חברים יקרים!
ב17-במאי  2009יתקיים אירוע גדול של דיקשה/אנרגית
האחדות בפללידו שבמילנו.
זה יהיה אירוע מיוחד לאלה שכבר חוו בעבר את החוויה
הבלתי נשכחת של קבלת אנרגית האחדות/דיקשה,
ולאלה שמשתוקקים לחוות זאת בפעם הראשונה.
את האווירה של הקורסים
אירוע שיוצר מחדש
שמתקיימים ע"י המורים של האוניברסיטה לאחדות.
האוניברסיטה לאחדות היא מוסד פרטי ,שמטרתו לעזור
לאנשים לממש את עצמם בחייהם .לאוניברסיטה יש
קמפוסים בהודו ,באיי פיג'י ובאיטליה ,במחוז ורונה
ומתחילת השנה הזו הקורסים לאירופה,ישראל ודרום
אמריקה מתקיימים בה .קמפוסים נוספים ייפתחו בשנים
הקרובות.
אננדהגירי ,הנציג הרשמי של האוניברסיטה לאחדות
בעולם ,והאחראי על כל המורים יהיה באיטליה שוב
לכנס ,כנראה בפעם האחרונה שלו באירופה,הוא הסכים
בהתלהבות לפגוש מספר רב של אנשים אשר רוצים
לקבל את ההזדמנות של לחוות חוויה אישית של צמיחה
ותובנה.
כותרת הכנס "התעוררות לאחדות  ...להתאהב בחיים"
מתאר בברור את החוויה ש אנרגית האחדות /דיקשה
שואפת לתת לאנשים שמקבלים אותה.
הפללידו במילנו הוא מבנה שמכיל מעל  4000איש וזה
יכול לתת מושג על חשיבות האירוע.
האירוע הזה ייתן חוויה עזה ויוצאת דופן הודות
לנוכחותם של אנננדה גירי ומורים נוספים מאוניברסיטה
לאחדות אך מעל לכל הודות לנוכחותכם .יחד נוכל
להפוך את ה 17 -במאי ליום בלתי נשכח.

עלינו לארגן עדיין פרטים אחרונים ולהסדיר עניינים ארגוניים אז עדיין אין אפשרות להירשם לאירוע.
ההרשמה תיפתח בימים הקרובים באתר  .www.diksha.it/enאנו מזמינים אתכם לבקר באתר ולקבל
אינפורמציה על אנרגית האחדות/דיקשה וגם להתעדכן לגבי הכנס .בינתיים תמצאו למטה אינפורמציה
שימושית אודות האירוע.
הכנס יתחיל ב 9.30בבוקר ,אך אתם מתבקשים להגיע מוקדם יותר כדי שתהיה זרימה קבועה של אנשים.
הכנס צפוי להסתיים בסביבות  6אחה"צ.
כדי לצמצם את עלות האירוע החלטנו לא לארגן מזנון שהיה מעלה את העלות לכולם בצורה משמעותית .אם
אתם רוצים ,אתם יכולים להביא אתכם ארוחה וליהנות ממנה בגן ,בהפסקת הצהרים שתהיה באורך של
שעתיים .אם תרצו תוכלו לקנות חטיף או סנדוויץ' במזנון מהיר בפלילדו ,שרגיל לספק שרות למספר רב של
אנשים .עלות האירוע היא  euro 50למבוגר euro 35 ,לאנשים צעירים ,קשישים ומשפחות.
צוות האחדות מארגן את האירוע בהתלהבות ,כך שה 17-במאי יישאר בליבנו לאורך זמן!
אנו בטוחים שתקבלו את האירוע הזה בהתלהבות ואנו מצפים לראותכם במילנו!
בקרוב נשלח לכם פרטים נוספים.
באהבה ותודה
פרנקו וצוות אחדות אירופה

