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We are pleased to announce the birth of the Oneness
Israel Newsletter which coincides with the launch of the
new website: www.onenessisrael.com

אנחנו שמחים להודיע על לידת עלון חדשות של אחדות
:ישראל שמתרחשת עם השקת אתר האינטרנט החדש
www.onenessisrael.com

From the next issue, we will include your input, so
please send us 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.

 נא, אנחנו נכלול את הדיבור שלכם,מהמהדורה הבאה
, פעילויות, שיתופים, סיפורים,לשלוח לנו מאמרים
, רעיונות, סדנאות אחדות,ערבי אחדות ומיקומים
 משהו שאתם תרגישו רלבנטי או, צילומים,הצעות
.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

One of the reasons that this newsletter is also in
English, is that we wish to share it with the large
international Oneness family.

אחת הסיבות שהעלון הזה מופץ גם באנגלית הוא
.הרצון שלנו לשתף את משפחת האחדות הבינלאומית

Olivia has volunteered to put this newsletter together,
while Noga and Kohavah have helped tremendously
with the translations into Hebrew.

כאשר נגה וכוכבה, אוליביה התנדבה ליצור את העלון
.עזרו עם התרגומים לעברית

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 April 2008.
Thank you.

מייל

למהדורה הבאה אתם מתבקשים לשלוח
olivia@symphonyofhealth.com :לאוליביה
 הודעות, שיתופים,כל מה שברצונכם לכלול בעלון
30.4.2008 או בעברית עד ל/באנגלית ו
.תודה רבה
.

Fantastic news!

חדשות יוצאות מן הכלל

10 people from Israel have just completed their process in India.
They had a wonderful process. Congratulations to: Hilia Nurit,
Nisreen Faour, Elen Goldman, Lena Kalvo, Dalia Klein, Pnina Baskin,
Diana Isakov, Olivia Pinto, Dani Sher and Igal Shefi. May you all
spread much light in Israel!

. משתתפים מישראל סיימו את התהליך שלהם בהודו10
נסרין, היליה נורית: ברכות ל.היה להם תהליך נפלא
, פנינה בשקין, דליה קליין, לנה קלבו, אלן גודמן,פאור
 יהי רצון. דני שר ויגאל שפי, אוליביה פינטו,דיאנה איסקוב
.והמשיכו להפיץ הרבה אור בישראל

Parallel to the 21 day process, Kohava ben Melech attended the 10
day process and after it finished she also assisted Shreshta (Carol
Asher) and the Israeli group - Thank you Kohavaleh!

 כוכבה בן מלך השתתפה, יום21 במקביל לתהליך ה
, ימים ולאחר שהתהליך הסתיים10 בתהליך העמקה של
 )קרול אשר( והקבוצה הישראליתShreshta היא סייעה ל
! תודה כוכבה לה-

This was the last time that the process is given in the 21 day format.
From now on, the new level 1 process is called “Oneness Awakening” and will be 9 days long. The Deepening will be called
level 2 and will also be 9 days long. This due to the fact that more
can be achieved in less time! Proof of the energies stepping up and
becoming more powerful.

. יום21 זו הפעם האחרונה שהתהליך ניתן בפורמט של
 התעוררות: נקרא1 מעכשיו התהליך החדש של השלב ה
2  תהליך העמקה ייקרא שלב. ימים9 לאחדות והוא יהיה
 זאת לאור העובדה שאפשר. ימים9 והוא יהיה גם כן
להשיג יותר בפחות זמן! הוכחה לכך שהאנרגיות
.מתחזקות

Dalia, Dani, Igal, Olivia, Lena, Kohavah, Nisrin
Elen, Hilia, Shreshta, Diana, Pnina

 דליה, דני, יגאל, אוליביה, לנה, כוכבה,נסרין
 אלן, היליה, שרשטה, דיאנה,פנינה

During the January 21 day Process at the Oneness
University in India, it was decided that:

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!

 יום בינואר באוניברסיטה לאחדות21בזמן תהליך ה
:בהודו הוחלט ש

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

Oneness Temple Opening Celebrations, 22 - 23 April 2008
On April 22nd & 23rd the temple of Golden City will be officially opened. It has been under construction for many years and
finally the dream of many and the vision of Amma Bhagavan will be Manifest.
Watch www.youtube.com/watch?v=jjTtrgbpuoU
As explained by the Oneness University:
The phenomenon of the Oneness Blessing / Oneness Deeksha is sourced in the decent of the ‘Golden Ball of Divine
Grace”, a mystical golden orb of light, into which Sri Amma Bhagavan had impregnated their divine consciousness since
early childhood through a very esoteric process. In July 1989, this Golden Ball of divine grace descended into many
children of the Jeevashram School founded by Sri Amma & Bhagavan. With the descent of the Golden Ball, these children
were instantly transported into deep mystical states of consciousness and experienced profound transformation, thus
heralding the birth of the Oneness Blessing / Oneness Deeksha phenomenon.
The Golden Ball of Divine grace embodies the divine intent of Sri Amma Bhagavan, namely ‘to set man totally and
unconditionally free’ and it is this intent that powers the Oneness Blessing / Oneness Deeksha worldwide. Oneness
Blessing / Oneness Deeksha is essentially the process of facilitating the descent of this Golden ball, which naturally
activates a neurobiological process in the receiver’s brain, thus culminating a spiritual awakening. In addition, it also
activates the seven energy centres (chakras) in the subtle body and the dormant spiritual energy (kundalini), which
constitutes the basis of every form of transformation in life, mundane as well as spiritual.
The Oneness Temple is specially constructed to facilitate the descent of this Golden Ball of divine grace into people, thus
awakening them to higher levels of consciousness. Built in accordance with esoteric principles drawn from numerous
ancient sciences of different traditions, its special structure serves as a very natural preparation for people to open up to
this divine descent, thereby opening the doors to an infinite variety of miracles ranging from healing of ailments, setting
right of relationships, material abundance and success in life to inner fulfillment, altered states of consciousness,
awakening into oneness and finally God-Realization. The transformative effects of the Oneness temple on people’s lives as
well as human consciousness as a whole would be far reaching catering to growth and development in practically every
aspect of life.
Sri Amma Bhagavan being the source of this divine phenomenon, their physical presence at the time of consecration
holds immense significance, as it would greatly augment the descent of the golden ball into all those who meditate in
their presence, making it a ‘once in a lifetime experience’ for eons to come.
While generations to come shall venerate and experience the benefits of this phenomenon, it would indeed be an
unforgettable historical event for those of us physically present on this auspicious occasion of consecration & to have
witnessed the formal installation of the Golden Ball of Divine Grace in the Oneness Temple by Sri Amma Bhagavan
themselves. Above all, it is once in a few millennia that humanity gets to experience a spiritual phenomenon of this
magnitude!

You are formally invited to attend the celebrations - which will consist of a public Darshan with Amma Bhagavan at
the Temple site. This is an event not to be repeated and not to be missed.

For more information, please contact Shreshta, Carol Asher at casher@tpg.com.au
or book directly at www.travelone.co.in

חגיגות פתיחת מקדש

האחדות 23 - 22 ,אפריל 2008

ב  22ו  23לאפריל המקדש של עיר הזהב יחנך באופן רשמי .המקדש נבנה במשך מספר שנים ולבסוף חלומם של רבים וחזונם של שרי
אמהבהגאוון קורם עור וגידים .הנכם מוזמנים לצפות ב www.youtube.com/watch?v=jjTtrgbpuoU
עפ'י אוניברסיטת האחדות :התופעה של ברכת האחדות/דיקשת האחדות מקורה בירידת "כדור הזהב של החסד האלוקי",עגול זהב מיסטי של
אור ,אשר שרי אמה בהגאוון יצקו לתוכו את התודעה הקדושה שלהם ,מאז ילדותם באמצעות תהליך אזוטרי .ביולי  ,1989כדור זהב זה של
חסד אלוקי ירד )משמים( והתגלה בפני ילדי ביה"ס ג'יואאשרם שנוסד על ידי שרי אמה ובהגאוון .כתוצאה מירידתו של כדור הזהב ,ילדים אלה
נכנסו מיד למצבי תודעה מיסטיים עמוקים ביותר וחוו טרנספורמציה עמוקה ,ובכך בישרו את הולדת תופעת ברכת האחדות/דיקשת האחדות.
כדור הזהב של ברכת האחדות מגלם את הכוונה הקדושה של שרי אמה בהגאוון דהיינו" :להביא את בני האדם לחופש מוחלט וללא תנאי
)מכבלי הדואליות(" והתכוונות זו היא המעניקה כוח ומעצימה את ברכת האחדות/דיקשת האחדות ברחבי העולם .ברכת האחדות/דיקשת
האחדות הינה במהותה תהליך האיפשור של הורדת כדור הזהב ,שבאופן טבעי מפעיל תהליך נוירוביולוגי במוחו של המקבל ,שתוצאתו הינה
התעוררות רוחנית .בנוסף ,כדור הזהב מפעיל את שבעת מרכזי האנרגיה )הצ'אקרות( בגוף האתרי ומפעיל גם את האנרגיה הרוחנית הרדומה
)הקונדליני( המכילה את הבסיס לכל סוג של טרנספורמציה בחיים ,טרנספורמציה של חיי היום-יום ושל החיים הרוחניים.
מקדש האחדות נבנה במיוחד על מנת להאיץ את ירידת וכניסת כדור הזהב של חסד אלוקי אל האנשים ,ובעזרתו לגרום להתעוררותם לרמות
תודעה גבוהות יותר .המקדש שנבנה בהתאם לעקרונות אזוטריים שנשאבו ממקורות מדעיים עתיקים של מסורות שונות ,כך שמבנהו המיוחד
מכין את האנשים ,באופן הטבעי ביותר ,להיפתח לקראת ירידת החסד האלוקי ,ועל ידי כך "פתיחת הדלתות" למגוון עצום ובלתי מוגבל של
ניסים החל מרפוי מחלות וכאבים ,השבת יחסים לתיקונם ,שפע גשמי והצלחה בחיים ,סיפוק החיים הפנימיים ,מצבי תודעה חריגים ,התעוררות
לאחדות ,ולבסוף הכרת האלוהות ) .(God-Realizationההשפעה הטרנספורמטיבית של מקדש האחדות על חיי האנשים ,כמו גם על תודעת
האנושות ככלל ,תהיה מרחיקת לכת ותזין את הגדילה וההתפתחות בכל אספקט של הקיום.
שרי אמה בהגאוון המהווים את המקור לתופעה מקודשת זו ,נוכחותם הפיזית במעמד של הקדשה הינה בעלת חשיבות עצומה מכיוון שהיא
תעצים את ירידת כדור הזהב וכניסתו לתוך כל אלה שימדטו בנוכחותם ,ובכך יהפכו את האירוע לחד פעמי בחייהם של הנוכחים במקדש ,במשך
עידנים עתידיים.
בעוד שהדורות הבאים יוקירו ויחוו את היתרונות של תופעה זו ,יהיה זה אמנם אירוע היסטורי בלתי נשכח בקרב אלה מאיתנו שיהיו נוכחים
באופן פיזי באירוע מבורך זה של חניכת בית המקדש אשר יהיו עדים לחנוכתו הרשמית של כדור הזהב של חסד אלוקי במקדש האחדות על ידי
שרי שאמה בהגאוון .ומעל לכל ,רק אחת לאלפי שנים מזדמנת לאנושות האפשרות לחוות חוויה רוחנית בסדר גודל ובעוצמה כזו .אנו מזמינים
כל אחד ואחת מכם להשתתף בטקס ההקדשה של מקדש האחדות ולחוות את החסד האלוקי של שרי אמה בהגאוון.

הנכם מוזמנים באופן רשמי להיות נוכח בחגיגות שיכללו דרשן לקהל החוגגים עם שרי אמהבהגאוון בשטי המקדש עצמו .זהו ארוע חד פעמי
שלא יחזור על עצמו ואין להחמיצו!!

לפרטים נוספים אנא פנו ל שרשטה ,קרול אשר ב  casher@tpg.com.auאו ישירות ב www.travelone.co.in

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

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

This year has started off on a very promising note for Israel and
there is much more to come! As Bhagavan himself has shared
with me, this year 2008 is the year that Oneness Israel will start to
flower and we will experience tremendous growth. We are to be
encouraged and excited.

השנה הזו החלה בסימן מאד מבטיח עבור ישראל ויש הרבה
 היא2008  שנת, יותר לבוא ! כפי שבאגאואן עצמו שיתף איתי
השנה שאחדות ישראל תתחיל לפרוח ואנו נתנסה בצמיחה
. אנו מעודדים ונרגשים.עצומה

There is a group of Israelis going to the Deepening - level 2 in
April who will also be attending the Temple Opening, and then, in
June we will be having a special international event coinciding with
Hug Jerusalem Day on Tuesday the 24th. We are inviting Oneness
Blessing givers from around the world to come and join us in a
special love hug, joining hands around the ancient city of Jerusalem
- who destiny is to become the worlds' City Of Peace. This event is
organized by Lovers of Jerusalem and you can check out their
website www.loversofjerusalem.org. This will be followed by a
public evening Oneness Blessing event in Jerusalem, and a program
of a few days of touring/pilgrimage to special sacred sites in Israel
where we will continue to share the Oneness Blessing. The details
have not been finalized yet, but mark your calendars - it will be an
event not to be missed. (For more information contact Shreshta at
casher@tpg.com.au.)

2 שלב-יש קבוצה של ישראלים שהולכים לתהליך ההעמקה
 והם ישתתפו גם בטכס בפתיחת מקדש,בחודש אפריל
ואז בחודש יוני יהיה אירוע בינלאומי מיוחד שיתרחש,האחדות
 אנו מזמינים את נותני. ביוני24 ביום חיבוק ירושלים ביום שלישי
ברכת האחדות מכל העולם לבוא ולהצטרף אלינו באהבה לחיבוק
,הגדול ידינו מחוברות סביב חומות העיר העתיקה בירושלים
 האירוע הזה מאורגן ע"י.שייעודה להיות עיר עולמית של שלום
אוהבי ירושלים אתם יכולים לבדוק באתר שלהם
 בהמשך ליום חיבוק ירושלים.www.loversofjerusalem.org
יתקיים באותו ערב בירושלים אירוע של ברכת אחדות לכלל
 וכן תכנית של מספר ימים של ביקור במקומות מקודשים,הציבור
 הפרטים הסופיים לא.שבהם נמשיך וניתן את הברכה לאחדות
 זהו אירוע בלתי ניתן-  אך סמנו ביומנים שלכם,נקבעו עדיין
Shreshta  )למידע נוסף אנא צרו קשר עם.להחמצה
casher@tpg.com.au

This newsletter is a new beginning for Oneness Israel and heralds
the new oneness that we are experiencing as our family of Oneness
Blessing givers grows. I pray that this newsletter will bring inspiring
and heart warming news to us all in every issue. Thank you Olivia
for initiating and organizing this new step for us all.

עלון החדשות הזה הוא התחלה חדשה לאחדות ישראל ומבשר
את האחדות החדשה שאנו חווים כפי שגם משפחתנו משפחת
 אני מתפללת שעלון החדשות הזה.נותני ברכת האחדות גודלת
 תודה.יביא השראה וחדשות מחממי לב לכולנו בכל עניין
.אוליביה על היוזמה וארגון הצעד החדש הזה עבור כולנו

With much love and gratitude to Amma Bhagavan, Shreshta.

A quote from Sri Bhagavan
"Embracing yourself as you are is the
first step and the last step. You must be
who you are. What you should be is not
important. Whoever you are, you are
unique. The universe made you feel like
that. God has made you like that"

Shreshta ,עם המון אהבה והכרת תודה לאמה ובגואן

:ציתות מסרי בגואן
זהו, “לחבק את עצמך כפי שאתה
 אתה חייב.השלב הראשון וגם האחרון
 מה שאתה אמור.להיות מה שהינך
 מי שלא תהיה אתה.להיות אינו חשוב
. היקום יצר אותך להרגיש כך.מיוחד
”אלוהים יצר אותך כזה

Oneness Blessing Givers:

Name:
Shreshta, Carol Asher
Diana Isakov
Zohar Alinski
Shely Baranovski
Yuval Eliav Ginsburg
Ravit Eliav Ginsburg
Elizabeta Bobovich
Kohavah Ben Melech
Pnina Bashkin
Elen Goldman
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
050 - 2620139
052 - 8784646
052 - 3761470
054 - 4965597
054 - 4798865
054 - 4736398
052 - 2544672
08 - 9318956
052 - 6412192
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

casher@tpg.com.au
tal.tak@hotmail.com
zohar_al@netvision.net.il
shely007@netvision.net.il
deekshayoga@rediffmail.com
deekshayoga@rediffmail.com
lisa_sunshine777@yahoo.com
orkohav@netvision.net.il
pninabash@yahoo.com
goldmanelen@walla.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
Ashkelon
Arad
Haifa
Beer Sheva
Beer Sheva
Holon
Bat Yam
Rehovot
Bat Yam
Rosh Haain
Jerusalem
Zoran
South Africa
Kibbutz Kiryat Anavim
Tel Aviv
Kabul
Herzliyya
Holon
Shaarei Tikva
Shaarei Tikva
Holon
Cyprus
Kibbutz Malkia / India

:מיקום
אוסטרליה
אשקלון
ערד
חיפה
שבע-באר
שבע-באר
חולון
ים-בת
רחובות
ים-בת
ראש העין
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
דיאנה איסקוב
זהר אלינסקי
שלי ברנובסקי
יובל אליאב גינסבורג
רוית אליאב גינסבורג
אליזבטה בובוביץ
כוכבה בן מלך
פנינה בשקין
 גולדמןiאל
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

