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1. OM Chanting v hinduistických chrámech a domácnostech ve Velké Británii  
2. Co je Atma Kriya Yoga?  
3. Úplňkový OM Chanting v březnu 
4. Mezinárodní akce ve Shree Peetha Nilaya 
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1. OM CHANTING V HINDUISTICKÝCH 
CHRÁMECH A DOMÁCNOSTECH VE VELKÉ 
BRITÁNII  
Poslední rok a půl jsem organizoval OM Chantingy (OMC) v hinduistických chrámech ve 
Velké Británii. Byl jsem pozván k jejich uspořádání v Londýně, Birminghamu, Tutonu, 
Kentu a v Leicesteru. Ukázalo se, že jde o velmi snadnou možnost jak představit OMC 
novým lidem. Není složité získat souhlas od vedení chrámu, obecně totiž chápou 
důležitost vibrace ÓM. Jelikož se jedná o bezplatnou veřejnou službu, jsou zpravidla 
velmi otevření a vždy nabídnou své prostory zdarma. Lidé přichází po přečtení letáku či 
pozvánky (které chrám rozesílá e-mailem). Mnoho lidí si taktéž přečte informaci v jejich 
zpravodaji jen pár týdnů před konáním akce. Největší OM Chanting, který jsem vedl, byl 
asi pro sto dvacet lidí. Tím že se jedná o chrám, energie prostoru je velmi příjemná. 
Nikdy účastníkům dopředu neříkám, co mohou zažít. Pouze jim vysvětlím techniku a 
dodám, že v závěru vysvětlím, co se vlastně „dělo”. Na konci OM Chantingu se lidí 
zeptám na jejich zkušenost: jak se cítili, co cítili a slyšeli. Zjistil jsem, že při OMC 
v chrámech je neobvykle vysoké procento lidí, kteří mají velmi krásné a silné zážitky. 
Zkušenost jedné ženy z Birminghamu, která řekla, že slyšela, jak někdo recitoval 
Bhagavadgítu, mne obzvlášť dojala. A samozřejmě, když jim poté řeknu, že vše se dělo 
pod taktovkou Prémavatára Vishwanandy a Mahávatára Babajiho, za nějaký čas se v nich 
skrze zkušenost probudí zvědavost a s OMC dirigentem (Gurudžím) se chtějí setkat.  
 

  

Další velmi hezký přínos, jež tyto chrámové skupiny měly, jsem pocítil asi před rokem. 
Jedna žena, která přišla do chrámu, se mne tázala, zda bych mohl přijít do jejího domu 
v Kentu a vést zde OM Chanting. I když jsem se z počátku zdráhal navštívit ji v jejím 
domově, naléhala a já se nakonec pro věc rozhodl za podmínky, že její dům bude 
otevřený i dalším zájemcům. Tento první OM Chanting v Kentu přitáhl dvacet lidí: rodinu, 
přátele a sousedy. Po tomto prvním domácím OMC kruhu se někdo další zeptal, zda 
bych přišel i k nim domů a tak začal nový trend. Téměř každý měsíc po dobu asi šesti 
měsíců, jsem dostával pozvání dělat OMC v indických domácnostech v Kentu. Tito lidé si 
uvědomili, že OMC prospěje jejich domovu předně tím, že požehná a vyčistí prostor 
a nahradí negativní vibrace za ty pozitivní. Bylo moc hezké, že lidé chtěli otevřít své 
domovy a představit OMC svým rodinám a sousedům. V závěru se vždy opakovala ta 
samá milá situace. Hostitel přinesl jídlo na stůl pro všechny přítomné. Obvykle jsme 



 

 

začínali ve všední den večer v půl osmé: po půlhodinovém úvodu začal hodinový OM 
Chanting, následovalo půl hodiny sdílení a diskuze a nakonec jídlo a osobní sdílení. Jsou 
to nejšťastnější lidé, jaké jsem kdy díky OMC potkal. Pocit sounáležitosti byl velmi silný, 
obzvlášť když jsme společně sdíleli a jedli. Před tím jsem nikoho z těchto lidí neznal, 
posléze jsem se začal cítit jako člen jejich rodiny. Dvě z rodin mne na začátku ledna 
požádaly, zda bych k nim mohl přijít a představit OM Chanting jejich starším dětem před 
tím, než se budou vracet na univerzitu. Bylo to opravdové potěšení poznat tyto lidi a 
dostat od nich pozvání zpívat v jejich domovech. Džai Gurudév!  
 

Roshan, London 
 

 

2. CO JE ATMA KRIYA YOGA?  
 

Proslov Paramahamsy Vishwanandy  
během prvního zasvěcení do Atma Kriya Yogy – 22. března 2007 
 

Co je Atma Kriya Yoga?  

Atma Kriya Yoga je celá o vztahu lásky mezi námi a Bohem. (…) Takže se pokusme v 
tomto vztahu lásky, který s Božstvím máme, ztratit.                                                                          
Bůh se stane tou nejdůležitější věcí. Toto je naším jediným záměrem a jediným cílem je 
dosažení a realizace Lásky Boha. 

V Atma Kriya Yoze jsou všechna tato cvičení prováděna pouze proto, abychom potěšili 
Božství, Božství v nás. Děláme to, abychom probudili tuto Božskost, která je hluboko 
uvnitř nás všech. A neměli bychom zapomínat, že to děláme, protože milujeme Boha, 



 

 

protože milujeme sebe, protože milujeme každého. Je to celé o čistotě této Lásky.  

Vše, o čem jsem mluvil, je jen o lásce. Je zde pouze ona. Nikdy jsem nemluvil o ničem 
jiném. I když mluvím o bhakti, je to jen láska k Bohu. Tato láska je jedinou realitou, kterou 
znám. A je to ta jediná realita, kterou chci, abyste vy všichni znali. Abyste i vy byli neustále 
v této Boží Lásce. Všechna cvičení, která budeme provádět, mají za úkol rozvinout tuto 
lásku. Aby rostla. (…) 

 

Skrze cvičení Atma Kriya Yogy se více otevřete a to vám pomůže více milovat. Milovat 
bez soudů. To, co pro vás chci je, abyste dosáhli této nejlepší a nejčistší formy lásky, která 
je hluboko ve vašem srdci. Když jste, soustředěním se na anáhata čakru (srdeční čakru) 
této nejčistší formy dosáhli, dosáhnete kosmické Lásky. Uvědomíte si, že Láska může růst 
a může se stát Božstvím. Stejným způsobem jakým miluje Bůh, se mohou naučit milovat i 
lidé. (…). A tak, začněte tento vztah s Božstvím a bláznivě se zamilujte. (…) A pokud vám 
budou lidé říkat, že jste blázni, řekněte „Ano, jsem šťastný blázen do Boha“. 

 

Jak jsem řekl předtím, je to celé o lásce. To je ta jediná věc, o které jsem dnes mluvil. Je 
to to jediné, o čem kdy mluvím. Přijdete a budete se mě ptát na jiné věci, ale já to budu 
vnímat jako jiný aspekt Božské Lásky. Tak vnímám věci. Neumím to konkrétně vysvětlit. 
Když si vezmete knihu, je plná detailů, detailů, detailů. Vše je převedeno do slov nebo 
do symbolů. Já tohle udělat nemohu. Je to na mou mysl příliš. Ale můžu vám říct o lásce, 
jak milovat Boha a jak dosáhnout této Lásky. Zbytek nechám intelektuálním lidem. Pokud 
chcete nalézt Boha intelektem, vzdálíte se realitě. Pokud opravdu chcete nalézt Boha, 
jděte se svým srdcem. Boha nenajdete grafem, symbolem nebo čtením, ale najdete ho 
praktikováním. A budete Jej milovat. Naučíte se milovat, naučíte se, jak se stát Láskou! 
A budete neustále zamilovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING  
BŘEZEN 2017 
v neděli 12. března 
bude věnovaný 
vnitřnímu míru – míru ve světě  
 
Připojte se k nám v době od 20:00 do 21:30 

Pojďme sdílet tuto krásnou planetu v míru se všemi lidmi, našimi bratry a sestrami, ale 
i se všemi zvířaty tím, že je budeme vidět jako Boží tvory, kteří mají právo žít v 
bezpečném prostředí. Poděkujme přírodě za všechny její dary: slunce, měsíc, zdroje 
vody, rostliny, ovoce, vzduch, který dýcháme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OM Chanting pročišťuje a transformuje negativní energie v pozitivní energii 
 

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 



 

 

4. MEZINÁRODNÍ AKCE VE  
SHREE PEETHA NILAYA 
 

KURZ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY                                                                              
ANGLICKY, 1.-2. BŘE 2017 
10:00-21:00 
vede Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
poplatek: 165 € (150 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 

KURZ SIMPLY MEDITATION                                        
ANGLICKY, 5. BŘE 2017 
09:00-13:00 
vede Vandhanananda (vandhanananda@bhaktimarga.org) 
poplatek: 85 €  
 

KURZ SIMPLY MEDITATION                                     
NĚMECKY, 5. BŘE 2017 
14:00-18:00 
vede Janani (germany@simply-meditation.org) 
poplatek: 85 €  
 

OM CHANTING WORKSHOP 
FRANCOUZSKY, 5. BŘE 2017 
09:30–13:00 
vede Bhavani Dasi (bhavanidasi@atmakriya.org) 
poplatek: 40 €  
 

PODSTATA BHAKTI JÓGY 
NĚMECKY, 10. – 12. BŘE 2017 
19:00 
(bhaktiyoga@bhaktimarga.org) 
poplatek: 130 €  
 

 

 

 

 



 

 

KURZ INTUITIVNÍHO KRESLENÍ                                                                     
ANGLICKY, 10. – 12. BŘE 2017 
15:00-18:00  
vede Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
poplatek: 350 €  
 

MEDITACE KRESLENÍ SE ŠRÍ YANTROU,  
UČITELSKÝ KURZ                                                                                                              
ANGLICKY, 17. – 19. BŘE 2017 
09:00-21:30 
(sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
poplatek: 300 €  
 

KURZ ATMA KRIYA YOGY                                                                                                  
NĚMECKY, 17. – 19. BŘE 2017 
17:00 -18:00 
vede Anjushri (anjushri@bhaktimarga.org) 
poplatek: 300 €  
 
KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ                                                                                
ANGLICKY, NĚMECKY, 18. – 20. BŘE 2017 
09:00-17:30 
vede Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
poplatek: 280 € (250 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 

MEDITACE KRESLENÍ SE ŠRÍ YANTROU 
ANGLICKY, 18. BŘE 2017 
09:00-21:00 
vede Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
poplatek: 75 € 
 

UČITELSKÝ KURZ OM CHANTINGU 
FRANCOUZSKY, 26. BŘE 2017 
10:00-18:00 
vede Bhavani Dasi (bhavanidasi@atmakriya.org) 
poplatek: 100€ 
 
 
 

 



 

 

VYTVOŘTE V SOBĚ HARMONII                                                                          
RETREAT SE SIMPLY MEDITATION A AYURVED 
ANGLICKY, OD 31. BŘE DO 2. DUB 2017 
14:00-19:00 
vede Tusti, Monica Cherny and Dr. Judith Aartsma 
poplatek: € 280 - 360 (v závislosti na počtu lidí na pokoji) 
bhaktimarga.org/balance-retreat 
 

UČITELSKÝ KURZ OM CHANTINGU 
ANGLICKY, 9. DUB 2017 
10:00-18:00 
vede Mother Serafima (serafima@bhaktimarga.org) 
poplatek: 100€ 
 
UČITELSKÝ KURZ OM CHANTINGU 
NĚMECKY, 30. DUB 2017 
10:00-18:00 
vede Roshni (roshni@atmakriya.org) 
poplatek: 100€ 
 
RETREATY ATMA KRIYA YOGA 2017 
 
SHREE PEETHA NILAYA 
květen - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
září - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 
CHORVATSKO 
říjen - bhaktimarga.org/aky-croatia  

Prázdninový retreat ATMA KRIYA JÓGY, 6.-13. října 2017, VELI IŽ, Chorvatsko 
„Velice vám děkuji za tento nádherný Atma Kriya Yoga retreat, za vaši pozornost, kterou 
dostal každý z nás, za kvalitu vyučování a přednášek, smysl pro humor, lehkost a lásku. 
Vracím se domů s větší motivací, větší přesností a znalostí této silné praxe.“ D.V. 
 



 

 

 
 
UNITY OM CHANTING ZA SVĚTOVÝ MÍR  
Na jaře, kdy dny jsou stále delší a jasnější, nám sama příroda připomíná, že je třeba do 
našich životů přinést více světla a čerstvého vzduchu. První sobotu po jarní 
rovnodennosti, 25. března, zveme OM Chantingové skupiny z celého světa, aby zpívaly 
ve stejnou dobu a připojily se ke společnému záměru vytvořit simultánní celosvětové 
ÓM. Pokud věříte v mír, chcete něco změnit, chcete stát jako sloup světla v tomto světě, 
připojte se s námi k této úžasné události a propůjčte svůj hlas tomuto záměru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SATSANG, DARŠAN, ŠKOLENÍ,  
MAHÁ OM CHANTING A OSLAVA  
Zveme všechny organizátory OM Chantingu na historicky první Mezinárodní dny 
OM Chantingu, kterými v centru Shree Peetha Nilaya oslavíme 10. výročí OM 
Chantingu. 
Mezinárodní dny OM Chantingu budou naplněny praktikováním Mahá OM 
Chantingů, cvičením Babajiho súrja namaskár a poznáváním sádhan Bhakti Margy 
a Paramahamsy Vishwanandy. S podporou nových propagačních materiálů bude 
znovu spuštěn projekt Města světla, jehož smyslem je šířit OM Chanting a jeho 
požehnání po celém světě. 
Paramahamsa Vishwananda, úžasný mistr, který stojí za OM Chantingem, bude 
12. srpna dávat Daršan a 13. srpna poskytne neveřejný Satsang pouze pro 
organizátory OM Chantingu. 

Zveme Vás též na společné oslavy Krišna Džanmáštamí 14. srpna v noci                                         
a Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.  
 
Počet míst je velmi omezen.  
Organizátoři OM Chantingu se budou moci registrovat POUZE prostřednictvím 
vyplnění formuláře v kalendáři http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/, kde 
také najdete podrobnější informace. 



 

 

5. MÍSTNÍ AKCE 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI BŘEZNU 
 
ATMA KRIYA YOGA 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA 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/ 
 

Níže jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzů Atma Kriya Yogy pro měsíc březen. 
Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 
Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 
 

KURZY ATMA KRIYA YOGY 
HRADEC KRÁLOVÉ, 11. – 12. BŘE 2017 
učitelka: Kalkati 
kontakt: kalkati@bhaktimarga.cz 
 
STŘEMY, 11. – 12. BŘE 2017 
učitelka: Swarupini 
kontakt: swarupini@bhaktimarga.cz 
 
HRADEC KRÁLOVÉ, 25. – 26. BŘE 2017 
učitelka: Kalkati 
kontakt: kalkati@bhaktimarga.cz 
 
PRAHA, 25. – 26. BŘE 2017 
učitelka: Rohini 
kontakt: rohini@bhaktimarga.cz 
 
OM CHANTING 
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/ 
 



 

 

Na oficiálních stránkách OM Chantingu v češtině v sekci NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 
můžete najít pozvánky na aktuální vypsané akce v ČR spojené s OM Chantingem. 
Události jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Zde je odkaz:  
http://omchanting.org/cs/upcoming-events/ 
 

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/ 
 

OMC workshopy jsou učiteli organizovány velmi flexibilně často v reakci na aktuální 
zájem účastníků. V případě zájmu, prosím, neváhejte kontaktovat přímo učitele ve vaší 
oblasti, i přestože nemá nyní zveřejněný termín workshopu. Zde najdete seznam OMC 
učitelů: 
https://bhaktimarga.cz/ucitele-om-chantingu/ 
 

OMC WORKSHOP 
MĚLNÍK/STŘEMY, 5. BŘE 2017 
13:00-17:00 
učitelka: Swarupini 
kontakt: swarupini@bhaktimarga.cz 
místo konání bude upřesněno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


