Heeft u belangstelling om een Gouden Zon Ceremonie in uw land te organiseren?
Beste mensen,
Met deze brief wil ik u laten kennismaken met Stichting Tempel Europa. Deze Stichting
heeft als doelstelling het ontwikkelen van respect en begrip in de enorme diversiteit van
het continent Europa, door het houden van een moderne Kunst Ceremonie in alle 51
Europese landen. Mijn naam is Frouk Riemersma; beeldend kunstenaar in Nederland en
oprichtster van Stichting Tempel Europa.
Sinds eind 2015 zijn wij met onze Kunst Ceremonie voor vrede naar verscheidene
Europese landen gereisd. De Kunst Ceremonie heet ‘De Gouden Zon’ en wordt gehouden
rondom een cirkelvormige essenhouten puzzel (3 meter doorsnede), met bladgoud
bedekt. De puzzel bestaat uit 52 stukken. 51 Stukken vertegenwoordigen de 51 landen
van Europa. Nummer 52 is verbonden met alle continenten van de wereld.

Hoe wordt de Kunst Ceremonie uitgevoerd?
Eerst worden alle 52 stukken in een vierkant gelegd, op een groot kleed (10 x 10 meter).
Onder elk puzzelstuk ligt een papier met de naam en een paar afbeeldingen van het land
dat met dat stuk verbonden is. Rondom de stukken hebben zich 52 mensen verzameld.
De eerste persoon staat op, pakt zijn/haar puzzelstuk, noemt zijn/haar naam en het land
dat wordt vertegenwoordigd. Na een korte stilte legt die persoon het puzzelstuk op de
juiste plaats in het midden van het kleed. De vorm van de stukken is met gouddraad op
het kleed geborduurd. Tijdens de Ceremonie worden alle stukken één voor één
neergelegd; de Gouden Zon verrijst. Aan het eind geven we elkaar een hand en bundelen
alle verbindingen tot één doelgerichte Liefdeskracht.

Sinds het begin van het project zijn we al in Rome in Italië, Lhar in Duitsland, Markarite
in Zweden, Els Poblets en Montserrat in Spanje geweest, en ook op verschillende
plaatsen in Nederland (gemeenschappen, scholen, kerken en kunstcentra). Ook voor de
komende periode staan Ceremonies in verschillende landen gepland.

Op puzzelstuk 52 ligt een gewijde bundel die kristallen en stenen bevat. Voor elk
werelddeel is een kristal gemaakt in de vorm van het betreffende continent, en in de
komende tijd zal het daar ook worden geplaatst. In ruil daarvoor zullen stenen uit de
continenten bewaard worden in de bundel. De bundel reist mee met de Gouden Zon
Ceremonie. Het kristal van Afrika is al geplaatst in de Grote Karoo-woestijn, dichtbij de
Compassberg in Zuid-Afrika. Het kristal van Noord-Amerika is op uitnodiging van de
Hopi-stam geplaatst in hun krachtplaats Prophesy Rock. Mettertijd zullen alle kristallen
in de werelddelen geplaatst zijn en zal de bundel 7 stenen uit die continenten bevatten.

Wat is er nodig om een Ceremonie te organiseren?
Een overdekte en kosteloze locatie.
25-52 Personen die graag mee willen doen aan de Ceremonie voor vrede in
Europa. Zijn er minder dan 52 personen in de Ceremonie dan kunnen ze van
plaats verwisselen en nogmaals meedoen.
Het geheel beslaat 6 uur: de voorbereiding, de Ceremonie, en het opruimen.
Een financiële bijdrage om de kosten te dekken van het vervoer van het
kunstwerk de Gouden Zon. Deze bijdrage kan geïnd worden onder de
deelnemers.

Ik hoop dat uw interesse gewekt is om deelgenoot te zijn van de ongelooflijk
verbindende kracht van de Gouden Zon Ceremonie, die we willen delen met alle mensen
in Europa. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een van de Ceremonies, of heeft
u belangstelling om een Gouden Zon Ceremonie in uw eigen land te organiseren?
Informatie- en contactgegevens vindt u onderaan deze brief.
Wie zijn wij:
Wij zijn de vrijwillige bestuursleden en Kunstwerkgroep van Stichting Tempel Europa.
De Stichting organiseert alles wat de Gouden Zon Ceremonie betreft, en beheert de
financiën. De Stichting heeft de ANBI-status (giften zijn financieel aftrekbaar).
Het uiteindelijke doel van de Stichting is “het planten van het zaad van de vrede”
(gesymboliseerd in de puzzel De Gouden Zon) in een blijvend kunstwerk ‘Gouden Zon
Europa’, dat ergens in Europa een plaats zal krijgen.
In het kunstwerk ‘Gouden Zon Europa’ zullen 51 glazen ramen geplaatst worden, die elk
een Europees land vertegenwoordigt. De ramen en vloer zullen worden gemaakt door
kunstenaars uit de betreffende landen. ‘Gouden Zon Europa’ zal een plaats zijn waar
respect en begrip in praktijk gebracht worden tijdens jaarlijkse bijeenkomsten van
afgevaardigden uit alle Europese landen. De rest van het jaar is het ‘Gouden Zon Europa’
open voor bezoekers uit de hele wereld.

Dank u wel voor uw aandacht voor dit inspirerende project dat samen wil bouwen aan
een vreedzaam Europa.
Ik hoop van u te horen. Met warme groeten,
Frouk Riemersma
Website: www.thegoldensun.eu. E-mail: froukriemersma@templeeurope.eu. Facebook:
https://www.facebook.com/thegoldensun.temple.europe/. Tel: +31(0)627371808.
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