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Em março, Murshid Wali Ali conduziu uma
teleconferência sobre as origens das Danças;
agora, em um final de semana, as danças
acontecerão em pelo menos 21 países, da Rússia
ao Khankah de SAM, do Chile à Austrália. A
generosidade de Rosina Horeth e a visão de Arjuna
Calero estão semeando as Danças em novas
partes do Oriente Médio, com um cronograma para
novas sementes em partes da África e mais além.
No mundo virtual, temos realmente novas
contribuições no site, criamos uma linha do tempo
para as Danças e recursos nas Caminhadas.
Obrigado Murshid SAM!

Lembre-se!

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

Então, eu me sinto agradecido à Maria Lalla por
traduzir isto para nós.

Internacionais
Eventos e
Treinamentos de
Líderes de
Danças

Eventos de aniversário
Os detalhes dos eventos de aniversário podem ser
encontrados aqui. Arjun Calero (e-mail) está
coordenando estes eventos e gostaria de ouvir de
você, se ele ainda não conhece seu evento.
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Linha do tempo das
caminhadas e danças
1. Início da década de 1930: Samuel
Lewis conhece Ruth St Denis e Ted
Shawn em Hollywood, Los Angeles, e
participa de sua escola Denishawn,
onde ele dança enquanto St Denis fala
sobre como escolher danças da esfera
akashica. Samuel Lewis começa a
chamar Ruth St Denis de sua "fada
madrinha".
2. Final da década de 1930: Samuel Lewis escreve "Spiritual Dancing", como
um comentário informal sobre "Art: Yesterday, Today and Tomorrow" de Hazrat
Inayat Khan. O livro também faz referência ao seu tempo na Denishawn School
e inclui idéias de Ruth St Denis.
3. Março de 1962: Samuel Lewis visita a tumba de Selim Chishti em Fathepur
Sikri, na Índia, e recebe uma visão da "Dança da Paz Universal". Veja trecho da
carta abaixo. Ele relata isso dois anos depois a Ruth St Denis, que diz que ela e
Ted Shawn receberam a mesma visão enquanto estavam lá.

4. Setembro de 1963: Primeiras Caminhadas para Paul Reps. Murshid S.A.M.
começa a instruir sua afilhada e primeiro Khalifa Saadi Khawar Khan via
correspondência, em preparação para o retorno de S.A.M ao Paquistão e seu
ensino para as crianças de lá.
5. Maio de 1964: Murshid S.A.M. reúne-se com Ruth St Denis por uma hora e
apresenta sua visão da "Dança da Paz Universal".
6. Primavera de 1967: As aulas de Caminhadas começam no sábado para os
poucos primeiros convidados, incluindo Mansur Johnson, Moineddin Jablonski e
Fatima Jablonski.
7. 16 de março de 1968: Primeira pequena aula de dança sufi para os mureeds.
(Veja a gravação transcrita de 13 de março de 1968 e as subseqüentes
anotações de carta e diário de maio de 1968 sobre as aulas de "Dança da Paz
Universal").
8. 24 de junho de 1968: Primeiras apresentações públicas de Danças Dervixes.
9. Julho de 1970: Sábado à noite continuam as aulas avançadas de dança, junto
com as aulas de dança pública no domingo à tarde e na segunda à noite
(combinadas com os ensinamentos sufis).
(Esta linha do tempo com notas foi produzida com a ajuda do
Arquivista da Ruhaniat, Tansen O'Donohoe e com o acesso do
autor aos arquivos Ruhaniat em
http://www.ruhaniat.org/index.php/archive-home. Referências e
dados datados dos escritos e gravações de Samuel Lewis
seguem a linha do tempo.
Neil Douglas-Klotz, maio de 2018.)
Este documento está disponível aquí.
Notas importantes para este documento estão disponíveis
aqui. As notas estarão disponíveis em português em breve.

Novos recursos nas caminhadas
Agora incluídos nos artigos e documentos estão vários vídeos das Caminhadas.
Encontrá-los na parte inferior desta página (''articles/papers''). Certifique-se de
verificar esses recursos valiosos.

O legado promove a expansão
O legado de Rosina Horeth ao evento Danças da Paz Universal está
proporcionando uma semeadura gradual das Danças em novas partes do
mundo, aproveitando os contatos de Arjun Calero através da Rede Global de
Ecovilas.

Um número de eventos está programado para o início do outono na Turquia,
Israel e Palestina, e os contatos também estão sendo desenvolvidos no Irã.
Uma fase adicional está no planejamento de desenvolvimentos na África e
além. É maravilhoso que as Danças e Caminhadas continuem a se espalhar
pelo mundo neste ano de aniversário.
Para mais detalhes, entre em contato com Arjun Calero.

Proteção de dados
Os novos regulamentos da União Européia sobre proteção de dados entram em
vigor em 25 de maio.
Aproveitamos esta oportunidade para articular nossa política nessa área e
fortalecer a proteção de seus dados onde quer que você esteja no mundo. Um
resumo pode ser encontrado aqui. Por favor, entre em contato comAziz Dixon,
Diretor Executivo, se tiver alguma dúvida sobre este aspecto da DUP
International.
Recentemente, movemos nosso banco de dados e nosso site para um novo
servidor e estamos confiantes de que isso restaurará os mais altos níveis de
confiabilidade e acessibilidade à nossa presença on-line. Gostaria de pedir
desculpas pelos problemas de TI que você pode ter encontrado nas últimas
semanas.
Aziz Dixon

Conselho de Administração - resumo das reuniões
A diretoria da DUP International se reúne anualmente em abril e, em três ou
quatro reuniões durante o ano, fornece a gestão para a organização, em apoio
ao Conselho de Orientação.
Minutas aprovadas das reuniões do Conselho são publicadas no site. Na
reunião do Conselho de 10 de abril, novas metas e objetivos para 2018 foram
acordados.
Na reunião anual de 10 de abril, o Conselho agradeceu à tesoureira aposentada
Zarifah Spain por seu trabalho nos últimos três anos, e deu as boas vindas a
Rukmini Miller no Conselho.

Reconhecimentos de Líderes
O Conselho de Orientação gostaria de parabenizar e reconhecer todos os
líderes de Caminhadas e de Danças que foram certificados ou reconhecidos
como Mentores em Treinamento ou Mentores nos últimos meses, desde o
nosso último boletim informativo:
Mentor sênior
Jorge Arjun Calero

Colombia

Mentores
Shivadam Adam Burke
Jeri Anne Haqiqa Hampton

AZ, US
OR, US

Mentores in treinamento
Nathalie Blanc
Cathy Asha Nuri Bolliger
Brenda Nur Latifa Crane
Elizabeth Dequine
Monica Garrdo Pavez
Deborah Latham
Dhyana Sophya Ramirez Salinas

France
Switzerland
CA, US
WA, US
Chile
England
Ecuador

Líderes Certificadas
Aura María Rahmana Acuña Muñoz
Jörg Bertram
Tasnim Janice Burton
Margaret Lily Celestino
Neesa Copple
Claudia Dahm
Windsong Clara Sage Daims
Catherine Ishara de Garis
Kriya Judy Goodman
Teri Lynn Grunthaner
Charlotte Sabura Henson (since 2012)
Alexei Korsky
Amira Judy Jones
Mark Kreilkamp
Amina Donna Kruck
Siddiq John Middleton
Zahir Keith Moree (Aug 2016)
Jutta Norbert-Wurm
Farhad Forrest Pierce
Nigel Hamid Pizzini
Caroline Ragano
Karina Ramos Llausas
Gemma Ratcliffe
Emma Relph
Britt Ripley
Cornelia Schön
Sonia Stairs

Colombia
Germany
NY, US
WA, US
England
Germany
CA, US
Australia
CO, US
KS, US
MT, US
Russia
GA, US
WA, US
AZ, US
CA, US
OR, US
Switzerland
KS, US
Aotearoa NZ
AZ, US
Mexico
Wales
England
CO, US
Germany
BC, Canada
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