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1. Het soeficentrum heeft als doel mensen te inspireren en te ondersteunen op hun spirituele
reis. Hierbij zoeken wij naar een aanpak met respect voor alle religies van de wereld, zonder
mensen te verplichten tot het aannemen van bepaalde dogma’s of religieuze voorschriften.
Wij worden hierbij gevoed door het gedachtegoed van de Indiase musicus en mysticus Inayat
Khan. Vanuit deze universele visie op het soefisme met de idealen van Liefde, Harmonie en
Schoonheid, geven wij ook ruimte aan het gedachtengoed van andere mystieke bronnen en
leraren uit verleden en heden.
2. Wij willen een gemeenschap zijn waarin mensen zich thuis voelen, onderlinge verbondenheid
kunnen ervaren en waarin zij in spirituele vrijheid hun geestelijke verdieping en persoonlijke
ontwikkeling kunnen vormgeven. Dat geldt zowel voor mensen die zich bij ons aansluiten als
voor hen die als passant ons centrum bezoeken.
3. Binnen ons centrum zijn moerieds, leden en belangstellenden vanuit alle bestaande Inayati
organisaties welkom.
4. Iedereen in ons centrum is vrij om zich te laten leiden en inspireren door een Soefi leraar naar
keuze binnen de verschillende Inayati Soefi organisaties.
Iedereen in ons centrum is vrij om zich op wat voor manier dan ook verder te verbinden met
de verschillende Inayati Soefi organisaties.
5. Wij geven vorm aan zoveel mogelijk activiteiten vanuit onze traditie: Universele eredienst,
open avonden, open meditatie avonden, besloten esoterische bijeenkomsten, Zikar en
Healing. Wij ervaren deze als waardevol.
6. Het besef van broeder- en zusterschap ligt aan de basis van al ons handelen, zowel in ons
centrum, als in het dagelijks leven, als in verbinding met andere soefi centra en andere religies
en mystieke stromingen vanuit het besef dat elk mens het Goddelijk Licht in zich draagt;
7. Het spreekt voor zich dat er in ons centrum niet gediscrimineerd wordt op welk vlak dan ook.
We noemen met name: spirituele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, etnische achtergrond,
seksuele oriëntatie en politieke voorkeur.
8. In de manier waarop wij ons centrum besturen gaan wij uit van onze bestuurlijke en
inhoudelijke eigen verantwoordelijkheid; het centrum functioneert autonoom. Onze
bestuurscultuur is participatief, met openheid naar ieder die aanwijsbaar over de kwaliteiten
beschikt om onze inhoudelijke koers mede vorm te geven.
9. Wat betreft de innerlijke school beschouwen wij de volgende inwijdingsmomenten als het
belangrijkst: de inwijding tot moeried en de inwijding tot begeleider op het soefipad.
De inwijding tot moeried is de aansluiting bij de Silsila (inwijdingslijn) van Hazrat Inayat Khan
en hiermee met alle verlichte zielen uit heden en verleden. Hiermee verbinden wij ons met alle
takken van de Soefigemeenschap van Hazrat Inayat Khan en dit stimuleert ons om individueel
én gezamenlijk het pad te gaan. Het is ook een bevestiging van het verlangen om vanuit het
gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan in het leven te staan, aan zichzelf te werken en om de
Ene te vinden in het eigen hart en dat van de medemens.
10. Wij voelen ons vrij om activiteiten te modelleren naar de behoeften van onze groep, steeds
vanuit loyaliteit aan het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan.

