
Lieve mensen, 
 
Bijgaand de laatste nieuwsbrief van dit jaar 2022. 
Hopelijk gaat het goed met iedereen ondanks de onrust in de wereld. 
Van nature kijken we uit naar de Feestdagen, Kerst en Oud en Nieuw.  
In veel straten zijn inmiddels de huizen en tuinen al versiert met licht, symbolisch voor Vrede 
en Innerlijk Licht.  
We verlangen naar gezelligheid en een veilig samenzijn met de mensen die ons dierbaar zijn.  
Van oudsher staan deze donkere dagen voor de Kerst ook in het teken van bezinning, goede 
voornemens en goede wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Is het een illusie om van Vrede te dromen? 
Werkelijk blije mensen creëren een blije wereld! 
 

 
 
Sri AmmaBhagavan:  
“Zo Binnen, Zo Buiten!” 
“De buitenwereld is een afspiegeling van de binnenwereld!” 
 
Sri Preethaji & Sri Krishnaji:  
“Een lijdende innerlijk staat trekt chaos en problemen aan in je leven.” 
“Een blije innerlijke staat trekt harmonie en oplossingen aan in je leven.” 
 
Deze bovenstaande lessen van Sri AmmaBhagavan en Sri Preethaji & Sri Krishnaji zijn als het 
ware natuurwetten die gelden voor bewustzijn.  
Zodra je bewust wordt van jouw innerlijke wereld dan kun je deze wetmatigheden van 
bewustzijn in jouw eigen leven herkennen en observeren.  
De sleutel is: “Ben jij bewust van jouw innerlijke staat” en met name van de momenten van 
lijden waar je zelf chaos en problemen aantrekt in je leven.  



Zodra je dit bij jezelf gaat herkennen dan kun je weer terug naar een blije innerlijke staat en 
stop je vanzelf met problemen te maken voor jezelf en voor anderen. 
 
Sri AmmaBhagavan en Sri Preethaji en Sri Krishnaji zien vrede en een betere wereld niet als 
een illusie. 
Zij zien het als een reële mogelijkheid voor de hele mensheid door het creëren van een 
groep van 80.000 Verlichte mensen.  
Deze 80.000 groep werkt als een kritische massa waardoor de hele wereldbevolking 
spontaan vanuit een blije innerlijke staat gaat leven. 
Wat een mooie visie en eindejaar boodschap!  
Zou je ook willen deelnemen aan deze groep van 80.000 neem dan contact op met Jos, 
Marcel of Rob voor meer info. 
 
Voor de laatste weken van dit jaar willen we de volgende bijeenkomsten nog onder jullie 
aandacht brengen: 
 

• Zondagmiddag 18 december 14:00 – 16:00 uur 
Landelijke Ekam Siddhi bijeenkomst in Breukelen, nabij Utrecht. 
 

• Dinsdagavond 20 december 19:30  
Ruimte voor Balans, Open Onenessbijeenkomst met Ekam Siddhi 
 

• Dinsdagavond 3 januari 2023 – eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
Ruimte voor Balans, Open Onenessbijeenkomst 
 
Voor meer details zie de agenda onderaan deze Nieuwsbrief. 
 
Tip van Sri Preethaji: Realiseer je goede voornemens d.m.v. de Soul Sync Meditatie. 
“Mensen hebben moeite om hun goede voornemens te realiseren omdat ze dit vanuit lager 
bewustzijn doen.  
Lager bewustzijn (lijdende staat) heeft geen draagvlak om positieve wensen te realiseren, 
vanuit lager bewustzijn is dit alleen maar “Wishfull Thinking”/ wensdenken.” 
Door de beoefening van de Soul Sync Meditatie kun je jouw hartenwensen vervullen vanuit 
een Mooie innerlijke staat of hoger bewustzijn. 
De Soul Sync meditatie is zowel een wetenschappelijke meditatie als ook een oude mystieke 
meditatie.  
Het transformeert je hersenen, en het reinigt de hersenen, het transformeert je denken van 
onbewust naar bewust waardoor je niet verloren raakt in onnodige gedachten en 
gedachtenruis. 
De dagelijkse beoefening van de Soul Sync Meditatie geeft je helderheid en concentratie 
waardoor je steeds meer een verruimde staat van bewustzijn gaat ervaren. 
De beoefening van de Soul Sync Meditatie duurt ongeveer 10 minuten. 
Je kunt het zelfs meerdere keren per dag doen, naar behoefte, b.v. om jezelf weer te 
resetten op momenten van onrust of innerlijk conflict. 
 
Er is een audio van een geleide de Soul Sync Meditatie beschikbaar, Engelstalig en 
Nederlandstalig.  



Mocht je hiervoor belangstelling hebben neem dan contact op met Rob. 
 
 
Ekam organiseert van 1 t/m 7 januari het Soul Syncfestival om ons te helpen onze goede 
voornemens te manifesteren: 
 

 
Manifesteer je intenties dit nieuwe jaar met het Soul Sync Festival 
 
Een nieuw jaar is een tijd voor goede voornemens en een nieuwe start.  
Wat is een betere manier om het nieuwe jaar te beginnen dan door je goede voornemens 
vast te stellen en ze te realiseren?  
Het Soul Sync Festival is precies bedoeld om dat te doen.  
Dit 7-daagse feest wordt gehouden van 1 t/m 7 januari 2023. 
Het biedt deelnemers de mogelijkheid om hun innerlijke staat te veranderen, en vanuit een 
verruimd bewustzijn vijf intenties voor het nieuwe jaar te realiseren. 
 
Zet dit vast in je agenda als je zou willen meedoen, meer info volgt nog via de 
Whatsappgroep van Oneness Enschede 
 
Persoonlijke Piekstaatoverdracht ontvangen? 
Daarvoor kun je een afspraak maken met een van de volgende Piekstaatgevers uit onze 
regio: 

• Sylvia Rothlaender      06-28 84 53 58 
• Nelleke Eppinkbroek  06-48 58 05 99 
• Peter Eppinkbroek  06-51 89 42 87 
• AnneMarie Leenders  06-12 04 10 42 

 
Namens Oneness Enschede wensen we jullie Fijne Feestdagen en een 
Voorspoedig, Gezond, Blij en Verlicht 2023. 
 
Laten we weer regelmatig samenkomen in het nieuwe jaar en elkaar zo 
steunen in onze groei naar Verlichting. 



Samenkomen geeft inspiratie, voeding en balans en het sterkt je Kundalini 
waardoor spirituele groei gemakkelijker en lichter gaat.  
Als we met 25 mensen samenzijn dan heeft het een kracht die kwadratisch is 
alsof we met 625 mensen samen mediteren. 

Hieronder onze agenda voor december en januari 2023: 
 
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- 21.00 uur Kosten: € 5,-  
 

Live/Online-bijeenkomsten in dec 2022 + jan 2023 Plaats Aanvang 

Zon 18 dec Open Oneness bijeenkomst met 

Ekam Siddhi voor Verlichting  

v/d Valk Hotel 

Breukelen 

13:30 uur 

Di 20 dec Open Oneness bijeenkomst met 

Ekam Siddhi voor Verlichting  

RvB-Enschede 19:30 uur 

Di 3 jan 2023 Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Zat 7 jan Live Volle Maan Deeksha Thuis online 13:30 en 16:30 
uur 

Zon 8 jan MANIFEST Thuis online 18:00 uur 

Wo 11 jan CREATE Thuis online 18:00 uur 

Di 17 jan          

 

Open Oneness bijeenkomst –  

Aansluitend gratis Piekstaat   

RvB-Enschede 19:30 uur 

21:00 uur 

Zat 21 jan         Live Darshan Bhagavan           Thuis online 13:00 – 15:00 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 
Wo18:30/Zat18:45 uur 

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

• Iedere ochtend van 07:15 – 07:40 uur Aalaya Darshan (behalve zondag) 

• Iedere middag van 13:30 – 14:00 uur Aalaya Darshan herhaling (behalve zondag) 

Meer informatie:  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 

 
 


