
Soefi Ruhaniat Nederland

Open seizoens-bijeenkomsten
in het

Soefi Centrum, Den Haag
Anna Paulownastraat 78 (vlakbij het Vredespaleis)

5 maart, 11 juni, 1 oktober, 17 december

Welkom 14:00 
Programma 14:15 – 17:00u

 

We doen samen spirituele oefeningen 
vanuit de traditie van de Soefi Ruhaniat, zoals:

loopoefeningen, chanten en Dansen van Universele Vrede, 
meditatie, concentratie en healing,

inspirerende studieteksten en ruimte voor uitwisseling.
 

Iedereen is welkom.

Opgave vooraf is gewenst, telefonisch of via e-mail.

Deelname is op basis van een vrijwillige bijdrage.

Contact
Email: info  @ruhaniat.nl

Tel: ZubinNur: 026-3890121  Aad Arjuna: 06-54918184
Website:   www.ruhaniat.nl

mailto:zubinnur@ruhaniat.nl


De  Sufi  Ruhaniat  International  (SRI)
wortelt  in  de  universele  Soefi-traditie  van
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan en zijn
leerling  Pir-o-Murshid  Samuel  L.  Lewis,
vaak bekend als Murshid SAM. 

De opvolger van Murshid SAM was Pir
Moineddin Jablonski. Sinds diens overlijden
in  2001 staat  de  organisatie  onder  de  spirituele  leiding  van Pir
Shabda Kahn. Het pad van het Hart, en de boodschap van Eenheid,
Vrede & Verbondenheid die deze grondleggers en hun leerlingen
beoefenen, vindt inmiddels navolging in de harten en levens van
mensen over de hele wereld. 

Uitgebreide informatie over de activiteiten en organisatie van Sufi
Ruhaniat International is te vinden op www.ruhaniat.org. 

Soefi Ruhaniat Nederland organiseert vier keer per jaar een open
bijeenkomst, rond de zonnewendes en equinoxen. Het programma
voor deze middagen wordt verzorgd door een aantal Nederlandse
SRI  leraren  en  leden.  In  de  bijeenkomsten  werken  we  met  de
diverse oefeningen en inspiratiebronnen die onze traditie rijk is,
passend bij het seizoen en het thema.

Wij  verheugen ons  erop u te  mogen verwelkomen.  Deelname is
open  voor  iedereen  die  belangstelling  heeft.  Voor  vragen  of
vooraanmelding kunt u gerust contact met ons opnemen.

In  2016  is  100%  van  de  ontvangen
donaties  ten  goede  gekomen  aan  de
constructie  van  de  Dargah  voor
Murshid SAM in New Mexico, VS. Meer
hierover  kunt  u  lezen  in  de  speciale
flyer  over  dit  bijzondere  project,  te
vinden op de website. Als het goed is,
wordt het werk deze zomer voltooid.

Naast het vervolmaken van de Dargah, dragen de donaties die we
in 2017 mogen ontvangen bij aan de kosten van de bijeenkomsten,
en andere uitgaven die SRI Nederland mogelijk maken.

E: info@ruhaniat.nl  T: 026-3890121 (ZubinNur)  06-54918184 (Arjuna)
www.ruhaniat.nl

mailto:info@ruhaniat.nl
http://www.ruhaniat.org/

