ברכת האחדות  2 -ימי סדנא חוויתית
מתאים לכל מי שמעוניין!
זוהי סדנא ייחודית במינה ,שאינה מתקיימת בשום מסגרת אחרת בישראל .הסדנא מעוצבת בצורה שתסייע לך לעבור למצב
של שלום פנימי ורוגע בחייך ,ותעניק לך את היכולת לחוות יותר שמחה והגשמה אישית.
הסדנא מסייעת בהשגת הדברים הבאים:
* להתחבר לנוכחות האלוהית שבתוכנו.
* להביא לסיום הקונפליקטים הפנימיים שגורמים לנו לכאב מנטלי ורגשי.
* להביא לריפוי במערכות היחסים בחיים.
* להביא להתעוררות ה 'אני העליון' ולחסד
סדנת זו הינה סדנת למידה חוויתי בת יומיים )במהלכה נחווה גם שתיקה( המאפשרת להעמיק ולהרחיב את מצב התודעה של
האדם .על-ידי שחרור דפוסים ישנים והתניות של המוח ,נוכל לרפא טראומות הנמצאות ברמה תאית ואנרגטית ,ולגלות
שסליחה וקבלה הינן תכונות מולדות הנמצאות בכל אדם.

תאריכים:
שעות:
מקום:
עלות:
אמצעי תשלום:
הרשמה אצל:
נא להביא:

 5 - 4ביולי ) 2008ששי  -שבת(
 9:30עד ) 17:00נא להגיע בזמן(
אצל אוליביה פינטו ,רחוב צה"ל  ,27נווה  -עמל ,הרצליה
₪ 550
מזומן ,כרטיס אשראי בינלאומי )למעט  ,(Amexהעברה בנקאית )שיקים לא יתקבלו(
דוא"לolivia@symphonyofhealth.com :
אוליביה נייד0545 - 98 28 18 :
בגדים נוחים ,גרביים ,כרית  /כסא מדיטציה )אם יש( ,מים לשתייה וארוחת צהריים

סדנא זו הינה חובה כשלב בסיסי והכנה לכל מי שמעוניין להשתתף )בקורס( בתהליך הנרחב "התעוררות להאחדות" -
רמה  ,1שיתקיים באוניברסיטה לאחדות שבהודו ,בין התאריכים  13 - 5בינואר .2009
כחלק מהתהליך הנרחב ,הסדנא תסייע:
• לגבש גישה מתאימה לקראת רמה  1של התהליך בהודו.
• בהבנת תפקידן של מערכות היחסים האישיות בהתקדמותנו הרוחנית.
• בתיקון מערכות יחסים אישיות.
• בבניית מערכת יחסים עם הבורא.
• בהכרה כיצד החסד זורם בחיינו ,וליצור תחושה עמוקה של הכרת תודה.
• להבין את תהליך האחדות.
• לחוות ולהכיר שיטות מדיטציה שונות ופרקטיות.
• לקבל תובנות איך להפיק את המירב מהתהליך בהודו  -רמה .1
• לקבל אינפורמציה מעשית בסיסית ,רקע תרבותי וידע כללי שקשורים בהשתתפות בהתליך בהודו.
את הסדנא תנחה קרול אשר ,שרשטה ,הנציגה הרשמית לישראל מטעם אוניברסיטת האחדות
בהודו .במהלך ה 20-שנה האחרונות וגם כיום שרשטה הינה מורה בינלאומית ומרפא בשיטות
ריפוי שעוסקות בגוף-נפש .את סדנת "ברכת האחדות" היא קיימה לראשונה בישראל בשנת
 2004ומאז היא מגיעה בכל שנה לארץ .את הסדנאות היא מעבירה בעברית.
כתוצאה מהתהליך המיוחד והעוצמתי שחוו בסדנא ,שהביא לשינויים בחייהם האישים ,אנשים
רבים בחרו להמשיך את תהליך האישי בהודו .כעת הם מסייעים להביא את האחדות בישראל
לעוד אנשים שרוצים לעבור הכשרה והסמכה כנותני ברכת האחדות בהודו.

למידע נוסף:

www.onenessisrael.com

carol@onenessisrael.com

טופס הרשמה
ברכת האחדות  2 -ימי סדנא חוויתית ) 5 - 4ביולי (2008
שם פרטי ____________________________ :שם משפחה_______________________________ :
תאריך לידה_______ / _______ / ___________ :
כתובת_______________________________________________________________________ :
נייד _________________________________ :טלפון__________________________________ :
פקס______________________________________ :
דוא"ל_______________________________________________________________________ :
שמעתי על ברכת האחדות מ________________________________________________________ :
קיבלתי ברכות אחדות מ___________________________________________________________ :
שמעתי על קורס ההכנה מ_________________________________________________________ :
אמצעי תשלום ):(₪ 550

מזומן )מצ"ב(
כרטיס אשראי בינלאומי )נא למלא את פרטי הכרטיס(
סוג הכרטיס _________________ :תוקף__________________ :
שם )כפי שמופיע בכרטיס(________________________________ :
מס' הכרטיס_________________________________________ :
ספרת ביקורת )שלושלת הספרות בצד האחורי(_________________ :
העברה בנקאית )נא לצרף אישור העברה בנקאית(
Westpac Banking Corporation
שם הבנק:
כתובת הבנק433 Portrush Road, Glenside SA 5065, Australia :
שם החשבוןOneness Movement Israel :
מספר החשבון567588 :
מספר 735041 :Routing
קוד WPACAU2S :SWIFT

נא לשלוח טופס זה ,ממולא במלואו ל:
אוליביה פינטו
0545 - 98 28 18
נייד:
0774 - 98 28 18
פקס:
דוא"לolivia@symphonyofhealth.com :
כתובת :רחוב צה"ל  ,27הרצליה 46375

תאריך_______ /_____ /___________ :
חתימה____________________________________ :

