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As Danças estão viajando além de...
Darvesha escreve:
Por favor, dedique um minuto para assistir a este vídeo
descrevendo a Iniciativa Beyond, um novo projeto patrocinado por
Danças da Paz Universal Internacional. Os líderes da Young
Dance estão chegando aos jovens na Turquia, Israel, Palestina,
Irã e em áreas remotas do Oriente Médio, Ásia e África para
jovens em ecovilas e comunidades sustentáveis.
https://youtu.be/N1kfH5gwP_E

Lembre-se!

Você pode postar
seus eventos e
flyer de eventos no
calendário do
nosso website:
Eventos
Internacionais
Eventos e
Treinamentos de
Líderes de
Danças

Aqui estão os links que Arjuna menciona no vídeo:
Dances Vídeo do 50º aniversário aqui (também pode ser
encontrado na primeira página do nosso
site https://www.dancesofuniversalpeace.org/port/home.shtm

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

(na parte inferior da página).
você pode doar aqui para a Iniciativa Beyond.
você pode se inscrever aqui para a teleconferência de 13 de
fevereiro, que terá mais detalhes sobre a próxima Caravana
e a Iniciativa Beyond.
Você também pode gostar de seguir os passos de Rosina e
considerar deixar um legado para a DUP International. Você pode
encontrar detalhes aqui.

Community
Coordinator

Obrigado Marta!
Fique conectado!

Munir escreve:
Cara Marta,
Em seu serviço de 25 anos com DUP IN, estou emocionado e cheio de gratidão a você
enquanto escrevo isso. Você tem sido uma força tão central através de múltiplas formas para
esta organização, e realmente devo reconhecer, pelas Danças da Paz Universal. Eu sinto que
o movimento das Danças em todo o mundo avançou por causa de sua dedicação e amor. Não
há dúvida de que o seu apoio, o que você tem feito promoveu o trabalho de maneiras
incrivelmente importantes.
Houve muitos momentos difíceis para a organização ao longo dos anos. Lembro-me de várias
ocasiões conversando com você sobre situações difíceis no escritório e no quadro. Mas seu
claro senso de propósito e o amor pelas Danças conduziu DUP IN em todas as situações. Eu
sempre admirei e apreciei seu caráter e espírito tenaz para aguentar e procurar o melhor
caminho a seguir.
Quando me tornei Diretor Executivo, eu realmente pude ver seus pontos de vista de perto. Eu
realmente apreciei o seu senso comum e abordagem realista das coisas, sua capacidade de
fazer muitas coisas de forma consistente e precisa. Nós conhecemos e amamos a experiência
das Danças como uma prática e sua promulgação bem sucedida em torno do mundo por mais

de 50 anos. Mas, como Hazrat Inayat Khan disse, a fim de ter um movimento espiritual você
tem que ter uma organização, que algumas pessoas menosprezam.
Ele escreveu: "Para eles dizerem: 'nós não nos importamos com uma organização "é como
dizer:" Eu gosto de comer, mas não penso na cozinha ". Felizmente para as Danças e todos
nós, você estava disposta a pensar na cozinha!
Estou tão feliz que estes últimos anos de DUP IN foram de particular estabilidade, propósito e
realização. Seu trabalho duro ao longo dos anos contribuiu imensamente para o sucesso do
presente da nossa organização, por isso nós agradecemos.
Obrigado Marta, muito!
Tudo de bom,
Munir

No dia 13 de fevereiro teremos uma teleconferência sobre a Iniciativa Beyond

No ano passado, realizamos uma teleconferência global liderada por Murshid Wali Ali, em
preparação para a celebração do 50º aniversário das danças.
Agora nós organizamos uma nova conferência para fornecer um briefing sobre a Iniciativa
Beyond como mencionamos acima. Você vai descobrir como você pode se inscrever para a
próxima "Caravana" de dança que será ao cair do outono, e como se envolver com o projeto
em sua comunidade de dança local, bem como como apoiar esta iniciativa emocionante.
A chamada está agendada para
13 de fevereiro às 18:00 UTC (o mesmo que GMT, Londres).
Por favor, registre-se antecipadamente para a chamada, pois os números são limitados, e
esperamos que a demanda por vagas seja alta. Você pode se registrar aqui no zoom.
Você pode verificar aqui https://www.worldtimebuddy.com/ para confirmar quando esta
ligação ocorrerá em seu horário local, por exemplo, Nova York 1pm, Seattle 10h00. Por
favor entre em contato com Aziz bem antes da chamada se você tiver qualquer dúvida sobre o
tempo da chamada ou como acessar o zoom.

Caminhadas Meditativas adicionadas à biblioteca de recursos do website
Em 2018, graças a Murshid Wali Ali e Ali Charles, pudemos acrescentar 12 introduções ao Giro

e Caminhadas de Murshid S.A.M. das aulas de Dharma Night no Mentorgarden. Estes estão
agora incluídos na biblioteca de recursos de dança.
Por favor, repare que você precisa procurar usando os termos [walk / caminhada] ou [spin /
giro], e não [walks / caminhadas]. Em poucos dias será possível encontrar isso assim, na
língua portuguesa.
Espera-se que os passeios astrológicos básicos (agora enviados para a biblioteca) sejam
seguidos por caminhadas de wazifas ou caminhadas dos mestres.

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
Vanessa Ragan

CA, USA

Mentores in entrenamiento
Qahira Beejee Peco Barton
Hans-Peter Baum
Juan Nuraddin Bayon Jimenez
Ernesto Cortés
Matthew Heyse-Moore
Gitanjali Lora Rivera

OR, USA
Germany
Spain
Turkey/Colombia
England
CA, US

Líderes Certificados
Petuka Arcimovicova
Czech Republic
Neferti Babbs
AR, US
Hans Diers
Germany
Eduardo Feijó
Brazil
Norbert Gahbler
Germany
Angelika Shakura Galli
Germany
Solène Garrin
France
Alexandra Golderer
Germany
Kriya Judy Goodman
CO, US
Hamida Wendy Heald
AZ, US
Alan Ahmed Heeks
England
Charlotte Sabura Henson (since 2012)MT, US
Amira Judy Jones
GA, US
correction to previous listing
Regina Keespe
Germany
Ute Kimpel
Germany
Wendy Lindahl
AZ, US
Farishta Mary Mead
MI, US
Yasmin Meera
Brazil
Zahir Keith Moree (Aug 2016)
OR, US
correction to previous listing
Renate Neumann
Germany

Robert Orange
Ted Mubdi Ryle
Beth Casdin-Silver
Liliete Canes [de] Souza [Cordeiro]
Sonia Stairs
Paul Yusuf Taylor
Maria Fernanda Tortosa Perez Ojeda

England
WA, US
NY, USA
Brazil
BC, Canada
CA, USA
Spain

Música mentorada
Terry Anson

WA, US

Dances of Universal Peace International | (206) 367-0389 | inoffice@dancesofuniversalpeace.org |
http://www.dancesofuniversalpeace.org
P.O. 55994
Seattle, WA 98155-0994

