
 
Namaste, 
 
Ik richt mij tot jullie allen om iets groots, iets vreugdevols en iets feestelijks met jullie te delen. 
 
Ik wil met jullie spreken over een Wereldwijde gebeurtenis, een gebeurtenis die de wereld verder 
weg zal brengen van afgescheidenheid naar eenheid. Dus luister naar me. 
 
De kern van alle problemen in de wereld is verdeeldheid en afscheiding - of het nu politieke 
problemen zijn, economische problemen, oorlogen, armoede, geweld tussen bevolkingsgroepen, 
corruptie, ecologische problemen.  
 
En om de ontelbare oplossingen te vinden die nodig zijn voor de problemen in de wereld, moet de 
oplossing beginnen bij het bewustzijn, namelijk een bewustzijn dat verandert van verdeeldheid en 
afgescheidenheid naar eenheid. Dit is de weg.  
 
Alleen wanneer er een toenemende verschuiving is in het menselijk bewustzijn naar eenheid, zullen 
we in staat zijn om oplossingen te vinden voor alle bestaande problemen. En die oplossingen zullen 
blijvende oplossingen zijn; geen oplossingen die nog meer problemen zullen creëren, maar 
oplossingen die de weg zullen vrijmaken voor nog meer oplossingen.  
 
Eenheid is een ruimte van waaruit we ware oplossingen kunnen ontdekken. Er kunnen geen 
oplossingen komen vanuit een verdeeld bewustzijn. Bewustzijn moet leiden tot verandering. En 
alleen een bewustzijn dat ontwaakt is tot Eenheid kan deze verandering teweegbrengen.  
 
En het is met dit doel dat Sri Preethaji en ik op 7 maart de 'Wereld Eenheids Dag' lanceren, wat een 
wereldwijd virtueel live online evenement van een uur zal zijn.  
 
Wereld Eenheids Dag is geen gewone meditatiebijeenkomst; Het is een buitengewoon fenomeen, 
een massale resonantie die de aarde zal beïnvloeden!  
 
En dit is de eerste keer ooit. 
 
Op die dag zullen er meer dan 10 miljoen mensen van over de hele wereld zijn - die allemaal in een 
prachtige staat van eenheid zullen komen en alle 10 miljoen mensen zullen deeksha geven om de 
wereld naar eenheid te leiden. 10 miljoen mensen die Deeksha geven! Kun je je de kracht 
voorstellen?! 
 
Wereld Eenheids Dag zal een deeksha evenement zijn, geen meditatie evenement. 
 
Alle 10 miljoen mensen die deeksha zullen geven op de Wereld Eenheids Dag zullen oneness 
meditators genoemd worden.  Elk van deze oneness meditators zal door zijn deeksha een resonantie 
opwekken die een massale weerklank zal creëren in het menselijk bewustzijn.  
 
Heartmath instituut en enkele andere onderzoeksinstituten over de hele wereld zullen met ons 
samenwerken om de impact van deze fenomenale deeksha op het bewustzijn van de mensheid op 
die dag te meten. 
 
Vandaag is de wetenschap op een punt gekomen waar zij de impact van bewustzijn op materie kan 
waarnemen. Het beweegt zich in die richting.  



 
Het is interessant en opwindend dat de invloed van onze deeksha op het wereldbewustzijn zal 
worden gemeten met magnetometers. Ze zullen op dat moment ook de willekeurige 
getallengeneratoren bestuderen.  
 
Om deze vloedgolf van eenheid te creëren en de deeksha-kracht op te wekken die door miljoenen zal 
stromen, zullen Sri Preethaji en ik 21 dagen lang Maha Tapas beoefenen. Onze Maha Tapas omvat 
grote soberheid, en een leven in zeer hoge staten van bewustzijn, zodat de vruchten en de 
verdiensten van onze Maha Tapas vervolgens zullen worden geofferd voor de zaak van eenheid in de 
wereld.  
 
Laat me je nu een vraag stellen. Wil jij je ook bij ons aansluiten met je Tapas en de genade van je 
Tapas offeren voor de zaak van eenheid in de wereld?   
 
Als je antwoord JA is, dan nodig ik je uit om Sri Preethaji en mij te vergezellen in deze nobele zaak. 
  
Op 13 februari zullen Sri Preethaji en ik onze Maha Tapas beginnen en ik wil dat duizenden van jullie 
meedoen en aan je Tapas beginnen. 
Op die dag zal ik jullie gidsen over hoe jullie je Tapas voor Eenheid van de Wereld moeten doen. 
 
Op 13 februari zullen Sri Preethaji en ik ook diegenen inwijden die 'nog' niet ingewijd zijn om 
Deeksha gevers te worden, want het geven van deeksha voor eenheid gedurende de komende 21 
dagen, tot 7 maart, zal een deel van je Tapas zijn.  
 
Zelfs als je al een bestaande Deeksha gever bent, kom dan op 13 februari bij ons om de arambha 
shakti/beginnende energie te ontvangen van de Maha Tapas die we zullen inwijden.  
 
Ik wil dat jullie allemaal een minimum van 3 mensen inspireren om met ons mee te doen om 13 
februari Tapas te doen voor de komende 21 dagen en ingewijd te worden als deeksha gevers. Want 
meer van ons die tapas doen betekent een grotere resonantie in het bewustzijn van de mensheid 
naar eenheid.  
 
Onthoud dat 2020 een moeilijk jaar is geweest voor de hele mensheid. Het is tijd dat we het tij nu 
keren. Het is tijd dat het wereldbewustzijn verschuift naar eenheid; want eenheid overstijgt elke 
vorm van verdeeldheid - zij het op basis van ras, religie, geloof, geslacht of ideologie.  Het is tijd om 
te ontwaken.  
 
Op 7 maart zullen Sri Amma en Sri Bhagavan ons vergezellen met hun zegeningen, Sri Preethaji en ik 
zullen meedoen met onze Maha Tapas, en ieder van jullie die op 13 februari wordt ingewijd, zal 
meedoen met je Tapas en gezamenlijk zullen ten minste 10 miljoen oneness meditators deeksha 
geven voor eenheid in de wereld.  
Doe met ons mee op 13 februari om met je Tapas bij te dragen aan de eenheid van de wereld. Want 
dat zal je grootste Dharma zijn voor de genezing van moeder Aarde.  
 
 
Namaste 
 


