
Lieve mensen, 
 
Dinsdag 6 september beginnen we weer in de Ruimte voor Balans. 
Hopelijk hebben jullie genoten van een fijne vakantie. 
Wij kijken er naar uit om weer samen te komen, samen stil te zijn en elkaar te 
ondersteunen in onze spirituele groei. De kracht van samenkomen werkt 
kwadratisch.  
Met 20 personen samen mediteren heeft de kracht van 400. Samenkomen in 
een groep versoepelt en versnelt je groeiproces. 
 
Uit een ander vaatje tappen. 
We kunnen er niet omheen dat we als mensheid op dit moment in een heel 
uitdagende fase zitten.  
Om de vele problemen in de wereld, die steeds moeilijker lijken worden, te 
kunnen oplossen, dienen we als het ware uit een ander vaatje te tappen. 
 
Sri Bhagavan blijft gelukkig hoopvol.  
De oplossing voor Sri Bhagavan voor de mensheid om uit een ander vaatje te 
kunnen tappen is Hoger bewustzijn. 
 
Sri Bhagavan: “We blijven hoopvol dat we de groep van 74.000 Verlichte 
mensen tijdig bij elkaar krijgen en zo het bewustzijn van de mensheid kunnen 
verhogen.  
Al onze problemen komen voort uit lagere niveaus van bewustzijn.  
Zodra het bewustzijn van de mensheid omhooggaat zullen de problemen in de 
wereld verminderen en oplossen.  
Zelfs het klimaat zal zich dan kunnen herstellen.” 
 
Als het bewustzijn van de mensheid omhooggaat kan het hart zich openen en 
zal er meer verbinding zijn tussen de mensen en meer respect voor alles dat 
leeft.  
Er zal veel meer ruimte zijn voor samenwerking en om samen problemen te 
kunnen aanpakken en oplossen. 
 
Sri Bhagavan kreeg in de afgelopen 3-daagse van augustus een vraag van 
iemand die zich zorgen maakte over de situatie van de mensheid. 
 
Zijn antwoord was: 
“Geef de hoop niet op.” 
“Dingen kunnen plotseling veranderen.” 



Bhagavan voegde hieraan toe dat ons bewustzijn langzaam maar zeker aan het 
stijgen is en dat het opeens heel snel verder kan stijgen.  
Bhagavan zei dat, helemaal als ook buiten India de honing etc. uit de Sri 
Murthi’s gaat stromen, we in staat zullen zijn het collectief bewustzijn te 
beïnvloeden. 
Zodanig dat, ook al is het aantal van 74.000 nog niet bereikt, al wel oorlogen en 
natuurrampen zullen kunnen worden voorkomen of verminderen, waardoor de 
mensheid veel ellende bespaard kan blijven. 
 
4 Weken Tapas in Ekam met Nederlandse groep van 24 okt t/m 24 nov 2022 
Van eind oktober tot eind november is er dit jaar de mogelijkheid om deel te 
nemen aan Tapas.  
Inmiddels hebben zich al 16 mensen uit Nederland en België aangemeld.  
Ook vanuit Oneness Enschede zijn er deelnemers.  
Uiteraard zal er voor Nederlandse vertaling worden gezorgd.  
Eventueel gezamenlijk reizen als groep is mogelijk. 
 
Sri AmmaBhagavan en Sri Preethaji & Krishnaji werken allebei aan dezelfde 
missie maar wel ieder op hun eigen manier.  
De sleutel om de missie te kunnen realiseren is de 74.000 groep.  
Tapas is de Ekam manier voor de ultieme stap naar Verlichting en om aan de 
groep van 74.000 Verlichte mensen te werken. 
 
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, neem dan contact op met Rob, 
(voor contactgegevens zie onderaan deze mail) 
 
Zondag 17 september “live” ONENESSDAG in Berlicum 

    Wat gaan we doen? 
   ·       Elkaar weer ontmoeten, bijpraten en genieten van een vegetarisch lunch. 



   ·       Video met Sri AmmaBhagavan en Sri Preethaji en Sri Krishnaji samen. 
   ·       Speciale Vredes meditatie en live verbinding met India. 
   ·       Interactieve “talkshow". 
   ·       Deeksha geven hands-on. 
   ·       En meer. 

  
   Waar: Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB  Berlicum 
   Hoe laat: Inloop 10:30 – 11:00 uur, einde rond 16.30 uur 
   Kosten: voor leden van Oneness Nederland € 35, – niet leden € 45, –.  
   Prijs is inclusief koffie/thee en lunch. 
   Hoe meld ik me aan: gebruik link: https://forms.gle/2aBJPHz9hiriGg8M7    
   Je krijgt binnen een paar dagen een mail met betaalgegevens.  
   Je aanmelding is pas definitief als je betaling ontvangen is. 
(Voor mensen die het 74000 DY proces van 14:30u hierdoor missen, zij hebben 
de mogelijkheid om op 17:30u naar de herhaling kijken) 
 
Persoonlijke Piekstaatoverdracht ontvangen? 
Daarvoor kun je een afspraak maken met één van de volgende Piekstaatgevers 
uit onze regio: 

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

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

Zon 4 sept CREATE Thuis online 16:00 uur 

Di 6 sept Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 



Zat 10 sept Volle Maan Deeksha Thuis online 14:30/17:30 

Zon 11 sept MANIFEST – Karmische Zuivering Thuis online 18:00 uur 

Zat 17 sept Onenessdag - LIVE samenkomen BERLICUM 10:30 uur 

Zondag 18 sept Wereldvrede Meditatie Thuis online 14:30 uur 

Di 20 sept Open Oneness bijeenkomst  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Zat 24 sept 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. 

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

• Wekelijkse lessen van O&O op Woens- en  Zaterdagavond aanvang 
18:30/18:45 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 


