
	  

	  

RODA DE DEEKSHA 

 

A Deeksha ou Benção da Unidade é uma transferência de energia Divina, 
inteligente. Trata-se de uma entrega de energia pura do Mestre que se 
transforma em um vórtice para ajudar o receptor a alcançar a Graça 
Divina. Essa transferência de Energia de natureza sutil e transformadora 
desencadeia no ser humano um processo de elevação do  seu estado  de 
consciência.  

Ela foi ensinada a humanidade através do casal Sri Amma e Sri 
Baghavan. Esse  sentimento que o ser humano tem  de que é separado dos 
seus semelhantes e das demais criaturas é gerado pela atual configuração 
neurobiológica que a humanidade experiência. Sri Bhagavan diz que a 
Deeksha é um fenômeno neurológico, já que atua no cérebro humano, em 
específico nas regiões dos lóbulos frontais e parietais.  
Efeitos da deeksha: 
1- Eleva  o estado de Consciência; 
2 - Elimina os sofrimentos psicológicos; 
3 - O sentimento de propriedade do corpo e dos pensamentos; 
4 - Elimina as emoções não resolvidas; 
5 - Acerto nos relacionamentos; 
6 - Cura  dos males da alma e do corpo; 
7 - Ajuda o desenvolvimento pessoal. 

 A Deeksha é cumulativa, quanto mais você recebe mais aprofunda este 
contato com Deus. Nesse sentido, ajuda a tornar o indivíduo mais 
centrado, a silenciar a mente e liberar obstáculos e cargas, facilitando o 
verdadeiro encontro com o Divino, elevando a kundalini e florescendo os 
centros energéticos (chakras), levando ao pleno despertar. 

A história da Bênção da Unidade se iniciou em 1984, quando Sri Amma-
Bhagavan criaram uma pequena escola no Sul da Índia, chamada 
'Jeevashram'. O lema dessa escola era “Viver a vida sem stress”. Nela, os 
valores humanos, os relacionamentos e a felicidade pessoal  tinham uma 
importância maior do que as realizações materiais. 
 
Os  Doadores de Deeksha, também chamados de Deeksha Givers, são  
pessoas que receberam uma  preparação  adequada  para serem os canais  
por onde  flui essa Energia. A Deeksha é dada através da colocação das 
mãos acima da cabeça da pessoa que recebe, sem tocá-la. O tempo de 
duração da doação da benção é  de  um  a dois minutos.  



	  

	  

Também é dada à distância (estejam as pessoas no mesmo salão ou até 
em outros países). O doador transfere a Energia elevando levemente suas 
mãos  e emitindo a Energia com as palmas das mãos para frente.  
 
Fonte: http://www.onenessbrasil.com.br/om-no-brasil 
 


