NIEUWSBRIEF GOUDEN ZON, ZOMER 2018
Beste Vrienden van de Gouden Zon,
Visoko
De pelgrimsreis van de Gouden Zon naar Visoko (voor de Ceremonie op 21 juni
j.l.) was weer een bijzondere en intense ervaring.

Met een gehuurde bus konden we met z’n negenen de zware Gouden Zon naar
Visoko brengen. De pelgrimsreis trok langs bijzondere krachtplekken waar we
alle landen in Europa verbonden met de krachten van die plek. Op de heenweg
bezochten we de Externsteine bij Paderborn. Vervolgens reden we verder naar
het prachtige Bisdom – en Unescostad Bamberg. Vandaar vertrokken we naar
Ptuj: de eerste en oudste stad van Slovenië. Daarna bezochten we de magische,
grote ronde bollen die midden in de het bos liggen bij Zavidovici, voordat we
doorreden naar Visoko.

In Visoko hebben we met gids Charlotte de tunnels bezocht en de piramide van
de Zon beklommen. Bovenop de piramide hebben we samen met mensen uit
Kroatië alle landen van continent Europa benoemd. Zij waren speciaal in Visoko
om mee te doen met de Gouden Zon ceremonie die de volgende dag plaats zou
vinden.
Op 21 juni was het boven verwachting een stralende dag. Tijdens het opzetten
van de Gouden Zon trok de lucht helemaal dicht. Dreigende zwarte wolken
bleken de achtergrond voor een waanzinnig decor waarin vanaf het begin van de

ceremonie de bliksem om ons heen reisde, totdat alle puzzelstukken gelegd
waren.
Inmiddels waren er zoveel mensen uit Bosnië en vanuit alle werelddelen, dat
men met z’n tweeën voor ieder puzzelstuk stond. Wat een blijdschap. Bij iedere
puzzelstuk werd er uitbundig geapplaudisseerd. Aan het einde gaf iedereen
elkaar een hand en waren we zo groot als een half voetbalveld.

Het was een bijzondere ceremonie in het midden van Europa. Diep ontroerend
en hartverwarmend. Een ceremonie die moed geeft en een andere dynamiek
geeft in de verkillende tendens die we in Europa ervaren.
Het was een zeer geslaagde reis. Waarbij we op de terugweg onze innerlijke
afronding ervoeren op de Frauenberg bij de Isis tempel bij Leibnitz. En er nieuwe
kontakten zijn gelegd.
Het was fijn om zowel praktisch als innerlijk zo gedragen te zijn door deze groep
mensen, die het mogelijk maakten dat de Gouden Zon in Bosnië gedaan kon
worden. Heel hartelijke dank hiervoor.
Haarlem & Amersfoort voor de reis naar Rusland
Binnenkort vertrekt de lichtgewicht Goden Zon naar Rusland.
Hiervoor zijn er twee benefietceremonies georganiseerd: op zaterdag 14 juli in
het Lichthuis te Haarlem, en op zondag 15 juli in het Brandpunt te Amersfoort.
We hopen dat jullie op een van die data’s deel kunnen nemen aan de ceremonie.
We hebben jullie steun hard nodig om dit vredesproject door te laten reizen.
Hopelijk tot ziens,
Warme harte groet, Frouk

