Soefi Beweging Nederland

Uitnodiging
Open soefidagen
25 en 26 mei 2018
Soefitempel Murad Hassil, Zuidduinseweg 5, 2225 JS Katwijk aan Zee

Thema:

V

M

uziek van het leven

oor de ontwikkelde mens is het leven muziek, een symfonie
waarbinnen ieder zijn/haar taak te vervullen heeft.
Hazrat Inayat Khan

Programma

Muziek van het leven
Hoe bewust staan we in het leven? Zijn we in harmonie met onszelf, met onze
essentie? En kunnen we tegelijkertijd in harmonie leven met de mensen en de
wereld om ons heen en zo komen tot ‘de symfonie van het leven’? Deze twee
aspecten: afstemming op je diepste zelf én op de wereld om je heen, vormen
de kern van het soefipad. Tijdens deze soefidagen onderzoeken we op allerlei
manieren hoe we tot die harmonie kunnen komen en hoe we die innerlijke en
uiterlijke afstemming kunnen behouden.

Programma

zaterdag 26 mei

09.30 uur

Ontvangst

10.00 uur

Opening
Soefisme als afstemming op de muziek van het leven
door Alif Hartman

10.30 uur

Meditatie met muziek en teksten
door Anton van Atten,
begeleid door Saraswati de Vries op de harp

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Innerlijk afstemming
door Reina de Wit

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

De muziek van je lichaam ervaren
met Sakya van Male

15.30 uur

Pauze

16.00 uur

Afstemming door zang
met Anton van Atten

17.30 uur

Avondeten

19.30 uur

Herken je eigen spirituele pad in een soefiverhaal
door Martin van der Graaff

vrijdag 25 mei
09.30 uur

Ontvangst

10.00 uur

Opening
Wij zijn onderdeel van de symfonie
Ervaringsgerichte inleiding over het universeel soefisme
door Sakya van Male

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Afstemming in het dagelijks leven
door Ganesh van der Veer

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

Dansen van Universele Vrede
met Zubin Nur Westrik

15.30 uur

Pauze

16.00 uur

De Kubus, een soefi-instrument tot zelfreflectie
door Ganesh van der Veer

17.30 uur

Avondeten

19.30 uur

Musical tuning met Felix Erkelens

www.soefi.nl

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze dagen op een van de volgende manieren:
• via een e-mail aan info@soefi.nl
• per telefoon op 06-47854163
De kosten voor 1 dag bedragen € 40,00, voor 2 dagen € 70,00. Dit is inclusief koffie en thee, warme lunch en broodmaaltijd.
Betaling kan geschieden op bankrekeningnummer NL71 INGB 0000 7775 55
t.n.v. Stichting Soefi Beweging Nederland o.v.v. soefidagen 25 en/of 26 mei 2018.

Bereikbaarheid

Per auto
Als u aan het eind van de Zuidboulevard in Katwijk aan Zee staat, kunt u
de koepel zien. Wanneer u het bordje Zuidduinen volgt komt u er langs.
Parkeren
Parkeergelegenheid tegenover de tempel. Let op: alleen betaling met muntgeld
mogelijk! Een dagkaart kost € 10,-. Iets verder weg van de tempel kan gratis worden geparkeerd.
Per openbaar vervoer:
Vanuit Leiden CS: Bus 37 of 38 naar Vuurbaakplein.
Vanuit Den Haag CS: Bus 90.

Deze soefidagen komen in de plaats van de soefidagen die in vorige jaren in
juli aan het einde van de internationale zomerschool werden gehouden.

