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WageningenWageningen

Het pad van het Universeel Soefisme is vol praktische oefeningen en wijsheid die ons kunnen
ondersteunen in ons dagelijks leven - thuis, op het werk, onderweg, en in de samenleving. 

In deze onzekere tijden in de wereld, vragen velen zich af hoe we nog meer de kracht en
moed, de wijsheid, compassie en liefdevolle vriendelijkheid kunnen uitstralen, waar het pad
van spirituele training ons toegang toe geeft.

Dit seminar is een uitnodiging om samen ruimte te maken in onze harten en levens, om de
verbinding te verdiepen met de universele Bron van Kracht en Wijsheid,  en ons hart te
voeden. We werken met meditatie, chants, dans, adem, bewegings- en loopoefeningen, en
contact en uitwisseling met elkaar.

"Kom, kom, wie je ook bent...!"  We heten alle zoekers en liefhebbers welkom.

Locatie: We komen samen in de mooie, ruime, lichte zaal van trainingscentrum KenKon in 
Wageningen, op de rand van Utrechtse heuvelrug en Gelderse vallei

Tijden: Dagprogramma: 9:30u - 21:30u. Begin avond: 19.30u
Kosten: €75 voor het hele seminar, inclusief de avond. Alleen de avond: €25.
Praktische info:

* Breng alsjeblieft eten mee om te delen voor potluck lunch en avondeten.
* Hoofdtaal van het seminar is Engels. Wanneer nodig, worden begrippen naar het Nederlands vertaald.

Aanmelding: 
Op de website www.ruhaniat.nl   vind je een aanmeldingsformulier,
en zijn de up-to-date details te vinden over info en programma.

Vragen Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Malika. 
Email: malika@ruhaniat.nl
Tel: +31 (0)6-19159096

tel:+31%206-19159096
mailto:malika@ruhaniat.nl
http://www.ruhaniat.nl/


Over Pir Shabda Kahn en de achtergrond van
Sufi Ruhaniat International

Meer dan honderd jaar geleden reisde de soefi mysticus Pir-o-Murshid Inayat Khan
vanuit India naar het Westen, met de opdracht om de Boodschap van Liefde, Harmonie
en Schoonheid te verspreiden, en de Eenheid van de hele mensheid, ongeacht cultuur,
geloof, geslacht of afkomst.

Deze universele, fundamentele inzichten worden doorgegeven van leraar op leerling,
van hart tot hart, via oefeningen die de weg wijzen om je eigen ervaring op te doen. Ze
brengen  hoop  en  steun,  vrede  en  begrip,  in  het  licht  van  de  uitdagingen  en
veranderingen in het leven in de wereld.

Murshid Samuel L. Lewis, oftewel Murshid SAM, was een opvolger van Pir-o-Murshid
Inayat Khan in Amerika, en de oprichter van de Sufi Ruhaniat International. Hij was ook
erkend als Zen Roshi, en onderhield actieve verbindingen met een rijk spectrum aan
spirituele tradities van oost en west. Eind jaren 1960 kreeg hij de inspiratie voor de
"Dansen van Universele Vrede", een combinatie van tekst, zang, adem, bewegingen en
stilte, een vorm van beoefening met veel vreugde, diepgang en transformatiekracht.

Pir Shabda Kahn is een directe leerling van Murshid Samuel Lewis. Hij beoefent het
soefisme sinds 1969, en werd in 2001 de Pir (spiritueel leider) van de Sufi Ruhaniat
International.  Hij  heeft  sinds  1972  Noordindische  klassieke  zang  gestudeerd  en
opgetreden, onder de bezielde leiding van de meester zanger Pandit Pran Nath. Hij is
ook een leerling van de befaamde Tibetaanse meester, de 12e Tai Situ Rinpoche. Onder
leiding van Pir Shabda hebben de Soefi boodschap en de Dansen van Universele Vrede
zich verspreid naar vele landen en continenten over de hele wereld.

Meer informatie:

Website van Sufi Ruhaniat international: Www.ruhaniat.org
Website van SRI in Nederland: Www.ruhaniat.nl

Website van het internationale dansnetwerk: Www.dancesofuniversalpeace.org
Website van Pir Shabda Kahn: Www.marinsufis.com

http://www.marinsufis.com/
http://www.dancesofuniversalpeace.org/
http://www.ruhaniat.nl/
http://www.ruhaniat.org/

