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Nieuwe uitvoerend directeur

Het is een voorrecht voor me om in de voetstappen van
Munir te mogen treden als uitvoerend directeur, en ik wil
graag van deze gelegenheid gebruik maken om hem te
bedanken voor al het werk in deze functie gedurende
de afgelopen jaren. Ook wil ik graag hem, samen met
Darvesha, Martha en het Bestuur bedanken voor hun
ondersteuning terwijl ik mijn weg aan het vinden ben. Het
is zeker een uitdagende stap voor me, en ik ben me nu
meer dan ooit ervan bewust hoe Eenheid spreekt door
de verscheidenheid in onze dansfamilie in zoveel
landen, talen en culturele omgevingen.

Wat ik sterk waardeer is de focus op de overdracht, de
transmissie van de dansen en hun transformatie-
krachten. Mijn eigen leven is getransformeerd door de
Dansen in de loop van vele jaren. Ik woon in de heuvels
in het noorden van Engeland. Mijn achtergrond is op het
gebied van educatie-management, en ik blijf de
Europese Ruhaniat zomerschool ondersteunen in de rol
van administrator.
 

http://dancesofuniversalpeace.org/du/home.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/du/about.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/du/wwmap.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/du/mtgabout.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/du/dupmission.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/du/donpayguildfees.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/du/contacthow.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/du/links.shtm
https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/
http://www.dancesofuniversalpeace.org/enewsletterhome.shtm
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Kantoor Seattle
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Coördinator

Blijf verbonden!

   

Ik zie ernaar uit om veel meer dansleiders in onze
familie te leren kennen; voel je alsjeblieft vrij om contact
met me op te nemen over wat voor DUP International
zaken dan ook. Mijn e-mailadres is
director@dancesofuniversalpeace.org.

Als voetnoot: het kan zijn dat dit e-mailadres in jouw
adresboek nog gekoppeld is aan Munir. Dit kun je
veranderen in Aziz Dixon. Munir is nog steeds te
bereiken via email, op het mail-adres dat genoemd
staat in de adressenlijst van de Leaders Guild Directory.

 

 

Herziene Leaders Guild richtlijnen voor dansleiders: een inleiding van de
Raad van Begeleiding

 Beste Dansleiders,
 vorig jaar heeft de Raad van Begeleiding (Guidance Council) de mentor-richtlijnen

http://www.dancesofuniversalpeace.org/du/wwtrnevents.asp
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF59yUgRlYAwT6QUcLm7Ru_UPo5gaRW-GGXdx2soUCCg2pjULjkbEAE14x6If1W2XfBmaZKITVcxOxXElMhIHRbKcBf2a3wElqeQHOqHQdCDMCVUoua9BdzVYtYDri5blwSsSB97y3SO-7UfWq5DvonS1mItW_lOFN-7nGt5lZ4PP&c=&ch=
mailto:inoffice@dancesofuniversalpeace.org
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org
mailto:Community@dancesofuniversalpeace.org
https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org


verder verfijnd. In het afgelopen jaar heeft de Raad de dansleider-richtlijnen
(Leaders Guild richtlijnen) herzien, met speciale aandacht voor de sectie 'de reis
van de Dansleider'.

De wezenlijke wijzigingen zijn hier geprint, met de wijzigingen in rood zodat je ze
makkelijk kunt vinden.

De nieuwe richtlijnen zijn ook online te vinden, hier.

 We hebben meer nadruk gelegd op het belang van directe ervaring en een
blijvende relatie met je mentor, en duidelijker geformuleerd wat het betekent om een
gecertificeerd leider te zijn en hoe gecertificeerd leiders zich verder blijven
ontwikkelen als leiders, ook nadat ze gecertificeerd zijn. We benadrukken in de
mentor-richtlijnen dat mentorschap niet per se een traject is dat een
voortschrijdende leider van de Dansen en loopconcentraties zal ingaan, maar een
aparte concentratie, die het best gedaan kan worden door diegenen die hier
affiniteit mee hebben. En in deze richtlijnen omlijnen we helderder wat het natuurlijke
ontwikkelingstraject is voor een meer ervaren dansleider. Wij zien de kenmerken
van een vorderende leider als een toegenomen tegenwoordigheid van geest,
transparantie, magnetisme en evenwichtigheid.

De Raad van Begeleiding is jullie allen dankbaar voor je deelname aan de
stamboomlijn van de Dansen en loopconcentraties, en hoopt dat je je
aangemoedigd en gestimuleerd voelt door deze nieuwe wijzigingen.

 

 Darvesha, Halima, Munir, Farrunnissa en Saadi

 Een nieuwe 2016 editie van de Leaders Guild richtlijnen, waarin alle recente
wijzigingen zijn opgenomen, is ook als pdf beschikbaar. Deze is dubbelzijdig te
printen. Leden worden aangemoedigd om een exemplaar te downloaden en (klik
hier) en uit te printen, zodat je het makkelijk na kunt slaan.

Certificatie van dansleiders en mentoren

De Raad van Begeleiding wil graag alle leiders van de Dansen en
Loopconcentraties feliciteren die de afgelopen maanden gecertificeerd zijn als
dansleider, of benoemd tot mentor-in-training of mentor, sinds onze vorige
nieuwsbrief.

Klik hier om de lijst met leiders te zien op de InTheGarden Yahoo Group. Je moet

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF59yUgRlYAwTyuhWwYUnmhM85O_QiHuUZw63cbZPoZKopIS-pmjgemCPaTYR8LIcG-aNQD3RU9gmnJg72tDmLY6GwZe7SvgKkI-ZI7W-ewagAFfv3ZpaWGJhN7i3D7V11do-KbEJKhsuIAOftbZdQlEkUhUKLHnMSNmuAH3Twv8555xFJT3qSmdTOhjE9V72Pg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF59yUgRlYAwT3BcYgdQ-GH5htOCUqHWzZXxl_rfFVvAVcYKdaajrE5Aw8UOMzKWTZ53wdRJDWPIbZ5QPtl29ewPNf9JwuHMrgbuIU63TLASvsypu8iiw8SKMID6XMOek5vRk4WHDSI63tO-hHqupjr-RniGIT8SrFA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF59yUgRlYAwTolSUHU_kRpVV1GHyZifv-gMiQWTV5vkpPgDbslhWp4hj_dQKK1WRmlsb2UQ2P32wYWr9l8z8vQeSwbhHOjBJLk-DRbF1Ca6-zl8R0fZkUn-4Pv9OqoQAxttbgQ_G7gmF9v026P7wdIVyNAWr7NaEVxFiQhnum9bYYJ-3zTekDstafTeIy_bnFA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF7VLcLlHNP8X1gZzZjfcHT8EnTQ9fairYluQV316bro1STcmkev1KEjICn9Y2ZXjB1yLOUYRmseZ3Fc0DuZhThdw9NJFEywthIL3D9j8_5UFZVMCE9GJj747r1fRITJhnA-otD7YpFrggAx8HY3EZ7jZsvLL-7e63vwYd_jzfp1xvH1MEqHEfpLDXWDRfYr0sml8CicPNC7j&c=&ch=


inloggen bij Yahoo om de lijst te zien - zie het volgende artikel.

In the Garden

Wat is de InTheGarden Yahoo Group?

 "InTheGarden" is een beheerd mail-forum waarop we alle gementorde dansleiders
uitnodigen en aanmoedigen om lid te worden. InTheGarden biedt ons een
mogelijkheid om met elkaar te communiceren over de ontwikkeling en training als
leiders van de Dansen van Universele Vrede en Loopconcentraties. Van tijd tot tijd
kan de Raad van Begeleiding discussiethema's inbrengen om gezamenlijk te
verkennen, en we gebruiken dit email forum ook om administratieve en structurele
veranderingen aan te kondigen. Je kunt ook de oude mailwisselingen bekijken via de
homepage van deze groep.

Hoe meld ik me aan voor deze groep?

Stuur gewoon een mailtje naar InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com. Als je
lid bent van het Dansnetwerk sta je in deinternationale Leaders Guild adressenlijst.
Je zult dan automatisch lid worden!

Je ontvangt dan een antwoord van Yahoo met een link, die vraagt of je een
gebruikersnaam en wachtwoord voor Yahoo groups wilt maken. Je moet niet op de
link klikken en dit doen, als je eenvoudigweg de e-mails van de groep wilt ontvangen.
Pas als je oude mails wilt teruglezen die naar de groep gestuurd zijn, of je
instellingen wilt aanpassen voor de groeps-mails, volg dan de link om een
gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken voor Yahoo Groups.
Als je een spamfilter hebt, zorg er dan voor dat je  InTheGarden@yahoogroups.com
als uitzondering instelt.

Hoe stuur ik berichten aan de groep?

Om een bericht te plaatsen, stuur een mailtje
naar InTheGarden@yahoogroups.com vanaf het e-mailadres waarmee je
ingeschreven staat.

Heb ik een Yahoo email adres nodig om lid te worden?

Nee. Als je eenmaal met een e-mailadres geregistreerd staat bij een van de Yahoo
Groups, dan kun je berichten sturen en ontvangen van de groep, ZONDER een
Yahoo account aan te maken.

Hoe krijg ik toegang tot de InTheGarden group homepage?

Als je je registreert voor de InTheGarden group, krijg je een email antwoord van
Yahoo met de vraag of je een Yahoo Groups gebruikersnaam en wachtwoord wilt
aanmaken. Als je de links volgt en het proces afrondt, zul je jouw instellingen voor
deze en alle andere Yahoo groepen waar je lid van bent, op elk moment kunnen
beheren en wijzigen.

Kijk op 

mailto:InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com
mailto:InTheGarden@yahoogroups.com
mailto:InTheGarden@yahoogroups.com


 http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/groups/original/members/manage/manage-17.html 
 voor meer informatie. Als je ervoor kiest om geen Yahoo group gebruikersnaam en
wachtwoord aan te maken, zul je simpelweg de groeps-mails ontvangen wanneer
ze verstuurd worden, maar je kunt niet de oude e-mails van InTheGarden etc
teruglezen op de homepage van de groep.

Ik heb mijn email verstuurd, maar hij is niet meteen zichtbaar. Waarom?

Dit is een groep met een beheerder, moderator. Dat betekent dat Darvesha
MacDonald, voorzitter van de Raad van Begeleiding, alle e-mails die naar de groep
gestuurd worden, nagaat op accuraatheid en toepasselijkheid voordat ze
doorgelaten worden.

Waarom zie ik de IntheGarden Yahoo Group niet wanneer ik de zoekfunctie van
Yahoo Groups gebruik?

We hebben deze groep aangemaakt als een besloten groep die niet te vinden is via
de Yahoo zoekfunctie, om te voorkomen dat het door willekeurige mensen
gevonden wordt, en te voorkomen dat de moderator met lidmaatschapsverzoeken
te doen krijgt van mensen die niet gekwalificeerd zijn om zich aan te melden.

Dat het een besloten/verborgen groep is, betekent dat het moeilijker is om de group
te vinden voor die dansleiders, die niet al lid zijn. We vragen aan mentoren om hun
mentees naar deze pagina te verwijzen, zodat ze de juiste gegevens weten over
het aanmelden bij de Yahoo group. Het zou ons helpen als mentoren ook nagaan of
het hun mentees inderdaad gelukt is om zich te verbinden!

 
Mentoren mail-forum - oproep aan alle mentoren

 Mentoren en mentoren-in-training kunnen lid worden van de Mentors Guild Yahoo
Group zodat ze informatie kunnen ontvangen en over onderwerpen uitwisselen die
relevant zijn voor mentoren. Om toegang tot deze groep te bevestigen, neem
alsjeblieft contact op met Darvesha MacDonald via victoriadarvesha@gmail.com.

 Verdere gegevens:

Bericht plaatsen: mtgmail@yahoogroups.com

Aanmelden: mtgmail-subscribe@yahoogroups.com

Afmelden:mtgmail-unsubscribe@yahoogroups.com

Eigenaar van de groep:mtgmail-owner@yahoogroups.com

Dansen van Universele Vrede logobeleid

Het lijkt nuttig om nog een keer het beleid te vermelden over het gebruik van het logo
van de Dansen van Universele Vrede. Details kunnen op de website gevonden
worden, hier.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF9t9ot5_PTsoxlnItj0oc8t2AWBEYK5Xk76BXbntHAzMxUEEN7ZeunnuBqprORbo3vV7ymBg7KEMgEdroCvTcQw5g3qww6OdgkEkQBO2I31ItHBO7S8djUhjzfFZDnR-rRRa4DIddaWRjsy9EOYCnoNWZ35whnOoQKXvMfDuXXKeH_WblZrz3vxMJKm53kU1wknhPwYCJxT0cJa6_9Lp4IU=&c=&ch=
mailto:victoriadarvesha@gmail.com
mailto:mtgmail@yahoogroups.com
mailto:mtgmail-subscribe@yahoogroups.com
mailto:mtgmail-unsubscribe@yahoogroups.com
mailto:mtgmail-owner@yahoogroups.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF59yUgRlYAwT_BoOJ89MbgmALwYYAwIrQe_d6oKueRghnpGFxwdfB3wYEn6mvR-GFAyJAD0dM43YGmuE70cdoWsQp__c65RF-sAuGZ9ALlfQQz2L-_gsfrEvN6h4EfMAixmhJlvY3hYcRQP-2NPqkyhtjIusFwWuvg==&c=&ch=


Het logo met de cirkel met harten is geregistreerd door Dances of Universal Peace
International.

Het logo mag gebruikt worden door alle leden van het Dansleidersgilde van de 
Dansen van Universele Vrede, alsmede voor de officiële zaken van de organisatie.
De woorden " Dansen van Universele Vrede" (of "Dances of Universal Peace")
moeten altijd vlakbij het logo vermeld worden, wanneer het gebruikt wordt. In de VS
moet er het teken 'sm' (service mark) vlakbij de cirkel met harten worden vermeld; in
de rest van de wereld moet het copyright teken (c) zichtbaar zijn.
Verander alsjeblieft niets aan het logo zoals dit op onze website wordt
gepresenteerd, bijvoorbeeld door de harten in verschillende kleuren weer te geven.
Het logo is zo ontworpen, dat het herkenbaar blijft, of het nu in kleur of zwart-wit
wordt afgebeeld. Het veranderen van het logo op zo'n manier betekent een
verzwakking van het ontwerp en daarmee verwatert de sterke associatie die de
Dansen van Universele Vrede hiermee hebben opgebouwd sinds 1983.

Wijziging Dansbeschrijving

De Raad van Begeleiding heeft onlangs ervaren dat deze Koreaanse Zen mantra
wordt gezongen als Kwan Zeon Bosal, en niet "Kwan Zeon Bosai''. Deze wijziging is
nu aangepast in de dansbeschrijving. De audio-opname en video zullen nog worden
aangepast. Ondertussen kun je vast beginnen om deze Dans te leiden met de
correcte uitspraak.

Informatie over het project voor de Dargah van Murshid SAM
door Sufi Ruhaniat International

De droom van een prachtige en functionele schrijn op de begraafplaats van Murshid
SAM is hard onderweg om verwerkelijkt te worden. De Murshid Samuel Lewis
Dargah ("Dargah" is het Arabische woord voor de schrijn van een Soefi heilige) is
naar verwachting gereed in het voorjaar van 2017.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF9t9ot5_PTsomWIwOvjfncYthmf8Zs31yvuVxMVXPljQqqbTaBMVpYev8GGLMPYUBg9Oe0mVyi4wYWgNW-Z0XxKAP-giFxn5wTjigEdeJc5CqjlmQS_-QxK8UeTebAXZoJC8ovRNZc2E86-s_4PtYqPa0Vx-lyc7Aw==&c=&ch=


 

In lijn met zijn verzoek, is het lichaam van Murshid SAM begraven op de berg bij de
Lama Foundation in het noorden van New Mexico, VS. Vele volgelingen hebben
pelgrimstochten gemaakt naar deze plaats gedurende de afgelopen 45 jaar, maar
tot nu toe was en bleef het graf van Murshid blootgesteld aan de elementen. De
intensiteit van de zon en de sneeuw op 2.650m boven zeeniveau
heeftmoeilijkheden opgeleverd voor individuen en groepen die er een tijdje wilden
blijven, bijvoorbeeld voor de Dansen van Universele Vrede of zittende meditatie.
Wanneer hij af is, zal de Dargah deze praktische problemen verhelpen, en door de
aandacht voor heilige geometrie en prachtige materialen, zal dit op zo'n manier
gebeuren, dat het pelgrims inspireert en ondersteunt in hun intentie om in de
barakah (zegen) van Murshid SAM te zijn.

 Murshid SAM zei, "De verbindingtussen leraar en leerling is er op geen enkele wijze
afhankelijk van, of de een of de ander in een lichaam is." Met waardering voor deze
paradox, vinden we een levende tegenwoordigheid bij het graf van Murshid SAM;
als we stil kunnen zitten en luisteren, vindt er een opening en verruiming plaats.

Murshid SAM had de unieke gave om, wanneer hij de schrijnen van de heiligen in
het Oosten bezocht, zichzelf leeg te maken en hun directe ingevingen te ontvangen.
Zijn inspiratie voor de Dansen van Universele Vrede kwam bij de Dargah van
Hazrat Salim Chishti, in Fatehpur Sikri, India. Voor zijn overlijden voorspelde hij dat
zijn eigen rustplaats net zo'n ankerplaats zou worden, een plaats waar pelgrims
inzichten konden ontvangen, en antwoorden op de vragen van het Leven.
Tegenover zijn leerlingen benadrukte hij het belang van het creëren van zulke
schrijnen en pelgrimsoorden in Amerika.
Met name dankzij de visie en toewijding van de Pir (spiritueel leider) van de Sufi
Ruhaniat, Shabda Kahn, en de gulle donaties van vele ondersteuners, is dit project
van drie kwart miljoen euro zich gestaag aan het manifesteren.

Leden van het dansleidersgilde die deze visie graag willen ondersteunen door een
donatie te geven of een fondsenwervings-evenement te sponsoren in lokale
danskringen - klik alsjeblieft hier voor verdere informatie.

Dances of Universal Peace International | (206) 367-0389 | inoffice@dancesofuniversalpeace.org |
http://www.dancesofuniversalpeace.org

P.O. 55994
Seattle, WA 98155-0994

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF7VLcLlHNP8XWgfctnWCUG5rszVp6CAjNvftP1aCi95_P9VZZ2pg0OZIANSRPbLL6NsFzzAQ75bFZfiYE7iNsCoE_TM9-N4k6c2c48bjVZMharsdnkZbNUVbKcV87MfYTQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF7VLcLlHNP8XZcrxk0-2jyRvJcaUUZhRCXNFHRw0daVd2D4iaLGD5WHqlDM5LIBBE6vEgxlwybEzTRBOfNGn9MsbXV90Rd1T0AgHj1fm9SW38SKjfhCcGOQ4vEYvRBC723uH5j7sXvwIOq5_IPtT1rhSXkBKQ20tcB5jFQhRKLLMdjrYlWjJ7bSrz2s3CA8rfE5MNhL2s-pJ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF9t9ot5_PTso4vG-mMcvKO2V4-AyQZ7yCJtbWcRwPh2YbLMgk91jua3gtCn2S7Tt6BqTDxzZTnZ80oU1RekaPLY9SvVv5H9YNaVv7sGXPcA7uc6zKuRrVUcA7j2G1gGSLrPyIp5gVu9LE6oCvzvD4skxsEZF7IuKtw==&c=&ch=
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001qff8wEOTNKfF3IgQl-AlTuEXCk01grVHsJ7-gwZJrfcClBypvNkvF1gQCF81sV5_S-qCN170JH0_AVAhj0QL_VSoKmLfu4dexCzEvIEPWo7TwFuUZ6vzaqWqnwxqW_6_tolZxPnik1a20ft-KlqVPi1aUmE5urfxrokNuncyD8AzigUBJqwMz_0_CO8it_TV&c=&ch=

