
Beste mede-murid, toekomstige Herald, Herald, toekomstige Knight en Knight 
 
Gedurende bepaalde tijden in de geschiedenis waren ridders van verschillende tradities de 
bewaarders en bewakers van een "schat" van blijvende waarden. Deze waarden hebben tijden en 
tijdperken doorkruist en zijn bijvoorbeeld Geloof, Schoonheid, Waarheid, Rechtvaardigheid, 
Dienstverlening ... 
 
De huidige situatie doet een beroep op ieder mens; als leden van de Knighthood of Purity zijn we 
nadrukkelijk uitgenodigd om het ridderlijke ideaal na te streven: er voor zorgen dat respect voor het 
leven centraal staat in ons dagelijks leven; zowel in relatie tot onszelf, tot anderen als tot onze 
omgeving. 
 
Het ridderlijke ideaal zou gesymboliseerd kunnen worden door een lelie met drie bloembladen: die in 
het midden nodigt ons uit om verbinding te maken met onze Bron; met de Ene; het linker bloemblad 
met contemplatie, en het rechter symboliseert actie. 
 
* Middenblad: 
Om ons te helpen verbinding te maken met onze Bron, heeft Pir Zia ons uitgenodigd om deze 
woorden van Hazrat Inayat Khan te reciteren en te overdenken (deel IV) 
Ik kom uit een perfecte Bron en ik ben op weg naar een perfect Doel. 
Het licht van het volmaakte wezen wordt in mijn ziel ontstoken. 
Ik leef, beweeg en heb mijn wezen in God, en niets in de wereld van het verleden of het heden heeft 
kracht om me aan te raken als ik boven alles uitstijg. 
 
* Linker bloemblad: 
We kunnen contact maken met onze archetypische ridder en hem / haar met zorgvuldig 
beschouwen. Laat je ogen elkaar ontmoeten en je harten harmoniseren ..... in diepe gemeenschap 
 
* Rechter bloemblad: 
We kunnen dan deze intentie maken: laat al mijn daden resoneren met de kwaliteiten van de ridder! 
We stellen voor dat in de huidige periode één of beide van volgende regels in ons dagelijkse leven 
naar voren komen: 

 
"Strek uw hulp gewillig uit aan mensen in nood" (Koperen regel nr. 4) 
Pir Zia-commentaar: "Het horen en reageren op een behoefte is als een nederig zoeken naar een  
manier om degene die in nood is naar een nieuwe hoop te verheffen.  Het vereist evenwicht en 
wijsheid, om niet te bezwijken aan uitzichtloosheid en wanhoop, als we onze oren openen voor de 
roep van de mensheid. We kunnen elk alleen ons eigen kleine deel doen, en het resultaat aan de Ene 
toevertrouwen.” 

 
"Wees standvastig in je vertrouwen in tijden van bezoeking en beproeving" (Gulden Regel # 2): 



Pir Zia-commentaar: "... geloof geeft je vastberadenheid, sterkte en veerkracht, hoe moeilijk de 
situatie ook is." 
 
Laten we de moeilijke omstandigheden onder ogen zien die onze wereld doormaakt en mogen we 
onze idealen te allen tijde hoog houden! 
 
"Ridderlijkheid is een eigenschap van aanwezigheid en innerlijke oriëntatie. De uitdaging is om dit 
ridderlijke ideaal in ons dagelijks leven te belichamen." Pir Zia 

 

Van Qayyima en Kabir 
(Hoofden van de Franse ridderschapstak) 28 maart 2020 
Met warme wensen vertaald in het Engels door Alia in Noorwegen 
Met warme wensen vertaald in het Duits door Karuna in Duitsland 
Met warme wensen vertaald in het Nederlands door Nur Rahman in Nederland  
 


