
Lieve mensen, 
 
De periode van de zomervakantie is alweer aangebroken. 
Ook Oneness Enschede gaat binnenkort met vakantie. 
Dinsdag 19 juli is onze laatste bijeenkomst in de Ruimte voor Balans. 
Dinsdag 6 september gaan we weer van start. 
 
In tegenstelling tot zoals eerder aangekondigd, vervallen onze plannen voor 
online Piekstaatoverdracht. 
Dit i.v.m. het grote aanbod dat er inmiddels al is. 
Via de Whatsapp van Oneness Enschede houden we jullie op de hoogte van de 
mogelijkheden voor een online Piekstaat.  
 
Na de zomervakantie gaan we wel met een online-mogelijkheid komen voor 
Follow up m.b.t. de Piekstaat. 
Waar mensen vragen kunnen stellen en ervaringen delen. 
Natuurlijk gaan we deze bijeenkomsten ook afsluiten met de Piekstaat 
overdracht. 
Afhankelijk van de behoefte kunnen we 1 of 2 x per maand zo'n bijeenkomst 
doen. 
Het leek ons belangrijk om jullie in het Piekstaatproces ook de mogelijkheid 
voor Follow up te kunnen aanbieden. 
Jullie input is van harte welkom in deze. 
 
Rob en Marcel blijven beschikbaar als klankbord in de vakantieperiode. 

• Rob 0610528928 
• Marcel 0630515485 

 
4 Weken Tapas in Ekam met Nederlandse groep van 27 okt t/m 23 nov 2022 
Van eind oktober tot eind november is er dit jaar de mogelijkheid om deel te 
nemen aan Tapas.  
Inmiddels hebben zich al meerdere mensen uit Nederland en België 
aangemeld. Ook vanuit Oneness Enschede zijn er deelnemers.  
Uiteraard zal er voor Nederlandse vertaling worden gezorgd.  
De bovenstaande data zijn de aankomstdag en vertrekdag van de cursus. 
Voor je eigen planning komen daar nog een paar extra reis -en/of verblijfdagen 
bij. 
Eventueel gezamenlijk reizen als groep is mogelijk. 
 
Tapas is de Ekam manier voor de ultieme stap naar Verlichting. 



Tapas is geen cursus maar een transformatieproces. 
 
Hieronder de omschrijving zoals Tapas wordt aangekondigd door Ekam: 
“Tapas is een intense en de meest diepgaande spirituele onderdompeling 
voor totale Verlichting.  
Zoekers komen naar Tapas met één zoektocht - om volledig en totaal vrij te 
zijn van elke vorm van lijden.  
Leven in een bevrijd bewustzijn, onaangetast door angst, onaangetast door 
ontevredenheid.  
Elke uitdaging in het leven aangaan vanuit een staat van absolute 
gelijkmoedigheid.” 
 
Heb je vragen over Tapas of belangstelling om mee te gaan neem dan contact 
op met Rob. 
 
Piekstaat overdracht. 
Hieronder een prachtige ervaring van iemand die reeds meerdere weken 2 x 
per week de Piekstaat overdracht heeft ontvangen: 
“Sinds de laatste Piekstaatoverdracht voel ik me fantastisch. 
Alles wat er in mij omgaat mag er zijn. Hier heb ik altijd tegen gevochten.  
Ineens heb ik het gevoel dat ik de krampachtigheid mag loslaten.  
Ik heb meer energie. De spierpijn wordt minder. Ik ben ontzettend blij.” 
 
Persoonlijke Piekstaatoverdracht ontvangen? 
Ook in de vakantieperiode is er de mogelijkheid voor een persoonlijke 
Piekstaatoverdracht. 
Daarvoor kun je een afspraak maken met een van de volgende Piekstaatgevers 
uit onze regio: 

• Sylvia Rothlaender 0628845358 
• Nelleke Eppinkbroek 0648580599 
• Peter Eppinkbroek 0651894287 
• AnneMarie Leenders 0612041042 

 
 
Vakantiepuzzel van Sri Bhagavan. 
Neem onderstaande les van Sri Bhagavan eens af en toe eens tot je tijdens je 
vakantie. 
Om je bewust te worden van je dagdromen zodat het kan stoppen. 
 
Sri Bhagavan over dagdromen. 



Vraag:  
“Beste Bhagavan, wat zouden we moeten doen om alle negatieve emoties te 
overwinnen die in onze processen stromen in het leven? 
En waarom zijn ze zo moeilijk te ervaren en wat is de oplossing ervoor?” 
 
Antwoord van Sri Bhagavan: 
‘”De wereld is perfect zoals het is. Er is niets mis met de wereld.  
Als je zegt dat er iets mis is met de wereld, dan moet je weten dat er iets mis is 
met jou.  
Je brein-geest-complex benoemt dingen.  
Het zegt dat dit goed is, dat is slecht, dit is goed, dat is verkeerd, dit is perfect, 
dit is onvolmaakt.  
Als je in je hart eenvoudig wordt, als je heel, heel, heel gewoon wordt, dan zijn 
alle dingen perfect.  
Emoties komen, emoties gaan, waarom zou je ze negatief noemen? Waarom 
zou je ze moeten weerstaan?  
Waarom zou je ze slecht noemen? Het gebeurt allemaal automatisch. Je dient 
een getuige te zijn. Dat is alles.  
Wanneer alle dingen heel, heel, heel gewoon worden, word je wakker. Alle 
dagdromen stopt. 
Als je een glas water drinkt, drink je gewoon dat glas water. Geen dagdromen.  
Als je naar je man of je vrouw kijkt, kijk dan gewoon. Geen dagdromen.  
Als alle dagdromen stopt, je de dingen ervaart zoals ze zijn, dan is de wereld de 
hemel voor je. 
Als we de hemel op aarde zeggen, betekent dit niet dat de wereld verandert. 
Het gaat erom dat jij verandert.  
Dat is, dat het dagdromen stopt en “de dingen zoals ze zijn”, zijn perfect. 
Wanneer dit bij steeds meer mensen gebeurt, begint ook de eigenlijke wereld te 
veranderen.  
Dat is niet onze zorg. Onze zorg gaat over het veranderen van onszelf.” 
 
*** Namens Oneness Enschede wensen we iedereen een fijne en 
ontspannende zomervakantie. *** 
 
 
Hieronder onze agenda voor de komende maand. 
 
Open Oneness bijeenkomsten op de 1ste en 3de dinsdag v/d maand voor 
iedereen*, 



* Open Oneness bijeenkomsten op de 1ste en 3de dinsdag v/d maand voor 
iedereen*, 
Plaats: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b, Enschede 
Tijd: 19:30- 21.00u, Kosten: € 5,-  
 
*Aansluitend met Gratis Groeps Piekstaat van 21.00 - 21.30 uur 
Live/Online-bijeenkomsten in juli 2022 Plaats Aanvang 

Di 5 juli Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Vr 8 juli CREATE Thuis online 18:00 uur 

Zo 10 juli MANIFEST – Harmonie i/d familie Thuis online 18:00 uur 

Di 12 of wo 13 juli Volle Maan Deeksha Thuis online 14:30/17:30 

Zondag 17 juli LIMITLESS FIELD MEDITATIE Thuis online 18:30 uur 

Di 19 juli Open Oneness bijeenkomst  

Aansluitend gratis Piekstaat   

Laatste bijeenkomst voor de 
zomervakantie 

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Zat 30 juli 74.000 DEEKSHA YAJNA Thuis online 14:00 uur 

Zat – alle overige 74.000 PROCES Thuis online 14:30 uur 

 
▲▲▲Live/Online bijeenkomsten DIKGEDRUKT=GRATIS, Dungedrukt = 
betaald▲▲▲ 

 Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis: 

• Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online Intentie (vaak) met Kiran 
via Zoom. 

• Elke 1ste zondagmorgen v/d maand: 09:00 uur – Community Call met 
Kiran.  



• Wekelijkse lessen van O&O op Woens- en  Zaterdagavond aanvang 18:30 
uur 

• Iedere 4e zondag v/d maand: aanvang 18:30 uur - Seekers Call 

• Iedere ochtend van 08:15 – 08:40  uur Aalaya Darshan (behalve zondag) 

• Iedere middag van 14:30 – 15:00 uur Aalaya Darshan herhaling (behalve 
zondag) 

Meer informatie:  www.innercenter.nl   of  www.onenessenschede.nl 

Of via mail met Rob, rob@innercenter.nl of app/tel 06-10 52 89 28 

Jos - Marcel – Rob 

 Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, beantwoordt deze mail met als 
onderwerp NEE 

 


