
Verdiepingsdag ~ concentratie op Ziraat 
 
    Er is één heilig boek, het heilige boek der natuur, 

    het enige geschrift dat de lezer kan verlichten. 
         Hazrat Inayat Khan 
 

               
 

De Inayati Orde Nederland & Vlaanderen nodigt jullie van harte uit op zijn  

Verdiepings  bijeenkomst gewijd aan de 5
e
 activiteit, de Ziraat.  

 

Datum  7  maart 2020,  zaterdag  
 

Tijd  10.30 – 16.30 uur, koffie/thee vanaf 10 uur 

Plaats  Ashrama, Theosofisch Centrum te Naarden 

Adres  Meentweg 9, 1411 GR Naarden 

Bijdrage  Bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld 

Lunch  Zelf meenemen en iets extra’s voor sharing 

Aanmelding Noor Helweg, noorhelweg@gmail.com 

    inayatiorde@kpnmail.nl,  030-26 89 298 
 

Programma 
 

*  Speciale gast, Firos Holterman ten Hove, wonend in Duitsland 

*  Groet aan de Elementen en Ziraat Ritueel met Loge 

*  Meditatie, zang en dans 

*  Delen van inzichten 
 

Speciale gast  is de Vice-President van Ziraat in Europa, Firos Holterman ten Hove.  

Firos, geboren in 1949 te Amsterdam, is afgestudeerd als tuinbouwkundig ingenieur en  

gespecialiseerd in biologisch tuinieren. In 1973 ontmoette hij Pir Vilayat in Chamonix. 

Na jaren retraites in de Alpen en de Abode (USA) leidde Firos het Soefi centrum in Amsterdam 

en later de Nederlandse Inayati Orde. In 1983 is hij begonnen met Ziraat workshops te geven en  

heeft boeken geschreven over de leer van Inayat Khan betreffende natuur, stenen en bloemen.  

In hetzelfde jaar is hij verhuisd naar Zuid Duitsland met vrouw en kind en woont daar sindsdien.  

Als therapeut werkte hij in veel verschillende settings: moeilijke jongeren, drugsverslaafden,  

managers, echtparen, enz. Firos is CEO van Natuurland sinds 2003, een internationale NGO voor  

biologische landbouw. Later werkte hij vele jaren als inspecteur voor biologische productie. 

Met zijn vrouw Vardan zijn ze zeer gehecht aan hun landgoed in Allgäu, Duitsland, waar zij 

biologisch tuinieren en waar veel ruimte is voor bezoekers. Ze hebben vier lieve kleinkinderen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Geschreven door Firos - uitleg (cursief) van Ziraat Dialoog en de relevantie voor onze tijd. 
 

“Vruchtbare grond is van grotere waarde dan goud” uit Ziraat Papers van Hazrat Inayat Khan. 
 

“De zwarte grond van de Egyptische Nijldelta (Chem in Oudegyptisch) was beroemd om zijn  

vruchtbaarheid. De oude mysteriescholen namen de processen in de landbouw als basis voor 

 hun spirituele boodschap. In de alchemistische (al chem) traditie werd deze geheime kennis 

bewaard en getransformeerd in een mysteriecultus voor het bereiken van het ultieme geluk,  

het zogenaamde "goud". 
 

Op gigantische schaal gaat wereldwijd vruchtbare aarde verloren. De oorzaken zijn velerlei: erosie,  

bebouwing, verarming door eenzijdige landbouwmethodes. Ziraat belichaamt een heropleving van 

 de klassieke mysteriescholen in de 21e eeuw, waarbij de heilige band tussen de veredeling van de  

menselijke ziel en de opbouw van een rijke zwarte aarde wordt hersteld. Als een echte paradigma  

omwenteling, staat de zwarte aarde nu in het middelpunt en niet langer het goud. Voor het behoud en  

de herovering van akkerbouwgrond zijn er mensen nodig met een ontwikkeld liefdesvermogen, die  

er met liefde en verantwoordelijkheid voor willen opkomen. 

Wat kunnen we doen, om deze omwenteling voort te helpen, in ons eigen leven en voor het leven op  

aarde?”          www.inayatiorde.nl 
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