Nieuwsbrief Oneness Enschede – InnerCenter – september 2020
Lieve mensen,
Hoe gaat het met jullie? Hopelijk is iedereen gezond en wel.
I.v.m. met de onzekerheden rond Corona stellen we onze bijeenkomsten in de Ruimte voor
Balans nog even uit. We nodigen jullie van harte uit op onze online-bijeenkomsten.
Ook online maken we samen een heel krachtig veld!
Online bijeenkomsten in september
Plaats
Aanvang
Dinsdag 1 sept
Open Oneness bijeenkomst
Thuis online
19:30 uur
Donderdag 3 sept
Ekam Cirkel les 1
Thuis online
19:30 uur
Donderdag 10 sept Ekam Cirkel les 2
Thuis online
19:30 uur
Dinsdag 15 sept
1 daagse Journey into Happiness
Thuis online
8:30 uur
Door de JIH van 15 sept vervalt de Open Oneness bijeenkomst van dinsdag 15 sept
Donderdag 17 sept Ekam Cirkel les 3
Thuis online
19:30 uur
Donderdag 24 sept Ekam Cirkel les 4
Thuis online
19:30 uur
Open Oneness bijeenkomsten op de 1ste en 3de dinsdag v/d/ maand.
Zoomcode: 560-527-6225, wachtwoord 819683 / Of via link: https://zoom.us/j/5605276225
Aanvang: 19:30 uur, Kosten: € 5,Rob stuurt de deelnemers een bericht over de wijze van betaling.
Meer informatie: www.onenessenschede.nl , en www.innercenter.nl
Ekam Cirkel elke donderdag, aanvang 19:30 uur, einde 21:00 uur.
Donderdag 3 september starten we online met een nieuwe serie Ekam Cirkels, een serie van 8
bijeenkomsten, op 8 achtereenvolgende weken. Het is de bedoeling dat je na de eerste serie
van 8 lessen gewoon doorgaat. Elke volgende serie is als het ware een octaaf hoger en vindt er
een verdere verdieping plaats. De lokale Ekam Cirkels zijn energetisch aangesloten op Ekam
in India. Alles wat er gebeurt tijdens de bijeenkomst wordt helemaal gedragen door Ekam.
Alle Ekam Cirkels die wereldwijd meedoen volgen die betreffende week hetzelfde
programma, wat collectief een extra krachtig effect geeft.
Nog een bijzonder aspect van de Ekam Cirkel is dat je tijdens elke bijeenkomst ook een
intentie neemt voor de groei en het welzijn van de mensen die je dierbaar zijn. Voor spirituele
groei is het heel essentieel om samen te groeien met de mensen waar je een band mee hebt.
De 8 thema’s van de Ekam Cirkel serie zijn als volgt:
3 sept
- Verbinding met Universele Intelligentie
10 sept
- Gezondheid en Vitaliteit
17 sept
- Liefde in familie
24 sept
- Welvaart
1 okt
- Stressvermindering
8 okt
- Passie voor werk
15 okt
- Educatie
22 okt
- Vrede voor overledenen
Kosten voor deelname aan de Ekam Cirkel:

•
•
•
•

De eerste bijenkomst is gratis
Elke volgende bijeenkomst €10
Of €50 voor de hele serie van 8 bijeenkomsten.
Minima in overleg met Rob

Aanmelden en meer info bij Rob 06-10 52 89 28 of rob@innercenter.nl
Doe je mee met de Missie van Sri AmmaBhagavan?
Volgens Sri AmmaBhagavan zitten we momenteel in een overgangssituatie naar een Gouden
tijdperk dat er sowieso gaat komen. Maar komen we deze overgangssituatie goed door gezien
de huidige problematiek in de wereld? Gaat de overgangsfase gepaard met geweld en rampen,
of rollen we de Gouden Eeuw soepel binnen op basis van samenwerken en respectvol
samenleven? Hoe hoger het bewustzijn van de mensheid hoe soepeler dat zal gaan.
Ontwaken blijft de sleutel voor de missie van Sri AmmaBhagavan. Een kleine groep mensen
die serieus bezig is met het proces van Ontwaken kan het verschil maken voor de hele
mensheid en al het leven op aarde.
Tijdens de 3 daagse Journey into Awakening van augustus gaf Sri Bhagavan tijdens de
Darshan het volgend inzicht over Ontwaken:
"Je moet je bewust worden van het feit dat je een zelf hebt en dat je zelf gecentreerd bent.
En dat je daar niets aan kunt veranderen. Word je bewust van je 'lelijkheid'."
Zodra je Verlicht bent is het zelf helemaal opgelost. Maar tijdens de hele Reis van Ontwaken
is er nog steeds een zelf of denkgeest met zijn truckjes en onhebbelijkheden. Hoe meer je
ontwaakt hoe meer je je hiervan bewust wordt. Schrik dan niet van jezelf. Je hoeft je hier niet
slecht of schuldig over te voelen. Wees je bewust dat het er is en dat je er niets aan kunt doen
en dat je het ook niet kunt veranderen. Dat zal je rust geven en bevrijden van je innerlijk
conflict ermee.

Sri Bhagavan: “Als wij transformeren dan transformeert ook de wereld.”
1-DAAGSE JOURNEY INTO HAPPINESS – ONLINE - DINSDAG 15 SEPT.
Gelijktijdig met meer dan 100 andere locaties in Europa, Rusland en Zuid Afrika.
Voor spirituele groei, gezondheid, vervulling van wereldse zaken en een gelukkig leven.
Doe mee: Geluk straalt uit - “Gelukkige mensen maken een gelukkige wereld.”

Diep van binnen zijn we als mens allemaal met elkaar verbonden.
De cursus is online en wordt verzorgd door de gids/leraar Tejasa vanuit India.

De dag omvat: Wijze lessen, ademhaling, meditatie, dansen en het zelf beoefenen van
innerlijke integriteit. Afsluitende Deeksha en transformatieproces met het Grote Licht van
Compassie.
Veranderen van negatieve programma’s in het onbewuste naar positieve.

Tijdens de 1-daagse JIH wordt de negatieve programmering in het individuele onbewuste
omgezet naar positieve. Dit resulteert in betere relaties, een goede gezondheid en succes in het
leven. Daarnaast neemt de innerlijke ervaring van “geluk zonder reden” toe.
Maak het verschil voor jezelf en voor een betere wereld waarin jezelf leeft!

Praktische informatie:
Wanneer: Dinsdag 15 september 2020, online thuis via Zoom van 08:15 tot 17:30 uur
Iedereen vanaf 14 jaar kan eraan deelnemen. De cursuskosten zijn € 30,-- p/p
Minima kunnen contact opnemen met Rob.
Meer informatie: Rob Ruhmann rob@innercenter.nl tel 074-7370141 of 06-10 52 89 28
AANMELDEN EN BETALEN, VÓÓR MAANDAG 14 SEPT, VIA ONDERSTAANDE LINK:
https://forms.gle/zt1HAgqr7ieiUnXo8
De volgende datavoor de online 1-daagse Journey into Happiness zijn:
• Zondag 11 oktober
• Woensdag 18 november
Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis:
• Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online Intentie met Kiranji via Zoom.
• Elke zondagavond – Grote Europese Zoom - Wijsheid en gezamenlijke Meditatie,
aanvang 19:00 uur tot 19:45 uur.
• Elke 1ste zondagmorgen: aanvang 09:00 uur – Global Call met Kiranji.
• Wekelijkse lessen van O&O op Maandag, Woensdag en Zaterdag, aanvang 18:30 uur
• Maandelijkse Volle Maan Meditatie met Tejasa
• Elke zondag Satsang met Tejasa – Teachings van Sri AmmaBhagavan
Over alle bovenstaande bijeenkomsten informeren we jullie in de WhatsApp van Oneness
Enschede.
Eind van het jaar naar Ekam?
Er zijn plannen om met een Nederlandse groep deel te nemen aan het Verlichtingsfestival.
Compleet met verzorgde reis en vertaling. Voor meer info kun je contact opnemen met Rob.
Hartelijke groeten
Jos - Marcel – Rob
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, beantwoordt deze mail dan met als onderwerp
NEE

