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Hindoe geschrift: Bhagavad Gita 9:17-18
Ik ben het ritueel, Ik ben het offer, Ik ben de offerande, Ik ben het kruid, Ik ben de mantra, Ik ben de
geklaarde boter, Ik ben het vuur, en Ik ben degene die het offer ontvangt. Ik ben de instandhouder van
het gehele universum, de vader, de moeder, en de grootvader. Ik ben wat gekend moet worden, de
heilige syllabe OM, en ook de Rig-, Sama- en Yagur-Veda. Ik ben het doel, het toevluchtsoord, de Heer,
de getuige, het tehuis, de toevlucht, de vriend, de oorsprong, de oplossing, de grondslag, de
schatkamer, en het onvergankelijke zaad.
Boeddhistisch geschrift: Dhammapada 14
Wie zuiver van hart is en het goede doet, zal uiteindelijk vrij worden.
Wees vooral geduldig.
Zolang u anderen kwetst of beledigt, bent u nog niet onthecht.
Doe niemand kwaad met woorden of daden.
Leef sober en vanuit het hart.
Richt u op het allerhoogste.
Dit is wat Boeddha u leert.
Zoroastrisch geschrift: Yasna 32 blz. 35
Uit de Heer komt zuiver denken voort;
Uit zuiver denken de waarheid.
De waarheid zal ons vrij maken
En onze wil richten op het goede.
In al deze aspecten van het Goddelijke klinkt het
Woord van de Heer door:
‘Ik zal met u zijn’.
Joods geschrift: Prediker 9 vers 7-9a-1119‘Geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag
ziet. Draag altijd mooie kleren. En zorg ervoor dat je lekker ruikt.
Geniet van het leven met de vrouw van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. Geniet daarom van elke dag
die God je geeft. Dat is het enige wat je hebt in het leven’.
Christelijk geschrift: De openbaring van Johannes; openbaringen 1
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die zal zijn, de
Almachtige.
Geschrift van de Islam Koran 2: 186
Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van iemand, die bidt, wanneer hij Mij aanroept…
“Maar misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is en misschien hebben jullie iets lief dat
slecht voor jullie is. Allah weet en jullie weten niet.
Koran 2: 216
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Soefi geschrift: Gayan en Nirtan
Wees tevreden met wat je bezit, wees dankbaar voor wat je niet hebt: hoe minder goed, hoe minder
zorg. Maar wat je echt nodig hebt, probeer dat te krijgen en maak ieder ogenblik het beste van je leven.
Spiritualiteit is het stemmen van het hart,
je kunt haar niet verwerven door studie of vroomheid.
De een zei dat ik niets wist,
De ander: ‘Alles weet hij’.
Ze keerden me de rug toe
of vielen mijn roep ijlings bij.
De een die mijn woorden hoorde,
riep uit: ‘Het is niet nieuw wat hij bracht’.
De ander: ‘Hij verkondigt mijn standpunt,
dat heb ik altijd al gedacht’.
De een vroeg: ‘Wat voor wonderen deed hij,
welk geheim heeft hij onthuld?’
De ander: ‘Ik vraag niet om wonderen,
zolang warmte mijn hart vervult’.
De een zei: ‘Een mens is als wij allen,
’t verschil dat je ziet is maar schijn!’
Het antwoord: ‘Het is niet het weten,
Waar ‘t op aankomt is te zijn’.

