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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

Acesse-as em

Enewsletter Home
Lembre-se!

Você pode postar
seus eventos e
flyer de eventos no
calendário do
nosso website:
Eventos

é onde nós estamos criando uma comunidade online

Internacionais
Events
Eventos e
Treinamentos de
Líderes de
Danças

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,

Dances of Universal
Peace International
PO Box 55994,
Seattle, WA 98155
USA
(206) 367-0389
Seattle Office
Director's Office
Community
Coordinator
Fique conectado!

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

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

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

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
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