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1. OM CHANTING IN HINDOESTAANSE TEMPELS 
EN HUIZEN IN ENGELAND 
 
Het afgelopen anderhalf jaar heb ik OM Chanting (OMC) georganiseerd in 
Hindoestaanse tempels in Engeland. Ik ben uitgenodigd om OMC te organiseren in 
Londen, Birmingham, Luton, Kent en Leicester. Dit werd een makkelijke manier om 
nieuwe mensen kennis te laten maken met OMC. Praktisch gezien was het niet moeilijk 
om toestemming te krijgen van de directie van de tempels, omdat ze het belang van 
OM direct begrepen. Zij staan doorgaans open en bieden hun ruimte kosteloos aan, 
omdat het gratis aangeboden wordt. Slechts door aankondiging met een poster in de 
tempel, een vermelding in de aanwezige nieuwsbrief, of via de mailinglijst, kwamen vele 
nieuwkomers naar de sessies. De grootste OMC-kring bestond uit 120 mensen. In de 
tempel is de energie van de ruimte zeer goed. Ik vertel de deelnemers nooit voor 
aanvang van de OMC-sessie wat zij zouden kunnen ervaren. Ik leg hen eenvoudigweg 
de techniek uit en vertel hen na het chanten wat er werkelijk gebeurde. Na het OMC 
vraag ik de mensen naar hun ervaringen, naar wat zij hoorden, roken en voelden.   
Ik heb ontdekt dat in tempels een ongewoon hoog percentage mensen vele mooie en 
krachtige ervaringen heeft. In Birmingham werd ik in het bijzonder geraakt door een 
vrouw die zei dat ze iemand de Bhagavad Gita hoorde reciteren. 
Wanneer ik hen vertel dat alles door Paramahamsa Vishwananda en Mahavatar Babaji 
wordt georkestreerd, wordt men natuurlijk op een keer nieuwsgierig naar de dirigent en 
willen zij Guruji ontmoeten.  
 

  
 
Ik heb nog een ander mooi voordeel van deze tempelsessies ervaren. Een jaar geleden 
vroeg een vrouw, die naar de tempel was gekomen, of ik bij haar thuis in Kent een 
OMC-sessie wilde organiseren. Ik reageerde aanvankelijk terughoudend, omdat het 
ging om huisbezoeken, maar zij bleef aandringen. Uiteindelijk ging ik in op haar 
verzoek onder de voorwaarde dat zij haar huis zou openstellen voor andere 
belangstellenden. De eerste OMC in Kent trok 20 mensen, voornamelijk familie, 
vrienden en buren. Na deze eerste sessie bij iemand thuis, vroeg iemand anders of ik 
ook naar haar huis wilde komen en zo werd een trend gezet. 
Gedurende zes maanden kreeg ik bijna iedere maand een uitnodiging om OMC bij 
mensen van de Indiase gemeenschap thuis in Kent te houden. Deze mensen begrepen 
dat OMC een gunstige invloed op hun huis zou hebben, omdat het de ruimte zegent, 



 

 

zuivert en negatieve energie omzet in positieve energie. Welke redenen mensen ook 
hadden, het was erg prettig dat zij hun huizen openstelden en OMC introduceerden bij 
hun familie en vrienden. Na de OMC-sessie had de gastvrouw altijd iets voor haar 
gasten te eten. Meestal vond het plaats op een doordeweekse dag en begonnen wij om 
19.30 uur met een half uur introductie, één uur OM chanten, dertig minuten uitwisselen 
van ervaringen en gesprek, gevolgd door een gezamenlijk samenzijn met eten. 
Zij zijn de gelukkigste mensen die ik ooit tijdens OMC heb ontmoet. De 
gemeenschapszin werd zeer sterk tijdens onze uitwisseling en het gezamenlijk gebruik 
van de maaltijd. Ik kende deze mensen niet, voordat zij mij bij hen huis uitnodigden en 
nu voelt het of zij mijn familie zijn. Begin januari vroegen twee families of ik bij hen thuis 
wilde komen om OMC aan hun oudere kinderen te introduceren, voordat zij naar hun 
universiteit zouden teruggaan. Het is zo fijn om deze mensen te leren kennen en bij hen 
thuis te worden uitgenodigd om te chanten.  
 
Jai Gurudev!  
 
Roshan, Londen 
 
 

2. WAT IS ATMA KRIYA YOGA?  
 

Lezing van Paramahamsa Vishwananda  
tijdens de eerste Atma Kriya Yoga initiatie op 22 maart 2007 
 

Wat is Atma Kriya Yoga?  
Atma Kriya Yoga gaat over de Liefdesrelatie tussen God en ons. (…)  Probeer jezelf te 
verliezen in de Liefdesrelatie die we met het Goddelijke hebben. 
God wordt het meest belangrijk. Dit is het doel van onze ziel. Het enige waar het om 



 

 

gaat is de Liefde van God te bereiken en te realiseren. 
 
In Atma Kriya Yoga worden alle oefeningen enkel gedaan om het Goddelijke, het 
Goddelijke dat in je is, te behagen. We doen dit om deze Goddelijkheid, die diep in ons 
allen aanwezig is, te laten ontwaken. En vergeet niet dat je deze oefeningen doet, 
omdat je van God houdt; omdat je van jezelf houdt, omdat je van iedereen houdt. Het 
gaat allemaal over deze zuiverheid van de Liefde. 
 
Ik heb enkel over Liefde gesproken. Er is niets anders. Ik heb nooit ergens anders over 
gesproken. Zelfs wanneer Ik over Bhakti spreek, gaat het alleen over de Liefde voor 
God. Deze Liefde is de enige realiteit die Ik ken. Dit is ook de enige realiteit waarvan Ik 
wil dat jullie die kennen, zodat jullie ook voortdurend in Gods Liefde zijn. Alle 
oefeningen die we zullen doen, zijn gericht op het ontwikkelen van deze Liefde, om die 
Liefde te laten groeien (….).  
 
Door Atma Kriya Yoga te beoefenen, zul je je meer openen en dit zal je helpen meer 
Lief te hebben, lief te hebben zonder oordeel. Wat Ik wil is dat jullie deze fijnste en 
zuiverste vorm van Liefde, die diep in jullie hart aanwezig is, bereiken. Wanneer je deze 
zuiverste vorm van Liefde hebt bereikt, door je te richten op jouw Anahata (hart) chakra, 
zul je de Kosmische Liefde bereiken. Je zult je realiseren dat Liefde kan groeien en 
Liefde Goddelijke kan worden. De manier waarop God liefheeft, op die manier kunnen 
mensen leren lief te hebben. (….) Begin dus aan deze liefdesrelatie met het Goddelijke 
en raak smoorverliefd. (….) En als mensen tegen jou zeggen dat je gek bent, zeg dan: 
‘Ik ben blij dat ik gek van God ben.’ 
 
Zoals Ik eerder zei, gaat het allemaal over Liefde. Alleen daarover sprak Ik vandaag. Dit 
is het enige waarover Ik altijd praat. Je komt naar Mij toe en vraagt Me iets, maar Ik zal 
het zien als een ander aspect van de Goddelijke Liefde. Zo zie Ik de dingen. Ik kan het 
niet op een erg wetenschappelijke manier verklaren. Wanneer je een boek pakt, zie je 
allemaal details, details en details. Alles wordt in woorden, of cijfers geplaatst. Ik kan dit 
niet. Dat is teveel voor Mijn denken. Ik kan jullie wel over Liefde vertellen, over hoe God 
lief te hebben en hoe je deze Liefde kunt bereiken. 
De rest laat ik aan de intellectuelen over. Je raakt van de realiteit verwijderd, als je God 
met het intellect wilt vinden. Als je God wilt vinden, doe het dan met jouw hart. Je zult 
God niet vinden in statistieken, in cijfers, of door erover te lezen. Door beoefening zul je 
God vinden en zul je van Hem houden. Je leert om te houden van. Je zult leren Liefde te 
zijn! Je zult voortdurend ‘in de Liefde’ zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. VOLLE MAAN OM CHANTING  
MAART 2017 
Op vrijdag 12 maart  
zal worden opgedragen aan: 
Innerlijke vrede –  Wereldvrede  
 
laten we samenkomen van 20.00 – 21.30 uur. 
 
 
Laten we deze mooie planeet met alle mensen, onze broeders en zusters, vredevol 
delen, maar ook met alle dieren, door hen te zien als Gods schepping, met het recht om 
in een veilige omgeving te leven. Laat ons de natuur voor al haar giften danken: voor de 
zon, de maan, de waterbronnen, de planten, de vruchten, de lucht die we 
inademen…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OM CHANTING VIDEO ENGELSTALIG 
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 
OM CHANTING VIDEO DUITSTALIG 
https://youtu.be/RXiJawAN5rk  
 
VOLG OM CHANTING OP HET TELEGRAM KANAAL 
https://telegram.me/omchanting 



 

 

4. INTERNATIONAL EVENEMENTEN IN 
SHREE PEETHA NILAYA 
 
SRI YANTRA  TEKENCURSUS   
ENGELS GESPROKEN, 1-2 MAART 2017 
Tijd: 10.00-21.00 uur 
Met Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 165  (€ 150 FoBM) 
 
SIMPLY MEDITATION  CURSUS 
ENGELS GESPROKEN, 5 MAART 2017 
Tijd: 09.00-13.00 uur 
Met Vandhanananda (vandhanananda@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 85  
 
SIMPLY MEDITATION CURSUS 
DUITS GESPROKEN, 5 MAAR T 2017 
Tijd: 14.00-18.00 uur 
Met  Janani (germany@simply-meditation.org) 
Kosten : € 85  
 
OM CHANTING WORKSHOP 
FRANS GESPROKEN, 5 MAART 2017 
Tijd: 09.30–13.00 uur 
Met Bhavani Dasi (bhavanidasi@atmakriya.org) 
Kosten: € 40  
 
DE GEEST VAN  BHAKTI YOGA 
DUITS GESPROKEN, 10 - 12 MAAR T 2017 
Aanvang: 19:00 
(bhaktiyoga@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 130  
 
INTUITIEVE SCHILDERCURSUS 
ENGLELS GESPROKEN, 10 - 12 MAAR T 2017 
Tijd: 15.00-18.00  
Met Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 350  
 
 
 
 



 

 

MEDITATIEF SRI YANTRA SCHILDEREN  
ENGELS GESPROKEN, 17 - 19 MAART 2017 
Tijd: 09.00-21.30 uur 
(sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 300  
 
ATMA KRIYA YOGA CURSUS 
DUITS GESPROKEN, 17 - 19 MAART 2017 
Tijd: 17.00 -18.00 uur 
Met Anjushri (anjushri@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 300  
 
ZIJDE  SCHILDER CURSUS  
ENGELS EN DUITS GESPROKEN, 18 - 20 MAART 2017 
Tijd: 09.00-17.30 uur 
Met Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 280  (€ 250  FoBM) 
 
MEDITATIEF SRI YANTRA SCHILDEREN  
ENGELS GESPROKEN 18 MAART 2017 
Tijd: 09.00-21.00 uur 
Met Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 75  
 
OM CHANTING LERAREN CURSUS 
FRANS GESPROKEN, 26 MAART 2017 
Tijd: 10.00-18.00 uur 
Met Bhavani Dasi (bhavanidasi@atmakriya.org) 
Kosten: € 100 
 
BRENG JEZELF IN BALANS 
SIMPLY MEDITATION  EN AYURVEDA RETREAT 
ENGELS GESPROKEN, 31 MAAR T T/M 2 APRIL 2017 
Tijd: 14.00-19.00 uur 
Met  Tusti, Monica Cherny en  Dr. Judith Aartsma 
Kosten: € 280 - 360 (afhankelijk van kamercapaciteit) 
bhaktimarga.org/balance-retreat 
 
 
 
 
 



 

 

OM CHANTING LERAREN CURSUS 
ENGELS GESPROKEN, 9 APRIL 2017 
Tijd: 10:00-18:00 
Met Mother Serafima (serafima@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 100 
 
OM CHANTING LERAREN CURSUS  
DUITS GESPROKEN, 30 APRIL 2017 
Tijd: 10.00-18.00 uur 
Met Roshni (roshni@atmakriya.org) 
Kosten: € 100 
 
Atma Kriya Yoga Retreats 2017 
SHREE PEETHA NILAYA 
Mei - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
September - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 
KROATIË 
Oktober - bhaktimarga.org/aky-croatia 
 

 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE  OMCHANTING VOOR DE 
WERELDVREDE   
In de lente, wanneer de dagen langer worden en het langer licht is, herinnert moeder 
natuur ons eraan dat het nodig is om meer licht en frisse lucht in ons leven te brengen. 
Op 25 maart, de eerste zaterdag na de eerste lentedag, worden OMC-groepen 
wereldwijd uitgenodigd om op dezelfde tijd met dezelfde intentie gelijktijdig te 
chanten tijdens deze wereld-omarmende OMC-sessie. Als je in vrede gelooft, als je het 
verschil wilt maken, als je als je een zuil van licht in deze wereld wilt staan, doe dan mee 
aan dit ongelooflijke evenement en leen jouw stem voor deze zaak. 



 

 

 
SATSANG, DARSHAN, TRAININGEN,  
MAHA OM CHANTING EN VIERING 
 
We nodigen alle organisatoren van OMC-kringen uit op de eerste internationale 
OMC dag in Shree Peetha Nilaya om de tiende verjaardag van OM Chanting te 
komen vieren. De internationale OMC dagen zullen bestaan uit een Maha OM 
Chanting, Babaji’s Surya Namaskar, een kennismaking met de sadhana van 
Bhakti Marga en Paramahamsa Vishwananda. De steden van licht zullen opnieuw 
gelanceerd worden met  nieuwe materialen die de verspreiding van de Genade 
van OM Chanting wereldwijd helpen ondersteunen. Paramahamsa 
Vishwananda, de onvoorstelbare Meester achter OM Chanting, zal aanwezig zijn 
op 12 augustus om Darshan te geven en op 13 augustus om een privé-Satsang 
te geven aan de OMC-organisatoren. Je bent uitgenodigd om met ons de Maria 
ten hemelopneming en Krishna Janmashtami op 14 augustus te vieren. 
 
Er is een zeer beperkt aantal plaatsen.  
Registreer je zo snel mogelijk bij jouw Landen coördinator. 
Informatie: omchanting@bhaktimarga.org 
 
 



 

 

4. ACTIVITEITEN IN MAART IN NEDERLAND EN 
BELGIË 
 
OMC WORKSHOP ORGANISATOREN 
NEDERLAND 
DasAvatar Das, coördinator OMCC in Nederland.  
Workshop op afspraak. (netherlands@omchanting.org) 
Kosten: € 40 per persoon 
 
BELGIË 
Kumari Dasi, coördinator OMCC in België (Nederlandstalig) 
Dayanita, coördinator OMCC in België (Franstalig) 
omchantingbelgique@gmail.com 
  
 
MEER INFORMATIE OVER OM CHANTING 
www.omchanting.org  
http://bhaktimarga.nl/om-chanting1/ (Nederlandse teksten)  

 
BIJWONEN OM CHANTING NEDERLAND  
 
OM CHANTING LELYSTAD/ALMERE  
Iedere donderdagavond om 19:00 uur 
Adres: Archipel 35-43, Lelystad  
Opgeven bij Louisette: 0652540482   
of mail naar info@bhaktimarga.nl 
 
OM CHANTING IN ALMERE  
Adres: Grünewaldstraat 14, Almere 
Opgeven bij Girinandini: 06-46018020 
of mail naar bmcc@bhaktimarga.nl 
 
OM CHANTING IN APELDOORN 
Universeel Centrum van Licht, Amersfoortseweg 1, Apeldoorn  
Zondag 26 maart, aanvang 11.00 uur 
Opgeven bij Jonathan: info@bhaktimarga.nl 
 

OM CHANTING IN DEN HAAG 
Adres: Watervlierstraat 75, Den Haag. 
Opgeven bij Narayani: 06-41994705  
of mail naar Ramsahairam767@hotmail.com  
 
 



 

 

OM CHANTING IN MANDIR IN OLST 
Op zondag 
Neem voor meer informatie contact op met Ram via: 030-2731050  
Of mail naar Ramsahairam767@hotmail.com  
 
OM CHANTING IN AMSTERDAM 
Neem contact op met Caroline Erkelens  
caroline.erkelens@gmail.com 
  
OM CHANTING IN TILBURG 
Dinsdag 14 en 28 maart, aanvang 19.15 uur 
Neem contact op met DasAvatar Das en/of Lakshmi Priya 
keescjmreijnen@hotmail.com  / netherlands@omchanting.org 
 
OM CHANTING IN LEIDEN 
Neem contact op met Ravi Ramprogas via rramprogus@yahoo.com 
of netherlands@omchanting.org 
 
OM CHANTING IN DELFT 
Neem contact op met Judith Aartsma 
judithaartsma@gmail.com of netherlands@omchanting.org 
 
WEEKEND MET SWAMI VISHWAVIJAYANANDA IN BELGIE 
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maar in Aartselaar (bij Antwerpen), België 
Geef je op via: events@bhaktimarga.be of  je kunt bellen naar: 0032-495559791 
 
WEEKEND MET SWAMI VISWHAANIRUDDHAANANDA IN 
NEDERLAND: 
Zaterdag 18 maart in Almere en op 19 maart in Tilburg. 
Het precieze programma wordt nog bekendgemaakt, maar zal o.a. bestaan uit Puja, 
Satsang, Yagna (op zondag) en OM Chanting. 
Aanmelden via: info@bhaktimarga.nl 
 

OVERIGE GEPLANDE BIJEENKOMSTEN IN 
NEDERLAND VOOR BAHKTI MARGA 2017  
Satsang op 20 mei  
Darshan Paramahamsa Vishwananda op 10 juni in SPN Duitsland (gezamenlijke reis) 
Satsang op19 augustus 
Satsang op 22 oktober 
Satsang op16 december 
 
 
 



 

 

DARSHAN IN SPRINGEN VOOR NEDERLAND EN BELGIE: 
 
Bij deze nodigen wij belangstellenden uit Nederland en België uit voor onze spirituele 
groepsreis naar Springen in Duitsland. Er is een programma samengesteld, waarin ook 
een Darshan van Paramahamsa Vishwananda is opgenomen. 

Devotees of belangstellenden uit België wordt gevraagd met Anee Karuna contact 
op te nemen over de inschrijving voor deze landen-Darshan: 
anee.karuna@bhaktimarga.be  
 
Nederlandse groepsreis en inschrijving voor de Darshan: 
De volgende informatie betreft een groepsreis die vanuit Almere, Nederland, is 
gepland en de inschrijving voor de Nederlanders voor de Darshan op 10 juni. 
Mail naar info@bhaktimarga.nl wanneer je mee wilt. Je ontvangt via een mail vervolgens 
2 bijlagen retour. 

De eerste bijlage bevat alle informatie over het weekend.                                                         
De tweede bijlage is een aanmeldingsformulier dat voor 31 maart 2017 per mail als 
bijlage teruggestuurd moet zijn. 
 
BIJWONEN OM CHANTING BELGIË:  
 
OM CHANTING IN ANTWERPEN 
Opgeven bij Kaushalya via: kaushalya@atmakriya.org 

 
ZOUTLEEUW, BELGIË 
Opgeven bij Anee Karuna via anee.karuna@bhaktimarga.be  
 

NIJLEN, BELGIË   
Opgeven bij Taramati via g-o.nam.nar@skynet.be 

 
ATMA KRIYA YOGA CURSUS IN NEDERLAND 
Ravi Ramprogus is Atma Kriya Yoga docent in Nederland  
Neem contact op via rramprogus@yahoo.com 

 
ATMA KRIYA YOGA CURSUS IN  
BELGIË 
In Engels : neem voor België contact op via kaushalya@atmakriya.org 
 

 



 

 

 
VOOR MEER INFORMATIE OVER KRIYA YOGA  
www.atmakriya.org 
http://bhaktimarga.nl/atma-kriya-yoga1/ teksten in het Nederlands) 

 


