Zivot v Radosti

Sri Kalki Varadeeksha Mala
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Monday, 12 October 2015

Oneness Univerzita se zamìøuje na ètyøi vìci &ndash; naplnìní, transformaci, osvobození a probuzení. Každá lidská bytost
má potøebu být naplnìna. Kdykoli jsou na&scaron;e potøeby naplnìny, tak jsme &scaron;•astni. Každý má potøebu naplnìní ve
zdraví, bohatství, vztazích, práci, podnikání, úspìchu, jméno a sláva atd. Bez naplnìní se nemùžeme vyvíjet. Nyní je
otázkou: Jak toto naplnìní získat? Nejjednodu&scaron;&scaron;í zpùsob, jak získat naplnìní, je prostøednictvím Varadeeksha
Mala!........
DÙLEŽITOST VARADEEKSHA MALA Oneness Univerzita se zamìøuje na ètyøi vìci &ndash; naplnìní, transformaci, osvobozen
a probuzení. Každá lidská bytost má potøebu být naplnìna. Kdykoli jsou na&scaron;e potøeby naplnìny, tak jsme
&scaron;•astni. Každý má potøebu naplnìní ve zdraví, bohatství, vztazích, práci, podnikání, úspìchu, jméno a sláva atd. Bez
naplnìní se nemùžeme vyvíjet. Nyní je otázkou: Jak toto naplnìní získat? Nejjednodu&scaron;&scaron;í zpùsob, jak získat
naplnìní, je prostøednictvím Varadeeksha Mala! Ti, kteøí nosí Vara deeksha malu, obdrží dar od Sri AmmyBhagavana. A tento
dar je &bdquo;cokoli, o co si požádáte&ldquo;, to dostanete. Mùžete požádat o tolik darù, o kolik chcete. Tyto dary
obdržíte v øíjnu a listopadu. Jak v&scaron;ichni víte, Oneness oslavuje listopad jako mìsíc vdìènosti. V tomto mìsíci budou Sri
Amma Bhagavan a Sri Kalki dávat tento speciální dar v Chrámu Jednoty. Dar mùže být pøijatý pouze tam (v Indii), nikde
jinde. Toto je 21 denní pøíprava, kdy budete praktikovat vnìj&scaron;í i vnitøní sadhany (praxe) a obdržíte vá&scaron; dar. Tato
21 denní sadhana je velmi dùležitá. Když jí budete vykonávat &ndash; vá&scaron; život bude zcela úplnì transformovaný.
Vara deeksha mala je de&scaron;tìm zázrakù. Tento dar obdržíte v Chrámu Jednoty. DAR 2015 Když se dnes podíváte na
stav lidstva, lidé se nacházejí ve tøech stádiích: Pokles &ndash; bylo zde pár takových lidí, kteøí rostli v podnikání, zdraví,
vztazích atd., ale nyní jsou v poklesu. Stagnace &ndash; nejdou ani nahoru ani dolù, nìkde se zasekli, protože nemají v životì
ani vzru&scaron;ení, ani radost. Rùst &ndash; rostete v jakémkoli aspektu, ve kterém chcete rùst. Kde je rùst, tam je
radost. Rùst je v životì jedince velmi dùležitý. Tento rok je darem Rùst. Sri Amma Bhagavan a Sri Kalki vám požehnají, abyste
rostli ve v&scaron;ech oblastech. Rùst mùže být v rámci bohatství a hojnosti, zdraví, vztahù, podnikání a
pøispívání. BENEFITY VARADEEKSHA MALA 1.Vara deeksha mala je øe&scaron;ením na v&scaron;echny druhy
problémù. 2.Každý rok obdržíte jedineèný kvìt. Rùst je speciálním darem tento rok. Když budete tento rok nosit malu a
pøijedete, získáte rùst. Speciální dary v následujících letech vám sdìlíme pozdìji. Dary budou pøibývat v následujících 64
letech. 3.Mùžete se modlit za libovolný poèet darù. 4.Toto je 64 let speciálního Duchovního vzdìlávání pro lidstvo na vstup
do Zlatého Vìku. 5.Prostøednictvím této Vara deeksha maly nejen, že vyøe&scaron;íte va&scaron;e problémy, ale
vá&scaron; osud se zmìní a budete rùst v úrovni vìdomí. 6.Bìhem Vara deeksha mala obdržíte speciální Deekshu od
Kalkiho, což je Božská milost ZLATÉHO ORBU. 7.Vara deeksha mala vás osvobodí od karmy. 8.Vara deeksha mala je 21
denní bezplatný kurz s jednoduchými sadhanami, pøesto mùžete obdržet mocnou milost. 9.Vara deeksha malu mùže nosit
kdokoli bez ohledu na pohlaví, vìk, kastu nebo náboženství. 10.Pokud nosí Vara deeksha malu mladí lidé, budou
úspì&scaron;ní ve v&scaron;ech oblastech a stanou se v životì velkými vùdci. 11.Když pomùžete druhým nasadit si Vara
deeksha malu, získáte ve svém životì mnoho satkarmy (pozitivní karmy). 12.Uèení se stanou realitou. 13.Vstoupíte do pole
milosti. 14.Zažijete pokoj, lásku a radost. 15.Získáte inteligenci, kreativitu, koncentraci a sílu pamìti. 16.Je to dé&scaron;•
zázrakù. 17.Dostanete naplnìní, transformaci, svobodu a probuzení. 18.Množství milosti, které zažijete, se zvý&scaron;í s
poètem lidí, kteøí vykonávají sadhanu. Milióny lidí po celém svìtì budou tento rok nosit tuto malu a vykonávat tuto sadhanu.
Proto bude velmi mocné, když bude nìkdo tento rok nosit malu a vykonávat tuto sadhanu. POSTUP KAŽDODENNÍ
PROCEDURY PØI VÝCHODU SLUNCE: 1.Vstaòte v èase Brahma muhurtham (pøed východem slunce). 2.Ihned zazpívejte 3x
Moolu Mantru. 3.Po svém osprchování nabídnìte arthi ke Srimurthy Sri Ammy Bhagavana. 4.Pøijmìte vnitønì požehnání
požehnání od svých rodièù každý den v tìchto 21 dnech. Jednou udìlejte padapooju va&scaron;im rodièùm (omytí nohou
va&scaron;ich rodièù, otøení nohou a položení kvìtù k jejich nohám). Pokud rodièe nežijí, udìlejte toto k jejich fotografii nebo
vnitønì. 5.Proveïte Sri Murti Archanu zpíváním nebo posloucháním mantry, která je na CD &ndash; Sri Sri Bhagavan
Divyamangala Swaroopam&hellip;, pro každou strotram, nabídnìte kvìty nebo akshata (posvátnou žlutou rýži). 6.Zde je odkaz
na stránky Oneness Univerzity na hudbu k Varadeeksha Mala rituálu: http://onenessuniversity.org/shop/varadeekshamala/ 7.Odøíkávejte 7x Moolamantru. 8.Vykonávejte speciální sadhanu konkrétního dne po dobu 7 minut: 1. týden
&ndash; lež, 2. týden &ndash; sebestøednost, 3. týden &ndash; hry ega. Podrobnosti jsou uvedeny níže v tomto
materiálu. 9.Dìlejte tuto Japu Moolamantra &ndash; 7x Om Sri Sarveshwaraya Namaha &ndash; 7x Om Sri Ishwaraya
Namaha &ndash; 7x Om Sri Kalki Avataraya Namaha &ndash; 7x 10. Pøijmìte dik&scaron;u z padukas a potom
dik&scaron;u ze Sri Murti (nebo jednu z nich) s touto Jai Bolo modlitbou: Jai Bolo Sakala Abhivruddhi Pradhata Sri Kalki
Bhagavathi Bhagavan Ki Jai. (Jai Bolo tomu, kdo dává v&scaron;echny druhy rùstu, Sri Kalki Bhagavathi Bhagavan Ki
Jai) PØI ZÁPADU SLUNCE: 1.Každý den pøi západu slunce udìlejte Arthi ke Sri AmmaBhagavan. 2.Vyjádøete Vdìènost: jeden
den osobì, která vám pomohla, dal&scaron;í den osobì, jež vás zranila. Støídavì každý den. 3.Každý den, celá rodina, spoleènì
zpívá 7x Moolamantru a spoleènì se modlí za vyøe&scaron;ení jejich problémù. 4.Pøijmìte dik&scaron;u z padukas a
dik&scaron;u ze Sri Murthi s Jai bolo modlitbou. 5.Pøed tím, než pùjdete do postele, zpívejte 3x Moolamantru a pak bìžte
spát. ODØÍKÁNÍ A SADHANY, KTERÉ SE MAJÍ DODRŽOVAT PO DOBU 21 DNÙ: 1.Každou noc, než pùjdete spát, musíte
rozjímat nad uèením konkrétního týdne: 1. týden &ndash; dívejte se na lži, které namlouváte sobì a druhým 2. týden &ndash;
dívejte se na sebestøednost ve v&scaron;ech svých èinech3. týden &ndash; dívejte se na 6 her ega v akci 6 HER
EGA a.Dominance b. Odmítám dominanci c. Já mám pravdu d. Ty nemá&scaron; pravdu e. Boj o pøežití f. Zastírání 2.
Zaznamenejte si, jaká slova, vyjádøení nebo gesta spou&scaron;tìjí reakce druhým lidem, zejména va&scaron;im
rodièùm, partnerùm a dìtem. Zapi&scaron;te si to a toto by se nemìlopoužívat bìhem následujících dnù. Napøíklad: pøed pár
dny, bìhem této sadhany, jste vynadali synovi, uvìdomíte si 10. den sadhany, že jste mu ublížili a hned od 11. dne mu
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pøestanete nadávat a ubližovat. Slíbíte Sri Kalkimu, že už to nebudete znovu opakovat a obdržíte tento dar. 3. Objevíte, která
slova, vyjádøení a gesta èiní druhé lidi &scaron;•astnými. Toto musíte dìlat va&scaron;im rodièùm, partnerùm a dìtem. 4. Každý
den ètìte a sdílejte zázraky Kalkiho (Ammy Bhagavana). Ètením zázrakù objevíte sílu Kalkiho. A musíte sdílet tyto zázraky
s co nejvìt&scaron;ím poètem lidí. Pokud vy zažijete jakýkoliv zázrak, mìli byste tento zázrak také sdílet. Sdílejte tento
zázrak s tolika lidmi, s kolika je to možné. 5. Každý den praktikujte pomalé a hluboké dýchání po dobu 21 minut &ndash;
mysl bude zamìøená a pomùže vám ve va&scaron;í sadhanì a rùstu. 6. Mluvte pøíznivá slova, viïte pøíznivé vìci &ndash;
nemìli byste sledovat hororové filmy a mìli byste èinit druhým dobro. My&scaron;lenky, slova, skutky musí být pøíznivé. 7.
Udržujte si vá&scaron; den organizovaný vnitønì i externì, jako je èistota tìla, být upravený a èistý, uèesaný, udržovat si poøádek
okolo sebe. 8. Nehty si støíhejte v pondìlí. 9. Nepomlouvejte, nemluvte sprostì, slovnì nebojujte. 10. Musíte vytváøet pozitivní
my&scaron;lenky. 11. Když k vám pøijdou negativní my&scaron;lenky, musíte se nauèit odstrèit je. 12. Buïte si vìdomi Daru.
Jen tehdy, když se stanete vìdomými, mùžete pøijmout dar. Do jaké míry dokážete být vìdomými, do té míry obdržíte dar. MALA
DHARANA (NO&Scaron;ENÍ MALY): Malu (108 korálkù s pøívì&scaron;kem Sri Ammy Bhagavana) mùžete zaèít nosit
kdykoli od 24.10.2015 do 8.11.2015. Postup pro no&scaron;ení maly: 1.Odøíkejte 21x Moolamantru 2.Dejte si zámìr
&ndash; modlíte se za jakoukoli touhu, kterou chcete naplnit. 3.Navléknìte si malu. 4.Vyjádøete vdìènost Sri
AmmìBhagavanovi MALA VIRAMANA (SUNDÁNÍ MALY): Po 21 denní sadhanì byste mìli pøijet do Chrámu Jednoty
(Oneness Temple India) a zúèastnit se Darshanu ZLATÉHO ORBU (koule) BOŽSKÉ MILOSTI, abyste obdrželi vá&scaron;
dar (Varadeeksha). Máme nejvy&scaron;&scaron;í požehnání, v tomto roce vùbec poprvé pro v&scaron;echny, kteøí
vykonávali tuto 21 denní sadhanu, mít pøímý darshan Zlatého Orbu v Chrámu Jednoty v Indii. DATUM DARSHANU
ZLATÉHO ORBU: 30. listopad 2015. 1.Musíte kontaktovat prùvodce va&scaron;í zemì a potvrdit si úèast na darshanu.
Prùvodce budete kontaktovat skrze va&scaron;eho trenéra. 2.Musíte vyplnit va&scaron;e údaje do pøihlá&scaron;ky,
kterou obdržíte od trenéra, a tuto pøihlá&scaron;ku s pøedstihem poslat. Databázi, kterou od vás dostaneme, dáme do
poèítaèe a v&scaron;echny va&scaron;e údaje budou vloženy do SWARNAKALASH (Zlatá posvátná nádoba) v
Chrámu Jednoty a budou za vás vykonány modlitby pro nadcházející jeden rok. 3.Lidé, kteøí nepøijedou do Indie, by mìli
poslat svoji malu po lidech, kteøí pojedou do Indie (je vhodné malu poslat co nejdøíve, ale není nutné hned v prosinci).
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