
Website  Sobre as Danças  Rede  Líderes   DPU Int'l  Pagamentos   Contatos   Links

Nesta Edição
Boletim de DPU
Internacional

Como comunicar-se
melhor

Telefones celulares

Obrigado, Anônimo!

Líderes sem Mentor

Novos idiomas -
próximas etapas

Reconhecimento de
líderes

Nancy Norris ya
Salaamo

Website memorial

Website e mais

Perdeu as
notícias da

Edição Anterior?
Acesse-as em

Enewsletter Home

Lembre-se!
Você pode postar

seus eventos e
flyer de eventos no

calendário do
nosso website:

Eventos

agosto de 2016
 
 

Boletim de DPU Internacional

Como comunicar-se melhor

 
Estamos sempre à procura de melhores formas para
nos comunicar uns com os outros. Temos revisto o
modo como a rede Internacional de DPU e líderes de
dança se comunicam uns com os outros, e como
líderes e dançarinos falam uns com os outros. 

  O fórum on-line InTheGarden (veja boletim anterior) é
um bom lugar para os líderes darem feedback e
sugestões para outros líderes e à rede de DPU na
equipe organizacional. DUP IN continua a publicar
este boletim (2 ou 3 vezes por ano). 

  E, por favor, repare que o grupo DUP Internacional
Facebook 

 é onde nós estamos criando uma comunidade online

http://dancesofuniversalpeace.org/port/home.shtm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74DW5Dx7rAsp7tsPsC2-gekHaNjjr4-Gjw1bo0e8uaDo1677pbM9w59IlGSC1pTLsuXyUdgqtMu-fuWuR-bG1XK1vpP0zmkFlsJpCHlKJFKQAciAvutTdlU52O5pMLPrcWqVOkVGGZBbU1S4_aT8u3Vw==&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74Km8nEWhdPJ1fjmN1os8UpxM0aMLuancoShnDJM9ZOzeiz9u7bdFI8p9dY9epV9BT79rxwcf1NXh3fBVvds9GnSJ6A7IelbL3gT4uYfZhWjhJV5bGgEFy69X_GzSeQiCCEsPrhypDHa23e5NZ6xzi1Oy9d8uQB9vh&c=&ch=
http://www.dancesofuniversalpeace.org/dupmission.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/port/donpayguildfees.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/port/contacthow.shtm
http://dancesofuniversalpeace.org/port/links.shtm
https://www.facebook.com/groups/1419835644698055/
http://www.dancesofuniversalpeace.org/enewsletterhome.shtm
http://www.dancesofuniversalpeace.org/wwevents.asp
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyMmuzZyr5T6R0T9oLFkGt4u0bbB4pzp9UWjJHv5L4eS-lG10od0ZMj0oen0jF3ZvZAFde1nZqfMOpi0NAwcn58fndJ289y2ogcSTgi_VOw28WDH0pPd-NTIGh2DsloEkKm9FVxVNqvFASPX0QGW6IYuKoUWOsoNKe7&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEngY5hmEXUxrfP9w6VYoEGT_kkX85PD2SvEudf7nhMUDCYKJE2abN4Tni583cxxmzsD9zJHlDLJuqXbQIZLh_RKRITmmqA1u82ilZcrufTNyqn8Z12x16u9tsFBnGh4sxRBAbV0LTMTo9GuvaEwOeVqq6kKCxhAEP6g==&c=&ch=
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Fique conectado!

  

internacional. Este grupo funciona como uma sala de
conversa onde os dançarinos e líderes de dança
podem compartilhar uns com os outros. Por favor,
poste lá atualizações de interesse para a
comunidade de dança em todo o mundo.

Com as bênçãos,

  

 
Telefones celulares

 
Queremos avançar com os tempos, e gostaria de fazer mais uso doss telefones
móveis e celulares em nossas comunicações com você. Inicialmente, vamos
explorar isso com alguns dos líderes da nossa família da dança em algumas
partes das Américas.

Então, quero encorajá-lo a adicionar um número de telefone celular para seu perfil
no MyInfo; ou você pode entrar em contato com Martha em nosso escritório de
Seattle para dar-lhe essa informação. Por favor, entre em contato com Aziz com
todas as perguntas.

 
 Obrigado, Anônimo!

Nós recentemente recebemos uma doação muito generosa de fundos
internacionais para DUP, e esperamos que o doador vá ler isso, e saber o quanto
nós apreciamos o seu apoio. Tal doação ajuda a espalhar as danças em todo o
mundo, e tornar os recursos principais disponíveis para os líderes de dança em

http://www.dancesofuniversalpeace.org/wwevents.asp
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74genp_yURZQ114D2tedE_yIttbhkMwZN-5pmV-El2N5wAGHOsRwO4tlZnXMVpMEigz_eYANexW7wvXG8xlMjJ75jIhwQn_L__ew4go8rCvt9rZM2bnhqqgeENZfeQMNuU3S1Nn-Vo_nBweQUNVwEN2w==&c=&ch=
mailto:inoffice@dancesofuniversalpeace.org
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyMQU8wV4wPWnTUIJYwYJVEqKRnp1EsrSMJy3dlwGQD-UWlPQVN77P8SL7utZSbrbVBw02VqL0tquQJrrUuDA1649Q-JCKPwFrt3MFZHlxKE48jw4YSXVPwuuhBm2xzMomUnuNT7TEFGsSPsGBdrLhZga0BrGxWHyyvjSBR9ImB8Ym3aoUHT1uZ2g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyM-pt0Ay5FDA7A8OWpRy00qCvSOA7UCRpWoTXGFcQFf5-3dPYQhSyYgg0FLPz6xENwVavgmEymKB2h-lnGW1apHXHVazz0Gzuht6NALpH4HeR5DeKoMaziOY0yTjgSS4P7_045nj7g0LgCldJPFcO_MIwZHkAfnFtrnwlRKR9kQv8GaXfhx6Rpo8j2G8KMKAi7ZSMtFKLDUHoskADRRKtx2c11E1YkjKJU7yqtjg8ki-xJkcF4Vj3v9w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74hKR0aotWeZwc0Uy2vAZWL35u834hXLfIH-0TyvizL05ddqLaEOy2Sld2DDRg_Gk2nrZy2j8EJa8GlS2qHCxtC0eMxO2-ZBKEZeo-KtO4k5UgmOeiMc2TLt0_M64ruwMeBfLvuPlflmfyc0wgx9RWuw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyM114rRYcMx4ljyhx1Bax0HH6BZDJaU5qTLSeFu_JeSYbzAalJ-Rt4d72kKewXBDnvfJQMDuJt9v-2ikXugFZXOKLrbEmUFMZNcFf7gzJphFHVgv5M_9y5f_ISyq-jOHd4jgHJwgg-B8EuUAd-xfhPvPF0DMYbiH79nnaRSSXD0bpU-mXUSyd6KCJwCLSoiR9JYtpy-rxpWfPVEXYYvXPjwciR1fs62zpI0L8k2uf-Pvcvmjyo5IXAvg==&c=&ch=


vários idiomas - veja abaixo. 
 
Você também pode ajudar
 
Como parte do nosso esforço atual estamos motivando líderes de todas as partes
da nossa família das danças, que nos ajudem a aumentar a taxa de fundo de
apoio através de doações neste Outono. A taxa para o programa de apoio fornece
aos líderes que precisam dela, o apoio financeiro extra para que eles possam
continuar a ter acesso a todos os nossos recursos e participar plenamente da
nossa família internacional.
 
Pedir apoio dessa maneira é uma questão muito pessoal, e não seria apropriado
citar casos específicos, mas você pode imaginar que nossos líderes dança
enfrentam situações variadas: pode ser em um país se recuperando de guerra
civil, onde as danças têm ajudado para construir a paz em comunidades
destroçadas, onde ainda empregos e prosperidade são escassos; ou um círculo
vibrante de dança distante 20 horas de trem da capital, precisando de um senso
de ligação com a família de dança em geral; ou pessoas que conhecemos no
nosso próprio país para quem as danças são transformadoras, mas que estão
lutando para fazer face às despesas básicas da vida. Nossa generosidade,
mesmo em níveis modestos podem fazer uma diferença real para os
necessitados.
 
Se você é movido a fazer uma doação, com eles em mente, você pode encontrar
detalhes em http://www.dancesofuniversalpeace.org/port/doncontribute.shtm. Sua
ajuda será muito apreciada.
 

 
Líderes sem Mentores

 
O coração de nossas danças e caminhadas é a relação que cada membro da
Aliança de Líderes tem com o seu mentor. Os membros do Conselho de
Orientação nos lembram que manter este relacionamento é o mais importante
para cada um de nós. Se um líder de dança perde seu mentor devido à morte
ou aposentadoria, eles precisam encontrar um novo mentor. Até mesmo os
líderes de dança experientes mantém um relacionamento com um mentor! 

Uma lista de mentores está no site
http://www.dancesofuniversalpeace.org/lgmentors.asp
 
 
Encontrando um Mentor - O Líder acompanhado
 
Embora a transmissão do legado de Murshid Samuel Lewis seja da
responsabilidade da Sufi Ruhaniat International, o treinamento em liderar as
Danças da Paz Universal e Caminhar Espiritual está aberto a pessoas de todas
as correntes espirituais.

Como o misticismo nativo, esta tradição é comunicada diretamente de professor a
aluno, garantindo assim que aspectos sutis - tais como a transmissão da
atmosfera sagrada e sintonia, que são impossíveis de sistematizar - sejam
efetivamente incorporados. Ao vincular-se a um mentor nos conectamos com o
poder da linhagem deste corpo de trabalho. Sintonizar-se a um professor cria

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74cTCdJl6Lx2u7rQY_Uhy4rQnM4jnbZjS8NZV6DC8sXaL1u7cz61blfMAa4Yt5kt9GDWiwRBojJ0UZYNacCqcTdyWfhfogeEBMbV0vAzPjQVg3ovXntTmuDZejM3vHQyahZTztquVvqkCb6gF-2rORQi1Orh4HhsEi&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74vFmEZiwMXXgpJAmpFjZd8jF0-lJKcYhTF072zekkJ_9xN0uxlq8VGvwAGyaNHRRjYmFLRNfhzhwurL4eJ38F0mBkG-UuYsochX5tDQzQnJ-iYaH8tGggu-dhj9usaJGg7v6BUyJQonU_r2ZkMcSYFoaembbavL0l&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyMsCdQaV5U5jfnMgX6TZGZhRprC1MGMvH_0Teg79zkdu95RhpU_jUs8J_iP6VIQ6Ohu3IENGfIrm0ARX0Gy62oLO-nJxUk6RBL_a9dU_TZTK8=&c=&ch=


uma experiência direta de transmissão de linhagem, o que dá autenticidade às
apresentações e representações de qualquer determinado fluxo de bênçãos.
Todos os líderes de dança aspirantes precisam encontrar um mentor; que seja
alguém que não é um cônjuge, companheiro ou qualquer outro parente do líder
da dança.

Novos líderes, naturalmente, procuram um mentor por quem se sentem afinados,
alguém que desenvolveu qualidades que eles próprios gostariam de cultivar. Os
mentores trabalham de formas diferentes com os seus alunos (mentees); por
exemplo, alguns mentores oferecem programas de treinamento ou grupos de
tutoria, e outros trabalham individualmente. Novos líderes são incentivados a
consultar os mentores em relação aos seus métodos. Para obter uma lista atual
de mentores, visite Mentors Worldwide.

Uma vez que a relação de tutoria foi formada e o mentor comunicou os detalhes
para o coordenador comunitário, o estudante se torna um líder orientado e é
admitido na Aliança de Líderes (sujeito a permanecer em dia com as taxas
anuais). Espera-se que os líderes orientados mantenham uma relação de
trabalho com o seu mentor e respeitem as Diretrizes para Líderes e os acordos
estabelecidos (Acordos). Especialmente nos estágios iniciais de aprender a
liderar as Danças e o caminhar espiritual, é importante que os Líderes orientados
se comuniquem ativamente com o seu mentor, convidando e considerando os
conselhos e orientação de seu mentor, sem ser de forma exagerada.

Fonte: http://www.dancesofuniversalpeace.org/port/lgjourney.shtm

 
 
 

Novos idiomas - próximas etapas

Nós expandimos em fornecimento de textos-chave em Português, em resposta às
traduções oferecidas por uma equipe de líderes coordenados por Maria Lalla
Aché. O site será configurado para incluir o Português em todas as partes, e a
primeira prioridade foi a de traduzir as Diretrizes para Líderes (aqui pdf).
 
É possível que possamos estender para o francês, bem como outros idiomas,
também na base do entusiasmo sustentado e apoio de um grupo de líderes que
possam trabalhar com a equipe DUP IN. Se isso atrai você, entre em contato com
Aziz.

  
Reconhecimento de líderes

 
O Conselho de Orientação gostaria de parabenizar e agradecer a todas as
caminhadas e líderes de dança que tenham sido certificados ou reconhecidos
como mentores em treinamento ou mentores ao longo dos últimos vários meses,
desde a nosso último boletim:
 
Mentor
Malika Elena Salazar (MA, USA)

Mentores em treinamento

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74vFmEZiwMXXgpJAmpFjZd8jF0-lJKcYhTF072zekkJ_9xN0uxlq8VGvwAGyaNHRRjYmFLRNfhzhwurL4eJ38F0mBkG-UuYsochX5tDQzQnJ-iYaH8tGggu-dhj9usaJGg7v6BUyJQonU_r2ZkMcSYFoaembbavL0l&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnizYW7RQDV9CWGtqj3IXDgRn_EUIJDRhF_VhnAfgMkdAViQCAE7fHVkx5wVzmjb-hfqArwe6cYUMhrROCYHqvsnc3YQDgEogGVXLLwTngjvXq83S1W2okWfSB7gIYysI4W3sl86oVFLF2IqnaQyaiMAoOqUJtCuwqcVPADEK4mR_sRYDWw_iVDwrXRC84jecAZhRscxUHhvSla9ilOpNTvt8EoixOtn1wHPpJwCFxpdHqCZZeQqG0iwT8CECtwjqkw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74vWnz0wlz2sdihI18A458dR4SGEZj_LYuT7GdU850cqRCvKHYWH3MZGosm3pDUlb9h88NgNyWGD2fzPRFDP25qR9A85gtIS0V3hdWr92IkqHo7StudGwIfsWGQfnS975cMpk0c9GLJxhkNsA3ZvaE4l7tuTR7-fRZ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS748CnISItB352C6EZ3UYMNlx9BJGEQrOuNprFj1T_bBo0FhymG1uG963eK-wie8Vs0TAvc3RnKvAs1GDTrTZf20nuQP3ruD4aPG8L-WOW07usZv7JfES9rET65_JR8TQj7Zn8bb5Up9kmHlVsp1d7qoRGwCrlNuKMO&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyMNDgomR1quxqQAYijlOXAiQBeBXjUTcVKTRis9VagXuqusSGbPSrC26rf2FSkFly5pPZiRc55PI0BZ8Qc4NAVWdlPXdnYy020HH0LDrsTQMxaf5i0Din31XDpfZtp7zeoe5YcPTssHtq1_a5gRVewg4VWDbFfc_Kx&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEns-T_9kQgS74bnKgGtadLfK6FAtqYd3YBiTV6ZqhpR6v3re20sKsNlbRFcCE-V7Ft_-HYLSRIUTekS3Hi1A198xjxHgvV5YNIaupcC8nLApH-Fq5aCDe5T4XAeJdVwGRoRxgQkeF2HZh_00s5x6EfxMNjsA9j3gQkh3kgJnN1DWH0s0s7tucltANX4Ce2r7YQDpXvh5_d0r6&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyM114rRYcMx4ljyhx1Bax0HH6BZDJaU5qTLSeFu_JeSYbzAalJ-Rt4d72kKewXBDnvfJQMDuJt9v-2ikXugFZXOKLrbEmUFMZNcFf7gzJphFHVgv5M_9y5f_ISyq-jOHd4jgHJwgg-B8EuUAd-xfhPvPF0DMYbiH79nnaRSSXD0bpU-mXUSyd6KCJwCLSoiR9JYtpy-rxpWfPVEXYYvXPjwciR1fs62zpI0L8k2uf-Pvcvmjyo5IXAvg==&c=&ch=


Shahodat Mamadalievna Golomuz (Russia)
Aliela Gorzaltchik (Russia)
Jamila Nur Carla Hannaford (MT, USA)
Jonas Koukl (New Zealand/Czech Republic) 
Nicola Prelle (Germany)

Líderes Certificados
Correção: Inayat John Tal (não Tol) (NC, USA)
Ute-Wakila Andresen (Germany)
Albert Bergmann (Germany)
Conie Borchardt (MN, USA)
Asherah Dominique Boyer (France)
Eliska Bridges (Czech Republic)
Brenda Nur Latifa Crane (CA, USA)
Sylvia Rashida Edwards (CO, USA)
Joyce Fitzgerald (IA, USA)
Terry Karima Forman (CA, USA)
Beatriz Latifa Giraldo (NM, USA)
Jules (Julia) Goodwin (England)
Safia Joanmarie Gray (MO, USA)
Jonas Koukl (Czech Republic) - atrasado, já 2013
Anne McArthur (IA, USA)
Mary Neil (Australia)
Constance Olson (IA, USA)
Angela Palechor (Colombia)
Carlos Rojas (Colombia)
Citali Claudia Yasmin Tello (Colombia)
Amira Susan Webster (CA, USA)
Saleem Adam Wolter (MN, USA)

 
Nancy Norris ya Salaamo

 



 
Queridos amigos,
 
Eu soube por Sharon Abercrombie e Violetta Reiser que a mureed de longa data
e membro do MPM , Nancy Norris, do norte da Califórnia faleceu ontem à noite
(sexta-feira) [24 de junho] com a idade de 80.
 
Sharon escreve: "Nancy tinha ido para a cirurgia da vesícula biliar no início desta
primavera e os médicos descobriram o câncer de pâncreas. Ela continuou indo
com todo o seu coração para os encontros trimestrais da dança até abril passado
Na semanas seguintes  começou a receber cuidados paliativos . Muitas muitas
pessoas viajaram para Ben... Lomond durante os últimos dias para dizer adeus a
ela, como relatou Vio. Ela era um espírito tão bonito, e muito amado ".
 
Nancy trabalhou comigo como mureed a partir de meados da década de 1980 e
foi um dos pilares nos primeiros Lama Camps de dança, bem como os retiros
quadrimestrais de dança na California, que durante um tempo, substituiu o
sábado de classe avançada de dança que começou por Murshid Samuel Lewis
na Mentorgarten. Depois que saí da área da Baía de San Francisco em 1993,
Nancy e Darvesha continuaram com os encontros trimestrais, com Violetta como
agente de registro, mesmo que o evento tenha se modificado e se tornado
"menos do que trimestral. ' Muitos líderes na California começaram a sua prática
de dança e concentração aprofundada com alegria através destes retiros.
 
Nancy era uma alma amorosa, com um coração enorme, e uma bela música e
líder dança. Ela amava seus netos, e sua casa em Ben Lomond, Califórnia era
um refúgio para eles e a comunidade em geral que a visitou lá.
 
Por favor, adicione um pouco do coração de a sua prática Ya Hayyo Ya Qayoom
para ajudá-la em seu caminho, e se você é um condutor de ritual de cura por
favor, adicione-a à sua lista uma vez com Ya Salaamo.
 
Que o Amado preserve seu segredo!
 
Amor e bênçãos,
Saadi

 Website memorial
   

Anna Hakima Semenyakina, líder de dança de longa data e mureed de Wali e
Ariënne van der Zwan, em Moscou, morreu no início de julho. O espírito, força
interior, humor e graça de Anna não será esquecido por seus muitos amigos em
três continentes. Que ela descanse em paz. Ya Salaamo.

 



 
Memórias de Nancy, Anna, e outros amados, podem ser encontrados em um belo
site memorial para murids de todas as ordens Inayati que passaram para o outro
mundo:
 http://remembrance.sufipaths.net

Você pode enviar suas memórias, para adicionar à site, para: E-mail Khushi 

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=001St7MXhDXGSATK1LWl7qEMtcP3pj5iPuqwOo04eTESUhMJP0TE7MEnsGTY5ByQXyM1O29xWXoxMlsc3HyhFrOQQW53_UrT075gCjjlnoBuM_F74xsh3yRKkbxnXy5bWMXrCugZh13DJRNC48UaG1o1ww0ugvrurYEjZJysBLWnVIbpMooGshq2A==&c=&ch=
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