”Awakening to oneness”

Kursus med indvielse til deeksha-giver
Deeksha er en
overførsel af
energi, der kan
hjælpe dig til at
opleve forløsning
af gamle traumer,
emotionel og
fysisk healing; dyb
indre fred, glæde
uden ydre årsag,
følelsen af at være et med det gudommelige.

Deeksha er en energi,
der møder
dig, hvor du er og har
den ”vision” for
menneskeheden og er
designet til, at åbne os
mod oneness/en højere
bevidsthed/det
guddommelige.
.

Efter kursuset ”Awakening to oneness” er du i stand til at give
både dig selv og andre en overførsel af deeksha-energi på en
enkelt og let måde.
1. dag vil være en forberedelse til at blive en ren kanal for deekshaenergien, så den kan strømme igennem dig med al sin styrke og kærlighed.
Du vil derfor gennemgå en lang række healings-processer af :





Forholdeneforældre, partner og børn
Din forbindelse til det guddommelige/de højere magter/Lyset
Uhensigtsmæssige mønstre, som forhindrer dig i at leve dit fulde
potientale
Du vil modtage mange deekshaer

I forbindelse med disse forhold vil vi også arbejde med emner som sindet,

egoets spil mm. og du vil få nogle supereffektive redskaber til at arbejde
med dig selv i hverdagen i dine forhold. Efter aftensmaden afslutter vi
dagen med en meditation.
2. dag starter vi dagen med yoga, derefter vi vil lære at synge Moola
mantra, lave chakra-meditation, indvielses-processen til deeksha. Vi slutter
af med den smukke oplevelse, det er allesammen at give hinanden deeksha.

Underviser er Susanne Obel og Juli Garcia som er Oneness Advanced
Trainer, hvilket vil sige, at de kan indvie andre til Deeksha. De underviser
også i yoga og makrobiotisk madlavning. Susanne og Juli har siden 2006
været i Indien på Oneness University 7 gange og flere gange i Italien på
kursus. Susanne var igen
d. 6. januar 2014 på Oneness University for at fordybe sig som Oneness
Trainer, og blev desuden udvalgt til at kunne afholde processen ”De 3
hellige kamre”. En proces hvor man arbejder endnu dybere med forholdet
til det Guddommelige
Siden 2010 har Susanne og Juli afholdt 1-2 kurser om måneden i Deeksha
i Spanien og i november 2017 var Susanne i Danmark for 21. gang og
indvie danskere til Deeksha

Praktisk info om kurset:
 Pris for hele kurset incl. fuld forplejning og overnatning:
2300 kr




1.dag ”Awakening to oneness” fra kl. 9.30 – ca.19:00 efter
aftensmaden er der meditation
2.dag ”Awakening to oneness” fra kl. 8:00 - ca. 18.00
Ved tilmelding betales 500 kr. som ikke refunderes, men kan indgå i
betaling for et senere kursus.

Udtalelser efter kurset:
 Jeg har fået meget mere energi og overskud og er mere positiv
 Det er som om min udstråling er anderledes, og jeg er mere glad.


Det er meget effektfuldt at give Deeksha efter en behandling
 Mine forhold til børn og forældre er blevet meget mere harmoniske,
lette og glædesfyldte
 Jeg er ganske forandret og mærker det bl.a. i og ved, at jeg er
blevet fri og meget bedre tør dele / stå ved hvem og hvad jeg er,
mine mål for livet, samt hvordan jeg faktisk har det osv.
 Jeg fornemmer at deeksha-energien “automatisk” er med i, hvad jeg
foretager mig.
 Der er virkelig blevet sat skub i en hel masse ting og jeg hænger i
så godt jeg kan, når det går lidt rigeligt stærkt, så er det virkelig
godt med Deeksha og lidelsens kunst og alle de andre redskaber.

Mange hilsner fra Susanne
Kontakt : Susanne Obel susanneobelyoga@gmail.com
tlf. 0034 962811648

