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Od marca/bøezna 2015 zaènú na Oneness Univerzite prebieha• nové týždòové kurzy a je možné si vybra• úèastni• sa
akéhoko¾vek kurzu v akomko¾vek poradí. Tieto krátke týždòové kurzy sú otvorené aj novým ¾uïom (nie je podmienka by•
dik&scaron;adávajúci):
Od marca/bøezna 2015 zaènú na Oneness Univerzite prebieha• nové týždòové kurzy a je možné si vybra• úèastni• sa
akéhoko¾vek kurzu v akomko¾vek poradí. Tieto krátke týždòové kurzy sú otvorené aj novým ¾uïom (nie je podmienka by•
dik&scaron;adávajúci):Náuka & umenie pritiahnutia bohatstva 4.-10.3.2016 (tento kurz prebieha v priebehu osláv
narodenín &Scaron;rí Bhagavana-7.3.2016, èo je obrovským požehnaním pre celú skupinu). Pod¾a &Scaron;rí Bhagavana sa
za bohatstvo považuje okrem financií a peòažnej hojnosti aj bohatstvo duchovného rozvoja, dobrých vz•ahov, zdravia, dobrej
práce, dobrých vedomostí, atï..Náuka & umenie mladosti & dlhovekosti 11.-17.3.2016Náuka & umenie stvorenia
"hviezneho die•a•a" 18.-24.3.2016. Pod¾a &Scaron;rí Bhagavana sú hviezdne deti ve¾kými bytos•ami vo vysokých úrovniach
vedomia, prichádzajú na na&scaron;u Zem bez programov a pod¾a Bhagavana sú na&scaron;ou jedinou nádejou pre
lep&scaron;iu budúcnos• ¾udstva.Náuka & umenie zažívania lásky & pote&scaron;enia v partnerskom vz•ahu a takisto
objavenie partnera 25.-31.3.2016Cena za 1 týždòový kurz je v klimatizovaných izbách v kampuse GC2: 1.380$ na osobu (v
cene je ubytovanie, strava a kurzovné). GC3 kampus pre tieto kurzy nie je dostupný. Je možné ubytovanie aj v
drah&scaron;om kampuse 3 na 1 týždeò: v 2-lôžkových izbách s klimatizáciou a vlastným soc. zariadením: 2.150$ na osobu (v
cene je ubytovanie, strava a kurzovné).V prípade záujmu o akýko¾vek týždeò v marci/bøeznu 2016 sa prihláste Celii na
email: celia.heart@gmail.com, prípadne tel.: +421 944 327 556 (staèí prezvoni•, hovory do ÈR i SR mám
zdarma).Skupinka s tlmoèením je už vytvorená na týždeò: Náuka & umenie stvorenia "hviezneho die•a•a" 18.-24.3.2016.
Pred zaèiatkom, prípadne po skonèení tohto procesu (bude upresnené) je možné prida• sa k fakultatívnemu 1-dòovému
výletu do rodného domu &Scaron;rí Bhagavana v mesteèku Natham, ktoré je ve¾mi mocným energetickým miestom a je
ve¾kým požehnaním pre páry na poèatie die•a•a a na krásne vz•ahy.Ostatné týždòové skupiny s tlmoèením sa vytvoria pod¾a
záujmu úèastníkov.Na konci roka budú prebieha• kurzy: Cesta do BožstvaCesta so &Scaron;rí Amma Bhagavan
(1.roèník): 3.-25.11.2016 - podmienka úèasti: aspoò 1 týždeò prehlbovacieho kurzu, alebo aspoò 1 týždeò kurzu Náuk & umenia
alebo aspoò 2 týždne &Scaron;ambaly na Oneness Univerzite. Cena v lacnej&scaron;om kampuse GC3: 3.250$ na osobu
(v cene je ubytovanie, strava a kurzovné).Cesta so &Scaron;rí Amma Bhagavan (2.roèník): 30.11.-22.12.2016 podmienka úèasti: absolvovanie 1.roèníku v roku 2015.Cena v lacnej&scaron;om kampuse GC3: 3.250$ na osobu (v
cene je ubytovanie, strava a kurzovné).Lacnej&scaron;í kampus GC3 je schválený pre mesiace november-december
(listopad-prosinec) 2016.V&scaron;etky kurzy sú vrátane dòa príchodu aj odchodu (pøeložila Celia Gomez)
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