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Voorwoord door vertaler:
De Oneness Blessing of Eenheidszegening, ook Deeksha/Diksha1 genoemd, neemt
wereldwijd razendsnel toe in populariteit. In Vlaanderen niet in het minst door toedoen van TV-presentatrice/zangeres Ingeborg Sergeant. Zie hier haar website:
http://www.ingeborg.ws/ingeborg_eenheidszegening.asp
Nog een link voor Vlaanderen:
http://www.onenessbelgium.be/agenda.php

Ingeborg

Enkele links voor Nederland:
http://www.lightbodyinstitute.com/act-onderwerp.php?ond_id_b=69&ond_naam_b=Oneness%20Blessing
http://www.onenessawakening.nl/site/mc/1/11/110/201/over+oneness+blessing.html

Onderhavig document is de vertaling van het artikel op de Lighthouse Trails weblog:
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=1023&more=1&c=1

Terwijl talloze mensen in de westerse wereld
mystieke praktijken omhelzen zoals Yoga2,
Reiki3, en contemplatieve meditatie4 [volg de
links], hebben de meesten van hen misschien
nog niet gehoord over de Oneness Movement
of Eenheidsbeweging - maar dat is snel aan
het veranderen. De Oneness Movement is een
snelgroeiende activiteit om de Oneness Blessing of Eenheidszegen naar miljoenen mensen, over de hele wereld, te brengen, in de
hoop de mensen hun bewustzijn te veranderen
en daardoor de toestand van de planeet. Deze
Eenheidservaring vindt plaats wanneer een
“Oneness Blessing giver” (Eenheidszegengever of -overdrager) zijn/haar handen plaatst
op iemands hoofd (alhoewel ze ook gegeven kan worden middels oogcontact of door gewone intentie), en een gevoel van opwekking tot eenheid wordt meegedeeld.
Volgens een recent artikel in Natural Awakenings magazine, is de Oneness Blessing…
… in essentie een transfer van intelligente of goddelijke energie van een Blessing-gever aan een
Blessing-ontvanger, met de bedoeling een katalyse te realiseren van eenheid met alle levens1
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vormen op de planeet, inbegrepen de planeet zelf … en het is vanaf dit punt dat een evolutionair
ontwaken plaatsvindt in het bewustzijn.
Vandaag zijn er 1.300 opgeleide Blessing-gevers in de V.S. alleen, en dat aantal groeit snel. Er zijn
er 12.000 vandaag in India. Wij geloven dat de mensen voorbereid worden om de Oneness Blessing
te accepteren door de sterke groei en populariteit van praktijken zoals Yoga en Reiki, die de grond
bewerken voor een grotere acceptatie van het mysticisme in de mainstream cultuur.
Wanneer men kijkt naar de Oneness beweging, dan kan u het potentieel zien voor een nog grotere
golf van spirituele transformatie. Er is op dit ogenblik een sterke toename en intensiteit te zien van
de spirituele stuwkracht die het New Age5 bewustzijn aandrijft, en niet enkel in het New Age kamp:
Zij [de mensen] zouden kunnen verbaasd zijn te horen van talloze religieuze leiders - christenen,
katholieken en moslims - die de Oneness Blessing hebben omarmd en haar visie om een wereldomvattende verandering van bewustzijn te helpen verhaasten.
Zij die Blessing-gever willen worden, moeten naar India reizen om daar een 21-daagse cursus te
volgen6. Wanneer een gelijkaardig centrum in de V.S. en/of Canada [of: Europa] wordt opgericht,
kan verwacht worden dat de cijfers omhoog zullen vliegen.
Bron van de citaten:
Andrea Calcano Cruz, “The Oneness Blessing” (Natural Awakenings magazine, 2/2008).
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“Wie kan Deeksha aan anderen geven? De Oneness Deeksha of het Eénheidsgebed kan overgedragen worden door
iedereen die de transmissie en training heeft ontvangen tijdens een speciaal proces in India, aan de Oneness University
in Golden City. De gever werkt als een leeg kanaal voor de overdracht van de energie aan de ontvanger”.
http://www.ingeborg.ws/ingeborg_eenheidszegening.asp#w4.
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