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1. OM CHANTING IN CONCENTRATIEKAMPEN 
 
Jai Gurudev,  
 
Op 10 december jl. hadden we een speciaal evenement in concentratiekampen in 
Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Slovakije en Polen. Dit werd wereldwijd door andere 
OMC-groepen ondersteund die zich met ons hadden verbonden.  
  
Op een zonnige dag ontmoetten we elkaar voor de ingang van Mauthausen, een 
concentratiekamp in Oostenrijk. We begonnen met het zingen van een aantal bhajans. 
Door voor het massieve gebouw, dat er nog steeds beangstigend uitzag, de Goddelijke 
Namen te zingen, begon de omgeving onmiddellijk te veranderen. De OM Chanting 
vond in één van de kampgebouwen plaats waar alle gevangenen vroeger verbleven. 
Het gaf een gevoel van: ‘Vandaag is een historische dag van heling van de Tweede 
Wereldoorlog.’ Het was inspirerend dat het werkelijk ging gebeuren en we waren zo blij 
dat zoveel mensen ons kwamen ondersteunen. 
 
De OM Chanting was enorm sterk. Er was een geweldige Liefdesgolf voelbaar. 
Sommige deelnemers huilden. We hadden het gevoel dat de zware energie, die daar 
aanwezig was, zich oploste. Velen van ons konden engelen horen zingen; één devotee 
kon een oud vliegtuig horen dat bommen liet vallen. Sommigen van ons zagen energie 
vrijkomen en namen wezens waar die ‘dankjewel’ tegen de groep kwamen zeggen en 
vervolgens door de schoorsteen ‘wegvlogen’. 
 

  
 
Het is werkelijk prachtig en moeilijk in woorden te beschrijven wat er die dag gebeurde. 
Stel je voor dat bijna 100.000 mensen in dit kamp zijn gestorven en dat sommigen van 
hen opnieuw zijn geïncarneerd. Deze plek staat erom bekend dat er geen 
vogelgeluiden gehoord worden. Na de OM Chanting zagen we veel vogels rondvliegen 
en hoorden wij hen zingen.  
 
Uiteindelijk hebben we voor de klaagmuur een bhajan gezongen. Voor deze klaagmuur 
hebben zoveel mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog naakt buiten moeten staan. 
Ook vonden er vaak executies plaats. Het was een bijzonder moment. Bijzonder is het 
ook dat deze plek op een positieve manier herinnerd kan worden, omdat Paramahamsa 
Vishwananda en Mahavatar Babaji haar met Hun aanwezigheid zegenden. 



 

 

Laten we OM Chanting over de hele wereld benutten om op dit soort plaatsen, waar 
veel is geleden, negativiteit te helpen oplossen.  
 

  
 
Met de intentie om te helpen, zijn er in de Tsjechische republiek bij het Terezín 
monument ongeveer 70 mensen vanuit verschillende delen van het land voor deze OM 
Chanting samengekomen. Terezín was tijdens de oorlog een plek waar veel mensen 
tragedies hebben meegemaakt en onder de oorlog gebukt zijn gegaan, met enorm veel 
menselijk leed. Meer dan 35.000 mensen zijn hier omgekomen. 
  
We verbonden ons ook met mensen uit vele andere landen, die een oprechte intentie 
en liefdeswens hebben en om onzelfzuchtig dienstbaar te zijn en om bij te dragen aan 
het verlichten van donkere periodes uit de menselijke geschiedenis. We zijn in de ware 
zin van de Adventstijd bijeen gekomen.  
 
Amara Nimai Das, Oostenrijk 
 
“Zoals jullie allen heel goed weten, is de kracht van de Liefde het enige dat alles 
overwint.” 
 
Paramahamsa Vishwananda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.ATMA KRIYA YOGA DOORBREEKT HET 
DENKPATROON 

 
Fragment uit de toespraak van Paramahamsa Vishwananda tijdens de eerste 
internationale ‘Atma Kriya Yoga Retreat’.  
 

 
 
We zeggen dat we Atma Kriya Yoga beoefenen om Godsrealisatie te bereiken, maar 
hoevelen van jullie weten werkelijk wat deze uitdrukking betekent? Hoeveel van jullie 
weten wat Godsrealisatie is? Het is een mooie uitdrukking; het klinkt mooi, maar de 
mensen begrijpen het niet werkelijk. Dit doet Atma Kriya Yoga: het doorbreekt het 
denkpatroon, zodat het bewustzijn transformeert en verandert. Wanneer jouw 
bewustzijn verandert, verandert ook jouw waarneming van de uiterlijke realiteit naar de 
innerlijke realiteit. Dan worden de oefeningen niet meer louter uiterlijk gedaan, maar  
zijn ze getransformeerd, zodat je ze op een andere manier kunt gebruiken.  
Vaak vragen mensen: “Je bent op het bhakti-pad en het bhakti-pad leert doorgaans 
geen asanas (lichamelijke oefeningen), of mudras. Wat is het verband tussen de asanas 
en bhakti? Hoe kunnen de Atma Kriya Yoga oefeningen bhakti doen ontwaken?” In 
werkelijkheid bestaat er een diepe verbinding tussen de oefeningen en het ontwaken 
van bhakti, maar de sadhak (de spirituele beoefenaar) moet de dingen anders gaan 
zien.  
Vroeger deden mensen hun Kriya als gewone oefeningen. Toch zou jij je af kunnen 
vragen: ‘Geeft jouw ademhaling jou Godsrealisatie?’ Het zal je helpen jouw denken te 
beheersen; het zal jouw lichaam gezond houden, maar dat ligt nog ver verwijderd van 
Godsrealisatie. Niettemin, als je een gezond verstand en een gezond lichaam hebt, kan 
God dat ontkennen? Nee, dat zal Hij niet. Waar het om gaat en wat belangrijk is om te 
begrijpen, is dat de waarneming van de mensen van de uiterlijke realiteit naar de 
innerlijke realiteit is getransformeerd en vervolgens naar de Opperste Realiteit. Anders 
zouden de oefeningen gewone oefeningen zijn; ze zouden geen bhakti doen ontwaken, 
noch het plezier verschaffen om ze te doen. 
 



 

 

3. VOLLE MAAN OM CHANTING  
APRIL 2017 
Op dinsdag 11 april 
wordt opgedragen aan: 
Eenheid door het geluid OM  
  
Laten we samenkomen van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

12 april is de internationale dag van de ruimtevaart. Op deze dag ging in 1961 een 
mens voor het eerst de ruimte in. Deze prestatie werd alleen mogelijk gemaakt door de 
samenwerking van honderden mensen, die allen hun bijdrage aan het succes van deze 
vlucht hebben geleverd. Echter, uiterlijke ontdekkingen zullen uiteindelijk naar innerlijke 
inzichten leiden! We weten dat alles op het meest essentiële niveau een vibrerende 
energie is en ons hele universum door de oeroude trilling OM is ontstaan.  
 
“Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, 
frequentie en vibratie.” 
 Nikola Tesla 
 
Laten we OM gebruiken als verbinding met de hele schepping en de weg terugvinden 
naar onze essentie. Laten we de Eenheid van binnen, door deze meest perfecte en 
zuivere vibratie, ervaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

4. INTERNATIONALE EVENEMENTEN 
SHREE PEETHA NILAYA 
 

SIMPLY MEDITATION EN AYURVEDA RETRAITE 
ENGELS, 31 MAART – 02 APRIL 2017 
14:00 – 19:00 
Met Tusti Monika Cerny en Dr. Judith Aartsma (simplymeditation@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 280 - 360  
 
SRI YANTRA TEKEN CURSUS 
ENGELS, 05 – 06 APRIL 2017 
10:00 – 21:00 
Met Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 165  (€150  FoBM) 
 
OM CHANTING LERAAR CURSUS 
ENGELS, 09 APRIL 2017 
10:00 – 18:00 
Met Moeder Serafima (serafima@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 100 
 
BABAJI SURYA NAMASKAR LERAAR TRAINING 
ENGELS, 09 APR 2017 
09:00 – 18:00 
Met BSN Teacher Team (bsn_tt@bhaktimarga.org) 
Kosten: Gratis  
 
BABAJI SURYA NAMASKAR LERAAR TRAINING 
ENGELS, 10 APR 2017 
09:00 – 18:00 
Met BSN Teacher Team (bsn_tt@bhaktimarga.org) 
Kosten: Gratis  
 
SCHILDER MEDITATIE MET HEILIGEN: DRIE MARIA’S 
ENGELS EN DUITS, 10 APR 2017 
09:00 – 21:00 
Met Dakshini (dakshini@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 75  
 
 
 
 



 

 

SIMPLY MEDITATION CURSUS 
FRANS, 17 APRIL 2017 
14:00 – 17:00 
Met Bhavani Dasi (Bhavanidasi@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 85 
 
THE SPIRIT OF BHAKTI YOGA SPECIAL 
DUITS, 28 APRIL – 01 MEI 2017 
19:00 – 17:00 
(bhaktiyoga@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 220 
 
ATMA KRIYA YOGA COURSE  
DUITS, 28 – 30 APRIL 2017 
17:00 – 19:30 
Met Tusti (Tusti@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 300   
 
SCHILDER MEDITATIE MET SRI YANTRA OP GLAS  
ENGELS, DUITS,  29 APRIL– 1 MEI 2017 
09:30-21:00 
Met Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 185  (€165  FoBM) 
 
SIMPLY MEDITATION CURSUS 
DUITS, 29 APRIL 2017 
14:00-17:00 
Met Ratnamanjari (ratnamanjari@atmakriya.org) 
Kosten: € 85   
 
SIMPLY MEDITATION CURSUS 
ENGELS, 30 APRIL 2017 
14:00-17:00 
Met Vandhanananda (vandhan@bm365.org) 
Kosten: € 85  
 
OM CHANTING LERAAR CURSUS 
DUITS, 30 APRIL 2017 
10:00-18:00 
Met Roshni (roshni@atmakriya.org) 
Kosten: € 100  
 



 

 

ATMA KRIYA YOGA RETRAITES 2017 
 
SHREE PEETHA NILAYA 
Mei - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
September - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. 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 DEN HAAG 
Zaterdag 1 april, aanvang 15.00 uur 
Adres: Watervlierstraat 75, Den Haag 
Opgeven bij Narayani: 06-41994705  
of mail naar Ramsahairam767@hotmail.com  
 
OM CHANTING IN MANDIR IN OLST 
Op de zondagen 
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 11 en 25 april, 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 
 

OVERIGE GEPLANDE BIJEENKOMSTEN IN 
NEDERLAND VOOR BAHKTI MARGA 2017  
Weekend met  Swami Vishwaaniruddhaananda op 13 en 14 mei. 
Darshan Paramahamsa Vishwananda op 10 juni in SPN Duitsland (gezamenlijke reis). 
Satsang op19 augustus met Swami Vishwaaniruddhaananda. 
Satsang op 22 oktober 
Satsang op16 december 
De locatie en het programma zal nog worden bekendgemaakt. Het zal o.a. bestaan uit 
Puja, Satsang en OM Chanting. 
Aanmelden via: info@bhaktimarga.nl 
 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WORKSHOP EN PRESENTATIE  
ALFA&OMEGA ACTIVATOR 
 
Jacob Mayer aan op 3 en 4 april. Zijn presentatie over het activerende en 
transformerende watersysteem Alfa & Omega is georganiseerd door Bhakti Marga 
België en vindt in Brussel plaats. Je wordt door Jacob Mayer of Muktananda 
ingelicht en je kunt al jouw vragen over de vernieuwde A&O Activator stellen. 

Kosten: de presentatie is gratis. 
Kosten voor sessie op waterbed met A&O Activator: 20 of 30 euro (of afhankelijk van 
jouw financiële mogelijkheden).  

Reserveren voor deze presentatie en/of sessie en met vragen kun je contact 
opnemen met: Martine Archambeau tel: 00322215 61 14 

 
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) 



 

 

 
 
 
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. Nieuwe materialen zullen de verspreiding van de Genade 
van OM Chanting wereldwijd helpen ondersteunen. Paramahamsa Vishwananda, 
de onvoorstelbare Meester achter OM Chanting, zal op 12 augustus aanwezig 
zijn om Darshan te geven en op 13 augustus om een privé-Satsang aan de OMC-
organisatoren te geven. 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 

 


