
 

 

ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 
 

 
 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V ÚNORU 2017 
 
1. OM Chanting ve federální ženské věznici v Marianně, USA  
2. Atma Kriya Yoga: Láskyplný vztah mezi námi a Bohem 
3. Úplňkový OM Chanting v únoru 
4. Mezinárodní akce ve Shree Peetha Nilaya 
5. Místní akce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTEJTE U NOVÉHO ZPRAVODAJE 
ATMA KRIYA YOGY A OM 
CHANTINGU 
 

Příští měsíc tomu bude 10 let, co Paramahamsa Vishwananda 
poprvé veřejně vyučoval Atma Kriya Yogu and OM Chanting. 
Abychom si připomněli tuto významnou událost, rozšíříme velmi 
oblíbený OM Chantingový zpravodaj každý měsíc o Gurudžího 
promluvy o Atma Kriya Yoze. Nic není vice inspirující než moci se 
učit přímo od Mistra.  
 

Užijte si nový vylepšený zpravodaj! 

 
1. OM CHANTING VE FEDERÁLNÍ 
ŽENSKÉ VĚZNICI V MARIANNĚ, USA 
 
Bylo to v roce 2015, kdy jsem byla, společně se zdravotnickou 
klinikou, obviněna státní finanční správou z krácení příjmů. Účetní 
kliniky k tomu neměl co říci, ale protože jsem podepisovala jeho 
práci, odpovědnost padla na mne. Soudce mě odsoudil 
ke 12 měsícům ve věznici v Marrianně a po 7 měsících jsem byla 
propuštěna.  
V Marrianně je pracovní věznice, kde jsou dveře vždy otevřené 
a nejsou tam žádné ploty. Je tam jeden dozorce, který dohlíží na 
přibližně 250 žen. Je možné navštěvovat mnoho bezplatných 
vzdělávacích kurzů včetně zahradnického, kde jsem vykonávala svůj 
trest. Rekreační zařízení se může pochlubit posilovnou, pěší stezkou 
a zázemím pro plno dalších sportů v krásném prostředí.  
Bylo to oddělení rekreace, které mi umožnilo založit Meditační 
skupinu ÓM (OM Chanting). Bylo tam spousta překážek, které jsem 
musela překonat, ale s pomocí kolegyně, která nyní nese pochodeň 
Meditační skupiny ÓM v této věznici a s podporou Varahi (Bhakti 
Marga zemského koordinátora v USA), jsme byly schopny tuto 
skupinu založit.  Museli jsme to nazývat meditací a mluvit o tom jako 
o cvičení, které pomáhá plícím a srdci, než jako o něčem 
náboženském, než to přijmuli. 
Když ženy přijdou do věznice, jsou všechny označeny jako 
protestantky. Já jsem se musela zaregistrovat jako hinduistka, pak 
měla věznice dle zákona povinnost mi umožnit praktikovat moji víru. 
Před tím, než jsem byla z věznice propuštěna, měl OM Chantingový 
kruh přibližně 20 účastnic, a než jsem odešla, jedna z nich obdržela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

požehnání, aby mohla vést OM Chantingy.  
 
Tato zkušenost byla nádherná. Zpívaly jsme pod velkými platany, 
vedle zahrady a zahradního domku, kde cvrlikali ptáci a vítr šuměl 
ve stromech. Rozvinula jsem vnitřní sílu a energii, o kterých jsem si 
nikdy nemyslela, že můžu mít. Cítila jsem to i na ostatních ženách jak 
začínaly zpívat hlasitěji a s přesvědčením, jak se začaly s tímto 
způsobem meditace cítit pohodlně. Zcela jistě tam Gurudží a Babaji 
s námi byli po celou dobu. Ženy měly povznášející zážitky, jak k nim 
tyto božské bytosti přicházely. Současná organizátorka cítila, jak 
někdo umístil do její dlaně semínko s kapkou vody. Přátelé a rodiny, 
pro které jsme zpívali, byly jako zázrakem uzdraveny. Věci, které se 
ve vězení děly, jako šikana a vnášení drog, se samy daly do pořádku 
a ženy, které to dělaly byly přemístěny. Celkové vibrace vězení se 
změnily. Byla jsem ve věznici šťastná a ani jeden den jsem se necítila 
jako vězeň. Byla jsem vždy svobodná! 
Dnes, skrze milost Boha a Gurua, stále pracuji ve zdravotnictví na 
Floridě v USA, a dělám to nejlepší pro Krišnu v podobě mnoha duší, 
které hledají mou pomoc.  
 
Sheila Mohammed, MD, PhD – ředitelka léčebné péče, PainCare 
LLC 
 
 

ATMA KRIYA YOGA:  
LÁSKYPLNÝ VZTAH MEZI NÁMI 
A BOHEM  

 
„Duchovnost je pouze o vztahu k Bohu a tento láskyplný vztah 
k Božství vás udělá osvícenými.” 
Paramahamsa Vishwananda 

 
Na začátku roku 2007, skrze milost velkého nesmrtelného jogína 
z Himalájí, Mahávatára Babajiho, začal Paramahamsa Vishwananda 
dávat Atma Kriya Yogu světu. 
Mahávatár Babaji, Guru Paramahamsy Vishwanandy, a Param Guru 
linie krija jógy, vysvětluje Atma Kriya Yogu jako jednu z nejsilnějších 
a nejrychlejších cest dosažení jednoty s Božstvím skrze povznesení 
omezeného lidského vědomí do kosmického vědomí: jednotu mezi 
námi, což je átma, a Bohem, což je paramátmá. 
Atma Kriya Yoga je jednou z nejstarších technik jógy, které existují. 
Tyto techniky jsou tak silné, že pomáhají rozpustit karmu z minulých 
životů a zároveň probouzí vědomí lidských bytostí. Probouzí 
uvědomění si Božství tím, že probouzí také naši vnitřní oddanost. 



 

 

Atma Kriya Yoga pracuje s oddaností, pracuje s láskou, kterou jsme. 
To je cílem Atma Kriya Yogy, probudit nejvyšší lásku, lásku, s kterou 
jsme se narodili, lásku, která je v nás hluboce zakořeněná, podstatu 
nás samých, podstatu našeho bytí.  
Název Atma Kriya Yoga pochází ze sanskrtu a znamená „konat vše 
z úrovně vědomí vlastní duše a uvědomit si, kým opravdu jsme - 
bezpodmínečnou láskou“. Není to pouze o tom, dělat naši práci 
s uvědoměním, ale je to o transformování nás samých do božského 
vědomí. A to je to, co Atma Kriya Yoga dělá.  
„Když si uděláte čas na vaši duchovní praxi, objevíte krásu lásky, 
krásu života a pochopíte, proč jste zde. A jakmile jednou otevřete 
tuto fontánu, tento kohoutek lásky, láska bude moci jen téct, nic 
jiného.“ 
Paramahamsa Vishwananda 
 
 

  



 

 

 

 

 
2. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING  
ÚNOR 2017 

v pátek 10. února  
bude věnovaný 
vnitřnímu míru – míru ve světě  
Připojte se k nám v době mezi 20:00-21:30 

Všichni víme, že když si přejeme vidět mír ve světě, musíme ho 
nejdříve cítit uvnitř nás. Pokud máme agresivní nebo odsuzující 
přístup, vysíláme tyto vibrace do éteru a podporujeme již přítomnou 
agresivitu ve světě. Mír uvnitř nás přirozeně přispěje k míru ve světě. 
Pojďme se připojit k OM Chantingu, pojďme opakovat nebo zpívat 
božská jména, pojďme praktikovat Atma Kriya Yogu a meditaci, 
pojďme se modlit a podpořit DOBRO ve světě!  

OM Chanting pomáhá při nespavosti. 
Benefit č. 9 
 
OM CHANTINGOVÉ VIDEO V ANGLIČTINĚ: 
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 
OM CHANTINGOVÉ VIDEO V NĚMČINĚ: 
https://youtu.be/RXiJawAN5rk  
 
SLEDUJTE OM CHANTING NA TELEGRAMOVÉM 
KANÁLU 
https://telegram.me/omchanting 



 

 

 

 

3. MEZINÁRODNÍ AKCE  
VE SHREE PEETHA NILAYA 
 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
NĚMECKY, 5. ÚNORA 2017 
9:00-13:00 
Vede Janani (germany@simply-meditation.org) 
Poplatek: 85 € 
 
KURZ SIMPLY MEDITATION  
ANGLICKY, 5. ÚNORA 2017 
9:00-13:00 
Vede Tusti (info@simply-meditation.org) 
Poplatek: 85 € 
 
WORKSHOP OMC 
ANGLICKY, 5. ÚNORA 2017 
9:30-13:00  
Vede Matka Serafima (serafima@omchanting.org) 
Konferenční místnost 
Poplatek: 40 € 
 
KURZ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
ANGLICKY, NĚMECKY, 10.-12. ÚNORA 2017 
Začátek v 17:00 
Vede Dakshini and Nallini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 165 € (150 € pro členy Přátel Bhakti Margy) 
 

KURZ ATMA KRIYA YOGY 
ANGLICKY, 10.-12. ÚNORA 2017 
Začátek v 17:00 
Vede Aruni (aruni@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 300 € 

 
PODSTATA BHAKTI JÓGY 
NĚMECKY, 10.-12. ÚNORA 2017 
Začátek v 19:00 
(bhaktiyoga@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 130 € 
 



 

 

INTENZIVNÍ KURZ KRESLENÍ IKON   
ANGLICKY, NĚMECKY, 10.-12. ÚNORA 2017 
Začátek v 15:00 
Vede Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 330 € (313 € pro členy Přátel Bhakti Margy) 

MEDITACE KRESLENÍM ŠRÍ JANTRY 
ANGLICKY, NĚMECKY, 13. ÚNORA 2017 
9:30-21:00  
Vede Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 75 €  

MEDITACE KRESLENÍ SE SVĚTCI:  
SCHOLASTICA OF NURSIA 
ANGLICKY, NĚMECKY, 23. ÚNORA 2017 
9:30-21:00  
Vede Dakshini (dakshini@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 75 € 

KURZ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
ANGLICKY, NĚMECKY, 1.-2. BŘEZNA 2017 
Začátek v 10:00 
Vede Dakshini and Nallini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 165 € (150 € pro členy Přátel Bhakti Margy) 

WORKSHOP OMC 
FRANCOUZSKY, 5. BŘEZNA 2017 
9:30-13:00  
Vede Bhavani Dasi (bhavanidasi@atmakriya.org) 
Pokoj 418 
Poplatek: 40 € 

PODSTATA BHAKTI JÓGY 
NĚMECKY, 10.-12. BŘEZNA 2017 
Začátek v 19:00 
(bhaktiyoga@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 130 € 
 
INTENZIVNÍ KURZ MALOVÁNÍ IKON  
ANGLICKY, 10.-12. BŘEZNA 2017 
Začátek v 15:00 
Vede Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
Poplatek: 350 € 
 



 

 

UČITELSKÝ KURZ OMC 
FRANCOUZSKY, 26. BŘEZNA 2017 
10:00-18:00  
Vede Bhavani Dasi (bhavanidasi@atmakriya.org) 
Seminární místnost 
Poplatek: 40 € 
 
RETREATY ATMA KRIYA YOGY 2017: 
 
SHREE PEETHA NILAYA 
květen - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
září - https://www.bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 
CHORVATSKO 
říjen - bhaktimarga.org/aky-croatia 
 

 
Obejměte Božství uvnitř vás, 6.-13. října 2017, Veli iž, Chorvatsko 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. MÍSTNÍ AKCE 
NA KTERÉ MÍSTNÍ AKCE SE MŮŽETE TĚŠIT V ÚNORU   
OM CHANTING 
Na oficiálních stránkách OM Chantingu v češtině v sekci 
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI můžete najít pozvánky na aktuální akce v 
ČR spojené s OM Chantingem. Události jsou průběžně aktualizovány 
a doplňovány o nové akce.  
Zde je odkaz: http://omchanting.org/cs/upcoming-events/ 
 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v češtině v sekci 
KALENDÁŘ naleznete události pořádané v České republice, události 
pořádané Bhakti Margou ČR a události se Svámím 
Vishwabaladharanandou v České republice a ve světě.  
Zde je odkaz: http://bhaktimarga.cz/events-calendar/ 
 
Navštívit můžete také veřejnou facebookovou stránku OM 
CHANTING CZ, kde se můžete mimo jiné inspirovat zajímavými 
zkušenostmi organizátorů OM Chantingu a jejich sdílením z 
uskutečněných akcí, videi a pozvánkami na místní OM Chantingy. 
Zde je odkaz: 
https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/ 
 

ATMA KRIYA YOGA 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SADHANA 
naleznete seznam učitelů Atma Kriya Yogy. Po kliknutí na jméno se 
Vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 
http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/ 
 
V sekci KALENDÁŘ naleznete vedle termínů kurzů Atma Kriya Yogy i 
další události pořádané v České republice, události pořádané Bhakti 
Margou ČR   a události se Svámím Vishwabaladharanandou v České 
republice a ve světě. Zde je odkaz: http://bhaktimarga.cz/events-
calendar/ 
 
Navštívit můžete také veřejnou facebookovou stránku Atma Kriya 
Yoga Česká republika a Slovensko, kde se můžete mimo jiné spojit 
s ostatními lidmi, kteří cvičí, nebo mají zájem o Atma Kriya Yogu, a 
sdílet vzájemné zkušenosti a zážitky z akcí. 
Zde je odkaz: https://www.facebook.com/Atma-Kriya-Yoga  

 


