2018, 17 April
Beste vrienden van de Gouden Zon,
Zoals velen van jullie weten, ben ik vorige week op verzoek van de organisatie van de
Bosnische Piramiden, met Tineke de Jong en Charlotte Korbee naar Bosniër getogen. Ik was
daar om de plek te ontmoeten, en ook om af te tasten hoe, wat en waar het geheel plaats zal
vinden op 21 juni 2018.
De gehele reis was helemaal 'des Gouden Zons'. Het vliegtuig bleef wegens technische
mankementen aan de grond staan. De volgende vlucht was een aantal dagen later. Dat zou
betekend hebben dat alle gemaakte afspraken in het water zouden vallen. Er is op dat moment
besloten om met de auto van Tineke onze reis te vervolgen. Daarmee ontstond er een
bijzondere tijd voor ontmoeting met elkaar. Een verbinding waarbij persoonlijke (vaak
onbewuste) belangen door elkaar werden getransformeerd. Voordat we een ontmoeting
hadden met Dr. Samier en Azra (rechterhand van Dr. Samier binnen dit project) waren we
heldere representanten van het vredesproject de Gouden Zon, en konden we 'het zaad' van dit
bijzonder eenvoudige doch krachtige vredesproject met elkaar planten voor 21 Juni.
Dr. Samier en Azra zijn vooral zo blij dat het mogelijk is om met dit vredesproject het volk in
haar kracht te zetten, en te verbinden met de enorm genezende en vredevolle locatie waar ze
zelf op wonen.
In de dagen erom heen hebben we ons niet alleen verbonden met de uitermate bijzondere
piramides die daar liggen, maar vooral ook met behulp van Charlotte contact kunnen leggen
met de bewoners op en rondom deze intense krachtplekken. Daarmee was het mogelijk ze uit
te nodigen om mee te doen op 21 juni.
Dit is waar de Gouden Zon ceremonie over gaat!!.
Tijdens de ceremonie op 21 juli om 17.00 uur op het Ravne park 2 te Visoko, zullen de
Bosniërs, aangevuld met de internationale aanwezigen, de Gouden Zon ceremonie voltrekken.
Met elkaar zullen we het zaad van de vrede vormen op de brug tussen Oost en West Europa.
Ook jij bent uitgenodigd!
Met warme harte groet,
Frouk
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