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Wedergeboorte vanuit de ademhaling
Saadi in de Weyst (Nrd Brabant)
15-17 juni 2018
Op uitnodiging van Saki Lee komt Saadi Neil Douglas-Klotz
van 15/06/2018 t/m 17/06/2018 naar De Weyst
In deze retraite werken we olv Saadi Neil DouglasKlotz, met de leringen en oefeningen, die worden aangedragen door de woorden van Jezus in de taal van
zijn geboorteland - het Aramees - om ons eigen gevoel
van wedergeboorte en heling te verdiepen.
Deze wedergeboorte kan plaatsvinden als we ons
opnieuw verbinden met het tijdloze, actieve deel van
onze natuur dat Jezus in het Aramees ‘Ruha’ noemde.

Het klooster heeft een grote biologische moestuin en boomgaard; filmpje vanuit een drone:
www.youtube.com/watch?v=dL5d8orKfts

Wim Wali zal de retraite in het Nederlands vertalen.
“Het teken va n het ‘Ademend Leven va n het Al’ in jou

Het is en prachtige plek om in juni een weekend door
te brengen en mee te eten van de verse groenten en
de vruchten uit de moestuin waar Nella heerlijke maaltijden van bereidt.

is: Beweg ing en Rust”

Evangelie van Thomas, spreuk 50

Jezus ze i:

Als ze je vragen: Waa r ko m je va ndaa n?,
zeg da n: Wij zij n geko m en u it het Licht,

va n waa r het Licht u it z ichzelf ontstond.

Het is opgestaa n en open baa rde zich in h u n beeld.
Als ze zeggen: Wie ben je?,

zeg da n: Wij zij n zij n kinderen en de u itverkorenen
va n de Levende Va der.
Als ze vragen:

Wat is het teken va n de Va der die in jou is?,
zeg da n: Het is een Beweg ing en een Rust.

Pater Petrusstraat 21, 5423 SV Gemeente GemertBakel (Noord-Brabant)
0492 321 475
info@sidbachrach.com

De Weyst werd opgericht in november 1984 in het voormalig Kapucijner klooster te Handel (Noord Brabant).
De naam ‘de Weyst’ werd door de laatse Gardiaan van
het voormalige Kapucijner Klooster gekozen. Het is een
verwijzing naar de gelijknamige ondergrondse water
stroming in de regio Brabant. De naam ‘de Weyst’ staat
voor het volgen van een eigen weg, rustig, stil en soms
zichtbaar ontspringend aan de oppervlakte.
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En die Nieuwe Eeuw is het Waterman Tijdperk waarnaar we onderweg zijn vanuit het Vissen Tijdperk; een
grote overgang van een top-down georganiseerde
samenleving naar bottom-up organisaties.
Waterman is een luchtteken en gaat o.m. over luchtvaart, democratie, vrijheid, humaniteit, idealisme, astrologie, en rebellie.
En met Uranus - de planeet die bij Waterman hoort - in
Schorpioen is Samuel Lewis, astrologisch gezien, een
vernieuwer en een rebel.

“The spiritual dance has no other purpose,
no other aim than to elevate humankind
beyond self thought, to joy, to bliss,
to realization and to peace.
The sincere dancer is one of the best
workers for universal harmony,
and so for universal peace.”

In het boek “Murshid” van Mansur Johnson zie je
steeds weer hoe Samuel Lewis zich inzet voor waar hij
in geloofd, voor vrijheid, gelijkheid en broederschap,
voor vrede in het Midden Oosten.
“Peace will come to the Middle East
when Muslems, Christians and Jews eat together,
dance together and pray together
to the glory of the One God.”
Samuel Lewis

Murshid Samuel L. Lewis

Op de ruhaniatwebsite www.ruhaniat.org/index.php/
archive-home staat sinds kort een groot archief met foto’s,

In een van de lezingen zegt Samuel Lewis: "The ques-

filmpjes, dagboeken, gedichten enz. enz. van Samuel
Lewis. Op www.ruhaniat.org/index.php/sam-media/10-talks
kun je de lezingen van Samuel Lewis horen (mp3).
Op www.ruhaniat.org/index.php/other-writing/
other-papers/2385-this-is-the-new-age-in-person
kun je de tekst lezen.
Het boek ‘This is the New Age in Person’ is ook te
lezen op www.gnostic.org/murshidsam/
contents.htm en te bestellen bij www.amazon.com/
This-new-person-Samuel-Lewis/dp/0912358130

tion about the New Age is: If it is to be anarchical, it will
destroy the present society -- that will go away -- but to
what purpose? And if we
have the feeling of ‘one in
the spirit’, we will build
up a New Age, even a
New Jerusalem because I
believe God works
through man, not through
chance. . . . .”
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En bij ‘one in the spirit’ hoort een dans als bijv. ‘Spirit of Peace, Mir Miru Mir’ www.evansvilledancesofuniversalpeace.org/
resources/Dances/Mir_Miru_Mir.pdf

Een al wat oudere dans, die ik in 2003 leidde, is ‘From you I receive, to you I give’,.

Fro m y o u I re c e ive , to y o u I g ive
zie ev. ook: www.thetransformativearts.com/blog/74-divine-receiving-and-giving.html

Het lied en de tekst zijn van Joseph en Nathan Segal, die het op het

Woodstock Festival van 1969 ten gehore brachtten.
als mp3: http://rabbinathan.com/music_songs/MUSICFILES/ joseph
_and_natan/Track12.mp3
op youtube: youtu.be/DHPHL3Vnt9Y?t=1m48s
lento

Maak twee concentrische kringen/binnenkring en buitenkring, partners staan tegenover elkaar
From you I receive

Met de gebogen ellebogen richt je onderarmen naar je partner; met open
handpalmen: linker handpalm naar boven (ontvangend) rechter handpalm
naar beneden (gevend).
Beweeg je handen richting je partner, zonder dat de handen elkaar raken.

To you I give

Richt je handen met open handpalmen naar je partner.

Together we share

Armen strekken, handen gaan omhoog en dan langzaam naar beneden
langs het lichaam van je partner.

In this we

Houd je handen tegen elkaar voor je hart en buig naar je partner.
variatie: omhels je partner
stap naar rechts en sluit aan (partnerwissel)

live

Laatste keer: maak één kring en doe alle bewegingen naar het midden gericht.
Er kan een heel bijzondere (bijna gewijde) sfeer ontstaan, misschien is niet elke dansgroep/elke danssessie geschikt/
er aan toe om deze dans te dansen.
Hanifa
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Horoscoop van Samuel Lewis

Op 16 april was ik nogal bibberig en later hoorde ik dat ik niet de enige was geweest die dag.
Er was op die dag een bijzondere nieuwe maan. De maan stond vlak naast Uranus (conjunct)
in het teken Mars.
Op internet vond ik informatie en filmpjes; het ging over de overgang van het Vissen Tijdperk naar het Waterman
Tijdperk. Over breken met het oude en de moed hebben om de vernieuwing van het Waterman Tijdperk toe te laten
en vorm te geven. Het deed me denken aan Samuel Lewis’ uitspraak (en boekje): “Ik ben de New Age in Person”
En nu op de Ruhaniatsite een groot gedeeltje gewijd is aan het Archief van Samual Lewis (pag.3) en er heel veel
informatie, zoals gedichten, brieven, lezingen etc. beschikbaar zijn, lijkt het, hoop ik, geen slecht idee om wat dieper
te duiken in: ‘wie was de man waar we al die prachtige dansen aan te danken hebben; wat zegt zijn horoscoop over
hem’.
Samuel Lewis was een Weegschaal en had Uranus in Schorpioen staan.
Uranus in Schorpioen is krachtig en vastbesloten. Hij kan bijna elk obstakel overwinnen om
zijn doel te bereiken. Het zijn originele denkers en ze houden van wetenschap, zowel fysiek
als occult. Schorpioen Uranus heeft het meestal moeilijk met degenen die de traditie volgen.
Ze zijn niet bang om uitgesproken te zijn en staan bekend als nogal eigenwijs en rebels. Ze
kunnen moedig, bot en ook wel agressief tegenover anderen staan. Ze zijn erg inventief en
hebben een verreikende visie. Ze kunnen veel bereiken, hetzij door het gebruik van
technologie of via de geest. www.alwaysastrology.com/uranus-in-scorpio.html
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Dansagenda mei, juni, juli, augustus
5 mei

14.00 – 17.30 uur, zaal Nieuw Nazareth naast Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 5,
1222 NC Hilversum Dansmiddag met Simone Wils en Seraphina Freeke Dansen van Universele Vrede,
mantrazang, meditatie, het samenzijn met geestverwanten zijn de ingrediënten waarmee we samen een
verdiepende en vreugdevolle middag bouwen.
Bijdrage: € 12,info/opgave: 035-5772303 of simonewils@hetnet.nl (graag aanmelden voor 2 mei).

12 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
26 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
2 juni 14.00 – 17.30 uur, zaal Nieuw Nazareth naast Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum
dansmiddag met Simone Wils en Seraphina Freeke
Bijdrage: € 12,info/opgave: 035-5772303 of simonewils@hetnet.nl
2 juni

19.00 uur Wenen, Minoritenkirche. Internationaal Koor en Orkest voor Vrede (met Paul Henneman), dirigent
Ophiël Maarten van Leer www.betterplace.org/de/projects/58246-musik-fur-frieden-und-volkerverstandigung
-j-s-bachs-h-moll-messe-in-wien en https://www.music-for-peace.net/welcome

bijdrage: graag doneren als je kunt
15/16/17 juni ‘De Weyst’, Pater Petrusstraat 21, Handel, ‘Wedergeboorte vanuit de Ademhaling, Meditatie en
Beweging met de Aramese Jezus met Saadi Neil Douglas Klotz
kosten: € 230,- /€ 240,- /250,- afhankelijk van het inkomen
info/opgave: Lightsong-Inayatiyya; `lightsong@gmail.com; 06 55342134

27-07-2017 / 03-08-2017 ZomerDansWeek in Uffelte www.uelenspieghel.nl
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.
Vraag de folder aan/inlichtingen en opgave: Lia 058-2890816 ahminyah.lia.groen@kpnmail.nl Eleonora 06-18887523
etmhelderman@gmail.com
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
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