One World Bearing Witness
op 2 en 3 december organiseert ‘One World in Dialogue’
via internet een 24 uur durende wake, een wereldwijd
healing ritueel voor de mensheid

Van zaterdag 2 december om 14.00 uur UTC (gecoördineerde wereldtijd, gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd met de rotatie van de aarde) tot
zondag 3 september om 14.00 uur

sluitingsritueel wordt verzorgd door Angelo
Herrera (Philipijnen).

let op voor Nederland is dat
van 15.00 - 15.00 uur

kun je, via internet, een ritueel voor het welzijn
van de wereld en voor de hele mensheid, voor
Eenheid in Verscheidenheid bijwonen waaraan
iedereen, waar ook ter wereld, mee kan doen.
Elk uur begint er een nieuw ritueel geleid door
een groepje mensen. Veel van de ritueelleiders
zullen je vragen om deel te nemen aan hun ceremonies. Je kunt met andere deelnemers chatten
en ook met de ritueelleiders
praten.
Tijdens de 4e cyclus, na het
openingsritueel met Noriko
Nagahori (Japan), leidt Pir Zia
een Universele Eredienst. Het

Omdat het nog maar kort dag is tot 2
december wil ik deze Vriendenbrief vandaag nog versturen en zal ik hieronder
een door googletranslate.com vertaalde
tekst zetten:
One World Bearing Witness is een nieuw soort
ritueel waarmee we wereldwijd kunnen samenkomen om onze liefde en respect te tonen voor
de hele mensheid in haar schoonheid en strijd.
Met behulp van de connectiviteit van de nieuwste
webgebaseerde videoconferencing kunnen
gemeenschappen over de hele wereld elkaar
zien en horen en deelnemen aan rituelen die
de schoonheid van eenheid en de intentie
voor culturele genezing tot uitdrukking
brengen. Dat is wat het mogelijk maakt om
een wereldwijde wake en ritueel te creëren.
Het evenement wordt live gestreamd met
behulp van de nieuwste Zoom

Videoconferencing- en Webinar-capaciteiten.
Terwijl het team dat het evenement produceert in
Frankfurt en Berlijn, Duitsland zal zijn, kan
iedereen van overal waar ook 4G of internetdienst
aan deelnemen. Nadat u zich hebt geregistreerd,
ontvangt u vóór 2 december informatie en een
link voor toegang tot het evenement.

Je kunt zo lang deelnemen als je wilt of kunt. We
raden aan dat je misschien deel wilt nemen aan
een van de drie uur durende rituele cycli. Op die
manier kun je de ervaring hebben om te getuigen
en het hele proces van één volledige cyclus
doorlopen. Maar het is aan jou. Houd er echter
rekening mee dat een wake vaak betekent dat je
de hele nacht opblijft als een gebaar van eer en
respect. Misschien merk je dat dit is wat je voelt
dat je moet doen.

vast te houden en te verdiepen door alleen of met
je vrienden of groep te mediteren, of door lid te
worden van onze speciale virtuele Silent Meditation Rooms via Zoom videoconferencing .

Je kunt altijd contact opnemen met Anna, die
onze klantenservice behandelt. Hier is haar e-mail:
info@oneworldindialogue.com. Voor het U kunt
altijd contact opnemen met Anna, die onze
klantenservice behandelt. Hier is haar e-mail:
info@oneworldindialogue.com. Voor het
evenement zelf, sturen we extra manieren voor u
om de hulp te krijgen die u nodig heeftevenement
zelf, sturen we extra manieren voor u om de hulp
te krijgen die u nodig heeft

Ga naar https://www.youtube.com/watch?
v=5jw6vKAJSms om de trailer te zien.
We zullen de hele wake opnemen op video en
audio. We zullen de opnamen beschikbaar maken
en in ruil daarvoor een donatie vragen. De donatie
kan elk bedrag zijn dat volgens u geschikt is. We
vragen dit om de kosten van het verwerken van 24
uur aan opgenomen materiaal te dekken
in feite zullen veel van de ritueelhouders je vragen
om deel te nemen aan hun ceremonies. Je kunt
met andere deelnemers chatten en ook met de
rituele houders praten. Een ander cruciaal onderdeel van de wake zal een verenigd bewustzijnsgebied creëren: je wordt uitgenodigd om het veld

en naar http://oneworldindialogue.com/owbw/
voor de site met meer informatie

Hanifa

Saadi in de Weyst (Nrd Brabant)
In juni volgend jaar komt Saadi Neil Douglas-Klotz weer naar
Nederland om met ons te mediteren en te dansen.
Deze keer gaat het vooral om wat in het Aramees ‘Ruha’ heet,
datgene wat je in essentie bent, je ‘Ademende Geest’ waar
door je verbonden bent met het ‘Ene Zijn’.
Dank zij de bijdragen van de Vrienden van het VDN is het
mogelijk om mensen met een minimum inkomen financieel te
steunen. Het bedrag is nu nog niet bekend.

De Dansagenda voor december/januari volgt nog.
Hanifa

Dansagenda december
za 2 dec.15.00 - zo 3 dec.15.00, WereldWijde MindfulnessMeditatie voor het welzijn van de mensheid en van
de Aarde.
Dr. Thomas Steininger and Dr. Elizabeth Debold, will introduce you to wisdom keepers from many lineages
who will guide you into a deep recognition that we are not separate, and your hosts will also provide you
with a seat in ceremony circles around the world where ritual holders are working to heal critical divisions in
the human psyche and family.
Online: smartphone, tablet, laptop of computer. While the team producing the event will be in
Frankfurt and Berlin, Germany, anyone from anywhere where is 4G or internet service can participate. After
you register, you will be sent information and a link to access the event right before December 2.
kosten: geen of een vrijwillige donatie
info en opgave: http://oneworldindialogue.com/owbw/ www.facebook.com/hashtag/oneworldbearingwitness

2 dec. 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
9 dec. 13.00 - 17.00, Het Venster, Vijftien Morgen 2 3901 HA Veenendaal
‘Verborgen licht naar buiten brengen’ dansen en mantra zingen met Ingrid Cordes en Joke Thijssen
Kosten: 12 euro inclusief koffie/thee en lekkers. /www.hetvensterveenendaal.nl
Aanmelden: ☏ 0318-554966 of 06-18029369
9 dec. 14.00 – 17.30 uur, zaal Nieuw Nazareth naast Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum
Een lichtend vuur, dansmiddag met Simone Wils en Seraphina Freeke
Bijdrage: € 12,info/opgave: 035-5772303 of simonewils@hetnet.nl
16 dec. 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
16 dec. 13:15 - 17:00 (deur open vanaf 13.00 uur), De Stelp, Huizumerlaan 19A , 8934 BC Leeuwarden
Midwinter - Viering van het Licht, met Lia Groen en Wyts Dijkstra
Bijdrage: € 15,= incl. koffie en thee
Info/opg: Lia Groen 058 – 2890816 Eahminyah.lia.groen@kpnmail.nl of Wyts Dijkstra 058 – 2136689 wytsdijkstra1@hetnet.nl
17 dec. 14.00 - 17.00 uur Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78, Den Haag Open seizoensbijeenkomst Soefi
Ruhaniat Nederland
kosten: vrijwillige bijdrage
info: Email: info@ruhaniat.nl Tel: ZubinNur: 026-3890121 Tel: Aad Arjuna: 06-54918184 Website:
www.ruhaniat.nl 2017_Flyer_SRINL_seizoensbijeenkomsten
Eleonora Helderman www.facebook.com/DansenVanUniverseleVrede/
Paul Henneman www.facebook.com/pg/soefidansamsterdam/posts/?ref=page_internal
Jan Linssen www.janlinssen.nl
Wim en Ariënne www.peaceinmotion.info
Marlou Boonstra www.centrumleela.nl

