КРИЯ ЙОГА НА БАБАДЖИ

Орден на Ачариите на Крия Йога

Трето посвещение в Крия Йога на Бабаджи
Семинар уединение с преподаване на 144 техники за посветени ученици на
Крия Йога на Бабаджи

Покана
от името на М. Г. Сатчидананда, основател и директор на Ордена на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи
Това оригинално писмо от М. Г. Сатчидананда беше адресирано на посветените в Крия Йога на Бабаджи в Индия, по
повод първото в историята подобно посвещение преди много години.

Скъпи учинико на Крия Йога на Бабаджи,
Ом Крия Бабаджи Нама Аум
Каня те да кандидатстваш за участие в посвещението на техниките за напреднали на Крия Йога на
Бабаджи. То включва преподаването на 144 крии на медитация, дишане и кулминира със серия техники,
създадени за предизвикването на състоянието на “самадхи”, бездиханното единение с Бог и
Абсолютната Реалност. Тези 144 крии включват техники за пробуждане на чакрите, за развиване на
скритите способности т нар. “сиддхи”, както и за създаване на лична връзка с всеки от 18-те Сиддхи.
Те са изобилни и разнообразни и ще спомогнат за интегралното развитие на всички нива на твоето
същество: физическо, витално, умствено, интелектуално и духовно. Те включват около 30 техники, които
вече си научил по време на първото и второ посвещения.
Аз бях посветен в тези техники през 1971, и те имат значителен принос към качеството на живота ми и
ми позволиха да изживея Себесъзнаването. Само шепа индивиди са били посветени в тези техники през
последните две десетилетия. Ще са необходими около 20 минути дневно допълнителна практика, която
ще бъде добавена към твоята обичайна садхана, тъй като те трябва да бъдат практикувани на
ротационен принцип. За да получи посвещение ученикът трябва да се ангажира да практикува една от
тези техники всеки ден на ротационен принцип. Традиционно посвещението е давано по време на 12
годишен период, една техника всеки месец (12 месеца х 12 години = 144 крии). Ти ще бъдеш окуражен
също така да практикуваш една и съща техника всеки ден по време на един месец. Те представляват
прогресивна система от практики.
За да кандидатстваш за това първо в историята посвещение в Индия, ти трябва да напишеш писмо, с
отговор на въпросите от Формуляра за Кандидатстване за това Уединение за напреднали. След като
получим твоя отговор ние ще изберем най-квалифицираните кандидати. Ако не си избран, ние ще ти
изпратим препоръки за практиката, които ще ти позволят да получиш посвещението по-късно. Ако си
избран, ние можем да те помолим да се концентрираш върху някои несъвършенства преди идването на
семинара, за да можем да те приемем.
За да получи посвещение в тези крии, ученикът трябва да се ангажира на спазва обета, който Бабаджи е
написал. Този ангажимент трябва също да приеме конкретна форма, определена от неговите
способности и интереси. Това може да включва разпространението на Крия Йога, чрез уроци по йога
асани, подкрепата оказана на месечните уроци на посветените, доброволно отдаване на времето си за
популяризирането на Крия Йога и програми за обучение и работа в Ашрама на Крия Йога в Бангалор.
Съществуват много възможности. Само чрез безкористно служене можем да отидем отвъд егосъзнанието и да достигнем целта - универсалното Видение на Любовта. Бабаджи ще работи през теб по
безброй начини, ако съумееш да направиш живота си живот на служене. Ще се почустваш повикан да
кандидатстваш и да присъстваш. Моля те отговори на тази покана възможно най-бързо.
В служба на нашия Гуру.
М. Г. Сатчидананда

