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Bhakti Yoga proces slouží na prohloubení vztahu dik&scaron;adávajících s Božskou pøítomností. A jak øíká Sri Bhagavan: Je
&bdquo;zkratkou&ldquo; k probuzení&hellip;

Bhakti Yoga proces slouží na prohloubení vztahu dik&scaron;adávajících s Božskou pøítomností. A jak øíká Sri Bhagavan: Je
&bdquo;zkratkou&ldquo; k probuzení&hellip;
Když Milost pøemùže víru&hellip;
Rituály jsou starobylé. V jakékoli kultuøe a na jakémkoli místì svìta nenajdete v historii lidstva žádný èasový ùsek, kdy by je
lidé nevykonávali. Pro starovìkého èlovìka bylo ve skuteènosti rituálem ùplnì v&scaron;echno. Rituály jsou
vnìj&scaron;ím vyjádøením lidského nitra a univerzálního ùsilí sjednotit se s Božskou pøítomností. Tyto vnìj&scaron;í vyjádøení
prostøednicvím rituálù ovlivòují lidské nitro zvlá&scaron;tními a mystickými zpùsoby, protože ve vy&scaron;&scaron;ích
sférách je velice tenká hranice mezi nitrem a vnìj&scaron;kem.
Když se rituály opakovanì vykonávají správným zpùsobem, dostaneme se do kontaktu s rytmen univerza, Bohem nebo
Milostí. Ve v&scaron;eobecnosti rituál pozùstává ze tøí aspektù &ndash; Yantra (symbol), Asana (pozice) a Mantra
(prozpìvování).

ONENESS BHAKTI YOGA
Notý typ procesù, které dal Sri Bhagavan k dispozici komunitì dik&scaron;adávajících zaèátkem ùnora 2011 je nový indický
proces &bdquo;Oneness Bhakti Yoga (Bhakti znamená božskou oddanost a Yoga znamená splynutí, sjednocení s
Božstvím). Tento proces je dal&scaron;ím nástrojem pro trenéry, ay mohli pomoci komunitì dik&scaron;adávajících dostat
se velmi rychle do vy&scaron;&scaron;ích stavù vìdomí a na prohloubení jejich vztahu k Božské pøítomnosti.
Když se provádí Oneness Bhakti Yoga je potøeba provést posvátný rituál. Rituály jsou nutné, protože kumulují Boží Milost
a sílu procesu.
Oneness Bhakti Yoga je pouze pro dik&scaron;adávající. Jakmile projde èlovìk jednou Bhakti yoga procesem, mùže si ho
sám doma opakovat kolikrát a jak èasto chce, ale nemùže ho poøádat pro druhé. Tyto procesy mohou vést a poøádat
pouze Oneness trenéøi.
Jaká je úloha Bhakti v procesu probuzení?
Jak øíká Sri Bhagavan: &bdquo;Bhakti je zkratka k probuzení. Je jednoduchá a velmi rychlá. V Indii vìøíme, že pøed 5,000
lety žil mudrc, který øekl, že se lidé prozpívají a protanèí na své cestì k probuzení. To je možné pouze v pøípadì, když je tady
Bhakti, nebo-li zbožná oddanost. A my vìøíme, že se to teï dìje.
Pokud jste dik&scaron;adávající a máte zájem se úèastnit procesu Oneness Bhakti Yoga 1 (Padukas Abhishekam
rituál) nebo procesu Oneness Bhakti yoga 2 (Sri Murthi Pooja rituál), volejte 736536862
(pøevzato z www.deeksha.cz)
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