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Mukthi Deeksha proces a Deeksha 64 slouží na prohloubení stavù vìdomí dik&scaron;ávajících.

Mukthi Deeksha proces a Deeksha 64 slouží na prohloubení stavù vìdomí dik&scaron;ávajících.
&bdquo;Deeksha je Bùh pøibližující se k èlovìku.&ldquo; &ndash; Sri Amma Bhagavan
Kromì kurzu &bdquo;Oneness Awakening&ldquo; (probuzení do Jednoty), mùže Oneness trenér pravidelnì vést Mukthi
Deeksha proces, dle potøeb a pøání místní komunity dik&scaron;adávajících. Tento sám o sobì nezávislý proces je otevøen
pouze dik&scaron;adávajícím (absolventùm kurzu &bdquo;Oneness Awakening&ldquo;, 21-denního procesu, procesu 1.
a 2. stupnì &ndash; tzv. Level 1 a Level 2). Mukthi Deeksha proces se mùže dìlat opakovanì jako pomoc na prohloubení
stavu dik&scaron;adávajících do hlubokých stavù Jednoty a probuzení. Tento proces mohou vést pouze Oneness trenéøi.

Je to velmi posvátný proces vedený Božskou pøítomností, vrcholící pøenosem velmi speciální dik&scaron;y, která se nazývá
Mukthi Deeksha. Tato dik&scaron;a se pøedává starodávnou spirituální technikou skrze Padukas. Padukas symbolizují
božská chodidla a v mnoha kulturách reprezentují velmi silné odevzdání se Bohu. Tato dik&scaron;a je jedineèná tím, že
pøichází pøímo od Božství a není smìrována pøes lidskou bytost. Je to pøímý pøenos z Božství na pøijímajícího, za jediným ùèe
tím je dostat pøijímajícího do stavu Jednoty a probuzení, pøesnì do takého stavu, ve kterém se nacházeli svìtci, mudrcové a
mystici po celém svìtì.

Pøenos Mukthi Deekshy je souèástí 3-dílného procesu, který slouží jako pøíprava pøijímajícího na pøijmutí božského požehnání
Za prvé, fyzické tìlo se pøipraví starodávnou praxí &ndash; meditací, a tímto se aktivuje kundalini a otevøou èakry. Za
druhé, jsou ùèastníci vedeni procesem opakování manter, aby se mysl a podvìdomí naplnili božskou pøítomností a vyèistili
se jakékoliv zbývající pøekážky, které brání pøijmutí dik&scaron;y. Toto opakování manter slouží jako
&bdquo;naprogramování&ldquo; mysli a energetického tìla za ùèelem probuzení. Za tøetí, ùèastníci pøijmou bìhem
posvátné ceremonie speciální Mukthi Deekshu, kdy se dotknou Padukas nebo jiného posvátného pøedmìtu své víry.
V&scaron;ichni dik&scaron;adávající si mohou sami dìlat Mukthi Deeksha proces ve svých domovech tak èasto jak jen chtìjí
na prohloubení jejich stavu. Nicménì, pouze Oneness trenéøi mohou vést Mukthi Deeksha proces pro skupinu
dik&scaron;adávajících.
DEEKSHA 64
Po procesu Mukthi Deeksha mùže následovat velmi silný proces nazývaný Deeksha 64, který mnohokrát znásobí sílu a
prožitky Mukthi Deeksha procesu a dik&scaron;adávající pøi nìm mùžou obdržet více Milosti. Proces Deeksha 64 je také
urèen pouze lidem zasvìceným do dik&scaron;í a také jej mùže vést pouze Oneness trenér. Sri Bhagavan nazývá proces
Deeksha 64 &ndash; &bdquo;buldozérem&ldquo;, protože tak silný tento proces pro je.
Proces Mukthi Deeksha a Deeksha 64 probíhají po celém svìtì dle instrukcí Sri Bhagavana a jsou provádìný stejným
zpùsobem, a tak vytváøí urèitou neurologickou cestu v kolektivním vìdomí, což podporuje globální probuzení.

Pokud jste dik&scaron;adávající a máte zájem o tento proces, volejte 736536862
(pøevzato z www.deeksha.cz)
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