Newsletter - עלון

Issue number 1, winter 2009  חורף,1 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.
If you wish to be on the distribution list, please e-mail
Shreshta (Carol) Asher, Oneness University coordinator
for Israel at: carol@onenessisrael.com

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

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

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

Congratulations to our new
Oneness Energy Givers who
recently returned from their
Oneness Process at the Oneness
University in India, welcome to
the Oneness Family! In the
photo: Hasmithaji - Oneness
University guide for Israel,
Shreshta, Olivia - helper and
translated the process into
Hebrew, and the graduates.

Eve, Alex, Olivia, Arie, Shreshta
Ilana Shoham, Hasmithaji

 איב, אלכס, אוליביה, אריה,שרשטה
 אילנה שהם,הסמיטג'י

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

מזל טוב לנותני אנרגית
האחדות שלא מזמן חזרו
שלהם
הראשון
מתהליך
.באוניברסיטת האחדות בהודו
ברוכים הבאים למשפחת
האחדות! בתמונה הסמיטג'י
האחדות
מאוניברסיטת
על
האחראית
המדריכה
-  אוליביה, שרשטה,ישראל
,שתרגמה את התהליך לעברית
.ובוגרי התהליך

March 7th, 2009

Sri Bhagavan’s Clebration webcast

2009  במרץ7
חגיגת וובקסט )שידור ישיר באינטרנט( של שרי בהגוואן

This is a historic event celebrating the 60th birthday
of Sri Bhagavan held live in the Oneness Temple
(India) with Sri Amma and Sri Bhagavan.

 של שרי60  לכבוד יום הולדתו ה,זהו ארוע היסטורי
 שיועבר על ידי שרי אמה ושרי בהגוואן,בהגוואן
.בשידור חי ממקדש האחדות בהודו

The Oneness Temple is a

מקדש האחדות הינו מבנה

Sri Bhagavan’s birthday
7 March
structure specifically
designed to affect human
consciousness.

שתוכנן במיוחד בכדי
להשפיע על התודעה
.האנושית

Sri Amma Bhagavan,
founders of the Oneness
University, represent two
inseparable expressions of
the same consciousness
and their sending blessings
together brings about a
massive surge in the
consciousness
of
the
participants.

 מייסדי,שרי אמה בהגוואן
,האחדות
אוניברסיטת
מייצגים שתי התבטאויות
בלתי נפרדות של אותה
 שליחת ברכה,תודעה ובכך
- ואנרגית אחדות ביחד
תביא לעלייה חדה ומסיבית
בתודעתם של המשתתפים
. הצופים/

This
event
will
be
broadcasted to viewers in
Asia and the East, which
includes
Russia,
Ukraine,
Kazakhstan, Fiji, Singapore,
Malaysia, Indonesia, Japan,
China,
Taiwan,
Korea,
Australia, and New-Zealand,
as well as viewers in the
West, which includes Europe,
North America, South
America and Africa.

יום הולדת של שרי בהגוואן
 במרץ7

In Israel, we will be watching the live broadcast (at
7pm) in four different cities. For more information &
for registration, please contact our hosts in:

 בערב( בארבע7 בארץ יהיו ארבעה מוקדי שידור ישיר )ב
: נא צרו קשר עם, למידע נוסף ולהצטרפות.ערים שונות
Bat Yam - Kohavah:
Hod Hasharon - Zia & Tsvika:
Holon - Tikva:
Jerusalem - Eliahu & Lihi:

052 - 2544672
054 - 7448866
054 - 4737282
02 - 6416776

ארוע זה יהיה בשידור ישיר
לצופים באסיה והמזרח
,אוקראינה
,)רוסיה
, סינגפור, פיג'י,קזאחסטן
, סין, יפן, אינדונזיה,מלזיה
 אוסטרליה, קוראה,טאייוון
וניו זילנד( ולצופים במערב
-  צפון אמריקה,)אירופה
דרום
- ארה"ב וקנדה
.(אמריקה ואפריקה

: כוכבה-בת ים
: זיאה וצביקה- הוד השרון
: תקווה- חולון
: אליהו וליהי- ירושלים

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

16 - 24 August 2009

2009  באוגוסט24 - 16

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

"A happy person creates a
happy world around him"

"אדם מאושר יוצר סביבו עולם
"מאושר

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 30 of April 2009. Thank you.

למהדורה הבאה אתם מתבקשים לשלוח מייל
 עם כל מהolivia@symphealth.com :לאוליביה
 הודעות )באנגלית, שיתופים,שברצונכם לכלול בעלון
. תודה רבה30.4.2009 או בעברית( עד ל/ו

