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Wazifa Dansen met Tara Andrea en Maboud Swierkosz
In Santa Fe (New Mexico) wonen Tara Andrea and Maboud Swierkosz,
dansleiders en mentors van de Dansen van Universele Vrede.
Maboud, die diep geraakt werd door het chanten van de wasifa’s, zegt
daarover: “I enjoy chanting the divine attributes either hiking or sitting in
nature.”
“These attributes have helped me to understand and honor my true nature
and my wounded condition and how they impact the present moment . . .
truly a healing alchemy.”
Op meer dan 50 wasifa’s hebben Tara en Maboud een melodie en een
dans gemaakt. Ze zijn allemaal te zien en te horen op:
www.youtube.com/user/maboudcharles/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd , met stukjes uitleg en
verklaringen en vaak verwijzingen naar ‘The Physicians of the Heart’ en het ‘Sufi Book of Life’ (Klik op MEER
WEERGEVEN)
De dansen zijn heel eenvoudig opgenomen in een hoekje van een kamer met een kaarsje op de
achtergrond. En misschien juist wel daardoor krijg ik bij sommige wasifa’s (bijv. Ya Shakur en Ya Ahad Ya
Samad) kippenvel.

Op www.youtube.com/user/maboudcharles/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd :
“Original Dances and Music Composed by Tara Andrea and Maboud Swierkosz The
purpose of this channel is to teach these dances in a visual way for leaders and mentors of
the Dances of Universal Peace and for practitioners involved in the Sufi Path of
Compassion.
There are written descriptions available from the composers as well. We encourage you to
have a direct experience of these dances before you begin to lead them.
These dances have arisen from our relationship with the 99 Beautiful Names of the Sacred
Unity . These Qualities are seeds of possibility inherent in our human hearts, representing
pathways of becoming more balanced human beings that embody the Presence of Love,
Harmony and Beauty. Through attuning to these realities of our divinity and humanity, we
are led to shed the light of compassion on our suffering, our limitations and wounded
condition”.
Er is ook een CD ‘Sounds of Unity’ en een boekje ‘The Colors of Unity’
http://www.dancesofuniversalpeacesantafe.org/About_Us.html
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Dansen in Wehe den Hoorn
dansen met Ellen van der Meulen
Je bent naar de dansmiddag
van Ellen geweest. Waarom
ging je zo ver, helemaal naar
Groningen?

voor een danskring van wel 20 of 30 mensen.
Waren jullie met een mooie groep?
Ja, we waren met een man of vijftien. Allemaal
mensen uit de omgeving, die al heel lang met
Ellen dansen.

Ik heb daar drie vrienden
wonen, Max, Ellen en Margot
Laponder.
En de dinsdag na het dansen
was ik jarig en dat heb ik in
Groningen gevierd.
We zijn toen naar het
Groninger museum geweest,
naar de tentoonstelling van
Rodin, die daar toen was.

En . . . . . .

Waar danst Ellen, heeft ze een mooie ruimte?
Ja, een prachtige ruimte in een gerestaureerd,

Na het dansen is er altijd soep bij Max thuis.
Het was een mooie, inspirerende dansmiddag,
een mooie aanzet naar mijn verjaardag.
Het was de reis naar Groningen meer dan
waard.

middeleeuws, kerkje in Wehe den Hoorn. Het is nu
een cultureel centrum. En er is daar nu ook een
theater en een disco.

Hanifa

Ellen danst er in een mooie sfeervolle ruimte
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Peace will come . . .
“Pea c e w il l c om e to th e Mid d l e Ea st
w h e n J e ws , C h r is t ia n s a n d M os l i ms
w i l e a t, d a n c e a n d p r a y t o g e t h e r
to th e g l o ry of th e o n e G o d ”.
S a m u e l L . L e w is
En dat is gebeurd!
Dankzij de samenwerking van de Abrahamic Reunion (zie Vr.brief 29), het Global Hope Fund,
the Holy Land Trust en het projectkoor o.l.v Ophiel Maarten van Leer met meer dan 150
zangers en musici uit veel verschillende landen, werd eind 2016 de Hohe Messe van Bach 3 x
uitgevoerd in Israel.
Het doel was de eenheid van de religieuze idealen te benadrukken en de hoop op vrede in
het heilige land te ondersteunen.
Door als groep samen te mediteren, te bidden, te eten, te zingen en te dansen ontstond er
tijdens de reis een spirituele gemeenschap, een vredeskaravaan.

trailer Celebrating the Divine

Jerusalem

lifestream Bethlehem
youtu.be/aKLJmcpDTE4

youtu.be/WE9LqXbhj_A

youtu.be/KUbz2tJveg4

De DVD ‘Celebrating the Divine’ kun je bestellen bij Madhu Gierse-van Leer voor €18,85
(€ 15 DVD + 3,85 mailing expenses). mail naar: giersevanleer@aol.com
betalen via: L. Gierse-van Leer Rheingauer Volksbank IBAN: DE 17 5109 1500 0000 0755 90
En misschien komt hij welop de boekentafel van Arif te liggen: http://inayati-orde.org/boekentafel/
Hanifa
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Wat doet zingen en wat doet muziek met je
Net op het moment dat ik vanmiddag langs een boekwinkel liep, zette de verkoper
een boek in de etalage: ‘Singing in the Brain’ van Erik Scherder. “He”, dacht ik “is dit
toeval? Moet ik dat boek kopen?”
Eerst maar naar huis en googelen.
Dan zie ik dat Erik Scherder op 20 april bij DWDD
was, waar hij vertelde dat muziek je uitnodigt om te
bewegen.
Je hersenen worden op veel plekken geprikkeld,
geactiveerd en dan gaan er banen naar
beneden naar je armen en benen: je wilt bewegen.
https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/boek-singing-inthe-brain-erik-scherder
Erik Scherder ging op zoek naar wat er bekend is
over de invloed van muziek op mensen:
* het bleek dat kinderen die met elkaar zongen
een gezamenlijke taak beter uitvoerden dan een
groep kinderen die niet zongen.
* studenten die zingend neuro-anatomische
termen moesten leren, onthielden die woorden
veel beter dan wanneer ze dat niet-zingend
deden.
* muziek kan angst en andere stemmingsstoornissen doen verminderen. En ook dieren
worden kalmer als ze naar rustige muziek
luisteren. Maar honden blaften juist meer na het
luisteren naar heavy metal.

een aantal pagina’s van het boek staan op: https://
books.google.nl/books?

Ik zo u kinderen onderw ijzen in m uz iek,
fys ica en fil osofie; maa r h et bela ngr ijkste is m u z iek , wa nt d e pat ro n en i n
m uz ie k e n a l l e a nd e re ku nstvor m e n z ij n
de sle utels tot h et ver wer ven va n ke n n is.
P lato
Zo is ook goed te begrijpen dat het uitvoeren van
de Hohe Messe in Israel (pag. ) diepe invloed had
op de leden van het koor en op de musici. En . . .
vooral ook op de toehoorders, die ook door het
zeggen van de gebeden voor vrede vanuit de
verschillende religies diep onder de indruk waren.

Muz iek is h a rm on ie in gel u id
R av i Sh a n ka r
Onderzoekers ontdekten dat het luisteren naar
muziek een verhoogde activiteit in het
‘beloningssysteem’ van de hersenen geven.
Muziek geeft je dus als het ware een gevoel van
beloning. Een gevoel dat je bijv. ook krijgt als
iemand je een compliment geeft.

“For me personally it was amazingly
effective. The first seconds that I
started hearing the music it really
moved me deeply”

O f h et nu B a c h is of B ey onc é , m uz ie k

“It was a little bit long.
I loved the introduction of all kinds of
religions; in tune all together. It was a
gift.”

ma a kt o ns g ezo nd e r , a a rd ig e r e n
sta b ie l e r .
Er ik Sc h e rd e r

En zo komen we weer bij:

Muziek en dans hebben een heel gunstig effect
op het samenzijn van mensen. Ze dragen bij aan
de sociale cohesie. En dit samenzijn kan weer als
een beloning worden ervaren, zodat we er
steeds meer van willen en ernaar uitkijken.

Eat, da nce (sing) a nd pray together

Sa m ue l Le w is
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4 mei 13.30 - 15.00 uur, Centrum Leela, Grijzegrubben 17, Nuth (Limburg) Dans en zang van universele
liederen rond een thema met Marlou Schoenmakers-Boonstra kosten: 5,00 euro
opg./info 045-5243132, marlou.boonstra@live.nl www.centrumleela.nl
6 mei 9.30 - 11.30 uur Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2 - Rotterdam Dansen van Universele Vrede met
Gerda van der Poel en Ludy Penders
bijdrage: 5 euro
info: Gerda, 010-4047871/gerdavdp@kpnmail.nl; Ludy, 06-36068075; opg: Marian Wierema,
06-23729253
18 mei 13.30 - 15.00 uur, Centrum Leela, Grijzegrubben 17, Nuth (Limburg)
Dans en zang van universele liederen rond een thema met Marlou Schoenmakers-Boonstra kosten:
5,00 euro
opg./info 045-5243132, marlou.boonstra@live.nl www.centrumleela.nl
20 mei 9.30 - 11.30 uur Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2 - Rotterdam Dansen van Universele Vrede met
Gerda van der Poel en Ludy Penders bijdrage: 5 euro
info: Gerda, 010-4047871/gerdavdp@kpnmail.nl; Ludy 06-36068075; opg: Marian Wierema,
06-23729253
27 mei 13:15 - 17:00 (zaal open vanaf 13.00 uur) de Michaelschool, Hercules Seghersstraat 3, 8932 DG
Leeuwarden Dansen van Universele Vrede met Lia Groen en Wyts Dijkstra
Bijdrage: € 15,= incl. koffie en thee (voor minima is overleg mogelijk).
Info en opgave: Lia Groen T 058 – 2890816 Eahminyah.lia.groen@kpnmail.nl
of Wyts Dijkstra T
058 – 2136689 E wytsdijkstra1@hetnet.nl
1 juni 13.30 - 15.00 uur, Centrum Leela, Grijzegrubben 17, Nuth (Limburg) Dans en zang van universele
liederen rond een thema met Marlou Schoenmakers-Boonstra kosten: 5,00 euro
opg./info 045-5243132, marlou.boonstra@live.nl www.centrumleela.nl
11 juni 14:00 - 17:00 Open seizoens-bijeenkomsen Soefi Ruhaniat Nederland, Soefi Centrum, Den Haag,
Anna Paulownastraat 78 - Den Haag
Tel: ZubinNur: 026-3890121 Tel: Aad Arjuna: 06-54918184 Website: http://
www.ruhaniat.nl 2017_Flyer_SRINL_seizoensbijeenkomsten: http://dansenvanuniverselevrede.nl/
wp-content/uploads/2017/02/2017_Flyer_SRINL_seizoensbijeenkomsten.pdf
15 juni

13.30 - 15.00 uur, Centrum Leela, Grijzegrubben 17, Nuth (Limburg) Dans en zang van universele
liederen rond een thema met Marlou Schoenmakers-Boonstra kosten: 5,00 euro
opg./info 045-5243132, marlou.boonstra@live.nl www.centrumleela.nl
29 juni 13.30 - 15.00 uur, Centrum Leela, Grijzegrubben 17, Nuth (Limburg) Dans en zang van universele
liederen rond een thema met Marlou Schoenmakers-Boonstra kosten: 5,00 euro
opg./info 045-5243132, marlou.boonstra@live.nl www.centrumleela.nl

28-07-2017 - 04-08-2017
Een volle week van ontmoetingen of je nu alleen komt of met het hele
gezin. In vrede een week met elkaar dansen maar ook zorg dragen
voor de ondersteunende werkzaamheden. Samen in verbinding en
beweging zijn. Op deze wijze brengen we spiritualiteit in ons dagelijks
leven.

Je kunt je dansagenda doorgeven aan Marike Kooistra m.kooistra@novabase.nl.
Zij zorgt er dan voor dat je op de danssite wordt vermeld.
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