
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vibrasjon og lyd,  
meditativ musikk og bevegelse, 

Dervish virvling 
 

 

 
 

 
Sufi helg med  

Kirsten Alia Arnesen og  
Aya Annika Skattum 

 

23. – 25. november 2018 
 
 

VELKOMMEN TIL SUFI HELG 
 

på NaKuHel senteret 
 

Semsv.168, 1384 Asker 
 

Fredag 23.nov. kl. 19.00 – 21.00 
Lørdag 24.nov. kl. 10.00 - 17.00 
Søndag 25.nov. kl. 10.00 – 16.00 

 
 
Hvordan komme til NaKuHel 
Bil: Følg veien gjennom Asker sentrum forbi Asker kirke. Følg skilt 
mot Sem. NaKuHel ligger bak Sem Gjestegård opp en liten bakke. 
Tog: Fra Oslo S til Asker stasjon. Gi beskjed hvis du kommer med  
toget, så ordner vi transport fram og tilbake til stasjonen. 

 
 

Kursavgift: kr.1600.  
Ta kontakt hvis du trenger reduksjon i kursavgiften. 

 
 

Påmelding: Innbetal hele kursavgiften eller depositum kr.800.-  
ved påmelding på e-post eller telefon og resten innen 15.nov. til:  
Sufigruppa i Oslo og omegn v/ Kirsten Arnesen,  
Konto nr: 0539 55 14255  
Vær tidlig ute. Begrenset antall plasser.  
 
Vi serverer te, kjeks og frukt. Ta med lunsjmat, evt. noe å sitte på, 
et teppe/pledd og et langt og vidt skjørt hvis du har det. Det er 
stoler tilgjengelig.  
 

 
For nærmere informasjon og påmelding: 

Kirsten Alia Arnesen  tel: 918 34 695 
Aya Annika Skattum : annika.skattum@orange.fr 

 
http://www.sufi.no 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUFISMEN 
 

er en gammel meditativ retning som kan spores tilbake til 
sjamanismen. Gjennom påvirkning fra tidenes store mystikere 
innenfor mange spirituelle tradisjoner, er dagens universelle 
sufisme blitt en moderne og levende erkjennelsesvei.  
 
Ordet sufi stammer fra de arabiske og greske ordene for renhet og 
visdom. Den universelle sufismen ble brakt til Vesten av den indiske 
sufi mesteren Hazrat Inayat Khan for over 100 år siden. Den 
respekterer alle religioner, men er ikke tilknyttet noen av dem.  
 
Sufiene søker en direkte erfaring av det guddommelige, og veien dit 
går gjennom en åpning og forfinelse av hjertet. Gjennom å 
balansere og harmonisere hjerte og hjerne, møtes Østens gamle 
visdom og Vestens vitenskap i dagens sufi.  
 
 

SUFIMEDITASJON 
 

I sufi meditasjon brukes tradisjonelt ord og lyder for å sette  
den meditative prosessen i gang. Det er mantraer, kalt Wazifas, som 
har både en psykologisk og en energimessig betydning, og Zikr – som 
vekker hjertet. Det kan i begynnelsen virke litt fremmedartet, bl.a. 
fordi mange av ordene er av ikke-vestlig opprinnelse, men man 
oppdager snart en sterk energi bak ordene. Åndedrettet er et sentralt 
redskap i meditasjonen. 
 
Etter kurset er du velkommen til å delta i en sufigruppe i Asker/ 
Oslo. Se nettsidene våre: http://www.sufi.no 
 
 

OM HELGEN 
 
Denne sufi helgen er åpen for alle, også for de som ikke har 
erfaring i sufi meditasjon fra tidligere. Det vil bli gitt en 
introduksjon til sufi filosofi og sufi veien som en personlig 
erkjennelsesprosess. Videre vil vi bevege oss gjennom indre 
rom og stemninger ved hjelp av guidet meditasjon, 
kontemplasjon, bevisst pust og bevegelse til musikk. Det vil 
bli gitt en innføring i Dervish virvling (sufi dans) som 
meditativ og helende praksis. Alle kan delta.  
 
Du vil kunne erfare den glede, fred og forståelse som 
kommer når du vender deg innover. Når du lytter til hjertet 
vil du oppleve at vibrasjonene dine stemmes i tråd med hvem 
du er. Når kropp, sinn og sjel blir samstemte kan du smake 
på hva det betyr å være hel.  
 
 
OM KURSLEDERENE 
  
Kirsten Alia Arnesen er utdannet musiker og har studert 
sufisme og andre spirituelle tradisjoner i mer enn 40 år. De 
siste 15 årene har hun delt sine erfaringer som retreat guide, 
lærer og mentor i Inayatiyya – en universell sufi orden som 
hun representerer i Norge.  
 
Aya Annika Skattum er transpersonlig terapeut, retreat guide 
og dervish. Hun har lang internasjonal erfaring med 
meditasjon, pust og bevegelse og har sin kunnskap om sufisme 
fra sin irakiske sufi lærer, Fawzia Al Rawi, som hun har fulgt i 
10 år. Hun har vært bosatt i Frankrike siden 2000 og har 
tilbrakt tid på pilegrimsreiser og retreats verden over. Nå er 
hun glad for å kunne dele sin erfaring i Norge.  
 
 

” Spirituality is the tuning of the heart;  
neither by study nor piety can one obtain it.” 

 


