbaar zijn. 
Als de mens dankbaarheid 
in zijn karakter ontwik-
kelt, komt daar bijzondere 
schoonheid tot uitdrukking, 
in zijn woorden, gedachten 
en daden. “ 

Dankbaarheid is een van 
de krachtigste emoties om 
‘het goede’ in je leven te 
verkrijgen en om negativiteit 
uit je leven te bannen.
Ik heb wel eens het idee dat 
de codes ten aanzien van 
dankbaarheid zijn veranderd 
in de laa tste vijftig jaar. In 

deze moderne westerse wereld lijkt het er 
wel eens op dat dankbaarheid geen hot item 
is, zoals ze zeggen…. soms zelfs dat je ‘t beter 
niet te snel kunt tonen. Je zou wellicht( te) 
ondergeschikt lijken of nog erger : nederig. En 
dan lijkt het erop dat het er vooral om gaat, 
dat we goed in staat zijn om voor onszelf op 
te komen, onszelf te profileren en om goed 
onze eigen rechten te kennen. 

D ankbaarheid lij kt bijna wel iets ouderwets. 
Meer iets van vroeger. Als kind leerde je dank-
baarheid te tonen wanneer je iets ontving. 
Bijvoorbeeld in ons gezin was het, wanneer 
we een cadeau kregen heel belangrijk dat 
we dankbaarheid toonden. Ook al vond je 
het betreffende cadeautje misschien niet 
eens zo mooi, maar dankbaarheid werd er 
wel van je verwacht. Alleen al om het feit 
dat je iets geschonken werd. 
Tegenwoordig mogen kinderen vaak wel 
zeggen wanneer ze iets ontvangen, dat ze het 
niet mooi vinden. Ik hoorde eens een klein 

kind heel boos uitroepen 
toen zij iets kreeg: ”Dat 
wil ik niet! Ik heb het niet 
gevraagd!” Er werd har-
telijk om gelachen … En 
het is wel eerlijk en recht 
vanuit het hart van zo’n 
kind. Maar moet het wel 
zo, vroeg ik me af. Is het 
niet belangrijk dat je een 
kind leert dat het tonen 
van dankbaarheid erbij 
hoort wanneer iemand 
zo vriendelijk is jou iets 
te schenken. De meeste 
kinderen weten dat niet 
uit zichzelf. Dat moet 
ze geleerd worden, ze 

DANKBAARHEID
Jamila Betten
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hebben een voorbeeld nodig. Van ouders, 
opvoeders, leerkrachten.

D e Dalai Lama zegt hierover dat onze hele 
maatschappij een materialistische inslag heeft 
gekregen, waarin voor liefde, vriendschap, 
dankbaarheid, niet veel plaats is. Toch is het 
bij ieder mens een diep verborgen potentieel. 
Hij noemt het een probleem dat kinderen 
over het algemeen naar scholen gaan waar 
hen niet geleerd wordt deze diepere men-
selijke waarden te ontwikkelen. Zodat hun 
basale menselijk potentieel verborgen blijft.
Ik zag laatst op internet een inspirerend 
filmpje over dit thema dankbaarheid Het 
ging over een sportief en strijdbaar meisje 
van ongeveer 11 à 12 jaar. Je zag in het be-
gin het meisje reikhalzend gebaren makend 
om maar gekozen te worden bij een team 
van haar gading. Het team met de sterkste 
spelers. Echter, dat gebeurde niet. Ze werd 
gekozen door de –in haar ogen- veel zwak-
kere groep. Ze begon met een boos gezicht 
te spelen en gedurende de hele wedstrijd 
placht ze steeds negatieve opmerkingen te 
maken als iemand volgens haar een domme 
zet deed. Veel kritiek had 
ze. En ze verloren, zoals je 
zou kunnen verwachten, de 
wedstrijd. Na afloop was 
de sfeer om te snijden. En 
de meisjes van de partij 
die verloren, verlieten 
mismoedig de gymzaal. De 
lerares vroeg het betreffende 
meisje even na te blijven, 
om zogenaamd met haar 
de spullen op te ruimen. 
Echter de werkelijke reden 
was, om haar aan te spreken 
op haar gedrag.

Z e zei tegen het meisje: 
weet je dat dankbaarheid 

je kan helpen bij boze gedachten? Het meisje 
keek eerst niet begrijpend en zei: oh moet 
ik soms steeds dankjewel zeggen als zij 
verkeerde zetten doen? Waarop de juf zei: 
dankbaarheid is veel meer dan dankjewel 
zeggen. Dankbaarheid is oefenen in goede 
gedachten over wat je hebt en wat je krijgt 
van de mensen om je heen. In zulke goede 
gedachten ligt een geweldige kracht. En ze 
speelde de situatie na, waarbij ze inging op 
de ambitie en strijdbaarheid van het meisje 
maar wel op een respectvolle positieve 
wijze, niet door anderen naar beneden te 
halen en te demotiveren maar om juist de 
positieve kanten te benadrukken en ervoor 
te bedanken. Door de spelsituatie begreep 
het meisje wat er bedoeld werd en zag 
je gewoon gebeuren dat haar letterlijk en 
figuurlijk een licht opging. Ze begreep dat 
het echt niet alleen gaat om dankjewel 
zeggen, maar dat er meer is en dat het gaat 
om de kracht die kan ontstaan wanneer je 
je richt op het waarderen van de positieve 
dingen die je gegeven zijn en daar dankbaar 
over kunt zijn. 

B ij de Hindoe religie 
werd ons de vraag voorge-
legd: Is onze dankbaarheid 
kortstondig of leven wij 
vanuit een voortdurend 
gevoel van dankbaarheid? 
Dankjewel zeggen zou je de 
kortstondige dankbaarheid 
kunnen noemen echter 
dankbaarheid op langere 
termijn wordt door inzicht 
en wijsheid verkregen.

B ij de Boeddhistische 
religie spreekt men over 
het cultiveren van een ge-
voel van dankbaarheid, het 
oefenen in dankbaarheid. 
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Dankbaarheid is een natuurlijk aspect van 
de Boeddha-natuur en het is goed om dit te 
cultiveren. Soms wordt dankbaarheid intens 
gevoeld; soms zijn we ons er niet bewust 
van. Een van de tekenen van verlichting is 
dankbaarheid. Het is het lied van het hart. 
Er zijn vele manieren om dankbaarheid te 
cultiveren maar een ervan is het tonen van 
respect. Ook Murshid spreekt hierover 
getuige zijn uitspraak: er is niets in de ma-
teriële wereld, noch goud, noch zilver, dat 
dankbaarheid zo volledig tot uitdrukking 
kan brengen als respect. De Boeddhisten 
gebruiken veelal de groet Namasté, waarbij 
de handpalmen en de vingers tegen elkaar 
worden gelegd als een gebaar van eerbied 
en respect. Behalve dat het dankbaarheid 
uitdrukt, wordt het tevens gebruikt als groet 
omdat we anderen wensen te respecteren. 
Als men op dat moment geen dankbaarheid 
voelt, dan is dit gebaar een uitdrukking van 
het verlangen om deze eigenschappen te 
ontwikkelen.

D e monniken in India bedelen om aan 
eten te komen. Bedelen is voor hen ook een 
oefening in dankbaarheid. 
Dankbaarheid voor dát 
wat ze ontvangen. Maar 
daar blijft het niet bij. Als 
iemand hen niks geeft, 
danken ze, hardop of in zich 
zelf, toch deze persoon, die 
hen niks geeft, omdat deze 
hen leert in het dagelijkse 
leven gelijkmoedig te zijn. 
Ze overwinnen met het 
tonen van dankbaarheid 
hun eigen boosheid en 
zetten zo weer een stap op 
weg naar verder innerlijk 
evenwicht. 
Dankbaarheid is bij alle 
religies een belangrijk thema, 

bij de Islam wordt de maand van de Ra-
madan gevierd uit dankbaarheid, omdat de 
berichtgeving van de Koran is nedergedaald 
uit de hemel naar de aarde. Daarom vasten 
de moslims tijdens de Ramadan. Een van de 
vele wijsheden ten aanzien van het vasten 
heeft te maken met dankbaarheid: door 
zich te onthouden van voedsel op gezette 
tijden leert men dankbaarheid te ervaren 
over ons eten.

I n de Joodse religie worden er de drie 
zogenaamde pelgrimsfeesten gevierd. Dat 
is om te beginnen met Pasen, 7 weken 
daarna, het Wekenfeest en in het najaar, het 
Loofhuttenfeest. Later hebben de feesten 
meerdere betekenissen gekregen, religieus 
en theologisch. Echter oorspronkelijk waren 
het allen oogst - en dankfeesten voor het 
gewas, waarbij een deel van de oogst aan 
de Heer werd opgedragen. 

O ok bij de Christenen waren er in vroeger 
tijden dankfeesten en rituelen voor het gewas 
en de oogst, met name het Pinksterfeest 
was van oorsprong een dankfeest voor de 

oogst én aan de schepper 
achter dit alles.

 ----------

E r bestaat een mooie 
spreuk die luidt: het is niet 
geluk dat dankbaar maakt, 
maar het is dankbaarheid 
die gelukkig maakt. Wan-
neer je bewust oefent in 
dankbaarheid, opent het 
je hart en het werkt angst 
reducerend. Dit is weten-
schappelijk onderzocht 
en bewezen. Want als er 
dankbaarheid is, gaat er een 
seintje naar je hersenen dat 
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Murshid heeft ons verschillende manieren 
gegeven om te oefenen in dankbaarheid.
Een daarvan is het reciteren en herhalen 
van de Wazifa ‘Ya Shakur’. Dit betekent god-
delijke dankbaarheid. Je roept de kwaliteit 
dankbaarheid in jezelf op. Je kunt gedachte 
aan dankbaarheid ook bevestigen aan de 
adem zodat de betekenis van de klank 
Ya Shakur, dankbaarheid dus, door je hele 
wezen heen werkt. Elke cel, elke atoom 
wordt doordrongen van die gedachte aan 
dankbaarheid….. 

E en andere manier om te oefenen in dank-
baarheid is bijvoorbeeld door gebed en/of 
geleide meditatie, op de ademhaling. Je kunt 
bij jezelf nagaan waar je dankbaar voor kunt 
zijn. Soms zijn het hele kleine dingen waar 
je dank voor zeggen. Een geschikte oefening 
op dankbaarheid is deze:
Je kunt je voornemen om één dag in stilte 
alles te bedanken wat je al hebt. Alles wat al 
in je leven aanwezig is. Alles! Je bedankt de 
stoel waarop je zit, de tafel waarop je je kopje 
thee zet, je bedankt de thee. Je bedankt de 
lucht die je inademt, de vloer die je draagt, 

je bedankt het dak boven je 
hoofd, het licht in je ogen, 
het proeven van je voedsel. 
Je bedankt het water uit 
de kraan, de warme en de 
koude straal. Het feit dat 
je beide hebt. Je bedankt 
je badkuip, je douche, het 
warme water waardoor je 
zo heerlijk kunt ontspannen, 
het stuk zeep, de bubbels 
van je shampoo en ga zo 
maar door …. En op het 
laatst ben je vergeten wat je 
niet hebt. De oefening legt 
de focus van je gedachten 
buiten jezelf en verankert 
het in dankbaarheid!

alles veilig is, en dan is er geen ruimte voor 
angst of boosheid. 
Hazrat Inayat Khan zei het zo mooi: “Wan-
neer iemand dankbaarheid en vreugde in je 
oproept, voegt men zoveel toe aan het eigen 
leven. Wanneer je waardering hebt voor alles 
wat je overkomt in je leven, ontwikkel je een 
gevoel van goedheid; hoe meer waardering 
men heeft, des te dankbaarder men wordt 
en hoe meer men ontvangt.” 

T och is het niet altijd eenvoudig of makkelijk 
om overal maar dankbaar voor te zijn. Voor 
niemand, zeker niet in situaties die ernstig en 
schadelijk lijken of daadwerkelijk zijn. Bij een 
crisis, bij een ernstige ziekte bijvoorbeeld, ben 
je natuurlijk niet dankbaar voor de ziekte op 
zich zelf. Ziekte kan een enorme crisis teweeg 
kan brengen, je leven op zijn kop zetten en 
de grond onder je voeten wegspoelen. Maar 
het kan tegelijkertijd een aanzet zijn voor 
een innerlijke zoektocht, het ontwikkelen 
en verdiepen van een innerlijk leven! Het 
kan je relaties verdiepen. Een relatie waarin 
alles altijd maar goed gaat, wat is dat voor 
een relatie?

A lles wat niet goed gaat, 
is een kans om je relatie 
te verdiepen en te ver-
nieuwen Mensen zijn in 
staat in zo’n situatie een 
enorme innerlijke kracht 
en wijsheid te ontwikkelen.  
Murshid spreekt vaak over 
het ontwikkelen van de 
persoonlijkheid en over 
onze levenshouding. Het 
gaat bij problemen om de 
houding die we aannemen 
in ons leven en niet in 
eerste instantie om de om-
standigheden wanneer die 
ons niet gunstig gezind zijn.  



31

herinneren, en dat heeft werkelijk invloed 
heeft op je leven. Dat wordt bedoeld met 
leven vanuit een voortdurend gevoel van 
dankbaarheid!

T ot slot een fragment van een gedicht Uit 
‘de geheime rozentuin’ van de soefidichter 
Mahmud Shabistari , uit de dertiende eeuw 
Kijk zachtjes neer op deze bloemen. Met de 
ogen van je hart. Tot al je twijfels vlieden. 
Hopelijk vind je iets van wijsheid, zowel 
praktisch als mystiek.
Gebruik geen koude ogen om mijn fouten te 
vinden; wellicht krijgen de rozen dan doornen.
Ondankbaarheid verhult meestal onwetend-
heid, terwijl dankbaarheid de vrienden van 
waarheid vervult.
Blaas alsjeblieft wat adem vol genade mijn 
kant uit als je aan me denkt.
‘Moge al wat ik doe en ben terugkeren ter 
verering van de Ene.’
 

H ier en nu en elke dag is een kans om 
je zegeningen te tellen in plaats van het 
tegenovergestelde doen, namelijk je zorgen 
maken. Wanneer we onze zorgen opsom-
men, trekken we steeds meer zorgen aan. 
Dankbaarheid is niet enkele een kwestie 
van eer bewijzen aan iemand die ons iets 
gegeven heeft. Het is voor onszelf. Wanneer 
we niet attent zijn op de zegeningen van het 
leven, dan is het alsof hetgeen ons gegeven 
is, er niet is. 
Maar wanneer je dankbaar bent, blijft het 
bestaan zelfs wanneer hetgeen waarvoor je 
dankbaar bent niet meer aanwezig is. Het 
blijft aanwezig vanwege het ervaren van 
je dankbaarheid. Dankbaarheid maakt zijn 
ervaring onsterfelijk, want in dankbaarheid 
leeft men het leven op een intense manier. 
Datgene waar je dankbaar voor bent, krijgt 
de volle aandacht en komt tot leven in je. 
We kunnen ons altijd onze zegeningen 

Verlangen
van voor woorden
en aan woorden voorbij.
Weten van de Ene
Vermoeden
er is geen weg
die niet leidt naar Jou
er is geen lied
dat niet zingt van Jou
Verborgen
en in alles aanwezig 
Wees mijn weg
opdat ik Jou leef
Wees mijn lied
opdat ik jou vier…

Shahida Annechien Dik

Er is een groter plaatje...

Er is een groter plaatje dan
deze kleine wereld,
flauw gekleurd, laag bij de 
grond
waarin wij overleven,
indien we dat al doen.

Er is een groter plaatje
waarin die wereld past,
volledig is geborgen
maar eerst
moet het kleine beeld aan 
scherven,
gebouwd slechts in gedachten,
van wat een wereld zijn kan.

Simone Wils
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Verzoening als Levensvernieuwing 2018
Hayo Huizinga

In de jaren 80 stond ik met vele anderen, midden in de Aidsepidemie. Dat heeft tot het 
besluit geleid dat ik voor eens en altijd wilde gaan onderzoeken wat de zin van het leven 
kan zijn. Deze impuls leidde tot het passievol gaan mediteren, waarin ontmoetingen met 
stilte en onvoorwaardelijke liefde de vruchten waren. Maar het Boeddhisme houdt op waar 
de stilte aanvangt en Maya eindigt. De verbinding die ik toen opnieuw kon voelen met het 
leven zocht opnieuw naar expressie en door muziek onder andere kwam ik op een ander 
wonderlijk pad terecht, waar Pir Vilayat over Maya in zijn handboek voor meditatie zegt dat 
het existentiële scenario niet moet worden afgedaan als illusie (Maya), maar gezien wordt 
als de vervulling van het doel achter alles. En soms moet je gebruik maken van wonder-
lijke meditatie ervaringen om de mystieke betekenis te gaan begrijpen van die ervaringen 
opdat ze niet wegzakken en uit de herinnering raken. Eén van die ervaringen gaat over 
wat mogelijk verzoening kan zijn. Misschien ook wel een belangrijk thema in mijn leven.

Toen ik in de studie database van Hazrat Inayat Khan zocht wat er over verzoening in 
zijn teksten te vinden is en het Engelse woord voor verzoening intikte: atonement of re-
concilliation, kwam er geen zoekresultaat vreemd genoeg. Wel woorden als berouw, spijt, 
wroeging. En dat snap ik wel, want ook dat zal je onder ogen moeten willen zien. Elke 
soefi retraite die je aanvangt begint ook met het opschonen van zaken die anders als een 
schaduw over die kostbare dagen kunnen blijven hangen. Een gezegde van Hazrat Inayat 
Khan in dit verband luidt: Een goed persoon, trots op zijn goedheid, verandert zijn parels 
in kiezels; een boosaardig persoon vol wroeging kan juwelen van gewone stenen maken. 
Dat is de bijzondere kracht van berouw. Ook hoor ik mensen vaak genoeg zeggen dat 
ze nergens spijt van hebben als ze ouder zijn geworden en terugblikken op hun leven. 
Dat kan waar zijn en oprecht. Het is gegaan zoals het ging en het beste is er van gemaakt 
gegeven de omstandigheden. In hoeverre is dat soms ook een mantra, misschien omdat 
omstandigheden te ingewikkeld waren om werkelijk gevoeld te worden of het leven zelf 
slokte alle aandacht en tijd op. Maar ben je dan ontslagen van diepgaande reflectie? Het 
voelt voor mij soms als berusting. Ik geloof dat het proces van verzoening dieper gaat en 
voorbij deze berusting ligt. Hoe mooi ook, berusting is het aanvaarden van iets wat niet 
te vermijden is. Het is nog niet echt opgelost. En wat als het door omstandigheden weer 
opgerakeld wordt? Begint de onrust die bezworen leek dan weer opnieuw?

Wat is verzoening?
In mijn meditatieve ervaring lijkt verzoening vooralsnog een proces van deconstructie te 

zijn. En het lijkt ook wel alsof delen van je persoonlijkheid die in conflict zijn, 
veroorzaakt door omstandigheden, ook juist de motivatie en reden moe-

ten zijn van ontmanteling van de kracht van tegendelen en de opheffing 
ervan. Dat bevrijdt ons van de impasse waar we ons soms gevangen in 
voelen. En dus is bevrijding en opluchting dat het en echt lijkt te zijn 
en tevens een door ons zelf gemaakte constructie is, het resultaat. En 
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dat maakt dat je er aan voorbij kunt gaan, achterlaat en met meer ruimte en meer vrede 
in contact kunt treden.

Anders gezegd is Verzoening mijn inziens een vereniging en opheffing van de invloed van 
tegendelen die net als het yinyangteken met elkaar verbonden zijn en te samen een cirkel 
vormen, waarin een precies en nauwkeurig evenwicht kan ontstaan waarbij de kracht 
van tegendelen en of dualiteit in perfectie harmonie met elkaar zijn. In meditatieve zin 
is verzoening in mijn ervaring nogal belangrijk. Ten eerste omdat je energie bevrijdt die 
anders opgeslokt wordt en zich uitput door een fundamenteel schokkende bezigheid. Dus 
verzoening betreft situaties waarin je allerlei emoties, gedachten en conditioneringen met 
elkaar in strijd blijven door ook input van buiten. Misschien is er iets in die situatie wat 
als opdracht aanvoelt of heb je een vermeende missie. Misschien weet je nog geen eens 
meer dat je voortdurend in conflict bent, misschien hou je je in om de lieve vrede, of je 
blijft hangen in wat verder geen inspiratie biedt of is er sprake van futloosheid? Een situ-
atie waar je niet zomaar van kunt weglopen, die altijd opnieuw actueel is. Maar er moet 
een situatie aan ten grondslag liggen, waarin om in de yin yang metafoor te blijven, het 
lichte en het donkere van onze persoonlijkheden voortdurend niet in balans zijn en we 
daardoor ons blijven bezig houden met de inhoud van een situatie. Of in boeddhistische 
termen een situatie waarin het principe van causaliteit: een afhankelijk ontstaan door een 
oorzaak een grote rol blijft spelen. En nog beter is het boeddhistische begrip papanča: 
De neiging van de geest om problemen te vermenigvuldigen vanuit het gevoel van ‘zelf ’. 
Mijn inziens is er een weg hier uit en wel door voorbij te gaan aan de inhoud en alle in-
grediënten met rust te laten en het in zich zelve te laten zijn. Alsof er twee beschermende 
vleugels om je heen geslagen zijn, waar binnen een helder, vibrerend gecentreerd yin yang 
cirkel in het juiste evenwicht zijn met elkaar. Alles wat er speelde geen actieve rol meer 
heeft, noch het ene noch het andere, noch het lichte noch het donkere in onze persoon-
lijkheid om de aandacht strijdt en onze energie verbruikt. Dat klinkt wel heel erg simpel 
en eenvoudig en dat is ook het wel als je zo ver bent en toch heeft het vele voeten in de 
aarde nodig om soms in een moment van niet door het eigen zelf aangestuurde dus vals 
idee van identiteit, deze balans van dualiteit te kunnen ervaren. Bijna een perfecte toestand 
van kemal, een afwezigheid van persoonlijke emoties.

Waar Hazrat Inayat Khan het wel over heeft, is conflict. 
In Geest en Materie bijvoorbeeld deel 2:

Er is een conflict tussen geest en materie. De materie absorbeert de geest om te kunnen 
bestaan, en de geest assimileert materie, want het is zijn eigen bezit. De hele manifestatie 
kan dus worden beschouwd als een voortdurend conflict tussen geest en materie; de 
geest ontwikkelt zich enerzijds tot materie en assimileert materie anderzijds: 
de eerste wordt activiteit genoemd en de laatste stilte, of constructie en 
vernietiging, of leven en dood. Wanneer men zich realiseert dat de bron 
van zowel geest als materie leven is, dan zal men zien dat er niet zoiets 
bestaat als de dood; maar deze kan alleen herkend worden wanneer 
men het onderscheid kent tussen het leven dat de bron genoemd kan 
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worden en het leven dat kortstondig is; het leven dat er toe doet manifesteert zich door 
geest in zich op te nemen.

Wat is het belang van Verzoening?
Het is een wonderlijke uitspraak: het leven dat er toe doet manifesteert zich door geest 
in zich op te nemen. Daar gaat een eeuwenlange ontwikkeling aan vooraf wat spiritualiteit 
bijvoorbeeld kan zijn, als we het leven wat er toe doet, zo mogen benoemen. In de hindoe 
religie staat de ontwikkeling van spiritualiteit erg centraal. Er is een speciale traditie waarin 
een religieuze ceremonie beoefend wordt of het verrichten van daden die beschouwd 
worden als een uiterlijk en zichtbaar teken van innerlijke en spirituele genade; een sa-
crament. Het woord wat in die context genoemd wordt is Prayashcitta. Prāya impliceert 
vernietiging, terwijl citta ‘samenvoegen’ betekent, of ‘samenvoegen wat vernietigd was. 
Samengevat kan dat het woord verzoening opleveren. Het was een weg om het wereldse 
leven te verzoenen met spirituele realisatie.

De weg die het Boeddhisme aanmoedigt is dat wanneer we onszelf kunnen ontdoen van 
onze eigen belemmerende denkbeelden, we kunnen leven in de zuivere dimensie van leegte. 
Dat oneindigheid hier en nu is. Leegte is alomvattend. Dit is de grote bevrijding, omdat 
de denkbeelden waarin we leven ons gevangen houden in onze zelf geschapen illusies. 
In het vorige citaat van Hazrat Inayat Khan lazen we dat de geest materie assimileert en 
dat dat stilte genoemd wordt of constructie en vernietiging. Dat deed mij denken aan de 
Nazut Dikr (aarde)van Al-Shitarie: Soms zal geluk ons opheffe n als in ons ego, soms worden 
we neergehaald, versplinterd. Beide komen van God, en beide hebben een zekere genade. 
Men wordt opgetild, neergehaald, maar er wordt altijd voor ons gezorgd. Ik geloof dat dat 
ook de toegang is van de kracht van verzoening, deze onderliggende zorg. 

In de joodse religie komt de term Kaphar voor en is verbonden met Yom Kippoer – Grote 
Verzoendag. Het is een zeer gelaagde betekenis want het is zowel bescherming als be-
schutting; het is de verlossing van je ziel en maakt je vrij; is leven nu en voor alle eeuwen. 
Opnieuw dat woord leven.

In de christelijke traditie is er het verhaal van de thuiskomst van de verloren zoon. In 
de spirituele bestseller van Henri Nouwen, vertelt hij in “Eindelijk thuis” Gedachten bij 
Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ dat verhaal op zijn eigen manier. Hij 
heeft woorden gevonden om de oerervaring van het vertrekken uit het ouderlijk huis en 
daarnaar teruggeroepen worden op evenwichtige wijze tot uitdrukking te brengen. Aan 
de hand van het schilderij dat Rembrandt maakte van het bekende Bijbelverhaal, identi-
ficeert Nouwen zich eerst met de jongste zoon. Die houdt ervan de wijde wereld in te 

gaan, mensen te ontmoeten, het leven te vieren. Dan gaat Nouwen na wat 
hem met de oudste, thuisblijvende zoon verbindt. Die Iijkt gehoorzaam te 

zijn, maar is door zijn afgunst op zijn manier ook uithuizig. De vader laat 
beide kinderen vrij in hun doen en laten, en sluit hen in zijn barmhar-
tige armen als zij berooid bij hem terugkomen. Verrassend is vooral de 
conclusie waarmee Nouwen zijn boek afsluit: wij allen zijn geroepen 
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om de vader/moeder te worden. Als Gods geliefde kinderen is het onze taak om zelf lief 
te hebben. ‘Waar vier ik uw geboorte met meer recht: daar waar ik thuis ben of op een 
plek die mij niet vertrouwd is?’ Thuiskomen bij God betekent dus ook thuiskomen bij jezelf 
en bij je medemens.

In de islam kennen we de wazaif As- Salam: Allah is degene die de gelovige dienaren redt 
van alle gevaren en hen de vrede, zegen en veiligheid van het paradijs brengt. As-Salam is 
de staat van vrij zijn van alle tekortkomingen, fouten, gevaren en problemen. Een betekenis 
van de wortel van Ya Salam betekent ‘veilig zijn’. Salaam is vrede zelf. Zulke vrede is niet het 
resultaat van iets en er is niets dat kan worden gezegd opdat het zich manifesteert. Het 
is de goddelijke energie die de vrede zelf aan ons schenkt en het is het wonderbaarlijke 
woord of de qawl die Allah tot onze zielen spreekt.

Dit was een kleine reis door de tijd terug waarin het ging over verzoening en wat verzoening 
is en waar verzoening toe leidt. En hoe belangrijk verzoening wordt gezien als middel om 
in contact te treden met het mysterie en het onnoembare. Het is een proces aangaan wat 
mogelijk een genadevolle ontmoeting kan opleveren, maar zekerheid hebben we niet. De 
kracht zit in op de bron van je wezen te contempleren; op dat wat het herschept door 
je levensloop te doorlopen van je verleden naar de toekomst, naar het licht dat gezien 
wordt en het licht dat ziet. 

Maar hoe doe ik dat nu? Verzoenen?
In een Oosterse rozentuin schrijft Hazrat Inayat Khan: Vol. 7, Stilling the Mind, Stilling First 
the Body: Meesterschap ligt niet alleen in het stilzetten van de geest, maar in het kunnen 
sturen naar welk punt we ook verlangen, door het actief te laten zijn voor zover we dat 
willen, door het te gebruiken om ons doel te bereiken, door het stil te laten zijn wanneer 
we dat willen. Wie hiertoe is gekomen, heeft zijn hemel in zichzelf geschapen, hij hoeft 
niet te wachten op een hemel in het hiernamaals, want hij heeft het nu in zijn eigen geest 
voortgebracht. 
En een tekst van hem uit Pearls from the Ocean Unseen: Zijn doel in het leven is om de 
gevangen ziel te bevrijden van de gebondenheid van beperkingen. Hij bewerkstelligt die 
door de herhaling van de heilige namen van God en door de voortdurende gedachte aan 
zijn goddelijk ideaal, en een steeds toenemende liefde voor de goddelijke Geliefde totdat 
de geliefde God met Zijn volmaaktheid zichtbaar wordt in zijn visie en zijn onvolmaakte 
zelf uit zijn zicht verdwijnt.

Dat brengt mij toch weer tot de persoonlijke meditatie terug waarin de elementen 
ontleren en overgave erg belangrijk zijn te midden van het leven en daarin het proces 
van verzoening. Wat dat betreft kan ik in zekere zin mijn aanwezigheid in het 
woonproject waar ik woon als een geschenk opvatten. Ik zet mijn meditatie 
praktijk in om te ontleren door middel van aandachtig kijken maar ook 
weer de aandacht los te laten en met aanwezigheid mijn droom toe te 
laten en los te laten, zonder identificatie en toch onderdeel te zijn van:
Bijvoorbeeld de strijdpunten die op micro-ethisch vlak aan je voorbij 



36

komen en je eigen reacties op die zaken waar makkelijk strijd over gevoerd kan worden 
in een kleine gemeenschap. Loyaliteit aan het concept van gemeenschappelijk wonen 
versus zelfontplooiing waarbij ’het innerlijk richtsnoer is van het handelen’. De toch gek 
genoeg verschillen in opvattingen vanwege juist meerdere generaties tegelijkertijd in deze 
gemeenschap die te vaak met elkaar kunnen botsen over wensen en opvattingen. Omdat 
ouder worden een verknochtheid kan zijn met de waarden en normen uit je jeugd. Het 
verzet tegen de eclips van het leven. Het al dan niet te dominante van sommige persoon-
lijkheden als invloed in het geheel. Het verschil in opleidingsniveau en dus ook van inzicht. 
Het gebrek aan zelfreflectie over de gevolgen van het eigen handelen. De onvrede en de 
mate van unfinished business die soms de rode knoppen zijn in de weerspiegeling in de 
communicatie. Het praten over en de anderen becommentariëren.

Zonder het echt te realiseren toen ik toetrad tot deze gemeenschap van gewone mensen, 
op deze specifieke en ook bijzondere mooie woonplek, en ik ben ook een erg gewoon 
iemand overigens, is de toetssteen voor de mate van concentratie, contemplatie, meditatie 
en realisatie. Het belang van meditatie middels mijn eigen ondervinding door de jaren heen, 
heeft als onomkeerbaar proces dat ik mij kan verzoenen met mijn eigen lichte en donkere 
kanten van mijn persoonlijkheid in het licht van deze gemeenschap. En ik kies liever voor 
harmonie, dan voor chaos of een verwarde droom, mijn wezen voelt zich daar meer thuis 
bij en dat is proberen te leven vanuit een ander standpunt.

Om in de beschutting van de meditatiepraktijk, soms wat meer eenheid te voelen; de 
intrinsieke kortstondigheid van de emotionele beleving te ervaren; misschien soms wat 
barmhartiger te kunnen zijn. Het dagelijkse leven zelf is de toetssteen. Dan is ook een aspect 
van verzoening durven te verliezen en dat het meer een kunst wordt van verliezen van dat 
waar je aan gehecht leek te zijn. Daarom is verzoening in mijn geval, een voorwaarde voor 
innerlijke vrede. Zoals ik al uitsprak aan het begin van deze toespraak: het gaat ook in deze 
om de eigen weg van wereldlijke zaken te verzoenen met de eigen spirituele ontwikkeling 
en dat is wat we kunnen realiseren, midden in het dagelijkse leven. Een uitspraak van Ibn 
‘Arabi in dit verband: ‘door jezelf af te sluiten van de wereld, mis je misschien de goddelijke 
openbaring die het leven zelf biedt.

Door te midden van dit alles altijd weer de uitdaging te willen aangaan om onszelf te dur-
ven overgeven aan niets eigenlijk, maar dat niets is een vibrerend geheel waarin we een 
vluchtige glimp kunnen opvangen van de manier waarop dingen eruit kunnen zien vanuit 
het goddelijke gezichtspunt. Inderdaad, we kunnen de focus van ons bewustzijn verschuiven 
naar een fundamenteel tegenovergesteld standpunt waarin Leven dat er toe doet, geest in 
zich kan opnemen en dat is het proces van verzoenen en de genade van verzoend raken. 
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Afgelopen zomer ben ik weer naar het 
Zomerkamp geweest in de Zwitserse Alpen. 
Ik ben de tel kwijt geraakt maar ik geloof dat 
het mijn vijftiende keer was dat ik er ben 
geweest. De eerste keer was in 1987 toen 
het Kamp werd gehouden in Frankrijk, in 
Col des Saisies. Ik heb toen een muziekweek 
gedaan en twee weken met Pir Vilayat die me 
daar ook heeft ingewijd. Het jaar daarna is 
het Kamp verhuisd naar Zwitserland op een 
plek niet ver verwijderd van waar het Kamp 
de afgelopen 29 jaar is gehouden. Op een 
schitterende locatie, midden in de bergen 
is het Kamp gehuisvest. En in 2019 zal het 
Kamp in het teken staan van het dertigste 
jaar dat het Kamp op de huidige locatie 
wordt gehouden.

En altijd is er dat gevoel van thuiskomen, 
een serene rust die over me heen komt 
wanneer ik daar ben. Natuurlijk, het weer 

kan daar aardig en langdurig spoken en de 
grootste uitdaging ligt er vooral in een recht 
stukje grond te vinden voor je luchtbedje. 
Maar de mensen, de staf, de kleine of grotere 
ontmoetingen, het minerale, plantaardige en 
faunistische rijk, het is me allemaal even dier-
baar. Ik wil hierbij ook een groot compliment 
geven aan Gulrukh Patel en alle medewerkers, 
die na een aantal jaren waarin het Kamp 
zich in een soort van transitie bevond, met 
een prachtige manier van aandacht in het 
Kamp weer een mooie helderheid hebben 
terug gebracht.

En al die keren, op de eerste keer na, dat ik 
gegaan ben, heb ik of een individuele retraite 
gedaan of heb ik een programma met Atum 
O’Kane gevolgd. Dit om aan te geven waar 
mijn hartsverlangen steeds naar uitgaat. 
Wat de individuele retraites betreft, dat valt 
niet uit leggen. Dat is hetzelfde als iemand 

Emmanuel O’Kane 
in het Zenith Zomerkamp 2018 

Nafas Wagtmans
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die nog nooit verliefd is geweest, proberen 
uit te leggen wat dat inhoudt. Overigens 
weet ik door gesprekken met anderen die 
een retraite hebben gedaan, dat de ervaring 
van de retraite van persoon tot persoon 
verschilt en niet algemeen is. Maar in mijn 
geval heeft het mijn leven veranderd.
En dan Atum; hij is als geen ander in staat 
om op een zachte warme wijze ons inzicht 
te geven in de menselijke aard en de daarbij 
behorende Goddelijke kwaliteiten als ook de 
schaduwzijden van de menselijke natuur. En 
als geen ander weet hij je bewust te maken 
van de rol van de Voorzienigheid in het leven, 
en de dankbaarheid die daar uit voortvloeit.

Een aantal jaar geleden heeft Atum aan-
gegeven geen programma’s meer te willen 
doen. Maar gelukkig heeft hij vorig jaar toch 
meegedaan aan het Kamp dat toen in het 
teken stond van de herinnering aan Pir Vilayat 
Inayat Khan. En dit jaar heeft hij ons verrast 
door samen met zijn zoon Emmanuel een 
programma te verzorgen.  Dus heb ik samen 
met mijn broer en een goede vriend een 

week dit programma gevolgd. Het aardige 
is ook dat er veel dezelfde mensen op het 
programma van Atum af komen en ook 
dit jaar waren er weer veel vertrouwde 
gezichten. Ik was ook wel benieuwd hoe 
Emmanuel het zou doen. Het is natuurlijk 
fantastisch dat je naast de oude garde ook 
ziet dat er een nieuwe garde opstaat zowel 
onder de deelnemers van het Kamp als 
ook onder degenen die het programma 
en het Kamp leiden. Maar voor Emmanuel 
natuurlijk ook de ondankbare taak om de 
hoge verwachtingen van de deelnemers aan 
het programma waar te maken. En hoewel 
zijn benadering wat anders is als die van zijn 
vader – hij heeft ons voornamelijk verteld 
over zijn vele projecten en was wat minder 
interactief – was ik behoorlijk onder de 
indruk van zijn ervaringen, zijn wijsheid en 
openheid. Tijdens de week heb ik een aantal 
maal met Emmanuel gesproken. Iets in me 
zei dat ik zijn verhalen kon gebruiken voor 
de Sofia en verder lijkt het me leuk als hij 
een keer in Nederland een programma zou 
doen. Hierbij het begin van zijn relaas waarin 
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Emmanuel zijn relatie met het Kamp beschrijft 
en hoe hij daarin ziet hoe de Voorzienigheid 
werkzaam is en hem leidt. 

Emmanuel’s Grace Prayer  

May the grace of life flow 
through me and back into the 
world.   May I recognize and 
appreciate all the grace that 
has been in my life May I create 
the space to see a bigger picture 
and to find a more meaningful 
reason. May I have the grace 
to embrace whatever comes my 
way. May I have the faith that 
grace will lead me where I need 
to go and teach me what I need 
to know. Today may I share the 
gifts of grace that are in my life 
with the world.  
Amen

Genade 
Moge de genade van het leven door mij heen 
stromen en terug stromen de wereld in. 
Moge ik alle genade die in mijn leven is geweest 
erkennen en waarderen. 
Moge ik de ruimte creëren om een groter 
geheel te zien en om een meer zinvolle reden 
te vinden. 
Moge ik de genade hebben om alles te om-
helzen wat op mijn pad komt. 
Moge ik het geloof hebben dat genade me 
zal leiden waar ik heen hoor te gaan en me 
leert wat ik moet weten. 
Moge ik vandaag de gaven van Genade die in 
mijn leven zijn, delen met de wereld.
Amen

Zenith Camp Opening  

Goede morgen, het is heerlijk om weer 
in het Kamp te zijn samen met jullie. Ik zal 

eerlijk zijn,  ik ben niet gewoon op deze stoel 
te zitten en dit uitzicht te hebben. Maar ik 
ben blij dat ik kan zeggen dat het een fraai 
uitzicht is en dat ik veel bekende gezichten 
zie. Om een programma te leiden is een 
behoorlijk nieuwe ervaring voor mij. Dit is 
de tweede keer dat ik een programma leid. 
Maar ik beschouw het absoluut als een gave 
van de Voorzienigheid en ik voel me gezegend 
om op deze speciale plaats met jullie allen 
te zijn. Maar delen in mezelf vragen zich 
nog steeds af hoe ik hier zo verzeild ben 
geraakt. Ik heb tijdens mijn leven eigenlijk 
nooit gedacht dat ik hier op deze stoel zou 
zitten naast mijn vader. En wanneer ik aan 
alles denk wat me ertoe heeft gebracht om 
op deze stoel te belanden dan zou ik zeggen 
dat het de genade was in haar verschillende 
vormen  die me hier heeft gebracht.  Als ik 
terug kijk naar hoe mijn persoonlijke reis met 
het Kamp zich heeft ontvouwen, dan kan ik 
zien dat het de genade is, die verbonden is 
met een groter ontwerp van mijn leven die 
mij al die jaren terugbracht naar dit Kamp op 
diverse manieren en in verschillende rollen. 

De eerste keer dat ik naar het Kamp ging, 
was ik twaalf jaar oud. Mijn familie stond op 
het punt om naar Engeland te verhuizen 
en mijn vader en ik hadden net Engeland 
bezocht en hadden een huis gevonden waar 
we naar toe konden verhuizen voordat de 
rest van de familie zou verhuizen. Het was 
de eerste keer dat ik in Europa was en het 
viel samen met de periode dat het Kamp 
gehouden werd. Dus kwam ik hier en er was 
een groepje vrienden die vanuit de Abode 
waren gekomen dus voelde het Kamp wel 
als een soort van thuis. We brachten onze 
tijd door met een beetje rondhangen en 
met bezigheden die meeste kinderen van 
die leeftijd in het Kamp doen. Het was een 
leuke tijd voor me en hielp mij met de grote 
overgang die ik doormaakte door naar En-
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geland te verhuizen. Ik ben één of twee keer 
terug gekomen naar het Kamp tijdens de vier 
jaar dat mijn familie in Engeland woonde, en 
ik had het altijd naar mijn zin maar ik had er 
verder geen diepere gedachten bij.  Voor mij 
was het gewoon een leuke plaats om te zijn 
en er met vrienden samen te zijn. Toen mijn 
familie Engeland verliet, dacht ik eigenlijk nooit 
meer aan het Kamp en ik nam aan dat dat 
was wat het was. Ik was niet bijster geïnteres-
seerd in Soefisme of geestelijke zaken dus 
kon ik het me eigenlijk niet voorstellen dat 
ik hier terug zou komen. Maar klaarblijkelijk 
hielden de Genade en het leven daar andere 
gedachten op na.

Rond mijn twintigste miste ik het leven 
in Engeland aangezien mijn familie terug 
verhuisd was naar de Verenigde Staten en 
dus besloot ik terug te gaan naar Engeland 
maar ik had geen vastomlijnd plan, alleen 
maar de wetenschap dat ik er graag wilde 
wonen. Dus ik spaarde wat geld en ik ging 
naar Engeland zonder een vastomlijnd plan en 
zonder een legale manier om er te werken. 
Na een paar maanden werd het duidelijk 
dat het nergens toe leidde. Ik stond op een 
soort van kruispunt, overdonderd door alles 
en niet zeker wat ik moest doen of waar ik 
naar toe moest. Maar zoals de Genade het 
wilde, was het dezelfde tijd dat mijn vader 
een programma leidde in het Kamp dus ging 
ik er naar toe en grotendeels van de tijd 
rustte ik uit en mijmerde over het leven. Ik 
had niet zoveel contact met andere mensen 
en ik ging zelfs niet naar een sessie van het 
programma van mijn vader. Ik maakte voor-
namelijk wandelingen waarbij ik nadacht over 
het leven. Wederom was ik dankbaar toen 
ik het Kamp verliet, dat het Kamp er voor 
me was. Dat, wanneer ik behoefte had aan 
een plaats om heen te gaan het de perfecte 
plaats is om naar toe te gaan om ruimte te 
scheppen vanuit alles dat me overweldigde 

en om op zachtaardige wijze mijn leven te 
beschouwen. Het was een geweldige plek 
om naar toe te gaan tijdens moeilijke pe-
riodes en tijden van verandering maar het 
was niet echt een plaats waar ik mezelf naar 
zag terugkeren. Ik kende helemaal niemand 
meer van de aanwezigen en ik had geen 
interesse in Soefisme of spirituele leringen. 
Ik dacht dat het weer een eenmalig bezoek 
was. Maar wederom werkte de Genade 
achter de schermen en had andere ideeën.

Ongeveer zeven en een half jaar geleden 
ging ik naar India en werkte als vrijwilliger 
bij het Hope Project. Dat vrijwilligerswerk 
bij het Hope Project veranderde mijn leven 
en ik weet dat voor veel mensen van het 
Hope Project die in staat waren om naar het 
Kamp te komen dit een levensveranderende 
ervaring was en ik ben altijd blij dat ik deze 
ervaring mag delen met onze gasten die van 
het Hope Project komen en ik moedig je 
aan om hetzelfde te doen.

Onwetend dat ik zou besluiten om naar 
het Hope Project te gaan, zat er Genade in 
de timing ervan. En zoals de Voorzienigheid 
had bestemd, kwam ik bij het Hope Project 
aan een paar weken voor de Urs van Haz-
rat Inayat Khan. Hoe gênant het ook moge 
klinken, ondanks het feit dat ik in de Abode 
ben geboren en ik op mijn zevenentwintig-
ste ongeveer vijf keer naar het Kamp ben 
geweest, wist ik echt niet wie Hazrat Inayat 
Khan was, waaruit blijkt in welke mate ik 
geïnteresseerd in en betrokken was bij het 
Soefisme.  Ik was op de hoogte van het 
bestaan van Pir Vilayat van wie ik levendige 
indrukken had als kind. Maar mijn verblijf op 
het Hope Project tijdens de URS bood me 
de mogelijkheid om me met het Soefisme 
te verbinden en met mijn eigen wortels op 
mijn eigen manier, wat belangrijk voor me 
was. En dat was werkelijk het begin van mijn 
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spirituele leven.  Op die manier verbond ik 
mij met het Kamp en algehele Spiritualiteit 
door de gave van dienstbaarheid. Het was 
ook tijdens die URS dat ik een genadevol 
moment beleefde in mijn ontmoeting met 
Deepa (Gulrukh Deepa Patel). Zonder 
vooropgezet plan zou ik de komende twee 
jaar aanwezig zijn bij de URS waardoor mijn 
verbinding en interesse met betrekking tot het 
Soefisme zich zou verdiepen. Ongeveer vier 
en een half jaar geleden, nadat ik mijn vader 
geholpen had met een Indiase pelgrimstocht, 
maakte ik een tocht door de bergen. Ik 
mediteerde omgeven door het reusachtige 
en majestueuze Himalaya gebergte toen ik 
plotseling de woorden ‘de wereld van pracht’ 
hoorde en ik een visioen van een arend 
had. Ik wist onmiddellijk dat het leven en 
de voorzienigheid mij vertelden om naar dit 
Kamp te komen. Dus deed ik dat en volgde 
mijn vaders programma ‘7 valleien van de 
Ziel’ waar sommigen van jullie waarschijnlijk 
ook bij aanwezig waren. Het was een pro-
gramma waar ik erg van genoten heb en het 
was bovendien het eerste programma van 

mijn vader dat ik hoorde, dat niet het format 
had van een pelgrimsvaart. Ik had wel wat 
hobbels te nemen zoals heftige regenbuien, 
en ik voelde me niet helemaal lekker na een 
overnachting op het vliegveld van Marokko. 
Deze keer voelde het gewoon goed om in 
het Kamp te zijn, het voelde alsof het leven 
en de voorzienigheid me op het juiste mo-
ment in mijn leven op de juiste plek hadden 
gebracht. Dus na het programma van mijn 
vader bleef ik een extra week, waar ik de 
bel moest luiden (een bel die geluid wordt 
een aantal maal voor de aanvang van een 
programmaonderdeel). Dat was ook het 
moment waarop ik Deepa opnieuw zag. De 
ontmoeting met haar tijdens de URS had 
behoorlijk wat indruk op me gemaakt en ik 
had er tevergeefs naar uitgekeken en gehoopt 
haar opnieuw te zien bij de daarop volgende 
URS. Dus ik was blij haar weer te zien en we 
konden het goed met elkaar vinden.

Gedurende die tijd hier had ik niet echt een 
duidelijk en levendig beeld, maar het idee 
om hier ooit met mijn vader te onderwijzen, 
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kwam in me op. Toen ik deze keer het Kamp 
verliet, had ik echt mijn eigen connectie 
gemaakt met het Kamp. Het was de eerste 
keer dat ik er echt voor mezelf was. Ik had 
een aantal goede vrienden gemaakt en had 
dit keer het idee dat ik terug zou komen.
Het volgende jaar stuurde ik een paar 
maanden voordat het Kamp begon een 
formulier op waarin ik mijn vaardigheden 
als belluider uit de doeken deed. Ik zei dat 
werken in de keuken waarschijnlijk het beste 
zou zijn voor mij, omdat ik niet echt andere 
beroepsvaardigheden kon bedenken. Nou 
Deepa moet wel heel erg onder de indruk 
zijn geweest van mijn belvaardigheden of 
zag bepaalde andere kwaliteiten in mij, of 
de voorzienigheid regelde gewoon dat ze 
besloot dat ze een assistent nodig had en 
er nog geen gevonden had. Want ongeveer 
een week voordat ik aankwam, kreeg ik  een   
e-mail van Deepa met de vraag of ik haar 
assistent wilde zijn.

Blij zei ik daarop ja en dat was het begin 
van vier jaar onderdeel zijn van het gewel-

dige team dat dit Kamp aanstuurt. Het was 
absoluut een geschenk om samen met het 
team en het personeel dat dit Kamp bestuurt 
te werken en om de deelnemers te dienen. 
Voor mij was het de perfecte rol om van 
te leren: ik kreeg het totaalplaatje te zien 
van het runnen van het Kamp en ik had de 
gelegenheid om te communiceren met en te 
leren van de verschillende leraren die naar 
dit Kamp zijn gekomen. En met velen heb 
ik nog steeds contact. Hopelijk vond Deepa 
mij een geschenk van de voorzienigheid in 
haar leven en in het Kamp. En ik moet zeg-
gen dat het team dat dit Kamp bestuurt het 
echt begenadigd doet. Ik was er erg trots 
op om deel uit te maken van het team en 
als een team te werken. Er zit zo veel in 
het runnen van dit Kamp, er zijn echt niet 
veel banen zoals deze. Er zijn zoveel lagen, 
zo veel verschillende dingen om over na te 
denken en op te reageren. Ik ben in zoveel 
unieke situaties geweest. Werken in de rol 
die ik had, vereist aanwezig te zijn en te 
werken met wat er gebeurt zodat het zich 
zo genadevol mogelijk ontvouwt.
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Vorig jaar was er een kentering in mijn leven 
en toen ik naar het komende jaar van mijn 
leven keek, zag ik mezelf gewoon niet zes 
weken naar het Kamp komen en mijn rol in 
het team vervullen. Intuïtief voelde ik dat, 
voor nu tenminste, mijn tijd in het Kamp als 
assistent afgerond was. 
Hoewel ik op de een of andere manier die 
rol weer voor een week op me neem, en 
wel volgende week. Ik denk dat het de dag 
was nadat ik Deepa had verteld dat mijn 
intuïtie me vertelde dat ik volgend jaar niet 
in het Kamp zou zijn, dat het idee van het 
doen van een programma van mijn vader 
en mij in het Kamp naar voren kwam en 
hier zijn we dan.

En voor mij zit er enorme genade in de timing 
van dit programma en dat het gecentreerd 
is rond genade. Ik zit nog steeds midden in 
een grote transitie die vorig jaar begon. Dat 
het mogelijk is om aan dit programma te 
werken en terug te kijken naar mijn leven en 
de reis die ik heb gemaakt terwijl ik probeer 
de verborgen draad (of overkoepelende 
genade) van genade die er doorheen gaat 
te vinden, was zo’n geschenk voor mij. Het 
heeft geholpen om een context in mijn leven 
aan te brengen en heeft me de mogelijkheid 
geboden   om terug te kijken naar mijn leven 
vanuit een ander perspectief en met een 
dieper inzicht in mijn leven en hoe genade 
aanwezig was en werkte in mijn leven. En 
dat te weten of te begrijpen heeft me de 
mogelijkheid geboden om   meer genade te 
zien en te vinden. Wat op zichzelf een ge-
schenk van genade is, om dat te kunnen doen.
Als ik terugkijk op mijn reis met het Kamp en 
de gratie die er doorheen vloeide en vorm 
gaf, ben ik me ervan bewust dat ik niet heb 
geprobeerd om genade te forceren, ik heb 
niet geprobeerd om genade te controleren, 
ik was erbij aanwezig, ik luisterde ernaar en ik 
volgde het. Zelfs toen ik een visioen of een 

idee had om met mijn vader in het Kamp 
les te geven, was het nooit iets dat ik actief 
nastreefde. Ik was me er bewust van en had 
het gevoel dat mijn leven naar die afstemming 
toe werkte, maar ik bracht er geduld voor 
op en wachtte tot het juiste moment voor 
de Voorzienigheid om zich te ontvouwen en 
zichzelf te openbaren.

Dus dat is een deel van de genade die aanwe-
zig is voor mij in dit Kamp,   in dit programma 
en in deze tent. Ik weet dat er zoveel meer 
genade is die met deze tent verbonden is. 
Ik weet dat mijn vader en velen van jullie 
een reis vol gratie met het Kamp hebben 
gehad. Dat het in veel van jullie levens een 
belangrijke rol  heeft gespeeld en dat som-
migen van jullie waarschijnlijk al bijna veertig 
jaar naar het Kamp komen.
Laten we de genade die in deze tent aanwezig 
is, eens onder de loep nemen. 
Hoe zit het met jullie allemaal? Waarom 
heb je ervoor gekozen om naar dit Kamp 
en naar dit programma te komen? Van alle 
dingen in de wereld die je zou kunnen doen, 
ben je hierheen gekomen. Waarom heb je 
je ervoor aangemeld? Wat trok je er in aan?
Je hebt je misschien al maanden geleden 
aangemeld en had geen idee waarom je je 
hiervoor hebt aangemeld. Nu dat je hier 
bent - Is er iets dat nu in je leven gebeurt 
dat te maken heeft met de timing van dit 
programma?
Tijdens deze week wil ik dat je aan deze tent 
denkt als een tent die vervuld is van genade. 
Wanneer je binnenkomt, denk aan deze 
tent als een als een met gratie gevulde tent. 
Wanneer je de tent binnengaat, beschouw 
het dan als het oversteken van een drempel 
naar een wereld van genade. 

Voor zover de eerste sessie met Emmanuel.
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Volgens Jung betekent dit betekenisvol of 
zinvol toeval.
Of – zoals ik het begrijp – een toevallige 
samenloop van omstandigheden.
Deze kennen we vast åallemaal wel: iemand 
belt op, aan wie je net zat te denken.
Jung noemt het ook wel ‘onbewuste aantrek-
kingskracht’.
In bepaalde kringen wordt dit ook wel de law 
of attraction genoemd en zijn er oefeningen 
om dit te bewerkstelligen. En dan  
Ik las in een boek over synchroniciteit dat je 
dit mag verwachten, maar als die onverhoopt 
uitblijft, wees dan niet teleurgesteld. Dan is 
het gewoon even niet de bedoeling.

Hoe bereikt een mens synchroniciteit?
Zo las ik ergens: synchroniciteit begint met 
onbevangenheid, het creëren van ruimte en 
het koesteren van de stilte. Of: stil zijn, gelo-
ven in wonderen en wonderen verwachten. 

Bij mij rees de vraag: voelt het ook goed om 
iets te krijgen wat je niet in gedachten had?
Dat overkwam mij laatst, toen ik tegen een 
grondig financieel tekort aan liep en me suf 
zat te piekeren hoe ik de volgende maand 
moest overleven.
Het teruggaan naar m’n innerlijke rust zat 
er echt niet in. Paniek en 
bewustzijnsvernauwing 
daarentegen namen het 
volledig van me over.

Ik wilde wel verder varen 
met m’n bootje, maar – 
kwam ik achter – het anker 
lag nog op de bodem.
Dan met de synchronici-
teitswetten aan de gang 
gaan, werkte voor mij niet.

Het anker ging niet vanzelf van de bodem; 
dat moest ik toch echt zelf omhoog hijsen.

Dat werd dus zelfonderzoek welke triggers 
er aan mijn angst voor tekort ten grondslag 
lagen. En dat waren er nogal wat, bleek.
Pas daarna kwam alles ineens in een 
stroomversnelling. Ik kreeg ineens een dure 
concertgitaar cadeau, de postbode sleepte 
een zwaar pakket in mijn huis naar boven, 
ik kreeg toestemming om een klus aan te 
nemen voor mijn werk, m’n dochter kwam 
ineens op bezoek die ik allang niet meer had 
gezien en was er nog nét één parkeerplaats 
op een overvolle parkeerplaats toen ik een 
vriendin ging ophalen van de trein.
Nee, het was niet de zak met geld waar 
ik hevig naar verlangde, maar allemaal niet 
geplande gebeurtenissen die mijn hart met 
dankbaarheid en blijdschap vervulden.
Of anders gezegd: ik kon weer stromen. En 
dat niet alleen: ik kon weer toevalligheden 
zien én ontvangen. Het vertrouwen in het 
Universum was weer terug.

Voor mij is de betekenis van synchroniciteit 
geworden:
Open staan om te ontvangen, los van de 
vorm en weerstand loslaten als deze er is.

Dat kan alleen als ik me 
weer verbonden voel met 
m’n hogere zelf en dit kan 
verbinden met de aarde. 
Dan is er synchroniciteit 
in en om mijzelf heen.
Leven en zijn in vertrouwen, 
verbonden met een plek 
diep in mijzelf.
Dat lukt niet altijd. Het leven 
zelf reminds me er aan. En 
dat noem ik synchroniciteit.

Synchroniciteit
Annet van der Baan
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Berichten van het Bestuur 
van de Stichting Inayati Orde Nederland en Vlaanderen

Onlangs is Shanaz van Roosmalen gestopt als penningmeester en opgevolgd door Arif Otten.

Frans Shanaz van Roosmalen:
Actief zijn binnen de Stichting Inayati orde Nederland en Vlaanderen 
Dit najaar heb ik het penningmeesterschap en het ledensecretariaat van de stichting Inayati 
Orde Nederland en Vlaanderen beëindigd. Sinds 2000 heb ik samen met Jamila hand- en 
spandiensten verleend voor de orde; later kwam daar het penningmeesterschap bij. 
Het is gevarieerd werk, vergaderingen bezoeken, betalingen doen, de database bijhouden, 
etiketten uitdraaien, overleg en mail beantwoorden. 
Vooral als er retraites zijn is er ook redelijk wat telefoon en andere bijkomende zaken. 
De naamsverandering van Soefi Orde naar Inayati Orde was ook aanleiding de statuten 
nog eens goed te bekijken en aan te doen sluiten op de praktijk.
Arif Otten heeft het penningmeesterschap op zich genomen; het is daarmee in vertrouwde 
handen
Enigszins zorgelijk vind ik dat het secretariaatswerk nu door Nafas Wagtmans gedaan wordt. 
Niet omdat hem dat niet goed af zou gaan. 
Onze voorzitter heeft mijns inziens eigenlijk al genoeg op zijn bord.
Ik wil daarom gebruik maken van de gelegenheid om een oproep te doen voor vrijwilligers 
die mogelijk het ledensecretariaat en het informatiecentrum kunnen gaan doen.
Ik ga me nog bezighouden met de website en de activiteitenagenda.
Jamila en ik blijven uiteraard actief binnen de orde, het gedachtegoed van Murshid is wat 
ons betreft actueel in deze tijd en verdient een prominente plaats in ons leven.

Arif stelt zich voor :
Ik ben Jan Arif Otten, 53 jaar, woonachtig in Enschede , beroep accountant en sinds 1 sept 
penningmeester van de Inayati orde. 
Sinds 1998 ben ik bij de Inayati Orde en al  jaren actief als beheerder van de landelijke 
boekentafel en behulpzaam bij het opstellen van de jaarrekening voor de orde.
Ik voel me erg verbonden met de Inayati Orde en het verheugd me dat ik mijn kwaliteiten 
op financieel gebied in kan zettten voor de Orde.
Mijn passie is echter de dansen Universele vrede, opleiding voor dansleider heb ik gevolgd 
bij Noor en Akbar
De afgelopen jaren heb vele dansworkshops gevolgd in binnen- en buitenland en ik leidt 
maandelijks de dansen tijdens de universele eredienst in Hengelo.
Met veel plezier ga ik al jaren lang naar de eredienst in Hengelo en ik ben Siddiq en Din 
Illahi Geesing en Hans Notermanns zeer dankbaar wat ik van hun mocht ontvangen.

Helaas moeten wij ook berichten dat er een aantal personen zijn overleden die de Bood-
schap heel na stonden. 
Op 25 september is Mary Walls, de vrouw van Pir Vilayat Inayat Khan, overleden.
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Cock Shafiya Legen is heengegaan op 25 september jongsleden. Shafiya heeft jarenlang 
enthousiast deel uitgemaakt van de redactie van de Sofia waarvoor zij alle kopij redigeerde 
en in de redactievergadering ideeën aandroeg. Ik denk met dankbaarheid aan deze bij-
eenkomsten terug.
En ook, veel te vroeg, hebben we afscheid moeten nemen van Laura Jamila Magielse. Mijn 
persoonlijke herinneringen betreffen vooral die keren dat we samen de weekenden voor 
Atum O´Kane organiseerden. Speels, onbevangen en liefdevol.
Op 7 december is Michael Schouwenaar overleden. Hij was een bevlogen en gepassioneerd 
spreker in veel centra en gaf jaarlijks een zomerschool in Vatrop. Michael en ik waren beide 
actief in de SUN (Soefi Uitwisseling Nederland).

Namens het Bestuur van de Inayati Orde Nederland en Vlaanderen,
Nafas Wagtmans

Het hart lijkt op een graankorrel en wij op een molen; weet 
laatstgenoemde waarom hij draait?
Het lichaam is zoals de molen, gedachten zijn het water dat de 
molen doet draaien; de molen kraakt en het water herkent zijn 
beweging.
Het water zegt: Vraag de molenaar wie dit water naar de 
molenbeek stuurt? 
En de molenaar zal je vertellen: O broodeter, indien de molen niet 
zou draaien, wie zou er dan bakker zijn?
Veel vreemde zaken zullen zich voordoen: stilte!

Vraag God om je op de hoogte te brengen.  

Jellal-ed-din Rumi
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iedereen. Mail me als je wenst deel te nemen: 
hugo.appels2@gmail.com

Watch your silence: onze manifestatie in de 
stilte van de raga,  
o.l.v. Latifa Vandevenne. Gelieve je komst 
vooraf te melden: adle.anna.vfdc@gmail.com

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

Den Haag 
LIGHTSONG-INAYATIYYA
MAANDELIJKSE EVENEMENTEN EN KLASSEN 
voor alle evenementen:  lightsong@gmail.com

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 (klas). 16:00 
koffie en thee pauze.   16:30 – 18:00 concert. 
18:30 vegetarische potluck diner
Universal Sufi Center den Haag
Anna Paulownastraat 78, 2518 BJ Den Haag

• 6 januari:  thema Epiphany: volg je ster! 
Meditatie gevolgd door twee bijzondere 
concerten:  Stilte met Ilyas Nadjafi (Afghaanse 
zanger) en Arash Mahdawi (Iraanse bansuri 
speler) – Viering! Met Charis Laurijsen (Kre-
tense laouto en bouzouki speler) en Jacobus 
Thiele (Duitse percussionist) gevolgd door 
een feestelijke nieuwejaars Receptie!
• 3 maart:  Sufi meditatie klas met Saki en 
Shankha vervolgd door een bijzondere con-
cert met Emine Bostanci (Turkse kemenche 
speler), Caner Can (Turkse kanun speler) en 
Jawa Manla (beroemde Syrische zangeres en 
oud speler). Entree. 15 euros
• 31 maart:  Sufi meditatie klas vervolgd 

 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 uitwis-
selingen. Info: Marita Buhler  033- 4942074,  
mailto : marita@buhler.nu
Adres: 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. 
Gathaklassen voor moerieds  olv. Latifa en Akbar. 
Watch your silence: onze manifestatie in de stilte 
van de raga,  o.l.v Latifa Vandevenne. Gelieve 
je komst vooraf te melden: adle.anna.vfdc@
gmail.com. Alle info op http://inayatiorde.nl/
centra/centrum-universel-schilde-vlaanderen/
Contact: hugo.appels2@gmail.com of adle.
anna.vfdc@gmail.com; tel: 003234480414.
Verder ook een maandelijkse soefikring in 
Ekeren, zie http://inayatiekeren.wordpress.com

 Breda 
Maandelijkse meditaties op zaterdagnamiddag 
15 uur o.l.v. Akbar Appels. Ze staan open voor 

Agenda Sofia 
januari – juni 2019

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
 EN VLAANDEREN
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• 8-10 maart 2019:  groeps retraite, Haus des 
friedens, Wenen, Oosterijk
• 5-7 april 2019:  groeps retraite in Allanton 
Peace Sanctuary, Dumfries, Scotland
• 3-5 mei 2019: groeps retraite, Bielefeld, 
Germany
• 17 – 24 mei:  individuele retraites, Lioba 
Monasterium, Egmond Binnen (bijna vol). 
• 5 – 10 augustus:  “Sacred Aging” groep 
retraite, Zenith Institute, Ticino, Switzerland
• 6 t/m 13 september :  individuele retraites 
Lioba Monasterium, Egmond Binnen 
• 29 september – 5 oktober :  Genezings 
Retraite met Adem en Beweging op Kreta 
(vraag voor folder)

 Genezingscirkel van de Genezings Orde 

 Amsterdam 
Elke derde maandagavond van de maand.  
19:45-22:00 uur Iedereen van harte welkom!
Door meditatieve afstemming en gebruik van 
mantra, chants, zikr, gebed, eenvoudige dans, 
begeleid met luit. Ons hart te openen voor 
haar onvoorwaardelijke helend vermogen, 
door ons in liefde, harmonie en schoonheid te 
verbinden. Ons te openen voor transformatie, 
groei en bloei. Heel-zijn mogen ervaren en 
delen. Zo kunnen bijdragen aan verlichting van 
lijden en deze kostbare planeet eren.
21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 
mei, 17 juni 2019
Informatie: Rahima Monique van Hattem,  
0618159868, mvhattem27@gmail.com
Ook voor het opgeven van namen van mensen 
die healing willen ontvangen.
Plaats: Amsterdam, Pieter Baststraat 3, ge-
meentekamer Oud-katholieke kerk

 Antwerpen 
Voor informatie omtrent healing: contacteer 
Latifa Vandevenne: tel 0032-34480414 of adle.
anna.vfdc@gmail.com

door een programma “De Muziek van Het 
Leven” – een benefiets concert voor de Hope 
Project in India”
• 12 mei:  Sufi meditatie klas met Saki en 
Shankha gevolgd door een bijzondere pre-
sentatie door Sahand Sahebdivani, beroemde  
Iraanse verhalenverteller. Entree. 15 euros
• 2 juni:  Sufi meditatie klas met Saki en Shanka 
gevolgd door een programma “De Muziek 
van Het Leven – een benefiets concert voor 
de Hope Project in India”

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)
 
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
 
retraites O.l.v. mursHida saki lee
• 14-16 december : Winter Retraite:  De Muziek 
van de Stilte - met overnachting, International 
Theosophical Society, Naarden -
• 2-14 februari 2019:  Urs viering van Hazrat 
Inayat Khan in New Delhi vervolgd door 
individuele retraites in de woestijn van Ra-
jasthan, India.  
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www.yahayo.nl; 033-2586573/06-41343474

 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.

 Groot Bijgaarden 
Iedere 1e zondag van de maand m.u.v. juli en 
augustus: Universele of  informele eredienst. 
Aanvang 11.00 uur. Info: centrum Mira: Farishta 
en Wajid  info@colindacardon.be

 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
Datums 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, 26 j \anuari, thema: Liefdeslicht  
Zaterdag, 9 maart, thema: Kiemkracht
Zaterdag, 13 april, thema: Het Aramese Onze 
Vader
Zaterdag, 21 september : Ontmoeten
Zaterdag, 2 november, thema: Naar binnen 
keren. Met Noor en Akbar Helweg
van 10.30 uur tot 17.00.
Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 5, 1222 
NC Hilversum

 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
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 
Met 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) 2019: 20 januari; 
17 februari;  17 maart; 21 april; 19 mei; 16 juni.
Adres: Centrum Qi, Amsterdamseweg 43A , 
Amersfoort. Organisatie: Hayo Huizinga. Info 
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* Meditatie, zang en dans
* Zira’at Ritueel met Loge
* Delen van inzichten

 Speciale Inayati Orde Activiteiten 

INTERNATIONAL SUFI ACTIVITIES/ RETREATS
INAYATI  ORDER INTERNATIONAL – EUROPE
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: Annelies Geluk
06 - 34301008 of Rahima van Hattem 06 - 
18159868. www.heartandwings.nl 

muzikale sOefiHealing meditatieavOnd. 
Healing van onszelf en voor wie healing willen 
ontvangen en ervaren. Helen en delen door 
muzikale afstemming, mantrazang, stilte en 
beweging. Met muzikale begeleiding door 
Siem Terpstra op Ud. Kom, kom, iedereen 
van harte welkom!
Elke derde maandag van de maand: 
18 januari, 18februari, 18maart, 15april, 20mei, 
17 juni 2019.
19:45 - 22:00 uur.
Gemeentekamer Oud-katholieke kerk
Pieter Baststraat 3, Amsterdam
Info: Rahima van Hattem. 06 - 18159868

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

 Hilversum 
Zaterdagmiddag 16 februari – 4 mei – 1 juni.
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.

 Schilde - Amsterdam – Amersfoort  
Maandelijkse Nayazcirkel. Voor meer inlich-
tingen: contacteer Latifa Vandevenne: tel 
0032-34480414 of adle.anna.vfdc@gmail.com

 Zira’at activiteiten 

zira’atdag 
Datum: 2 maart, 2019, zaterdag,10.30 – 16.30 
uur, koffie/thee vanaf 10 uur
Plaats: Ashrama, Theosofisch Centrum, Meent-
weg 9, 1411 GR Naarden
Bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. 
Lunch zelf meenemen en iets extra’s voor 
sharing. Aanmelding: Noor Helweg, noorhel-
weg@gmail.com   
Programma
* Opening met Groet aan de Elementen
* Inleiding over Zira’at

Het zaadje bevat
nog ongezien
de hele werkelijkheid

Wanneer het zich niet opent
bestaat de wereld niet.

Simone Wils



DANSEN VAN UNIVERSELE VREDE

Noor en Akbar Helweg 035 6249570
Saki Lee 070 3867800 
Simone Wils 035 5772303

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

BESTUUR

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

Vertegenwoordiger van de president van de Inayati Orde, Pir Zia
Saki Lee 070 3867800 lightsong@gmail.com

Mureedsvertegenwoordigster
Mieke Jamila Betten 030 2689298 miekebetten@planet.nl

Leidersvertegenwoordiger
Akbar Hugo Appels 0032 34480414 hugo.appels2@gmail.com

Penningmeester
Arif Otten

Secretaris
Vacant

OVERIGEN

INFORMATIECENTRUM

030-2689298 inayatiorde@kpnmail.nl

LEDENADMINISTRATIE

Shanaz van Roosmalen

AGENDA SOFIA

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 
Amersfoort Hayo Huizinga 06 41343474 
Houten Jamila Betten 06 46314367 
Middelburg Wajid van Eenenaam 0622644001 
Vlaanderen Akbar en Latifa Appels-Vandevenne 003234480414 
Shankha De Muynck 0032485 53 14 26

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



Don’t try to steer the 
boat.

Don’t open shop for 
yourself. Listen. Keep 

silent.
You are not God’s 

mouthpiece. Try to be 
an ear,

And if you do speak, 
ask for explanations.

Mawlana Jalal-al-Din Rumi


