Newsletter - עלון

Issue number 2, Spring 2009  אביב,2 גיליון מספר

We welcome all the Oneness Energy Givers (OBG) as
well as the general public in Israel and worldwide, to
read, share and distribute this newsletter.

אנו מזמינים ומזמינות את כל נותני אנרגית האחדות ואת
. לשתף ולהפיץ עלון זה, לקרוא,הקהל הרחב בארץ ובעולם
 אנא שילחו,ן להיות ברשימת התפוצה שלנו/אם ברצונכם
,או אנגלית( לשרשטה )קרול( אשר/מייל )בעברית ו
המתאמת האחראית על ישראל מטעם אוניברסיטת האחדות
carol@onenessisrael.com :במייל

If you wish to be on the distribution list, please e-mail
Shreshta (Carol) Asher, Oneness University coordinator
for Israel at: carol@onenessisrael.com
The Oneness Energy™ (called internationally - the
Oneness Blessing, and in India - the Oneness Diksha) is a
powerful tool that brings about improvement in
relationships, financial wellbeing, physical wellbeing,
creativity and in any aspect of life. People who receive the
Oneness Energy experience a significant quietening in
'internal' noise and mental activity. Life has become more
interesting and is flowing more harmoniously. They feel
more comfortable with themselves and experience inner
peace. Day to day life becomes less stressed and more
efficient. The best proof is through personal experience, so
give your self this amazing gift!

 המביאה,אנרגית האחדות™ הינה כלי עוצמתי
, בבריאות, במצב כלכלי,לשיפור במערכות יחסים
 אנשים שמקבלים את.ביצירתיות ובכל תחומי החיים
'אנרגית האחדות חווים ירידה משמעותית ב'רעש
 החיים הופכים מעניינים.הפנימי ובעומס המחשבות
 הם מרגישים יותר נוח.יותר וזורמים ביותר הרמוניות
 חיי היום יום פחות.עם עצמם וחווים שקט פנימי
 ההוכחה הטובה ביותר היא.מתוחים ויותר יעילים
! אז העניקו לעצמכם מתנה נפלאה זו,החוויה האישית

We invite you to join Oneness Energy evenings, events, and
receive Oneness Energy from those who qualified in a
special process at the Oneness University. For more
information and details, please visit:

,הנכם מוזמנים והנכן מוזמנות להגיע לערבי אחדות
ה/לארועים ולקבל את אנרגית האחדות ממי שקיבל
 נא,הסמכה בתהליך מיוחד במאוניברסיטת האחדות
:בקרו באתר שלנו

www.onenessisrael.com
www.onenessuniversity.org

www.onenessisrael.com
www.onenessuniversity.org

To speak with Oneness Energy Givers in Israel, please dial:

:או דברו ישירות עם נותני אנרגית האחדות בישראל/ו

For
For
For
For

Hebrew: 050 - 8355722
Arabic: Nisrin 050 - 8777628
English: Eve 09 - 7662140
Russian: Elen 052 - 5292223

Yulia

Congratulations to Yulia Kachanov,
our new Oneness Energy Giver who
recently returned from her Level 1
Oneness Process at the Oneness
University in Italy, welcome to the
Oneness Family!

050 - 8355722 :לעברית
050 - 8777628  נסרין:לערבית
09 - 7662140  איב:לאננגלית
052 - 5292223  אלן:לרוסית

 נותנת אנרגית,מזל טוב ליוליה קצ'נוב
אחדות שלא מזמן חזרה מהתהליך
הראשון שלה באוניברסיטת האחדות
 ברוכה הבאה למשפחת.באיטליה
!האחדות

יוליה

מורים מוסמכים לאחדות

Oneness Trainers
Due to the popularity and
immense growth of the
Oneness University’s vision
& teachings worldwide, and
in order to support more
and
more
people
to
experience Oneness & to
attend Oneness Processes,
the Oneness University
has recently trained and
qualified teachers in each
country to conduct courses.
The
current
certified
teachers for Israel, Shreshta
(Carol) Asher, and Olivia
Pinto
are
Oneness
Trainers,
offering
the
following courses:
1. Oneness Experience
Course: open to Oneness
Energy Givers, and to
anyone
interested
in
experiencing and tasting
Oneness. It is a prerequisite to those who wish
to attend the Level 1
Process - Doors to Oneness,
and
become
Oneness
Energy Givers.
2. Oneness Follow up
Course: open only to
Oneness Energy Givers.

Olivia & Shreshta
Oneness Trainers

הפופולריות
בעקבות
 הכלל- והצמיחה האדירה
 של החזון ושל- עולמית
 ועל מנת,השיעורים שלה
לתמוך ולעודד כמה שיותר
אנשים בחווית האחדות
בתהליכי
ובהשתתפות
אוניברסיטת
,האחדות
האחדות החלה להכשיר
מורים בארצות שונות בכדי
.ללמד קורסים מקומיים
,שרשטה )קרול( אשר
ואוליביה פינטו הן המורות
(Oneness

Trainers)

שהוכשרו ללמד בישראל
:את הקורסים הבאים

שרשטה & אוליביה
מורות מוסמכות לאחדות

For more details or registration, please contact:

:Oneness Experience .1
הקורס פתוח לנותני אנרגית
 לכל מי- האחדות וכמו כן
שמעוניין לחוות ולטעום
 זהו קורס חובה למי.אחדות
שרוצה להשתתף בתהליך
באוניברסיטה
הראשון
.ולהיות נותן אנרגית אחדות

: נא צרו קשר עם,או להרשמה לקורסים/לפרטים ו
Shreshta carol@onenessisrael.com שרשטה
Olivia olivia@symphealth.comאוליביה

“It is coming up to 6 years since I first met Amma
Bhagavan and all I can say is ‘wow!’ Who would have
thought that within such a few short years so many
people would respond and be part of their manifesting
vision. Then I had hope, and now I have faith that our
collective human dream of Oneness and peace will
manifest for us and become a reality. For each of us
individually, we have proof by just witnessing what the
University has been able to achieve so far, that a
strong intent and appropriate effort does bring about
what our heart desires. Here, we all share the same
intent, we all want to same thing, so with our collective
effort and with the Grace of Amma Bhagavan, the
outcome is guaranteed!” Shreshta

:Oneness Follow Up .2
הקורס פתוח אך ורק לנותני
.אנרגית האחדות

 שנים מאז שפגשתי את אמה בהגוואן6 "זה כמעט
 מי היה חושב." "וואוו:וכל מה שאני יכולה לאמר זה
 כל כך הרבה אנשים יייענו,שבתקופה כה קצרה
 אז הייתה לי.ויהפכו לחלק מהחזון המתגשם שלהם
 והיום יש בי אמונה שהחלום הקולקטיבי של,תקווה
אחדות ושלום בכל אחד מאיתנו יכול להתממש
 יש לכל אחד מאיתנו הוכחה רק.ולהפוך למציאות
מתוך התבוננות במה שהאוניברסיטה הצליחה לממש
 וגם לכך שכשיש כוונה חזקה ועושים מאמץ,עד כה
 אנו שותפים. משאלות ליבנו מתגשמות,מתאים
 אז עם, כולנו רוצים את אותו הדבר,לאותה כוונה
,מאמץ קולקטיבי ועם החסד של אמה בהגוואן
התוצאה מובטחת!" שרשטה

Oneness Conference - Italy
To fall in love with life
May 13 - 17, 2009
To fall in love with life! What a
beautiful description of the
recently held conference in
Paro, near Milano, Italy.

 איטליה- כנס אחדות
להתאהב בחיים
2009  מאי17 - 13

Kohavah, Lena & Olivia

Around 700 participants from
25
countries,
with
live
translation into English, Italian,
German, Swedish, Spanish,
Dutch, Hungarian, Czech and
French, were - indeed - falling
in love with life!

25  משתתפים מ700 כ
מדינות )עם תרגום סימולטני
, גרמנית, איטלקית,לאנגלית
, הולנדית, ספרדית,שוודית
- ,( צ'כית וצרפתית,הונגרית
! התאהבו בחיים- אכן

This amazing ‘Awakening
into Oneness’ conference,
was put together in such a
short time, by Franco (Italy)
and his team.
It was the last conference in
Europe
conducted
by
Anandagiriji, Oneness Senior
guide, who touched, yet again,
so many hearts! It is the first
time that guides from the
university were part of a
conference and their presence
was a true gift.
We were blessed to have a
webcast session with Sri
Bhagavan, co-founder of the
Oneness University, and a live
session with Sri Krishnaji, the
originator of the Oneness
Energy phenomenon. THANK
YOU!!!!!!

להתאהב בחיים! איזה שם
מתאים לכנס שהתקיים לא
,מזמן בפארו שליד מילנו
.איטליה

'כנס 'התעוררות לאחדות
 אורגן בתקופה,מדהים זה
של פחות מחודשיים על ידי
.פרנקו )איטליה( והצוות שלו
 לנה & כוכבה,אוליביה

Lena, Olivia & Kohavah

זה היה הכנס האחרון
ע"י
שהועבר
באירופה
 מדריך בכיר,אננדגיריג'י
-  אשר שוב כדרכו,לאחדות
ריגש ונגע בכל כך הרבה
לבבות! זהו הכנס הראשון
שבו לימדו גם מדריכים
ונוכחותם
,מהאונברסיטה
.הייתה ממש מתנה
בורכנו בטלקונפרנס עם שרי
 מייסד האוניברסיטה,בהגוואן
 ולמפגש אישי עם,לאחדות
 שממנו נולדה,שרי קרישנג'י
.תופעת אנרגית האחדות
!!!תודה

Three Israelis attended the
conference: Olivia, Kohavah
and Lena.

שלוש ישראליות השתתפו
. כוכבה ולנה, אוליביה:בכנס

The
buzzing
energy
&
atmosphere
are
hard
to
describe in words…. The
teachings were such a precious
gift for our continuous growth
& transformation and for our
contribution.

קשה לתאר במילים את
של
והאוירה
האנרגיה
 השיעורים שניתנו....הכנס
היו מתנה קדושה לצמיחה
המתמדת ולתרומה של
.משתתפי הכנס

THANK YOU SO MUCH!!!

 אוליביה & לנה,כוכבה

!!!!!תודה מקרב לב

Doors to Oneness
Level 1 Process - התהליך הראשון
If you seek inner peace, healed relationships, or want
to find or redefine your life’s purpose, we invite you
to attend this Oneness Process. Many participants not
only make extraordinary shifts from suffering to calm
and acceptance but have success in releasing
emotional charges. Others discover a deeper
definition of faith in their own tradition. Life is a
challenging process of ongoing learning and growth.
This Process is designed to guide individuals through
the experience of suffering, allowing them a better
understanding how to move through it. The Guides
teach the concepts behind suffering and support
participants through their release of conditioning and
emotional charges that no longer serve them well.

 מערכות יחסים,ת שקט פנימי/ה מחפש/אם את
 או רוצה למצוא או להגדיר מחדש את,בריאות
 אנו מציעים לך להשתתף,ייעוד ומטרת חייך
 לא רק שהרבה משתתפים.בהתהליך האחדות
עוברים שיינויים עמוקים ועוברים מסבל ללרוגע
 אך גם מצליחים לשחרר מטענים רגשיים,וקבלה
 אחרים מגלים רבדים עמוקים יותר של.רבים
 החיים הם תהליך מאתגר של.אמונתם באשר היא
 תהליך זה נבנה על.לימוד תמידי וצמיחה תמידית
,מנת לתמוך ולהנחות אנשים בחווית הסבל שלהם
.ולעזור להם להבין לעומק כיצד להתמודד עם זה
,המדריכים מלמדים על הסבל ומה שמאחוריו
ומלווים את המשתתפים בתהליך שחרור התניות
.ומטענים רגשיים שכבר לא תומכים בהם

Doors to Oneness is a residential program lasting
seven days with one additional day allocated on each
end for arrival and departure, for a total of nine days.
Participants should be in excellent health and free of
mind-altering substances. Attendees are grouped and
scheduled according to language and nationality. This
program is taught by the Guides of the Oneness
University with the assistance of video programs
recorded specifically for this course. The courses take
place in the campuses of the Oneness University,
which are dedicated spaces having powerful fields of
high consciousness, energy, and grace.

 הוא תהליך של שבעהDoors to Oneness
 סך,(ימים )עם יום נוסף להגעה ויום נוסף לעזיבה
 המשתתפים צריכים להיות. תשעה ימים- הכל
במצב בריאותי טוב ונטולי חומרים המשנים את
 המשתתפים נוסעים בקבוצות עפ"י.המחשבות
 התהליך מועבר ע"י המדריכים של.שפות וארצות
 וגם בעזרת סרטי וידאו,אוניברסיטת האחדות
 התהליך מתקיים.שהוקלטו במיוחד לתהליך זה
 הממוקמים,בקמפוסים של אוניברסיטת האחדות
 תדרי אנרגיה,במקומות עם שדות תודעה גבוהה
.גבוהים וחסד

Israelis attend processes in the campus in Italy.
Details at the end of this newsletter.

ישראלים משתתפים בתהליכים שבקמפוס
. פרטים בעמוד האחרון של עלון זה.באיטליה

“In Italy I went through a process of deep
transformation, and in a way, I feel that I am reborn.
I had very high expectations from the process, but
what I have received exceeded them by far. I feel
that the emotional baggage that I carried on my
shoulders all my life, the deep pain, the many fears I
had - are no longer there and this is a big relief. The
biggest gift that I received from the process is the
connection with the divine that I started feeling within
me. I started accepting myself - something that was
very much unlike me. And there are many other
insights and miracles that happened to me during the
process. So I will summarize it this way: I thank God
for having had the opportunity to go through this
change and for the opportunity to transfer this energy
to others”. Yulia Kachanov

"באיטליה אני עברתי תהליך של טרנספורמציה
 במובן מסוים אני מרגישה שנולדתי,עמוקה מאוד
 היו לי ציפיות גדולות מהתהליך אבל מה.מחדש
 אני.שקיבלתי שם היה הרבה מעבר לציפיות שלי
מרגישה שהמטען הרגשי שסחבתי על כתפיי כל
 אינם עוד-  הפחדים הרבים, הכאב העמוק,חיי
 המתנה הכי גדולה.שם וזאת הקלה גדולה
שקיבלתי בתהליך זה קשר עם הנוכחות האלוהית
 התחלתי לקבל את.שהתחלתי להרגיש בתוכי
 ויש עוד. משהו שלגמריי לא היה אופיני לי- עצמי
 אז אני.הרבה תובנות ונסים שקרו לי בתהליך
 אני מודה לאלוהים שהיתה לי הזדמנות:אסכם כך
לעבור את השינוי הזה ועל כך שיש לי עכשיו
."הזדמנות להעביר את האנרגיה הזאת לאחרים
יוליה קצ'נוב

Every Sunday at 8pm (your time, wherever you are),
an intent Oneness Blessing is sent to Israel for peace
in the region.
Please join us with your prayers and help us
spread this message to all the Oneness Blessing
Givers worldwide!
Thank you!

 נשלחת אנרגית,( )לא משנה היכן שאתם נמצאים20.00 כל יום ראשון בשעה
.אחדות לישראל למען השלום באזור
!אנא עזרו לנו להפיץ את ההודעה הזו לכל נותני אנרגית האחדות בעולם
!תודה רבה

The next Oneness Process (level 1) for
Israelis will be held in the campus of the
Oneness University in Italy, in Povegliano
Veronese, (near Verona):

( לישראלים1 תהליך האחדות הבא )רמה
יתקיים בקמפוס של אוניברסיטת האחדות
( )ליד ורונהPovegliano Veronese  ב,באיטליה
:ב

19 - 27 October 2009

2009  באוקטובר27 - 19

For more information, details, and/or
registration, please contact Shreshta (Carol)
Asher, Oneness University Coordinator for
Israel at: carol@onenessisrael.com

 צרו קשר עם,או להרשמה/לפרטים נוספים ו
 המתאמת האחראית על,שרשטה )קרול( אשר
:ישראל מטעם אוניברסיטת האחדות במייל

Shreshta שרשטה

A quote from Sri Bhagavan:

carol@onenessisrael.com

:ציטוט משרי בהגוואן

"Resistance is suffering. Where
there is Oneness, there is no
resistance"

, כשיש אחדות."התנגדות זה סבל
"אין התנגדות

For the next issue, we ask you to e-mail Olivia
olivia@symphealth.com anything that you wish to
include, share or announce (in English and/or in
Hebrew) by the 31 of July 2009. Thank you.

למהדורה הבאה אתם מתבקשים לשלוח מייל
 עם כל מהolivia@symphealth.com :לאוליביה
 הודעות )באנגלית, שיתופים,שברצונכם לכלול בעלון
. תודה רבה31.7.2009 או בעברית( עד ל/ו

