
Lieve mensen, 
Hopelijk gaat het goed met iedereen ondanks de vele uitdagingen, persoonlijk 
en als mensheid. 
 
Bijgaand onze nieuwsbrief voor oktober en november. 
Omdat Jos, Marcel en Rob van 24 oktober tot 24 november naar India zijn voor 
deelname aan Ekam Tapas ontvangen jullie nu ook al de agenda voor 
november.  
Want ondanks dat we niet aanwezig zijn, gaan de bijeenkomsten in de Ruimte 
voor Balans gewoon door in november.  
Sylvia en Nelleke hebben ons aangeboden dat zij dan de avonden verzorgen. 
Waarvoor onze grote dank. 
 
Een uitdagende les van Sri Bhagavan in onze uitdagende tijd. 
Een van de belangrijkste Oneness Teachings is: To stay with the “What Is” - Blijf 
bij de “Wat is”.  
Ofwel: Blijf met jouw aandacht bij wat er innerlijk bij jou gaande is.  
Dat kunnen bijvoorbeeld jouw gevoelens, spanningen of frustraties zijn, enz. 
Door de “Wat Is” je volledige aandacht te geven en erbij te blijven kan het 
volledig oplossen. 
 
Onlangs wees Sri Bhagavan ons op nog een andere belangrijke Oneness les: 
“Ga de uitdagingen van het leven aan.” 
"We hebben je geleerd hoe je de Oneness-leringen kunt toepassen om je 
problemen op te lossen.  
Nu, problemen blijven komen, dat is de manier van leven die je kent.  
Het leven blijft je uitdagingen geven tot aan het einde toe.  
De uitdaging is om het ene probleem aan te pakken en klaar te zijn voor het 
volgende.  
Terwijl je de problemen blijft aanpakken, blijf je groeien en groeien en groeien, 
totdat je één wordt met alles.   
Jouw bewustzijn breidt zich uit, jouw brein verandert en elk moment weet je dat 
je één bent met het Universum.  
Dat is het menselijk potentieel, maar daarvoor moet je je bezighouden met het 
leven.  
Als je je terugtrekt uit het leven, kom je er niet.  
Betrokken zijn betekent alle problemen oppakken en aangaan.  
Probeer de Oneness leringen toe te passen. Doe het en zie en je zult 
opmerkelijke resultaten krijgen." 
 



Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van TM, verwoordde het als volgt: 
See the job , do the job and stay out of misery 
Zie de klus, doe de klus en blijf uit de ellende 
 
Om de uitdagingen te kunnen aangaan die het leven ons steeds weer biedt, is 
de essentie om uit de verhalen en negatieve emoties te blijven.  
Niet in de slachtofferrol te schieten maar volledige focus te hebben om 
datgene te doen wat praktisch gezien nodig is om het probleem op te lossen. 
 
29 november extra bijeenkomst ivm Ekam Siddhi voor Verlichting 
Plaats            : Ruimte voor Balans. 
Aanvang       : 19:30 uur 
Kosten           : € 5,=  
 
Jos, Marcel en Rob zijn weer terug van Ekam Tapas en zij mogen voor een 
periode van 28 dagen na thuiskomst de Ekam Siddhi geven, een speciale 
Deeksha voor Verlichting. 
Zij kijken er naar uit om dit met jullie te delen. 
Na de gebruikelijke 21 minuten Stilte Meditatie zullen Jos, Marcel en Rob over 
hun ervaringen vertellen.  
Afsluiting van de avond met de Ekam Siddhi. 
 
Persoonlijke Piekstaatoverdracht ontvangen? 
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 

 
Hieronder onze agenda voor oktober en november: 
 
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 okt en nov 2022 Plaats Aanvang 



Di 18 okt Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Di 1 nov Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Ma 7 nov Volle Maan Deeksha Thuis online 14:30/17:30 

Zon 13 nov MANIFEST Thuis online 18:00 uur 

Di 15 nov Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Dinsdag 29 nov 
extra bijeenkomst 

Open Oneness bijeenkomst met 

Ekam Siddhi voor Verlichting  

RvB-Enschede 19:30 uur 

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

(HELAAS IN NOVEMBER GEEN CREATE VIA ROB) 

 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. (NIET IN NOVEMBER) 

• 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 



Hartelijke groet. 

Jos - Marcel – Rob 

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

 


