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Tot mijn grote vreugde mocht ik, na het aanschrijven 

van de organisatie, twee workshops Dansen van Univer-
sele Vrede geven op het Living Village Festival. Op 
woensdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur in de 
Tempel Tent op the Temple Grounds.                       
Zoals alles in mijn leven werd ook dit een beproeving, 
want mijn muzikant melde zich een dag voor vertrek 
ziek. Ik dacht: “Als ik dit wil doen dan moet ik er ook 
voor staan en dan maar alleen met mijn trommel. Het 
leven is toch een grote improvisatieshow en leren ver-

trouwen”.             
De tempeltent was een bijzonder 
mooie en grote tent en binnenin was 
een expositie met native psychedelic 
artwork uit Peru.               
Op 50 m. afstand was er een cermo-
nial fire met daarbij een behoorlijk 
aantal mannen welke aan te drummen 
en chanten waren. Ik dacht: “Ik ga 

hun vragen of ze mij kunnen helpen 
met het maken van muziek. 
Communicatie is alles.” Ze waren 
dankbaar dat ik had invited. Op 
woensdag was het tegen de 30 graden en er melden 
zich 16 deelnemers inclusief kinderen. Mijn vriend 
danste gelukkig ook mee en een andere bekende met 
de dansen kwam om precies vier uur aanlopen ver-
baasd om mij te zien. Om 16.00 uur begon ik met Shiva 
Shamboo te zingen en te trommelen. De mensen bij de 

drumcirkel hadden het ook opgepikt en gingen mee 
trommelen. Daarna volgde Thou holy Asha en kon de 

drumcirkel mij niet meer volgen en ging over op hun 

eigen chants maar desondanks lukt het mij om mijn 
programma goed neer te zetten. De 
deelnemers waren blij en bedankten 
mij na afloop voor de mooie zachte 
sfeer en afstemming. 

De donderdag was een totaal andere 
ervaring. Ik was dankbaar dat Margo 
Laponder mij kwam ondersteunen met 
haar gitaar. Het was code oranje 

vanwege de wind en er waren een 
aantal tenten ingestort waaronder de 

Satsangtent en de Yogatent. Maar de tempeltent was 
blijven staan. Het aantal deelnemers was ongeveer 
45-60 mensen. De energie was massive! Met Shiva 
Shamboo kreeg ik iedereen mee. Na afloop van een 
dans ging iedereen juichen en klappen. Na Thou Holy  
Asha was de stilte aan het einde, doordat het mensen 
waren met bewustzijn, overweldigd! Daarna heb ik the 

Earth is our Mother, Gate Gate, Vanuit de stilte van de 
nacht en Peacefull Steps gedaan. Het was een fantas-
tische ervaring en geheel in het Engels!             
Na afloop heb ik de champagne opengetrokken en ge-
toast met Margo en mijn vriendin, die voor mijn 
kinderen heeft gezorgd, zodat ik de dansen kon geven. 
Voor hun beiden was het ook de eerste keer. Ik heb 
een aantal uitnodigingen gekregen om dansen te 
brengen naar andere festivals en wie weet wat er ver-
der uit voorkomt. Toen we inpakten klonk Shiva Sham-

boo nog eens over het veld.  

Anita Smeding 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Dit jaar reisde ik voor de tweede keer met Aad Arjuna 
de Waal naar Duitsland waar voor de 16e keer de 
Zomerschool gehouden werd.                
De gastspreker was Pir Shabda Khan, hoofd van de 

Ruhaniatorde, onderdeel van het 
Universele Soefisme ontwikkeld door 
Hazrat Inayat Khan. Shabda was 
duidelijk aanwezig in de vorm van het 
geven van ochtendlezingen, als 
dansleider en, soms ook, als muzikaal 
leider. 

Hij begeleidde ook de Sesshin met meditaties, afge-
wisseld door een dans. Die dag mocht er alleen 
functioneel gepraat worden.   

Pir Shabda verzorgde ook een avond met beelden 
van de Peace Pledge, pleidooi voor de vrede, die hij 
mee-maakte samen met andere wetenschappers en 
spiritu-ele leiders. Het was ook een Pilgrimage die 
begon in Assisi en eindigde in Groenland. 

De  desastreuze gevolgen van de klimaatverandering 
waren daar duidelijk te zien. In snel tempo is het ijs-
oppervlak aan het verdwijnen. 
Pir Shabda wijdde ook een avond aan de voltooiing 
van de begraafplaats van Murshid Sam. Deze plek is 
prachtig geworden en is zo goed als klaar; hij is al in-
gewijd.  
De Lama Foundation, 
die de begraafplaats, 
of Dargah, beheert ligt 
in New Mexico. 

Donaties, klein of 
groot, zijn nog steeds 
welkom, want de 

leningen die dit project mogelijk hebben gemaakt zijn 
nog niet afgelost. 

De deelnemers hadden weer de keuze uit verschillende 
workshops. Ik koos er drie uit: 

De eerste werd geleid door Murshida Sophia Onnen, 

die in de voetsporen trad 
van Moineddin Jablonski 
en ons liet kennismaken 
met hem. Als vervolg ga ik 
‘Illuminating the shadow’ 
lezen. Dit zijn brieven en 
geschriften van hem, uitgegeven door Saadi. 

Als tweede workshop koos ik: ‘De Kosmisch Spraak’ 

met de verborgen kracht in de ruimte.’ gegeven door 
Murshid Philip Tansen O’Donohoe. Tansen leidde 
mooie dansen en dan komt hij in zijn kracht. 

Khalif Jelaluddin Sturm leidde zijn bijeenkomsten met 
de titel ‘Adem, Klank, Stem en Ritme. Alle vier elemen-
ten kwamen ruimschoots aan bod. Zijn sessies vond ik 
speciaal en intiem.  
De focus lag op de adem als beginpunt van waaruit al 
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De Ruhaniat Europese Zomerschool 2018, 
in Proitzer Mühle bij Uelzen

thema: Tending the Plant of Life: 
Through Love, Compassion and the Mystery of Breath

Samuel Lewis en Moineddin



het andere ontstaat 
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Hij gaf goede partneroefeningen, die ik nog wel toe 
zal passen.  

De geboortedag van Hazrat Inayat Khan werd ook 
herdacht met o.a. een bijdrage van Wim en Ariënne. 
Wij vierden deze dag met het dansen van Zikrs en met 
meditatie. Een Zikr was ‘La illaha el il Allah Hu. 

Nieuwe dansen waren er ook, bijv, een van Zubin Nur

‘The eternal Stream’ En een mooie nieuwe Bismillah 
Erachman Erachiem. Wie die leidde weet ik niet meer. 

Het was weer een inspirerende Zomerweek. met een 
warm en vol gevoel gingen Arjuna en ik met de trein 
terug naar Amsterdam. 

Tjerk Hoek



Dansagenda

de VDN website wordt overgezet naar een nieuwe provider, als dat rond is, 
wordt de agenda weer zichtbaar. 

22  sept.   11.00 -17.00 uur, vanaf 10.30 koffie, thee en betaling. Zaal Nieuw Nazareth naast Heilig Hartkerk,  
     Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum  
     ’50 jaar Dansen van Universele Vrede’, met verschillende dansleiders, film en foto’s. 
     Bijdrage: gratis voor leden en vrienden van het VDN. Niet-leden/vrienden € 30 - € 20, naar draagkracht. 
     De opbrengst is voor het Dargah-Project, pelgrimsoord en laatste rustplaats van Samuel Lewis (Lama   
     Foundation, New Mexico USA) http://ruhaniat.org/index.php/work/dargah-project 
     info/opg. Noor Helweg 035-62 49 570, noorhelweg@gmail.com; Ingrid Cordes 0138 - 55 49 66 
        i.m.cordes@€casema.nl 
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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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