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How exciting to see so many new Oneness activities
since the beginning of the year.

כמה מרגש לראות כל כך הרבה ארועי אחדות חדשים
.מתחילת השנה הלועזית

The main purposes of this newsletter are to unite all
Oneness Israel Blessing givers, to give us the
opportunity to share, express, and communicate with
one another. Another purpose is to share it with the
large international Oneness family.

המטרות העיקריות לעלון זה הם לאחד את כל נותני
, לתת לנו הזדמנות לחלוק,ברכת האחדות בישראל
 מטרה נוספת היא לשתף את. ולתקשר בינינו,להביע
.משפחת האחדות הבחנלאומית

We would like to remind you that although this
newsletter was initiated and is prepared by Olivia, it is
really designed for everybody’s use and contribution.
This is OUR newsletter so please send us material so
that we can include everybody’s input: articles, stories,
sharing, activities, Oneness evenings and locations,
Oneness workshops, ideas, suggestions, photos,
anything that you feel is relevant or juicy enough that
you wish to see in the newsletter.

ברצונינו להזכירכם כי אומנם היוזמה והביצוע של
 הוא נועד כדי שכלנו נוכל,העלון הם של אוליביה
 אז אנא שילחו, זהו העלון שלנו.להשתמש בו ולתרום
:לנו חומר בכדי שנוכל לכלול את תרומת כולנו
, ערבי אחדות, פעילויות, חוויות, סיפורים,מאמרים
 כל דבר, תמונות, הצעות, רעיונות,סדנאות אחדות
.שנראה עסיסי מספיק ותרצו לראות בעלון החדשות

We will try our best to include it all, although some
selection, editing, translation will be done, so please
allow us the flexibility to include it in the newsletter as
best we can.

 יחד,אנו נעשה ככל יכולתנו לכלול את כל מה שתשלחו
 אנא מכם תנו. תרגום ועריכה,עם זאת נעשה בחירה
לנו את האפשרות להתגמש כדי לכלול את דבריכם
.בעלון החדשות בצורה הטובה ביותר

For the next issue, we ask you to e-mail Olivia
olivia@symphonyofhealth.com anything that you
wish to include, share or announce, in English and/or in
Hebrew, by the 30 of June 2008.

מייל

Thank you.

למהדורה הבאה אתם מתבקשים לשלוח
olivia@symphonyofhealth.com :לאוליביה
 הודעות, שיתופים,כל מה שברצונכם לכלול בעלון
2008  ביוני30 או בעברית עד ל/באנגלית ו
.תודה רבה

Oneness Temple Consecration

פתיחת מקדש האחדות

The consecration of the Oneness Temple, a magnificent
structure designed to contribute to the activation and
flowering of higher consciousness, took place on the
morning of April 22, 2008. Sri Amma and Sri Bhagavan
appeared in the main hall of the temple at around 8.15 am
and bestowed blessings for mental and emotional growth,
physical health and higher levels of awareness upon
thousands of grateful followers in attendance from all over
the world.

 מבנה,תהליך הקידוש והפתיחה של מקדש האחדות
מרהיב שעוצב במטרה לפעלה והפרחה של תודעה
.2008  באפריל22  התקיים בבוקר יום שלישי,גבוהה
סרי אמה וסרי בגוואן הופיעו באולם המרכזי של המקדש
 בבוקר והעניקו את ברכותיהם08:15 בסמוך לשעה
 פיזית )גופנית( בריאותית,לצמיחה מנטלית ורגשית
והתפתחות לרמות גבוהות של תודעה לאלפי המאמינים
.אשר הגיעו מכל רחבי העולם

The Golden Ball is now established at the Oneness Temple
and every day the power of its grace is growing. We
should start to see our Oneness Blessings becoming
stronger and more effective.

,כדור הזהב נמצא כעת במקדש האחדות ובכל יום
 אנו נתחיל לראות שברכות.עוצמת החסד גוברת
האחדות שלנו נהיות יותר ויותר חזקות ויותר יעילות

The Temple will continue to serve its purpose and the
vision of Amma Bhagavan of lifting human consciousness.
However, due to the need in India, it will become a Hindu
temple, for worship and ceremony.

המקדש ימשיך לשרת את מטרותיו ואת החזון של אמה
 בגלל הצורך, אולם.באגוון להגברת התודעה האנושית
, המיועד לסגידה, המקדש יהפך למקדש הינדי,בהודו
.תפילה וטקסים

For the Westerners and those who are not 'into' the
ritualistic side of worship, another NEW temple will be
built, and it will serve as a Meditation hall or centre. The
University is now deciding where this will be.
For those who want to worship via the current Temple and
for those who come to the processes, a visit to the Temple
will be available to them. Otherwise the place for
meditation and connection to the higher consciousness will
be at the new site.

 מקדש,עבור המערביים ולאלו שאינם מעוניינים בטקסים
 האוניברסיטה.חדש יבנה וישמש כמרכז למדיטציה
.מחליטה כעת היכן לבנות את המקדש החדש
 ולאלו,לאלו שרוצים לסגוד דרך המקדש הנוכחי
. הביקור במקדש יהיה אפשרי,שנוסעים לתהליכים
 המקום למדיטציה ולחיבור לתודעה גבוהה יותר,אחרת
.יהיה במקום החדש

Oneness Level 2 Process
Galia, Elizabeta, Noga, Olivia, Igal and Sergei
have just completed their level 2 process at the Oneness
University in India in April 2008, and would love to
express their endless gratitude.
Thank you Shreshta, for coordinating, for being so
supportive, so present, compassionate, loving, dedicated,
and so much more. You are truly amazing and such a
precious gift to all of us, THANK YOU.
Thank you to all the helpers,
translators and photographer who
did AGAIN such an amazing job.
We truly appreciate you.

THANK YOU to all the guides. Your example, love,
compassion and wisdom are so humbling. We feel so
deeply touched!

Endless gratitude to Sri AmmaBhagavan for such an
amazing vision and for blessing us with so many gifts!

The next level 2 process for Israelis will be held at the
Oneness University in India on:

 יגאל וסרגיי, אוליביה, נוגה, אליזבטה,גליה
סיימו את תהליך השני באוניברסיטת האחדות בהודו
. ורוצים להביע את תודתם האינסופית,2008 באפריל
 כל, על היותך כל כך תומכת,תודה שרשטה על התיאום
 מסירות והרבה מעבר, אהבה, מלאת חמלה,כך נוכחת
, את פשוט מדהימה ואת מתנה כל כך יקרה לכולנו.לזה
.תודה רבה
 המתרגמים,תודה לכל המסיעים
 עשו עבודה,אשר שוב,ולצלם
. אנו מעריכים אתכם מאוד.מדהימה

 החמלה, האהבה, הדוגמא האישית.תודה לכל המדריכים
!והחכמה שלכם נוגעים לליבינו כל כך

תודה אינסופית לשרי אמה באגוון על חזון כזה מדהים
!ועל המתנות הרבות כל כך שהם נותנים

התהליך השני הבא לישראלים בטוניברסיטת האחדות
:בהודו יתקיים ב

January 15th - 23rd, 2009

2009  ינואר23 -15

For more information and for registration, please contact
Shreshta (Carol) Asher at: carol@onenessisrael.com

: נא צרו קשר עם שרשטה ב,לפרטים נוספים ולהרשמה

Level 2 is such an amazing experience, touching and
opening the heart so much and full of practical tools - a
gift for life. Let us see what the 6 Israelis that participated
in April 2008 wish to share with you about their process:

 נוגעת ופותחת את,התהליך הינו חוויה כל כך מדהימה
 בואו. מתנה לכל החיים- הלב ומלאת כלים מעשיים
2008 נראה את מה שששת משתתפי התהליך באפריל
:בחרו לחלוק עימכם

carol@onenessisrael.com

"במהלך החיים אנו בורחים מהסבל ,בורחים מלהרגיש כאב .ובעצם הסבל והכאב
"רודפים" אחרינו כי לא נתנו להם מקום בחיים שלנו .הקורס זו הזדמנות מדהימה לגעת
בכאב שבפנים ,ולתת לו להשתחרר .כמו כן ,הקורס משנה את התייחסותינו אל החיים
ואל מי שאנחנו :לקבל את עצמינו כפי שאנחנו כי אין רגשות שליליים .יש רגשות שאנו
חיים ועלינו להיות מודעים להם ללא שיפוט וביקורת .ברגע שמסתכלים על הסבל כעל
ילד קטן ונותנים לו תשומת לב ,הוא עוזב אותנו לתמיד ולא צריך "לסחוב" זאת כל
החיים .וברגע שהסבל משתחרר ,גם הלב נפתח לצמיחה חדשה" .אליזבטה

"מדי יום מועברת למשתתפי הקורס ע"י ה
 Oneness Beingsאנרגיה עוצמתית
במהלך קבלת ברכת האחדות.
הקורס עוסק בנושא הסבל האנושי והדרך
להשתחרר ממנו ,ומשלב ידע ,התנסות,
מדיטציות ונשימות .להיות מודעים למצב
שאנו נמצאים בו היום ולחסימות המנטליות
והרגשיות שבנו ,לאפשר לעצמינו
להתנסות בכאב ולקבל 'את מה שיש'  -זהו
המוטו של הקורס .מומלץ בחום" .גליה

"אחד מהשיאים הרבים עבורי היה
שהתחלתי לראות בצורה הרבה יותר
עוצמתית את הפער .הפער שבין מה
שקורה לבין מה שהייתי רוצה שיקרה,
הפער בין ה "מציאות" לבין ההתנייה
שלי .למרות ששמעתי כל כך הרבה
פעמים ששרי בהגוון אומר ש" :הסבל
הוא לא בעובדות ,אלא בתפיסה של
העובדות" ,רק בתהליך הזה האסימון
פשוט נפל .ההבנה של המשפט הזה
הותמרה לראייה ולחוויה .וואוו .תודה
רבה" .אוליביה

"תהליך ה  Level 2לא
נועד לקבלת איזה שהוא
חיזיון עמוק או חוויה מיסטית.
הוא נועד להיות ה "אני
העצמי" .זהו המצב הטבעי
ביותר לאדם  -לא לנסות
לשנות את הרגע הנוכחי -
להיות איפה שאתה ומי
שאתה" .סרגיי

"התהליך עבורי היה מסע פנימי מופלא בין
המימדים :הפיזי ,הפסיכולוגיי והרוחני של
הוויתי  -כל זאת בדרך להגשמה עצמית.
קיבלתי 'ארגז כלים' אולטימטיבי לטפל בסבל
שהינו חוויה קיומית בעולמינו התלת מימדי.
לא יכולתי להעניק לעצמי מתנה גדולה יותר.
זו חוויה שאסור להחמיצה .תודה אינסופית
לשרי אמה בהגוון" .נוגה

"נהנתי מאוד מהתהליך ואני שמח
שהשתתפתי בו .זה שקיבלתי 'רשות' להיות
"רע" פשוט פתח לי מרחב גדול כל כך שהיה
מוסתר כל כך הרבה זמן .אני הרבה יותר
חופשי ,ואני מסוגל לראות יותר טוב את הדרך
בה אני תופס את החיים ואותי בתוכם .כל כך
הרבה אהבה יש שם בפנים ,כל כך הרבה
נפתח .תודה אמה בהגוון ,תודה אושו ,רפיה
וטוריה ,וכמובן שרשטה ואוליביה" .יגאל

“Throughout life we escape from suffering, escape from feeling pain. And in fact,
the suffering and the pain ‘follow’ us because we do not give them place in our
lives. This course is an amazing opportunity to get in touch with the internal pain,
and let it be released. In addition, the course changes our approach to life and to
who we are: to accept ourselves as we are, because there are no negative
emotions. There are emotions that we experience and we have to be aware of
them without judgment and criticism. The moment we look at suffering as a
young child and we give it attention, it leaves us forever and there is no longer
need to ‘carry’ it all our life. And as soon as suffering is released, the heart also
opens towards a new growth”. Elizabeta
“The Level 2 process is not about
getting some profound vision or
mystical experience. It is about
being your own self or being “you”.
It is the most natural state for the
human being - not trying to change
the present moment - being where
you are and who you are”. Sergei

“Every day, a powerful energy is passed
on to the course participants by the
Oneness Beings, during the Oneness
Blessing. The course deals with the
subject of human suffering, and the way
to be liberated from it, and combines
knowledge, experiencing, meditations and
breathing. To be aware of the situation
that we are in and to the mental and
emotional blocks, to allow ourselves to
experience the pain and accept ‘the what
is’ - is the course theme. Warmly
recommended”. Galia

“The process for me was a wonderful inner
journey between the physical, psychological
and spiritual dimensions of my being - all that
on the way to self realization. I received the
ultimate ‘tool box’ to deal with suffering, which
is an existential experience in our three
dimensional world. I couldn’t have given
myself a greater gift. This is an experienced
not to be missed. Endless gratitude to Sri
Amma Bhagavan”. Noga

“I enjoyed the process a lot and am happy to
participate in it. Legitimating me to be “bad”
just open so much space that has been so
suppressed for so long… I am much freer, and
am able to look better about the way I perceive
life and myself in it. So much love there is
inside so much has opened. Thanks Amma
Bhagavan, thanks Osho, Rafia and Turiya.and
of course Shreshta and Olivia”. Igal

“One of the many highlights was that
I started to see the GAP much more
intensely. The gap between what is
happening and what I wish was
happening, the gap between ‘reality’
and my conditioning. No matter how
many times I heard that Sri Bhagavan
says: “suffering is not in the fact but
in the perception of the fact”, it is only
during this process that the penny
simply dropped. The understanding of
this sentence has transmuted into
seeing & experiencing. WOW. THANK
YOU”. Olivia

Upcoming Oneness Events

ארועי אחדות עתידיים

Festival Sagol

פסטיבל סגול

At Dor Beach

בחוף דור

www.sagol.org

www.sagol.org

For more information or to
participate, please contact
Lilach
at tel: 052 - 2869881 or
lilach@maor-healing.co.il

,למידע נוסף או להשתתפות
אנא צרו קשר עם
לילך
 או052 - 2869881 :נייד
lilach@maor-healing.co.il

22 - 24 May 2008
2008  מאי24 - 22

Oneness Preparatory Course
with Shreshta (Carol)

קורס הכנה לאחדות
(עם שרשטה )קרול

4 - 5 July 2008 (Fri - Sat)

( שבת-  )ששי2009  יולי5 - 4

This course is a pre-requisite of Oneness University
for those intending to participate in the level 1
‘Awakening to Oneness’ Process in India.

הקורס הינו תנאי מוקדם מטעם אוניברסיטת
האחדות לאלו המתכוונים להשתתף בתהליך
. בהודו1  רמה,''התעוררות לאחדות

The course is also open to Oneness Blessing Givers
and the general public who desire to know more
and experience a transformative weekend.

הקורס פתוח גם לנותני ברכת האחדות וכן לציבור
הרחב שמשתוקק לדעת יותר ולחוות סופשבוע
.טרנספורמטיבי

For more information or for registration, please
contact Shreshta Carol at: carol@onenessisrael.com

 נא צרו קשר עם,לפרטים נוספים או להרשמה
carol@onenessisrael.com :שרשטה )קרול( ב

LEVEL 1 - ‘Awakening to
Oneness’ Process
for Israel at the Oneness University in India

5th - 13th January 2009

 תהליך- 1 רמה
''התעוררות לאחדות
עבור ישראלים באוניברסיטת האחדות בהודו

2009  ינואר13 - 5

We have set a goal to bring a large group of 50
Israelis to the next January Process. Let us hold
the intent that it is not only possible but also
easy and inspiring to achieve.

50  להביא קבוצה של,היצבנו לעצמינו מטרה
 בואו.2009 ישראלים לתהליך הבא בינואר
 שאינה רק אפשרית אך,נתמקד כולנו בכוונה זו
.גם קלה ומלאת השראה

Every effort that we make, be it a OB evening,
a festival, a sharing with friends and family, can
be a step forward to making this happen. This
is a very realistic goal if each of us sets an
intention to bringing 2 - 4 people.

 בין אם זה ערב ברכת,כל מאמץ שאנו עושים
, שיתוף עם חברים ומשפחה, פסטיבל,אחדות
 זוהי.יכול להיות צעד קדימה ביישום כוונתינו
מטרה מאוד מציאותית אם כל אחד מאיתנו
. אנשים4 - 2 מתכוונן להביא

Oneness Journey in the Holy Land
מסע אחדות בארץ הקודש

A message from Shreshta (Carol Asher), Oneness University coordinator for Israel:

: המתאמת האחראית על ישראל מטעם האוניברסיטה לאחדות,( )קרול אשרShreshta מסר מ

We are so very excited to be hosting our
first international event. The inspiration for
this event came from our desire to further
promote and manifest our vision for
Oneness and Peace in Israel and the Middle
East.

אנו כל כך נרגשים לארח את המאורע
 ההשראה למאורע זה.הבינלאומי הראשון שלנו
באה מהתשוקה שלנו לקדם ולממש את החזון
.שלנו לאחדות ושלום בישראל ובמזרח התיכון

As has been shared before, Amma
Bhagavan have explained that if we see the
world as one living body and one
consciousness, the part of the body where
all of ‘our’ (humanities) suffering expresses
itself, ie: our anger, frustration, hatred,
inner conflict, resentment, rage, fear,
judgement, etc. is in this part of the world,
Israel & The Middle East. Collectively we
have created and contributed and continue
to create and contribute to the suffering in
the Middle East every time that we
ourselves experience these thoughts and
emotions. Geographically, this is where our
suffering expresses itself in our ‘body’.

 אמה באגוון הסבירו,כפי שכבר שותפנו בעבר
שאם אנו מסתכלים על העולם כעל גוף אחד
 החלק בגוף שבו מתבטא כל,ותודעה אחת
, הכעסים שלנו,(הסבל של 'כולנו' )האנושות
, הסתירות הפנימיות, השנאה,התסכולים
 הינו,' השיפוט וכו, הפחדים, הזעם,הטינה
. ישראל והמזרח התיכון,באיזור זה של העולם
 תרמנו ו אנו ממשיכים ליצור ולתרום,יצרנו
לסבל במזרח התיכון בכל פעם שאנו בעצמינו
 מבחינה.חווים רגשות ומחשבות אלו
 זהו המקום שבו הסבל שלנו,גאוגרפית
.'מתבטא ב 'גופינו

If we experience humanity as ONE, then we
realise that another persons’ suffering or
another nation or people’s suffering is our
own suffering, there is no separation. We
can help ourselves by helping ease the
suffering in the Middle East. By helping the
OB community grow in Israel (this is
inclusive of ALL residents, regardless of
religion or race) and spread Oneness, we
are helping ourselves and the entire planet.
Simple.

 אז מבינים,אחד-אם חווים את האנושות כ
שהסבל של אדם אחר או מדינה אחרת או
 אין,קבוצת אנשים אחרים הינו הסבל שלנו
 אנו יכולים לעזור לעצמינו ע"י הקלת.הפרדה
 אם נעזור לקהילת נותני.הסבל במזרח התיכון
ברכת האחדות בישראל לגדול )זה כולל את כל
התושבים ללא קשר לדת או גזע( ולהפיץ
. פשוט. נעזור לעצמינו ולכל כדור הארץ,אחדות

From this realisation stems my passion to
do all that I can to spread Amma and
Bhagavan’s mission of Oneness in Israel.

 צומחת התשוקה שלי לעשות את,מהכרה זו
כל מה שביכולתי בכדי להפיץ את משימתם של
.אמה באגוון לאחדות בישראל

From this inspiration came the idea and dream to invite
OB givers from around the world (you) with your friends &
family, to join us in this very special event, to contribute
and share your love and help anchor & spread the OB and
the consciousness of Oneness in sacred places in the Holy
Land. Sacred places of the 3 Judeo Christian religions are
places of energetic power that can hold, amplify and
spread our consciousness of love and oneness and
especially the consciousness of the Oneness Blessing.

מהשראה זו בא הרעיון והחלום להזמין נותני ברכת האחדות
 להצטרף,מכל העולם )אתם( עם חבריכם & משפחותיכם
 לתרום ולשתף את אהבתכם ולעזור,אלינו במאורע מיוחד זה
לעגן ולהפיץ את ברכת האחדות ואת תודעת האחדות
 מקומות קדושים של שלושת.במקומות קדושים בארץ הקודש
 איסלם ונצרות( הינם מקומות אנרגטיים,הדתות )יהדות
 להגביר ולהפיץ את תודעת האהבה והאחדות,שיכולים להכיל
. ובייחוד את התודעה של ברכת האחדות,שלנו

The Oneness Journey in the Holy Land includes a very
special international peace event in Jerusalem - Hug
Jerusalem. The inspiration behind this event comes from
the ancient prophecy that World Peace will come from
Jerusalem. The name Jerusalem means ‘Peace’. To show
our faith and trust in ‘her destiny’ and help make it
manifest, people from all over the world will gather on
June 24th and join hands, and collectively HUG the Old City
of Jerusalem. Wow! You can be part of this event! For
more information about this event you can visit
www.loversofjerusalem.org

מסע האחדות בארץ הקודש כולל ארוע בינלאומי לשלום
 ההשראה מאחורי. חיבוק ירושלים- מאוד מיוחד בירושליים
ארוע זה בא מן הנבואה העתיקה כי שלום בעולם יבוא
 בכדי להראות את.' השם ירושלים פרושו 'שלום.מירושלים
 אנשים מכל,אמונתינו ב'גורלה' ובכדי לעזור ליישם זאת
 וביחד יחבקו את העיר, ביוני ויחזיקו ידיים24 העולם יתכנסו ב
 וואוו! אתם יכולים להיות חלק מארוע.העתיקה של ירושלים
:זה! למידע נוסף על ארוע זה אתם יכולים לבקר באתר

Another highlight of the Oneness Journey is an evening
OB event, on June 23rd, where we will be hosting a live
teleconference with Sri AnandaGiriji. Acharyaji will be
blessing us with his message of peace and oneness and he
will share His grace and Oneness Blessing. You can
imagine… his words will be heard for the first time in
Israel, and they will be a balm of love and peace for
everyone present! You can be part of this event as well!!!!

,ארוע בולט נוסף של מסע האחדות הוא ערב ברכת האחדות
 אצ'ריאג'י )מדריך.שבו נארח בשידור ישיר את שרי אננדגיריג'י
בכיר( יברך אותנו עם המסר שלו לאחדות ושלום והוא יחלוק
 אתם יכולים לתאר.עימנו את החסד שלו וברכת אחדות
 והם, מילותיו יושמעו בפעם הראשונה בישראל....לעצמכים
יהיו מרפא של אהבה ושלום לכל הנוכחים! אתם יכולים להיות
!גם חלק מארוע זה

The rest of the Oneness Journey will involve visiting Holy
and Sacred sites in Jerusalem, in the Dead Sea (where the
Dead Sea scrolls were found), in the Galilee & surrounds.
We will anchor the energy and consciousness of Oneness
at important sacred sites dear to the hearts of Jews,
Christians and Muslims. You can contribute to this also!

שאר מסע האחדות יכלול ביקורים במקומות קדושים
 בגליל,( בים המלח )היכן שנמצאו המגילות,בירושלים
 נעגן את האנרגיה ואת תודעת האחדות במקומות.והסביבה
 נוצרים, הקרובים לליבם של יהודים,קדושים וחשובים
! הנכם יכולים לתרום גם לזה.ומוסלמים

Last but not least, when Bhagavan was presented with the
flyer & the information of our Oneness Journey, he was so
very pleased. He took the flyer and would not give it back!
He read every word & was so happy. He fully blessed the
event and we have His full support for our success. What
a gift to us and what a gift that we can give Amma
Bhagavan by making this event a success! You can be part
of this as well! ☺

 כשניתנו לבאגוון הפלייר והמידע,לבסוף אך לא חשוב פחות
 הוא לקח את. הוא היה כל כך מאושר,על מסע האחדות שלנו
.הפלייר וסירב להחזירו! הוא קרא כל מילה והיה כל כך מרוצה
.הוא ברך את המאורע ויש לנו את תמיכתו המלאה להצלחה
 ואיזו מתנה אנו יכולים לתת לאמה באגוון,איזו מתנה
☺ !בהצלחת המאורע! אתם יכולים להיות גם חלק מזה

For those of you who are inspired to come, to make a
difference, to contribute and experience an inner
transformation while you are at it - you are invited and
welcome! Places are limited… so book now! The event is
in a few weeks - book now!!!
For registration for the Oneness Journey in the Holy Land,
please contact me at carol@onenessisrael.com & visit
our website for further details www.onenessisrael.com

www.loversofjerusalem.org

 לתרום ולחוות, להשפיע,לאלו שמרגישים השראה לבוא
 אתם מוזמנים וברוכים- שינויים פנימיים באותה הזדמנות
! אז אנא הזמינו מקומות עכשיו...הבאים! המקומות מוגבלים
!!! הזמינו עכשיו- ארוע זה הוא בעוד כמה שבועות
: אנא צרו קשר עימי ב,להרשמה למסע האחדות בארץ הקודש
 & ביקרו באתר שלנו לפרטיםcarol@onenessisrael.com
www.onenessisrael.com נוספים

Oneness Conference with

Sri Anandagiriji
Monday 23 June 2008

18:45 (please be on time) - 22.00

כנס אחדות עם

שרי אננדגיריג'י
2008  יוני23 'יום ב

22.00 - ()נא לדייק18:45

Fee: NIS 50

₪ 50 :עלות

This unique and rare event is open to the
general public and we encourage you to
bring everyone that you can think of… your
friends, family members, co-workers…

,הזדמנות ייחודית ונדירה זו פתוחה גם לקהל הרחב
ואנו מעודדים אתכם להביא את כל מי שאתם חושבים
... אנשים מהעבודה, בני משפחה, חברים:עליהם

Every Sunday at 8pm

(your time, wherever you are)

an intent Oneness Blessing will be sent
to Israel for peace in the region.
Please help us spread this message to all the
Oneness Blessing givers worldwide!
Thank you!

בכל יום ראשון
( )לא משנה היכן שאתם נמצאים20.00 בשעה
תהיה שליחת ברכת האחדות לישראל
למען שלום באזור
אנא עזרו לנו להפיץ את ההודעה הזו
!לכל נותני ברכת האחדות בעולם
!תודה רבה

A quote from Sri Bhagavan:
"In the absence of the heart,
love and hate are but two sides
of the same coin"

:ציתות מסרי בגואן

 אהבה ושנאה,"כשהלב אינו נוכח
"הינם שני צדדים של אותו מטבע

A Message From the Guides of the Oneness University:

:מסר ממדריכי האוניברסיטה לאחדות

Sri Amma Bhagavan say: There are three kinds of
people who walk the earth.
1. They that hurt even those who love them
2. They that love only those who love them
3. They that love even those who hurt them

 ישנם שלושה סוגים של אנשים:שרי אמה באגוון אומרים
.על פני כדור הארץ
 אלה שמכאיבים אפילו לאלה שאוהבים אותם.1
 אלה שאוהבים רק את מי שאוהב אותם.2
 אלה שאוהבים אפילו את אלה שמכאיבים להם.3

The first category of people are those who have eyes
but cannot see. Who have a heart that beats relentlessly
but still cannot feel. They are blind and dead to all love
and care that is shown to them. They drink the love that
is showered on them and yet hurt, neglect and ignore
those that love. For them relationships are meant to be
made use off. They are incapable of gratitude. They are
a plague and a disease to mother earth. Never be one
among them.

הקטגוריה הראשונה כוללת אנשים שיש להם עיניים אך
 יש להם לב שפועם תמידית אך.אינם מסוגלים לראות
 הם עוורים ו 'מתים' לכל האהבה.עדיין אינו מסוגל להרגיש
 הם שותים את האהבה שמשקה.ואכפתיות שניתנות להם
 מזניחים ומתעלמים מאלו, ובכל זאת הם מכאיבים,אותם
. מערכות יחסים נועדו כדי לנצל אותן, עבורם.שאוהבים
 הם מהווים מטרד.הם אינם מסוגלים להרגיש הכרת תודה
. לעולם אל תהיו אחד מהם.ומחלה לאמא אדמה

Children, the second among people are those who care
only for those who love them. Their love is selfish and
very limited. Their love lasts only so long as the other
continuously loves them and plays to their tunes. They
make use of people and are also willing to be made use
off, so long as it is convenient to them. But gradually
they become insensitive to love and care that they
experience on an ongoing basis. These are the ordinary
people who only survive but never get to know the joy
of living. I would certainly expect you to become
conscious of yourself to see if you are one of these.

 הקטגוריה השנייה הינם אלו שאכפת להם רק ממי,ילדים
. אבהתם הינה אנוכית ומאוד מוגבלת.שאוהב אותם
אהבתם קיימת כל עוד האחרים אוהבים אותם במודע
 הם מנצלים אנשים ומוכנים להיות.ומוכנים 'לנגן' למנגינתם
 אך בהדרגה הם נהיים.מנוצלים כל עוד זה משתלם להם
 אלו הם.חסרי רגישות לאהבה שהם מרגישים באופן קבוע
האנשים שקיימים ושורדים אך לעולם לא חווים את שמחת
 אני בהחלט מצפה מכם להיות מודעים מעצמכם.החיים
.ולראות אם אתם אחד מהם

The first and the second predominate the earth and
hence the pain and the anguish you find everywhere.

 שולטות בכדור הארץ, ראשונה והשנייה,הקטגודיות הללו
.ולכן הכאב והייסורים שמוצאים בכל מקום

The third among people are a blessing. It is these that
maintain the balance of dharma in a world that is so
adharmic and heartless. You find them everywhere,
humble, innocent, mighty, great, rich, and poor - among
all sections of society. You may even find them in your
own families.

 הם אלו ששומרים על.הקטגוריה השלישית הינה ברכה
שווי המשקל הדארמי בעולם שהינו כל כך לא דארמי וחסר
 רבי, תמימים, צנועים, מוצאים אותם בכל מקום.לב
 אתם. בכל רמות החברה-  עשירים ועניים, אדירים,עוצמה
אפילו
.יכולים למצוא אותם בין בני משפחתיכם

They perceive life to be an occasion for learning and
therefore when people hurt them they see them
messengers from the divine, who have come to teach
them lessons. Are they not your gurus who teach you
deep spiritual lessons on suffering, on compassion, on
forgiveness? Life is ultimately a quest to know oneself.
Those that hurt you, are revealing to you your innermost
emotions of anger, frustration, and venom etc. Since only
that which lurks inside comes out when provoked.
Therefore do not labour under the presumption of your
being righteous and the other being unrighteous. Be
humble enough to see the truth of whatever you are. Also
be grateful that those who hurt you are taking away your
bad karmic debts and cleansing you.

הם תופסים את החיים כהזדמנות ללמידה ולכן
 הם רואים אותם כשליחי,כשאנשים מכאיבים להם
 האם לא. שבאו בכדי ללמד אותם שיעורים,אלוהים
הגורו )המורים( שלכם הם אלו המלמדים אתכם שעורים
 החיים, על סליחה? בסופו של דבר, על חמלה,על סבל
 אלו שמכאיבים לכם חושפים.הם חיפוש אחר עצמינו
...' שנאה וכו, תסכול,את רגשותיכם העמוקם של כעס
, לכן.הרי מה שמוסתר בפנים נחשף רק כשמתגרים בנו
אל תעבדו תחת ההנחה שאתם צודקים ושהאחרים
 היו צנועים מספיק בכדי לראות את האמת לגבי.טועים
 היו אסירי תודה לאלו שהכאיבו לכם, כמו כן.מי שהינכם
היות והם מסירים ממכם חוב קרמי ובכך מטהרים
.אתכם

The third kinds of people are the noblest of creation since they return love for those who hurt them.

- הקטגוריה השלישית הינה האצילה ביותר בבריאה
.היות והם מחזירים אהבה לאלו שהכאיבו להם

In this season of gratitude why not follow this
profound message with an immediacy of action.

 למה לא לאמץ מסר עמוק,בעונה זו של הכרת תודה
.זה עם פעילות מיידית

STEP 1: Take a book and a pen and make a list of all
people who hurt you - deep and superficial hurts (If
possible also remember all the good they did to you as
well. Do not benumb yourself to all the good they did to
you, remembering the pain they caused. Include also into
your list those who you think never did any good at all
other than hurt you- that is the place you will experience
the greatest satisfaction)

 קחו מחברת ועט ועשו רשימה של כל האנשים:1 שלב
 כאבים עמוקים ושטחיים )אם אפשר- שהכאיבו לכם
 אל תהיו חסרי.זכרו גם את כל הטוב שהם עשו לכם
 תוך כדי שאתם,תחושה לכל הטוב שהם גרמו לכם
 כללו ברשימתכם גם את.נזכרים ברע שהם עשו לכם
אלו שמעולם לא עשו דבר טוב פרט לכאבים שהם גרמו
( זה המקום שבו תחושו סיפוק מירבי-

STEP 2: Make a list of simple and detailed ways in which
you could touch their lives with love and gratitude. (In
what ways could you help those who hurt you? However
you can take precautions to see that you are not taken for
a ride again)

 עשו רשימה מפורטת של דרכים פשוטות שבהן:2 שלב
 )באיזו.תוכלו לגעת בחייהם עם אהבה והכרת תודה
צורה תוכלו לעזור לאלו שהכאיבו לכם? הינכם יכולים
(זהירים בכדי שלא 'ירכבו' עליכם שוב

STEP 3: Go ahead and do it now

 לכו ויישמו זאת כבר עכשיו:3 שלב

STEP 4: Report back to us the miracles that you
experience along the way, since you surely will

 דווחו חזרה על הניסים שאתם חווים במהלך:4 שלב
 היות וללא ספק תחוו ניסים,הדרך

All the guides hold you in our prayers to the Divine. May
the grace manifest in your life in the most beautiful forms

 מי יתן והחסד.כל המדריכים כוללים אתכם בתפילותינו
.יבוא לידי ביטוי בחייכם בצורות היפות ביותר שיש

Oneness Blessing Givers:

Name:
Shreshta, Carol Asher
Tikva Abraham
Diana Isakov
Zohar Alinski
Elizabeta Bobovich
Kohavah Ben Melech
Shely Baranovski
Pnina Bashkin
Elen Goldman
Zia Gorestman
Tsvika Gorestman
Yuval Eliav Ginsburg
Ravit Eliav Ginsburg
Sergey Kachanov
Lilach Maor
Meir Noga
Prasado Munch
Hilia Nurit
Galia Soferman
Nisreen Faour
Olivia Pinto
Lena Kalvo
Dalia Klein
Yossi Klein
Yakov Rostrovski
Igal Shefi
Dani Sher

:נותני ברכת האחדות

Tel:

E-mail:

Location:

+ 61 8.8379133
054 - 4737282
050 - 2620139
052 - 8784646
054 - 4736398
052 - 2544672
052 - 3761470
08 - 9318956
052 - 6412192
054 - 7448866
054 - 5651213
054 - 4965597
054 - 4798865
054 - 7476675
052 - 2869881
052 - 3979957
+ 27 833568798
054 - 6373010
052 - 2236131
050 - 8777628
054 - 5982818
03 - 6517311
050 - 5418336
050 - 5318053
054 - 7715527
+ 357 99454567

carol@onenessisrael.com
tikva-ab@13.net
tal.tak@hotmail.com
zohar_al@netvision.net.il
lisa_sunshine777@yahoo.com
orkohav@netvision.net.il
shely007@netvision.net.il
pninabash@yahoo.com
goldmanelen@walla.com
ziatsvika@gmail.com
ziatsvika@gmail.com
deekshayoga@rediffmail.com
deekshayoga@rediffmail.com
Sergey.Kachanov@alcatel.co.il
lilach@maor-healing.co.il
meirnoga@zahav.net.il
prasado@cybersmart.co.az
hilianurit@gmail
galia3000@gmail.com
nisrenf@yahoo.com
olivia@symphonyofhealth.com
lena.kalvoe@gmail.com
yossef112@bezeqint.net
yossef112@bezeqint.net
zdorit@yandex.ru
igalshefi@yahoo.com
kalima2012@gmail.com

Australia
Holon
Ashkelon
Arad
Holon
Bat Yam
Haifa
Rehovot
Bat Yam
Hod Hasharon
Hod Hasharon
Beer Sheva
Beer Sheva
Petah Tikva
Jerusalem
Zoran
South Africa
Kibbutz Kiryat Anavim
Tel Aviv
Kabul
Herzliyya
Holon
Shaarei Tikva
Shaarei Tikva
Holon
Cyprus
Kibbutz Malkia / India

:מיקום
אוסטרליה
חולון
אשקלון
ערד
חולון
ים-בת
חיפה
רחובות
ים-בת
הוד השרון
הוד השרון
שבע-באר
שבע-באר
 תקווה- פתח
ירושלים
צורן
דרום אפריקה
קיבוץ קרית ענבים
תל אביב
כאבול
הרצליה
חולון
שערי תקווה
שערי תקווה
חולון
קפריסין
 הודו/ קיבוץ מלכיה

:שם
Shreshta קרול אשר
תקווה אברהם
דיאנה איסקוב
זהר אלינסקי
אליזבטה בובביץ
כוכבה בן מלך
שלי ברנובסקי
פנינה בשקין
 גולדמןiאל
זיאה גורסטמן
צביקה גורסטמן
יובל אליאב גינסבורג
רוית אליאב גינסבורג
סרגיי כחנוב
לילך מאור
נגה מאיר
פרסדו מאנץ
היליה נורית
גליה סופרמן
נסרין פאעור
אוליביה פינטו
לנה קלבו
דליה קליין
יוסי קליין
יעקב רוסטרובסקי
יגאל שפי
דני שר

