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    O lief, 

Je zult zien

Wanneer de regenbogen komen, 

de storm tot een minimum 

is verstild

Je het pad kan volgen en 

Mij zult herkennen

Voor jou,

ligt het pad klaar…

Maar mochten mistdruppels de 

bochten verhullen,

waardoor uw angst tot het 

nemen van de volgende stap 

te groot zal zijn

Vertrouw dan op Mij, want Ik

Zal je hand vasthouden

Tot aan de regenboog 

en terug…

Esther Haqiqa Heijnen
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Van de redactie

The bud
Stands for all things,
Even for those things that don´t flower,
For everything flowers, from within, of self-blessing;
Though sometimes it is necessary
To re-teach a thing its loveliness,
To put a hand on the brow of the flower,
And re-tell it in words and touch,
It is lovely
Until it flowers again from within, of self-blessing                        
Galway Kinnell

 
Ik ken een zinnetje uit dit gedicht van Galway Kinnell al 
jaren:” Sometimes it is necessary to re-teach a thing its 
loveliness.”  Iets of iemand haar schoonheid opnieuw 
laten voelen, laten ervaren. Opnieuw of soms voor de 
eerste keer ervaren dat je goed bent, dat je hart schoon-
heid kan bevatten en dat de blik of de aanraking van de 
ander de bron van zelfliefde weer kan laten ontspringen 
in je hart.
 
Het hele gedicht zegt het volgende: ” De knop staat voor 
alle dingen, zelfs voor die dingen die niet bloeien, want 
alles bloeit van binnenuit, door zelfliefde. Hoewel het 

soms nodig is om een ding haar schoonheid opnieuw aan 
te leren, om een hand te leggen op het voorhoofd van een bloem en het opnieuw te vertellen 
in woorden en aanraking, dat het mooi is, tot het bloeit van binnenuit, door zelfliefde. 

Ik heb self-blessing voor het gemak even vertaald met zelfliefde. Houden van jezelf is ons al een 
beetje beter bekend dan jezelf zegenen. Jezelf zegenen, hoe doe je dat? Zegenen is iemand het 
beste toewensen, je hart openen en een warme stroom naar de ander laten stromen…
Het is de schoonheid in de uniekheid van de ander zien, de lente in de boom die nog kaal 
is. De belofte van bloesem, blad en vrucht. Het potentieel dat aanwezig is in de knop. Als je 
deze stroom van waardering en zegening ook naar jezelf kunt buigen, ben je zowel gever als 
ontvanger; je ziet jezelf als iemand die niet alleen de moeite waard is als je geeft, maar die ook 
liefde kan ontvangen. Soms is het kunnen ontvangen het moeilijkste. Een spirituele leraar, een 
inspirerende ontmoeting of  een goede vriend kan soms een nieuwe deur openen. Een deur 
naar meer liefde, nieuwe kansen of activiteiten en omdat zij de potentie in ons herkennen 
durven we de uitdaging aan. De uitdaging om meer te leven, meer te genieten, meer risico 
te nemen, meer steun te vragen, meer liefde te geven en te ontvangen. Tot we dronken van 
de zon, niet anders kunnen dan bloeien, bloeien en BLOEIEN!
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In zijn diepste wezen zoekt de mens naar geluk, schoonheid en harmonie, 
en toch, door niet te reageren op de schoonheid en harmonie, die voor 
hem is, verspilt hij zijn leven, dat hem een kans geeft om te ervaren en te 
genieten. Wat voor zelfonthouding is het, die de goddelijke schoonheid, 
die rondom is, doet ontzeggen? Als wij ons de goddelijke schoonheid 
om ons heen ontzeggen, dan zal de schoonheid, die in ons is, zich niet 
ontplooien. Want de ziel is in zo’n conditie, dat zij geboren is met de 
ogen naar buiten gericht. Het ziet het leven van binnen niet. 

De enige manier om voor het innerlijk leven open te gaan, is door te reageren op de schoon-
heid buiten ons. Als wij aan deze wereld met al haar onbegrensde schoonheid, de natuur 
in haar verhevenheid en aan persoonlijkheden met hun goddelijke immanentie voorbijgaan, 
waarom zijn wij dan hier gekomen en wat hebben wij hier bereikt? De mens, die dit negeert, 
draait iets de rug toe, waarnaar hij voortdurend zoekt. Hij is zijn eigen vijand. Op deze manier 
kan hij niet geestelijk, noch religieus zijn. Door zich alles te ontzeggen, wat zo mooi om hem is, 
kan hij niet tot vervoering komen. Want als innerlijke schoonheid het enige doel van het leven 
was, zou God de mens niet hebben geschapen en hem naar de aarde hebben gezonden. 

Over schoonheid Hazrat Inayat Khan
Uit : Gayan/115
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Extase in actie 
Pir Vilayat Inayat Khan
Uit: Keeping in Touch, 1988
Vertaling: Nafas Wagtmans

“O, laat mijn ziel sprankelen van extase!” Is dit 
niet de smeekbede die wordt geuit door velen 
die mij steevast dezelfde vraag stellen: “Pir, hoe 
wordt men high en blijft men dat in het leven?” 
(onnodig te zeggen zonder de kunstgreep van 
drugs, want kunstgrepen zijn ze). In een nogal 
onbeholpen poging van openhartigheid, laat 
ik me er op voorstaan dat ik mijn antwoord 
inleid met: “Ik wilde dat ik het kon” om dan 
gelukzalig te vervolgen met mensen te vertellen 
hoe ze dit kunnen bewerkstelligen. Wel, het 
leven is alleen waard om op het spel gezet 
te worden, wanneer het wordt geprikkeld 
door dromen, 
ook al komen 
er slechts enkele 
ooit uit.

Wat indruk maak-
te in gesprekken 
met succesvolle 
managers van ondernemingen in de Verenigde 
Staten was dat, als ze niet gedreven werden 
door een geestdriftig doel of werden uitgedaagd 
om tot de toppen van hun kunnen te gaan, ze 
neigden te vervallen tot verveling, ontmoediging 
en lusteloosheid en ze hun greep op de zaak 
verloren. In feite moet voor de carrière makende 
zakenman het leven een onderneming zijn, 
die de adrenaline laat stromen en het uiterste 
vergt van zijn energie. De onderneming, die 
mensen prikkelt, laat dromen uitkomen, wat 
deze dromen ook mogen zijn. Het kunnen 
materialistische dromen zijn in overeenstem-
ming met iemands eigen maatstaf.

Dit bedoelde Murshid, toen hij enkele zeer 
invloedrijke personen roemde, die hij in de 
‘Nieuwe Wereld’ was tegengekomen, waaronder 

Henry Ford. “Waarom is men naar de aarde 
heengezonden, als men niet naar de aarde 
kan kijken uit angst om voor een materialist 
te worden uitgemaakt? Zij, die spiritualiteit 
tot zo iets degraderen, maken van God een 
boeman. In feite betekent spiritualiteit de 
volheid van het leven.”

Het stemt me vrolijk om te ontdekken, hoe 
sociaal georiënteerd die droom vaak is, vaker 
dan men zich kan voorstellen. Een productieve 
baan, vanuit het standpunt van de manager, is 
een baan die, terwijl het de initiator winstgevend 
dividend oplevert, veel anderen van een baan 
voorziet, waardoor die anderen in staat worden 
gesteld hun eigen droom te verwezenlijken. In 
feite is het betalen van loon, voor het gebruik 
maken van de steun van anderen in iemands 

onderneming, niet 
voldoende. De 
grote kunst van 
het leiderschap is 
om mensen met 
gelijkgestemde 
dromen, die zelf 
niet het initiatief 

of geldmiddelen hebben, te helpen om deze 
te verwezenlijken, om op die manier te helpen 
zijn eigen droom waar te maken. Dit kan al-
leen tot stand komen, wanneer deze dromen 
overeenstemmen en elkaar versterken.
 
Steeds verwonder ik mij weer over de ontdek-
king in hoeverre er een gemeenschappelijke 
basis schuilgaat achter de doolhof van verschil-
len tussen ieders aspiratie: liefde, schoonheid, 
geriefelijkheid, eigenwaarde, rechtvaardigheid, 
avontuur, creativiteit. Jammer genoeg worden 
veel van deze basisaandriften verwrongen en 
zelfs omgedraaid op een ongepaste en contra-
productieve manier door teleurstelling of falen 
of doordat men het slachtoffer is geworden 
van onrechtvaardigheid of vernedering of inti-
midatie. Je moet begrijpen dat extase volledige 

Instead of lamenting your 

fate, create your world.
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betrokkenheid inhoudt, waarbij de sprong 
gewaagd wordt in voor- en tegenspoed; men 
onvermurwbaar in de weer is met onenighe-
den; onverschrokken tijden van tegenspoed 
doorstaat en men opnieuw probeert, wanneer 
men faalt of een misstap begaat. Men gelooft 
dan  -tegen beter weten in- in de waarden 
die men nastreeft, waarbij de pracht en de 
zin van het leven wordt gewaardeerd en het 
hoofd wordt geboden aan de ellende en on-
rechtvaardigheid, die  uitgestort wordt over 
de mensheid door degenen, die dat geloof 
hebben verloren en erin slagen om iedereen 
om hen heen in hun ondergang, sardonische 
laagheid, defaitisme en zelfvernietiging mee te 
trekken. Dromen behoren uit te komen. Het 
gaat om hun verwezenlijking.

Gewoonlijk is  
een nederlaag 
te wijten aan een 
gebrek om het 
verband te zien 
tussen het ideaal 
en de harde wer-
kelijkheid; om de 
Gordiaanse knop te ontwarren die de realiteit 
met de actualiteit verbindt en de schakel 
vormt tussen metafoor en de harde feiten. 
De volgende fase na de droomfase bestaat 
eruit te zien, hoe je van ‘hier’ naar ‘daar’ kunt 
komen, stapje voor stapje, iedere stap met 
een duidelijk beeld voor ogen, en om alles 
voor te zijn wat eventueel uit onverwachte 
hoek tussenbeide kan komen. Dit is cruciaal, 
omdat falen door falen wordt opgeroepen 
en een vernietigend effect heeft op iemands 
eigenwaarde.

Het leven wordt een onderneming wanneer 
men het risico neemt om innovatief te zijn, dat 
is waar creativiteit om gaat. In feite is creativiteit 
de voedingsbodem voor de menselijke geest 
en zij sterft door te conformeren, door routine, 

door zich te voegen naar. Extase is de magie, 
waaruit het leven wordt geboren, de toverstaf 
die deuren opent voor onvoorspelbare per-
spectieven. Indien men de pijn van het leven 
tegemoet kan treden zonder zelfmedelijden; 
zijn aanslagen zonder bitterheid, en zijn onover-
komelijke tegenslagen zonder ontmoediging, is 
extase simpelweg het vervullen van iemands 
levenslust met al zijn verwondering. Extase is 
de bedwelming waarin creativiteit gedijt; de 
motiverende kracht van dat sublieme vermo-
gen, inherent aan het menselijke wezen: zijn 
creatief voorstellingsvermogen; het vermogen 
om te anticiperen, om zich iets voor te stel-
len, ergens op vooruit te lopen, zich in te 
beelden hoe dingen zouden zijn als ze waren 
hoe ze kunnen zijn. Extase wordt geprikkeld 
elke keer dat men boven zichzelf uitstijgt; elke 

keer dat men zich 
bevrijdt van een 
beperking in zijn 
omstandigheden, 
in zijn manier van 
denken, emoties, 
zelfbeeld; elke 
keer dat men de 

kosmische overvloedigheid en onuitputtelijke 
vernieuwingen ontdekt, die in iemand zijn ge-
investeerd. In feite, wanneer men de schepper 
in zichzelf ontdekt als zijn ware zelf. Extase is 
gelegen in de verwachting van de verrukking 
van het ruiken aan de rijkelijke verscheidenheid, 
die sluimert in de onontgonnen grauwheid van 
de levens van velen. Een met sneeuw bedekt 
landschap bijvoorbeeld kan guur lijken tot het 
moment, dat men de enorme rijkdom ontdekt 
van de kristalachtige patronen in sneeuwvlok-
ken onder een microscoop. We kunnen de 
overdadige rijkdom die verborgen is in ons leven 
uitbuiten indien we hem eerst onderkennen en 
er vervolgens iets van maken. Extase geeft ons 
een zet in de rug door middel van creativiteit, 
die de onontgonnen rijkdom ontdekt en het 
actueel maakt in onze levens..

Discover God instead of 

believing in God.
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Hoe nodig je positieve kwaliteiten uit in 
je leven? Atum O’Kane, vrij vertaald door Amarja Kamp

We werken in de volgende meditatie met vijf kwaliteiten: Geluk, Leven, Kracht, Weten en 
Vrede en deze kwaliteiten zijn in ons hart te vinden. In het soefisme gebruiken we actieve 
imaginatie omdat het een manier is waarop de ziel een inzicht aan ons kan tonen. Dus hier 
gaan we onze verbeelding gebruiken en we gebruiken hiervoor ons eigen gezicht, hoe dat 
eruit zou zien als je een bepaalde kwaliteit belichaamd. Probeer het niet te analyseren maar 
laat het ontstaan, sta toe dat je verbeelding diep in je ziel zich ontvouwt. 

Ervaar de volheid van je ziel
Vind een comfortabele houding
Laat een beeld van je eigen gezicht opkomen
Een levend beeld, niet een foto,
Waarin je gezicht de kwaliteit van Wijsheid belichaamd
Dit kan een kwaliteit zijn die niet zo levend is in je leven
Maar laat dat je niet weerhouden
Van het zien hoe je dan zou kijken
Hoe zien je ogen eruit,
als je contact hebt met de wijze persoon in jou?
Wat is de sfeer die je omringt, de energie die je uitstraalt,
het bewustzijn, het gevoel?
Ze weven samen een atmosfeer…

Waar haalt de wijze persoon zijn of haar wijsheid vandaan?
Wat is de bron van wijsheid?
En hoe wordt deze wijsheid tot expressie gebracht?

Het kan zijn  dat je nu een vraag hebt
Of iets waar je je zorgen over maakt
Plaats dit nu voor de wijze persoon in jou,
Plaats het als een offergave, een geschenk
Niet als een verwachting of  eis…
En zie hoe de wijze persoon erop reageert
Het kan een glimlach zijn, een bepaalde blik in de ogen, een woord, stilte…
Het kan in zovele vormen, neem even de tijd…
Zucht even
Laat dan de wijze persoon in je los, om ruimte te maken voor een andere kwaliteit.

Nu nodigen we de kwaliteit van de Kracht van je ziel uit
Om in je gezicht naar voren te komen
Dus nu maak je contact in jezelf met de bron van Kracht
Maar die Kracht die voortkomt uit de diepste kern van jezelf
Het gezicht van spirituele kracht
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Die niks te maken heeft, niet bezoedeld is, door machtsmisbruik
Maar de kracht die samengaat met integriteit en intentie,
Bewustzijn en geweten
Dit gezicht van kracht kan de kracht belichamen 
Zonder erdoor bezeten te worden.

Wees je bewust van hoe je je voelt
In aanwezigheid van deze kracht, deze krachtige persoon
Soms zijn we dronken van deze kracht of juist bang voor de kracht van onze kracht
Hoe ontmoeten we dit aspect van onszelf? 

Als er een plek is waar je deze spirituele kracht nodig hebt in je leven
Vraag dan of deze innerlijke figuur je wil ondersteunen
Dan heb je een bondgenoot…
Zucht dan en laat ook deze persoon terugtreden

Nu nodigen we het archetype van de Levenskracht uit
The Giver of Life
Zie je ziel oplichten in je gezicht dat zich vult met stralend Leven
Overstromend met Levende bron van het Leven
Zodat we onze dorre en onvruchtbare plekken kunnen doordrenken
Met Leven en de grauwe, grijze plekken weer kleur krijgen

Dus wanneer je dit deel van jezelf naar voren haalt
Adem dan het Leven van de Levensgever in
Laat de energie je wezen vernieuwen
het is de echt fontein van de jeugd
en zucht dan zacht…

Nu het voorlopig laatste gezicht,
Weet namelijk dat je oneindig vele kwaliteiten in je hebt,

Roep uit je ziel naar voren een figuur met jouw gezicht
Die de kwaliteiten van Gelukkig zijn en Vrede combineert
Dus stel je je gezicht voor als gelukkig op een heel serene manier
Zo is het dus een mengsel van gelukkig zijn of vreugde en vrede
Dit is het geluksgevoel dat ontstaat vanuit diepe vervulling
Want vrede is diepe vervulling
Het is de afwezigheid van krampachtig nodig hebben,
Van gefrustreerd verlangen
Het is de vreugde van tevredenheid, een vreedzaam genieten van het leven,
Het is de glimlach van de Boeddha, de liefdevolle blik in de ogen van Christus
Terwijl hij kijkt naar degene die hij liefheeft 
De blik van Maria terwijl ze naar de pasgeboren Jezus kijkt



10

De glimlach op ons eigen gezicht als we ons helemaal goed voelen…

Weet dat je al deze kwaliteiten en nog vele andere altijd kan uitnodigen, in je gezicht en in je 
leven. Telkens als je in de spiegel kijkt, kun je voelen welke kwaliteit aanwezig is en welke je 
misschien nodig hebt.  Nodig die dan uit en stap samen de wereld in.

Sofia Kinship
Mithra den Dulk.
Haarlem, 19 februari 2007,

A Convenient Truth 

Pir  Vilayat leerde me jaren geleden een les 
over waarheid, die sindsdien altijd een plaats 
in mijn leven heeft gehouden. Een les over 
Waarheid. Hij zei: “If you are truthful and if 
you live a truthful life, it will give you strength”. 
Deze les bleek telkens opnieuw waar. Staan 
voor de waarheid, zet je in je kracht. En als je 
ergens over na moest denken of een standpunt 
in moest nemen, zei hij: “Batter it on the rocks 

of truth.” Ik kreeg daarbij altijd een beeld van 
een vrouw, die haar zware stukken wasgoed 
schoon (!) slaat op de stenen bij de rivier. 
Kinship omschreef Pir als: “Verbondenheid 
met alle levende wezens”. 

In de film van Al Gore zie je, hoe een ijsbeer 
verdrinkt omdat de schots waar hij op klimt 
om uit te rusten, smelt. Hoe verbonden ben 
ik met dat beertje? Hoewel deze film van Al 
Gore indertijd in het nieuws was, is men deze 
alweer even vergeten. Maar actueel blijft hij 
nog steeds. In het geëngageerde Boeddhisme 
kent men het begrip “inter-zijn “. Dit is, omdat 
dat is. Het papier van deze Sofia is er, omdat 

de zon schijnt en 
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omdat het regent.. de zon en de regen zitten 
in dit papier, omdat ze in de boom zitten waar 
het papier van gemaakt is. Het werk van de 
houthakker, van de papiermaker en van de 
transportmensen zitten allemaal in dit papier. 
Als je dat bedenkt, ontstaat er een glimp en 
zelfs een gevoel van niet-afgescheiden zijn. 
Die ijskap en ik, ze hebben iets met elkaar 
te maken.
Nu ik dit opschrijf, realiseer ik me dat, wat ik 
vraag van de aarde, vaak is als snijden in mijn 
eigen vlees. Mijn ego vindt dat niet leuk en wil 
dat ik hier schrijf dat ik ook wel wat geef of soms 
op “neutraal” uitkom. Maar, is dat waar?

Twee Canadese wetenschappers ontwikkel-
den een internationaal rekenmodel, dat ze de 
Mondiale Voetafdruk noemen. Daarmee is het 
mogelijk om je persoonlijke ruimtegebruik op 
de planeet Aarde te berekenen. 

Ons eerlijke aandeel per persoon is 1.7 ha 
aan fossiele energie, grond en grondstoffen. 
Gemiddeld gebruiken we in Nederland 4.7 ha. 
Mensen, dieren, bodem, lucht enz. ondervinden 
daar allemaal schade van.

Ik dacht, dat ik het wel aardig deed met mijn 
voetafdruk, maar draaide er toch nog een tijdje 
omheen voor ik www.voetenbank.nl, bezocht. 
In zeven minuten had ik alles aangeklikt en 
werd ik geconfronteerd met mijn mondiale 
voetafdruk. Dat viel tegen. Ik zat weliswaar 
onder het gemiddelde van 4.7, maar nog flink 
boven mijn (4.5) eerlijk aandeel van 1.7. 
Gelukkig laten de mensen van de kleine Aarde 
via deze site tegelijkertijd weten, hoe je ‘met 
kleine aanpassingen” je aandeel enorm kunt 
verkleinen.” Het komt me niet goed uit, het 
zal gaan ten koste van mijn kortetermijn 
bevredigingen. Mijn ‘gewoonte-energie” zal me 
in de weg zitten. Volgens de Dalai Lama “gaat 
lange- termijn altijd voor”. Die wetenschap 
geeft steun aan het erkennen van de waarheid: 
mijn mondiale voetafdruk is te groot en dat 
past niet bij Kinship. Ik ga nog maar eens naar 
de site om alle tips voor de kleine aanpas-
singen door te nemen. Een geestelijk leraar, 
Oespenski, had ooit een uitspraak: “Soms is 
DOEN de enige magie”.

PS Wil je je eigen voetafdruk meten? Ga dan 
naar: www.voetenbank.nl. Ook zijn er nog: 
www.voedselafdruk.nl en 
www.vakantievoetenafdruk.nl.
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FILM OVER HET LEVEN VAN NOOR INAYAT KHAN

Er is nieuws!! Omega Publications heeft recentelijk de Noord-
Amerikaanse boekrechten verworven van de titel Spy Princess; 
The Life of Noor Inayat Khan. We zijn ongelofelijk blij met dit 
project, en nog blijer dat het boek verfilmd gaat worden en eind 
2008/begin 2009 uitkomt. Het zal Noor Inayat Khan’s levensverhaal 
beter bekend maken in de Westerse wereld.

PERSBERICHT

LONDON: de gerenomeerde Indiaase director Shyam Benegal 
gaat een grote internationale film maken over het leven van Noor 
Inayat Khan, een afstammeling van Tipu Sultan, die een geheimagent in de Tweede Wereld-
oorlog was en de George Cross voor heldenmoed heeft ontvangen. Gebaseerd op het boek 
“The Spy Princess”, geschreven door de journalist/schrijver Shrabani Basu (script door Lord 
Meghnad Desai en Kishwar Desai), zal dit de eerste Indiase film worden die in de talen En-
gels, Frans, Duits en Hindi uitgebracht gaat worden. Benegal, een neef van de bekende acteur 
Guru Dutt, heeft ook andere commerciele films geproduceerd zoals:  Ankur (1973), Nishant 
(1975), Manthan (1976) and Bhumika (1977), welke grote kaskrakers waren. Gebruikmakend 
van nieuwe talenten zoals Shabana Azmi, Naseeruddin Shah, Om Puri, Smita Patil, Kulbhushan 
Kharbanda en Amrish Puri heeft Benegal verschillende fijngevoelige films gemaakt.

Noor’s geweldige verhaal over moed en opoffering zal een internationale cast hebben en 
opgenomen worden op locatie in Engeland en Frankrijk. Het zal de eerste Indiase film worden 
die gaat over de Tweede Wereldoorlog. Noor Inayat Khan, de moedige Indiase vrouw, was 
de dochter van de Soefi meester Hazrat Inayat Khan en zijn Amerikaanse vrouw, geboren in 
Moskou en grootgebracht in Frankrijk en Engeland. Noor was de eerste vrouw die in bezet 
Frankrijk binnengedrong als een radio operateur, ze werkte undercover in Parijs in het Frans 
verzet. Ze is verraden en gevangen genomen, waarna ze bruut is vermoord door de Duitsers 
in het concentratiekamp Dachau. De Engelse overheid heeft haar de George Cross gegeven 
en de Fransen hebben haar de Croix de Guerre toebedeeld.

Lord Meghnad Desai zei; “Het verhaal van Noor Inayat Khan gaat voorbij aan naties en cul-
turen. Het is een intens menselijk verhaal over een vrouw die de waarheid vertelt en geweld 
vermeed. Tegelijkertijd vechtte ze als een spion  en overleed ze in een Nazi concentraiekamp 
met het woord “Vrijheid” op haar lippen. Noor was Indiaas, Frans en Engels, een Soefi en 
vechter, eem muzikant en een moedig soldaat. 
Dit is waarom haar aantrekkingskracht zo cosmopolitan is. 

Jennifer Alia Wittman
518-794-6298
jenniferalia@gmail.com
zie ook www.bbc.co.uk/history/programmes/timewatch/gallery_spy.shtml
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De godin kwam op m´n weg  
Amarja Kamp

 
De laatste tijd kwam ik de godin, het vrouwelijke gezicht van het goddelijke, op verschillende 
momenten en in verschillende vormen tegen. In de universele eredienst die geleid werd 
door Saki Lee, in een verzoek van Charlotte van der Molen om iets te vertellen over de 
godinnenworkshop die er van de zomer plaats gaat vinden, in m´n eigen hart als de moeder 
en de dochter, de geliefde en de - hopelijk- wijze vrouw. In onze cultuur hebben we weinig 
ingangen tot het vrouwelijke dat ook goddelijk is, Maria komt het dichtste bij, als moeder van 
een goddelijk kind. Maria Magdalena staat nu wel meer in de schijnwerpers, maar over haar 
menselijkheid bestaat geen twijfel. Er zijn tijden en plaatsen waar het goddelijke duidelijker ook 
vrouwelijk is en het is belangrijk om weer toegang te krijgen en ons te laten voeden door al 
die verschillende archetypen, de vele gezichten van de godin. 

We kunnen er over lezen, ons door het verleden en andere culturen laten inspireren of  
luisteren naar muziek zoals de CD van Saki Lee.  Haar  CD heet: “We kindle her light, songs and 
prayers for the Divine Feminine”. Ze neemt je mee op reis langs de godinnen: Gaia, de aarde, 
moeder van de wereld, onze oermoeder, Kali, de godin van de vernietiging van onwetendheid, 
die lacht om onze angsten en ons uitnodigt om te dansen door het vuur van transformatie, 
Tara, de godin van compassie. En vele anderen. Vooral Saki’s invocatie aan Tara raakte me:  
 
May I be a protector to those without protection
A leader for those who journey
And a boat, a bridge, a passage
For those desiring the further shore
 
May the pain of every living creature be cleared away
May I be the doctor and the medicine
And may I be the nurse
For all the sick in the universe,
Until everyone is healed.
 
Verlichting is in het boeddhisme niet iets wat je alleen maar doet voor jezelf, het is een 
gemeenschappelijk project en ook daarin kunnen vrouwen zich vaak meer vinden. We hebben 
voorbeelden nodig van allerlei archetypes van de Godin, zodat we onszelf kunnen herkennen 
en laten voeden in al onze complexiteit. De reis langs de godinnen voert ons verder, van het 
oude midden oosten, tot hebreeuwse teksten, christelijke mystiek van Theresa van Avila: “ Let 
nothing trouble you, let nothing frighten you. Whoever has God, lacks nothing.’’ 
Als je de cover van Saki’s CD opent vind je aan de binnenkant kleine juweeltjes aan tekst over 
de verschillende liederen en gebeden. Ik vind het een inspirerende en mooie CD, fijn om naar 
te luisteren en je door te laten meevoeren naar een wereld van troost en inspiratie. Wil je 
en voorproefje van haar muziek ga dan naar: www.cdbaby.com en type dan saki in bij search. 
Daar vind je ook haar eigen woorden en andere besprekingen van haar werk, 
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Eentje wil ik jullie niet onthouden: Subtlety isn’t “impressive”, this CD creates a peaceful, 
deep atmosphere, caresses and envelopes you in a warm but not fuzzy light, caring but not 
suffocating, sweet but not sugary. Weeks later it’s still playing and helping me attune to face 
the daily challenges. Go for it! Aziz

Wil je meer tijd doorbrengen met Saki en de Godin, dan kun je haar week op het Zenith 
kamp volgen. Zie www.zenithinstitute.com, voor de omschrijving. Het lijkt me heerlijk om met 
deze energie te leven in de bergen en in een groep mediterend, zingend en dansend de godin 
te ontmoeten en te vieren. Saki’s eigen website geeft meer info over haar andere activiteiten 
waaronder een healende retraite in Griekenland. Saki is te bereiken op 070-3867800 of check 
haar website: www.lightsong.info
 
Een andere mogelijkheid is het volgen van een weekend over vrouwelijke spiritualiteit dat 
gegeven wordt door Dakini Lynn Marlow. Zij laat zich inspireren door de godin in haar kunst 
en de groepen die ze geeft. Ze werkt in de US nauw samen met Atum O’Kane en komt ook 
lesgeven op het zomerprogramma van de Spiritual Guidance . Ik kan jullie de website van Dakini 
ook erg aanraden, (www.dakiniscave.com) voor achtergrond informatie en kunstvoorwerpen 
die op haar connectie met de godin gebaseerd zijn. 

Een klein citaat wil ik jullie niet onthouden: When women become nuns in the Catholic Church, 
they take vows of poverty, chastity, and obedience. We will take vows of power! Passion! and 
prosperity!

Het centrale thema van het weekend met Dakini is EMPOWERMENT in het specifieke van 
vrouwelijke spiritualiteit. Wat zijn de bronnen voor jouw inspiratie?. En door welke godin en 
welke kwaliteit kan jij je laten bekrachtigen? Hoe kan je je vrouwelijke spirituele kracht voluit 
neerzetten? Ben je op zoek naar de kracht van de Godin en wil je haar helemaal ervaren in je 
botten en met huid en haar, dan kan ik je deze workshop aanbevelen. Als je hier meer over 
wilt weten neem dan contact op met Charlotte van der Molen 023 5318769. Het weekend 
wordt gegeven op 25 & 26 augustus in de Kleine Swaen te Amsterdam. 
 
Ik vind het opmerkelijk dat juist vrouwelijke spiritualiteit zich zo goed voortbeweegt in deze 
moderne wereld van internet en reizen. Nog nooit was de rijkdom aan informatie over andere 
tijden en culturen zo groot als nu en is het mogelijk om ons te laten inspireren op zoveel 
verschillende manieren. De godin komt in vele vormen en beide workshops zijn maar een 
voorbeeld van wat er mogelijk is. Hiernaast een voorbeeld van hoe de Godin in mij leeft, 
moge ze ook jouw leven verrijken.

A little prayer on earth can ignite 

an enormous cosmic celebration.
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 God or Goddess, I don’t know…
 
Most of the time I feel God as a He
The image of the divine is easier to feel for me when it has a face
A loving face
Without any clear details
More like the image of a face
A face of light
A friendly face
A person I can talk to
Who speaks to me…
Who knows me intimately deep down in my soul
 
But sometimes
I love to think of God as a woman
I need a change of perspective
I can’t forget we used to worship the divine force
In the face and body
Of the goddess first
And I love Her too 
We share intimate secrets
And the love of the land
The joys of the flesh
Well, you know…
 
Someone dear told me
He thought the divine came to me
in the form of the Divine Child
opening my heart with longing
 
Sufi’s say that longing
Will ultimately lead
you to God
And God can come in
many forms
So we can all meet
the Divine Lover
In a way that 
speaks to us
Very, very personally.
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Meer helende muziek  
              8 t/M 10 juni 2007:  een helend MuZiek Weekend Met Michael stillWater

 
Michael Stillwater zal workshops geven over intuïtief zingen en het creëren van liederen met 
een helende kwaliteit in Amsterdam, Hilversum en Voorburg . Deze bekroonde tekst-dichter 
en musicus uit Californië, is oprichter van het onafhankelijke muzieklabel Inner Harmony/ 
Medicine Music. Als initiator van Song Care ontwikkelde hij een op de persoon toegesneden 
therapeutisch muzikale benadering t.b.v. hospices en gezondheidszorg. 
 
Michael heeft een uitgebreid repertoire van helende muziek gecomponeerd en geproduceerd. 
Hij arrangeert ook therapeutische liederen voor individuen en partners. N.a.v. ervaringen met 
terminaal zieke patiënten en hun families, droeg hij bij aan ‘Graceful Passages: A Companion 
For Living and Dying’. Een audiotape, die momenteel binnen de palliatieve zorg in de V.S. 
een toonaangevende positie heeft verkregen. In zijn laatste productie ‘Care for the Journey: 
Sustaining the Heart of Healthcare’, krijgen (gezondheidszorg)opleiders een stem, die visie 
hebben voor de spirituele wortels van stress. 
 
Vrijdag 8 juni a.s. introductie Chant Wave: gemeenschappelijk zingen van betekenis-volle 
teksten. Plaats: Centrum de Roos te Amsterdam. Tijd: 19.30-22.00 uur.
Zaterdag 9 juni a.s. workshop Soul Voice: gericht op het vrijmaken van de creatieve en helende 
kracht van de stem. Plaats: Heilige Hart Kerk in Hilversum. Tijd: 10.00 – 16.00 uur.
Zondag 10 juni a.s. workshop Songcircle, een gelegenheid om te participeren in een persoonlijke, 
intuïtieve genezingskring in Voorburg. Voor de aanwezigen wordt spontane helende muziek 
gearrangeerd. Plaats: Oranjehoek in Voorburg. Tijd: 13.00 -16.30 uur.

Voor informatie en aanmelding van deze activiteiten kunt u contact op te nemen met:
Saki van Lightsong Healing Arts, tel. 070-3867800 of mail naar info@lightsong.info 
 

God discovers His perfection 

in human imperfection. 
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Healing retraite in Naarden
                                   31 augustus & 1 en 2 septeMber 2007

Dit jaar is Siddiq weer genegen om een healingretraite te leiden. Wij allen hebben genezing 
nodig vooral als we deze genezing ook willen uitzenden naar allen die het nodig hebben!  
Hazrath Inayat Khan zegt in zijn boek “Geestelijke geneeskracht” “Om naar een volmaakte 
gezondheid te groeien, een genezing tot stand te brengen, moet je jezelf van de morgen tot 
de avond heel maken. Je moet denken: elke zonnestraal geneest me, de lucht heelt me, het 
voedsel dat ik eet heeft invloed op me, met iedere ademhaling adem ik iets in dat heelt, zuivert 
en naar de volmaakte gezondheid voert.” (blz61)

Hazrath Inayat Khan geeft hiermee aan dat wij ons dagelijks bewust moeten zijn van de 
genezing. Ik weet dat dit een moeilijke taak is en daarom is het goed om daar ieder jaar weer 
aan herinnert te orden via de healingretraite. Wij kunnen ons dan heel bewust richten op de 
genezing van onszelf. Het bewustwordings proces wordt dan geactiveerd.

Het zal ons misschien 1 minuut per dag lukken om ons daarvan bewust te zijn, maar het is 1 
stap vooruit! Hazrath Inayat Khan zegt ook: “Aandacht geven aan je gezondheid is het meest 
religieuze dat er bestaat; omdat de gezondheid van lichaam en geest het mogelijk maakt God 
en je medemens te dienen, waardoor je het doel van je leven vervult. Je moet denken: ik 
kom uit een volmaakte bron en ik ben op weg naar een volmaakt doel”. Deze dagen geven 
de mogelijkheid om daar aandacht aan te besteden zodat wij God en de medemens kunnen 
dienen!

De retraite begint op 31 Augustus om 16:00 uur en eindigt op 2 September 2007.
De retraite wordt weer gehouden in het Theosophisch centrum in het Arundale House te 
Naarden.

Opgave bij: Ragini Pancras
Telefoon: 020-4000411
Email: raginipancras@hotmail.com

Your heart is no longer your 

heart, since it has become the 

heart of the divine Beloved.
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Berichten van het bestuur
 
In dit zomernummer van Sofia wil het bestuur van de Soefi Orde jullie graag informeren over 
enkele wisselingen binnen het bestuur: 

Huzur Nawaz Stapper treed deze zomer terug uit de rol van secretaris/ penningmeester. 
Na vele jaren van toegewijde dienstbaarheid is de tijd aangebroken het wat rustiger aan te gaan 
doen. Bestuur en spirituele raad bedanken Huzur Nawaz voor zijn uiterste zorgvuldigheid en 
zijn verfijnde gevoel voor ethiek in de omgang met anderen en alle toevertrouwde materie en 
geld. Wij zullen zijn bezielde eigenheid enorm missen en danken ook zijn geliefde Fravati voor 
alle ondersteuning die zij hem (en ons) al die jaren op de achtergrond heeft gegeven. 

Het secretaris/penningmeesterschap wordt overgenomen door Shanaz Frans van Roosmalen 
uit Utrecht, die zich spontaan beschikbaar stelde om deze taken voor een aantal jaren op 
zich te nemen. Shanaz zal in de dagelijkse uitvoering van het secretariaat bijgestaan worden 
door zijn partner Jamila Mieke Betten (die reeds enige jaren de ledenadministratie verzorgt, 
Dank Jamila!) en Arif Otten (die de dagelijkse uitvoering van het penningmeesterschap op zich 
neemt, Dank Arif!). Zie de achterpagina van deze Sofia voor het nieuwe secretariaatsadres. 
Welkom Shanaz!

Naast het algemene bestuurslid Renate Otten zal ook Zuleicha Zwanenveld toetreden. We 
kennen Zuleicha van haar jarenlange toegewijde inzet voor eerst ‘De Boodschap’ en later als 
eindredactrice van ‘Sofia’. Welkom Zuleicha!

Vanwege alle wisselingen is besloten dit jaar in augustus geen ‘Open Soefi Dag’ te organise-
ren. In samenspraak met de Spirituele Raad is besloten een soortgelijke dag of weekend te 
organiseren in het voorjaar van 2008.  We zullen jullie hiervan op de hoogte houden via de 
website  www.soefi-orde.nl. Onder het kopje ‘Soefi Orde NL’ zal het subkopje ‘Berichten van 
het bestuur’ opgenomen worden; waarin het bestuur per kwartaal verslag zal doen van op 
handen zijnde activiteiten en veranderingen. 

In Liefde, Harmonie & Schoonheid,
In het Ene Hart

Wali Ali van Bruggen
Voorzitter.
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 Nederweert 
Wo. 20 juni, 19 sept        20.30 - 22.30 uur

Githaklas van de Esoterische School voor mu-
reeds. Met: Wali Ali van Bruggen. Hageldor 1, 
Nederweert. Bel voor info: 0495- 622042

 Voorburg 
Zie: activiteiten LightSong Sufi Centre

 Woerden 
Ma. 25 juni, 3 sept          20.30 – 22.30 uur

Open Soefiklas met Wali Ali van Bruggen. 
Vanaf 20.00 uur thee/koffie Plaats: Het Spaarne 
35 in Woerden. Voor info: Zuleicha: 0348-
430453

 Genezingscirkel van de 
 Genezings Orde 

 Amsterdam 
elke donderdag           20.00 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
daaraan voorafgaand een open klas van de 
Esoterische School. Met: Rahima van Hattem. 
Plaats: Van Eeghenstraat 2-III, Amsterdam. 
Bel als je van plan bent te komen of voor het 
doorgeven van namen: 020- 6794910.

 Diemen 
Zo  24 juni, 29 juli, 26 aug, 30 sept
                          18:30 uur
Genezingscirkel van de Genezings Orde. Met: 
Ragini Pancras. Plaats: ML Kinglaan214, Diemen. 
Bel als je voor het eerst komt:
020- 4000411.

 Ermelo 
1x per Maand op donderdagochtend

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

 AGENDA JUNI - SEPTEMBER 2007 

 Klassen van de Esoterische School 

 VOORAANKONDIGING 
11 t/M 14 okt 2007
3DAAGSE RETRAITE MET AZIZA SCOTT
Retraite van de Esoterische school van de Sufi 
Order International. Plaats: Allandi retreat centre 
in Steijl (noord-Limburg). Informatie volgt (zie 
website of infocentrum 0495-622042) Beperkt 
aantal plaatsen. Voorreserveren mogelijk.

 Amsterdam  
elke donderdag            20.00 uur

Open klas van de Esoterische School gevolgd 
door een Genezingscirkel van de Genezings 
Orde. Met Rahima van Hattem. Plaats: Van 
Eeghenstraat 2-III, Amsterdam. Bel als je van 
plan bent te komen: 020- 6794910.

 Diemen 
Ma. 11 juni, 10 septeMber            19.00 uur

Open klas van de Esoterische School voor 
belangstellenden in het soefisme.Met: Ragini 
Pancras. Plaats: M.L.Kinglaan 214. Bel als je voor 
het eerst wilt komen: 020-4000411.

 Groningen 
data in overleg                        18.30 uur

Githa-klas van de Esoterische School voor 
mureeds. Met: Shahidah Borsboom. Plaats: 
Fultsemaheerd 5, Groningen. 
Info: 050- 5414643.

 Hengelo 
do. 21 juni, 20 septeMber           20.30 uur

Besloten klas van de Esoterische School. Met: 
Siddiq en Din Ilahi Geesing. Plaats: Soeficen-
trum Sofia, Rob de Vriesstraat 185, Hengelo. 
Thee vanaf 19.30 uur. Einde klas: 22.00 uur. 
Info: 074- 2778543. Bij voldoende belangstel-
ling zal daarnaast ook een open klas worden 
gestart.
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 Hengelo 
do. 7 juni, 6 sept 20.30 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde. (Niet 
open voor iedereen). Met: Siddiq en Din Ilahi 
Geesing. Plaats: Soeficentrum Sofia, Rob de 
Vriesstraat 185, Hengelo. 
Info: 074- 2778543.

 Nederweert 
Wo. 20 juni, 19 sept        10.00 - 10.30 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde. Met: 
Amina van Duuren, Hageldor 1, Nederweert. 
Bel voor informatie of voor het doorgeven 
van namen: 0495- 622042

 Woerden 
Ma. 25 juni 22.00-23.30 uur

Genezingscirkel van de Genezings Orde met 
Zuleicha Zwanenveld (Met voorafgaand een 
open soefiklas met Wali Ali van Bruggen). 
Deelname na overleg. Bel voor info of het 
doorgeven van namen: 0348- 430453.

 Universele Erediensten 

 Amsterdam 
Zo. 10 juni, 9 sept 11.00 uur

Universele religieuze viering van de boodschap 
van liefde,vrede en eenheid door afstemming 
van het hart op het licht van de profeten 
van alle tijden en tradities. Muziek,gebeden, 
mantrazang,meditatie op teksten uit de heilige 
boeken inspireren ons deze idealen in het 
leven van alledag te verwerkelijken.
Info: Rahima van Hattem 020-6794910, 
Elisabeth Hoogland 020-6649494

 Groningen 
Zo. 10 juni, 9 septeMber 11.00 uur

Universele Eredienst. Met Shahidah Borsboom. 
Plaatst, Moesstraat 20, Groningen. Info: 050-
5414643

Hengelo
Zo. 24 juni, 23 septeMber 11.00 uur

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

 Kinshipactiviteiten 

28 juli t/M 3 augustus

Zomerdanskamp, De Uelenspieghel. 
Info: Lia Groen: 058-2890816

 Hilversum 
Zo. 24 juni

NDN Dansdag. O.l.v. verschillende dans-
leiders. Plaats nader te bepalen. Informatie: 
035-6249570 of helweg@hetnet.nl

Za. 22 & Zo 23 septeMber

3e Dansweekend jaaropleiding Dansen van 
Universele Vrede. Uitsluitend toegankelijk voor 
deelnemers jaartraining. Thema: Godinnen-
tradities. Met: Noor & Akbar Helweg. Plaats: 
Heilig Hartkerk, dr. Cuypersplein 7, Hilversum. 
Informatie over jaaropleiding: 035- 6249570 
of helweg@hetnet.nl

 Speciale Soefi Orde Activiteiten 

 Naarden 
vr.31 augustus t/M Zo. 2 septeMber 
Healing retreat o.l.v. Siddiq Geesing
Info en opgave: Ragini Pancras, 020- 4000411 
of raginipancras@hotmail.com

 Nederweert 
Zo. 17 juni 12.00-16.00 uur

Viering rond de Urs van Pir Vilayat Inayat Khan. 
Gedeelde lunch, film, zang en zikr. Kinderen 
ook welkom (apart programma). Neem contact 
op als je van plan bent te komen. Met Wali Ali 
van Bruggen. Plaats: Hageldor 1, Nederweert. 
Info :0495-622042, 
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programma per mail: wali.ali@chello.nl

 Activiteiten LightSong Sufi 
 Centre, Voorburg 

 Esoterische school (studiekring) 
Zo. 3 juni, 8 juli, 2 septeMber 16.00 uur

Lightsong Sufi Center vervolgt in besloten 
kring een studie over stadia van de nafs en 
haar betekenis in het dagelijkse leven, met 
meditatie en soefipraktijken. Na afloop een 
gemeenschappelijke maaltijd (iedere deelnemer 
neemt iets mee). Nieuwe serieuze studenten 
zijn welkom. Bij interesse s.v.p. bellen voor een 
gesprek met Saki: 070-3867800

 Lightsong Sufi Center retraites 
 en evenementen 

8-10 juni Genezing met Muziek Weekend met 
speciale gast Michael Stillwater uit Californie
26 augustus: Murshida Leilah Be uit HawaÔ ver-
zorgt een dag met zhikr, dansen en aloha.
17-23 september: Het hart is haar eigen medicijn, 
genezingsretraite op Kreta met Saki.
Info voor alle Lightsong Sufi Center evene-
menten en retraites: Saki Lee 070-3867800 
of info@lightsong.info

 Overige Soefi-activiteiten in 
 Nederland 

Zie ook: www.soefikalender.nl

 Amsterdam 
iedere eerste Maandag v/d Maand 19.45 uur

Open kooravond ‘Heart & Wings’. Voor be-
langstellenden. Plaats: Pastorie Obrechtkerk, 
Obrechtstraat 30, Amsterdam. Info: Lidwien 
Janssen 020- 6931700 of Rahima van Hattem 
020-6794910. www.heartandwings.nl 

Zhikr avonden 
o.l.v.  Cora Barkat Slieker
tel. 020-6762283

 Harlingen 
Ma. 6 t/M vr.10 augustus 
Zeilprogramma ‘Sailing the Seas of Life’ voor 
mensen van 20-30 jaar, met de tweemaster de 
Poolster vanuit Harlingen. Info: www.sufiway.
nl of www.sufiway.org

 Katwijk 
vr.13 t/M di.17 juni 
Qawwali Zomerworkshop in de Universel 
te Katwijk
Info: www.sufiway.nl of www.sufiway.org

Zo. 9 septeMber 11.00-17.00 uur

Het soefikoor Heart and Wings viert haar 25 
jarig bestaan met een klinkende (zon)dag
Come come, whoever you are! gel,gel, kom,kom 
wie je ook bent! Universele 
Viering met muziek, zang , poezie, gezamen-
lijke lunch, feestelijk middagprogramma met 
muziek,meditatie en Dansen van Universele 
Vrede, aangeboden door vrienden en leden 
van onze uitgebreide soefifamilies Plaats: 
Soefitempel Katwijk
Informatie www.heartandwings.nl, Latief Jan 
van Schaik 020-6947008, Rahima van Hattem 
020-6794910

 Voorburg 
Za. juni, 7 juli  14.30 uur

Inleiding tot de gedichten van Roemi en de dans 
van de wervelende derwisjen. Met Sipko den 
Boer en leden van de studiekring. Informatie 
en aanmelden: 070-3867800
www.soefisme.org, threshold@planet.nl

Za. juni, 7 juli 16.00 uur 
Cyclus studiekring bijeenkomsten met gebed, 
meditatie, zikr, zang, conversatie en stilte. 
We maken daarbij gebruik van het boek 
“Levend Soefisme” van Kabir Helminski en 
het bijbehorende Werkboek. Informatie en 
aanmelden: 070-3867800 www.soefisme.org, 
threshold@planet.nl
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 Soefi Orde Belgie 

Antwerpen 
21 juni 16.30-18.00 uur

Meditatieklassen ‘De verschillende bewustzijns-
niveaus waarop wij kunnen leven’. Antwerpen 
(Schilde). Nederlandstalig. Met: Akbar Hugo 
Appels.  Plaats: Pundarika, Centrum voor 
levensverdieping, Begijnenstraat 61, 2000, 
Antwerpen. Informatie: tel: 0032-34480414 of 
hugo.appels@fulladsl.be of www.universel.be  

Voor informatie omtrent de genezingscirkel 
van de Genezings Orde: Latifa Vandevenne, 
tel: 0032-34480414.

 Brussel 
bel voor de data!
Tweetalige meditaties in Brussel. Voor inlich-
tingen: : Akbar Hugo en Latifa Noella Appels-
Vandevenne. Tel: 0032-34480414 of hugo.
appels@fulladsl.be of www.universel.be  

Voor informatie omtrent de genezingscirkel 
van de Genezings Orde: Salima de Vos, tel: 
0032-23058839.

 Soefi Orde Duitsland 

 Bremen 
vr. 7 t/M Zo. 9 septeMber

Dansweekend van de Dansen van Universele 
Vrede. Thema: Lebensbaum. Met: Noor & 
Akbar Helweg.  Informatie: 035- 6249570 of 
helweg@hetnet.nl

Just imagine yourself as the ful-

filment of the Divine Purpose.





Beauty is just a breath away


