Nieuwsbrief Oneness Enschede - Inner Center november - december 2018
Lieve mensen,
De feestdagen naderen alweer en we hopen dat jullie binnenkort tevreden kunnen terugkijken op
het afgelopen jaar en dat onze bijeenkomsten daarin een vruchtbare rol hebben gespeeld.
Daar doen we het voor, om samen te groeien in bewustzijn en meer te genieten van ons leven.
Jos en Marcel gaan eind november naar India voor de Journey level 3+4.
Rob, Nelleke en Sylvia, Marcel van Oosterwijk, Bert en Louis gaan medio december om deel te
nemen aan het Ekam Verlichtings Festival.
En er zijn nog een paar mensen die overwegen om te gaan.
Dus we zijn heel goed vertegenwoordigd in India, dat beloofd wat!
De Indiagangers kijken ernaar uit om dinsdag 18 december hun inspiratie en energie met jullie te
delen.
10 t/m 16 December – Ekam Verlichtings Festival in India
Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor dit wel heel bijzondere gebeuren.
Alles is erop gericht om ervaringen van Verlichting aan de mensen te geven tijdens dit Festival.
Voor thuis krijg je een follow up om de ervaringen te stabiliseren en meer permanent te maken.
Dit is heel uniek in de geschiedenis van de mensheid.
Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Rob.
Donderdag 15 november – Speciale avond bij Marcel thuis.
Hierbij nodigen we jullie uit bij Marcel om kennis te nemen van de speciale Deeksha voor een sterke
band met je Hogere Zelf en de Divine Light Meditatie waarvoor hij onlangs in Istanboel de initiatie
heeft ontvangen van Sri AmmaBhagavan.
Adres van Marcel: Snoekstraat 6, Hengelo
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Graag even aanmelden:
Email: marcel.van.nispen@kpnmail.nl
Mobiel: 06-30 51 54 85
Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis:
• Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online gebed met Chandra via Zoom.
Dit zal ongeveer een kwartiertje duren, dus wil je je ook baden in de gebedsenergie, doe mee als
je kunt. Geef het aan zoveel mogelijk mensen door, het is toegankelijk voor iedereen.
De vaste Zoomcode voor deze gebedsbijeenkomst is: 892 731 270
• Elke zondagavond – Grote Europese Zoom met Kumar - Kennis en gezamenlijke Soul Sync
Meditatie, aanvang 18:00 uur tot 19:30 uur.
Vaste Zoomcode: 428 476 124
Dit zijn prachtige bijeenkomsten waarin Kumar naast kennis ook processen geeft.
De vorige maand ging het over verschillende aspecten van gezondheid en rijkdom.
De komende maand gaat het over verschillende aspecten van relaties.
• Elke 3e zondag om 17:30 uur een Global Call
Begeleidt vanuit India met spirituele les en meditatie.
Iedereen kan hieraan deelnemen.
Meld je aan via deze link: www.oo.academy/globalcall
Als je hier je naam en mailadres opgeeft, krijg je de link thuisgestuurd, er is vertaling aanwezig.

•

Elke 1ste zondagmorgen, aanvang 09:00 uur – Inspiratie en Meditatie met Chandra en/of
Saumya.
De zoomcode is iedere maand hetzelfde: 768 510 5413
Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel
Als Oneness Enschede - Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk
groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht
nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen met je proces tobben maar neem
contact met ons op.
Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans
Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede
• Dinsdagavond 6 nov door Marcel. Diepe Meditatie – De 2de Spirituele wet, het universum
helpt je om je emoties te manifesteren.
• Dinsdagavond 20 nov door Marcel. Diepe Meditatie – De Kunst van het Pauzeren
• Dinsdagavond 4 dec door Rob. Diepe Meditatie – Wat is een mooie staat?
• Dinsdagavond 18 dec door Jos. Diepe Meditatie – Inspiratie en Ervaring uit India van de
mensen die net terug zijn.
Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:00 uur Bijdrage € 5, Meer informatie: www.onenessenschede.nl
Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis - aanvang 19:30 uur
Adres: Reygerhoftehoek 35a 7546 KB Enschede – Bijdrage € 5,
• Woensdag 14 nov
– Mukthi proces, proces voor verdieping van het ontwaken
• Woensdag 28 nov niet – Vervalt omdat Jos in India is
• In december vervallen de bijeenkomsten op woensdag omdat Jos in India is.
Sacred Chambers voor iedereen gehouden, door Rob.
Rob is onlangs weer van start gegaan met de Scared Chambers, nu bij hem thuis.
Adres: Rauwland 14 7491 KK Delden.
Alleen op afspraak 06-10528928 of rob@innercenter.nl
Divine Light Chambers (DLC) voor iedereen, door Marcel.
Voorafgaand aan je proces in de DLC ontvang je een “Deeksha voor Awakening to Higher Self” voor
een sterke levende band met je Hogere Zelf.
Bij Marcel thuis, Snoekstraat 6 7559 MH Hengelo.
Dag
Datum
Aanvang proces
Zaterdag
10 november
13.00 uur
Vrijdag
23 november
13.00 uur
Kosten: Vrijwillige bijdrage.
S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak: Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl
Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl
Divine Light Meditation (DLM) voor iedereen, door Marcel.
Voorafgaand aan de DLM ontvang je een “Deeksha voor Awakening to Higher Self” voor een sterke
levende band met je Hogere Zelf.
Bij Marcel thuis, Snoekstraat 6, 7559MH Hengelo.
Dag
Datum
Donderdag
8 november

Aanvang proces
19:30 uur

Kosten: Vrijwillige bijdrage.
S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak: Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl
Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl
Divine Light Meditatie ook online via Zoom op afspraak.
In het verleden heb ik veel mensen mogen ondersteunen met een Deeksha op afstand.
Verzoeken om dringende hulp kunnen nu online middels prayer en een Divine Light Meditatie waar
het Goddelijke/ Hogere Zelf je helpt om je problemen op te lossen.
Voor contactgegeven zie hierboven.
Voor meer vrede, vreugde, blijheid, verbinding, liefde en goede relaties in je leven. (Dit zijn allemaal
kwaliteiten van het Hogere dat je in diepste wezen bent).
Ook ontvang je dat wat je nodig hebt op het moment van de DLM, of dat je iets mag leren door
ervaring en bewustwording.
Hartelijke groeten
Jos - Marcel – Rob
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, beantwoordt deze mail dan met als onderwerp NEE

