Nieuwsbrief Oneness Enschede - Inner Center - maart 2019
Lieve mensen,
Avond met Florian – dinsdag 5 maart.
Om te beginnen hebben we een verrassing:
Florian is een paar weken in Nederland en zal de Openavond van dinsdag 5 maart verzorgen.
Het thema van de avond zal zijn: “Spirituele Visie en de Mooie Staat”.
Natuurlijk hoopt Florian veel oude bekenden te zien maar ook nieuwe gezichten.
Als gebruikelijk beginnen we de avond met 21 minuten Diepe Meditatie.
Dankbetuiging en verlangen naar een betere wereld. (Door Marcel)
Op een van de Hoogste Licht van Hoogste Liefde bijeenkomsten ontving ik na afloop een prachtige
dankbetuiging van iemand die ik hieronder graag met jullie deel:
Dank aan Sri AmmaBhagavan. Dank aan Krishnaji en Preethaji.
En uiteraard veel Dank aan jullie toewijding als Trainers en Begeleiders in mijn proces.
Ik zie uit naar een wereld van Vrede.
Ik zie uit naar Moeder Aarde, teruggeplaatst in haar oorspronkelijke kracht, gerespecteerd en in
balans. Ik zie uit naar de vogels en de dieren die de ruimte en vrijheid teruggekregen hebben en niet
meer uitgebuit worden door de mensheid.
Namaste.
Deze dankbetuiging en het intense verlangen naar een vreedzaam en respectvol leven op aarde komt
recht uit het hart, het raakte mijn hart en ik hoop dat het jullie hart ook raakt.
Dit is het grote transformatieproces, dat het hart zich opent, en we ons verbonden voelen met de
mensen om ons heen en met Moeder Aarde en alles wat daarop leeft.
Laten we regelmatig samenkomen om elkaar te steunen en te inspireren in dit belangrijke proces van
groei in bewustzijn voor onszelf en de wereld om ons heen.
Mooie Les van Sri Bhagavan over de essentie van vergeving. (Door Marcel)
Sri Bhagavan: "Als je eenmaal de pijn of gekwetstheid in zijn totaliteit hebt ervaren, verdwijnt de pijn
en gebeurt er vergeving. Hoe doe je dat? Je kunt het laten gebeuren door niet aan de pijn te
ontsnappen, door de pijn niet te rechtvaardigen, door niet onverschillig te zijn voor lijden, enzovoort,
maar door de pijn te ervaren zoals die is. Om de pijn te ervaren, moet je er in al zijn rauwheid en
naaktheid mee omgaan. Het is daar, en dat is het. Je hebt absoluut geen excuses of rechtvaardiging
voor zijn aanwezigheid in je leven. Het is alleen met zo'n perspectief dat je de pijn kunt ervaren. In dit
proces zal vergeving plaatsvinden wanneer je de pijn volledig ervaart. "
Toen bovenstaande teaching de afgelopen week onder mijn ogen kwam, moest ik meteen denken
aan enkele mensen die onlangs hun ervaringen met me deelden. Ze deden echt hun best om bij de
pijn te blijven maar dat lukte niet echt. Ze konden er niet in “al zijn rauwheid en naaktheid mee
omgaan”. Als de denkgeest tussenbeide komt door het een perspectief te geven of door proberen
innerlijk te veranderen ben je uit de ervaring van de pijn en kom je terecht in psychologisch lijden.
Psychologisch lijden = Ik-Bewustzijn en zodra je deze situatie bij jezelf herkent is het goed om te
pauzeren en de Serene Mind toe te passen zodat je weer in een Mooie Innerlijke staat bent.
Vanuit een Mooie Staat is het gemakkelijker om bij je innerlijke ervaringen te blijven, en om te
kunnen accepteren en vergeven.

Golden Age Movement en O&O Academy.
Uit Oneness zijn nu twee stromingen ontstaan. Twee jaar geleden hebben Sri AmmaBhagavan
Oneness overgedragen aan hun zoon Krishna en schoondochter Preethaji die zelf al de One World
Academy hadden opgericht. Oneness en One World Academy zijn door Krishnaji en Preethaji
samengevoegd tot O&O Academy. Sinds een jaar zijn Sri AmmaBhagavan echter ook weer zelf actief
met een eigen organisatie onder de naam Golden Age Movement. De oorspronkelijke missie van Sri
AmmaBhagavan en Oneness is om de mensheid te bevrijden van lijden:
SRI BHAGAVAN: In principe is mijn missie: "Het volkomen en onvoorwaardelijk vrij maken van de
mensheid". Ik heb deze Oneness beweging opgezet om eenheid in het individu tot stand te brengen.
Sri AmmaBhagavan en ook Krishnaji en Preethaji werken aan deze missie, ieder op hun eigen manier.
Oneness Enschede respecteert en waardeert ten zeerste beide stromingen. Elke stroming is het
meest krachtig en effectief door het in zijn zuiverheid te laten en niet te mixen tijdens dezelfde
bijeenkomst.
Ook Oneness Enschede past zich aan op deze verandering die inherent is aan het leven.
Na overleg hebben Jos, Rob en Marcel gekozen voor een nieuwe opzet van onze bijeenkomsten.
De insteek is van hoe kunnen we als groep bij elkaar blijven en samen verder groeien en daarbij
optimaal gebruik maken van de Golden Age Movement en de O&O Academy. We gaan op de
hieronder beschreven manieren verder met de bedoeling dat het voor jullie ook een verbetering is.
Om samen verder te gaan en samen te groeien is jullie feedback een belangrijke factor.
De Open Bijeenkomsten op de 1ste en 3de dinsdag van de maand.
Op de Open Bijeenkomsten op de 1ste en 3de dinsdag van de maand zullen we de gebruikelijke
structuur die in lijn met O&O is blijven hanteren, echter met uitzondering van de “Handson
Deeksha”. Deze zal vervallen op de dinsdagavonden, hiervoor zal een andere vorm van Deeksha in de
plaats komen en we gaan nog meer aandacht geven aan hoe je te midden van alle uitdagingen in het
dagelijkse leven een Spirituele Visie kunt hebben om in een Mooie Innerlijke Staat te leven.
De Open Bijeenkomsten op de 2de en 4de woensdag van de maand.
In de plaats van de woensdagavond bij Jos op de 2de en 4de woensdag van de maand gaan we kijken
of we die bijeenkomsten ook in de Ruimte van Balans kunnen houden en dan met de activiteiten van
de Golden Age Movement zoals de Initiatie Hoogste Licht van Hoogste Liefde en Meditatie Hoogste
Licht van Hoogste Liefde, ook met aandacht voor de Teachings en Prayer.
Wordt vervolgt.
Voor je agenda:
• 30-31 Maart en 27-28 April Weekend met Monika Fitos
Weekend 1:
30 & 31 maart 2019, zaterdag 10 – 19 uur, zondag 10 – 18 uur,
Vrije School de Zonnewende, Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen
Weekend 2:
27 & 28 april 2019, zaterdag 10 – 19 uur, zondag 10 – 18 uur,
‘t Zonnehuis, Beekbergerweg 25, 7371 EV Loenen
Prijzen: Weekend: 220 euro, één dag 125 euro, studenten resp. 150 euro en 90 euro.
Inclusief een heerlijke lunch en diner, vegan en glutenvrij, op zaterdag en een lunch op zondag.
Voor meer info mail naar lifeofcreationnl@gmail.com (of bel 0572-356814, Doeschka en Pieter)
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 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 of Saumya
of Yuktesh.
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.
Golden Age Movement - Opperste Licht van Opperste Liefde bijeenkomsten bij Marcel thuis
• Do. avond 21 maart & Do. 18 april– VOLLE MAAN MEDITATIE
Vooraf Hoogste Licht van Hoogste Liefde Initiatie + Meditatie.
• Ma. avond 11 maart & Ma. 29 april – PRAYER POWER
Vooraf Hoogste Licht van Hoogste Liefde Initiatie + Meditatie.
Sri Bhagavan heeft ons onlangs vertelt dat de kracht van gebed sterk is verhoogd en we gaan daar op
deze avond actief gebruik van te maken. De structuur van de avond is als volgt:
• We gaan ons voorbereiden middels de Initiatie OLOL en Meditatie OLOL voor een sterke
verbinding met het Hogere, ervaring van vreugde, vrede en liefde, en hulp bij het aangaan en
oplossen van uitdagingen.
• Uitleg over de instructies die Sri Bhagavan ons heeft gegeven om effectief te bidden.
• Iedereen mag één gebed inbrengen voor zichzelf of iemand anders. Als groep gaan we om de
beurt voor elk gebed bidden.
Adres van Marcel: Snoekstraat 6, Hengelo
Aanvang: 19.30 uur
Graag even aanmelden: Email: marcel.van.nispen@kpnmail.nl, Mobiel: 06-30 51 54 85
Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans
Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede
• Dinsdagavond 5 mrt door Florian. - Diepe Meditatie – Spirituele Visie en de Mooie Staat.
• Dinsdagavond 19 mrt door Jos.
- Diepe Meditatie – Vergeving hoe, waarom en aan wie?
Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:15 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 13 mrt
– Mukthiproces
– Verdiepen van Stilte en Ontwaken
• Woensdag 27 mrt
– Inspiratieavond
– Uitwisseling voor persoonlijke groei

Sacred Chambers voor iedereen gehouden, door Rob.
Rob doet nu Scared Chambers thuis.
Adres: Rauwland 14 7491 KK Delden.
Alleen op afspraak 06-10528928 of rob@innercenter.nl
Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers voor iedereen, door Marcel.
Vooraf Hoogste Licht van Hoogste Liefde Initiatie + Meditatie.
Voor een sterke band het Hogere in jezelf, voor het oplossen van je problemen, voor genezing en
vervulling van wensen. Voor innerlijk rust en vrede, en moed en inspiratie om de uitdagingen van het
leven aan te gaan.
Bij Marcel thuis, Snoekstraat 6 7559 MH Hengelo.
Dag
Datum
Vrijdag
8 maart
Vrijdag
15 maart
Zaterdag
23 maart
Vrijdag
29 maart

Aanvang proces
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur

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
Eventueel op afspraak mocht je voorkeur hebben voor een andere datum.
Hartelijke groeten
Jos - Marcel – Rob
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, beantwoordt deze mail dan met als onderwerp NEE

