
 

 

 

 

ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 
 

 

 
HLAVNÍ UDÁLOSTI V KVĚTNU 2017 
 
1. OM Chanting v kambodžských školách  
2. Probuďte nejvyšší lásku  
3. Úplňkový OM Chanting v květnu 
4. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya 
5. Místní akce 
 



 

 

1. OM CHANTING V KAMBODŽSKÝCH ŠKOLÁCH 
 
Skupina oddaných Bhakti Margy Švýcarsko měla úžasný zážitek při představování 
OM CHANTINGU a SIMPLY MEDITATION v kambodžských školách. Po letech 
shromažďování nápadů, příprav a týmové práce přijela skupina letos na přelomu ledna 
a února do Kambodže.  
 
„Všechno začínalo nejprve pomalu, protože jsme museli poznat místní kulturu, 
porozumět místním hodnotám a školnímu systému a naslouchat lidem. Avšak po 
několika dnech a s Gurudžího požehnáním se všechny dveře otevřely. Dostali jsme 
kladnou zpětnou vazbu od učitelů a mohli jsme tak školit první OMC učitele v Kambodži, 
kteří budou v této sévě pokračovat. Měli jsme schůzky v mnoha školách, které mají různé 
pobočky po Kambodži (s celkem okolo 1800 dětmi a učiteli), abychom je obohatili o OM 
Chanting. Začali jsme tím, že jsme zorganizovali OMC čítající 410 dětí a 20 učitelů.”  
 
Budeme se do Kambodži muset vrátit a pokračovat v této drahocenné sévě. V mezidobí 
nám Delin, náš první kambodžský organizátor OMC, napsal následující: 
 
„Všichni moji milovaní, 
minulý víkend jsem přišel s OM Chantingem do malé venkovské obce, do malé školy, 
kde vždy učím o víkendech. Učil jsem je o výhodách OM Chantingu a o tom, jak jej dělat. 
Poprvé jsme zkusili třikrát pět minut. Další víkend vyzkoušíme 10 minut a následující 
týden uděláme 15 minut. Malým dětem to šlo moc dobře, byly lepší než starší studenti, 
nikdo se nechechtal a opravdu se soustředily. Když skončily, řekly, že se cítily klidné jako 
při letu nebem. Cítily se dobře. Někteří starší studenti se chechtali, když slyšeli hlasy 
druhých, ale to je v pořádku, byla to první zkušenost. Příště se budou soustředit lépe. 
Tady zasílám pár fotografií z OM Chantingů.”  
 

 
 
Gratulujeme švýcarskému týmu a všem, kteří podporují tento projekt! Jedná se o první 
takový projekt, který svět zoufale potřebuje! 
 
 
 



 

 

2. PROBUĎTE NEJVYŠŠÍ LÁSKU  
 
Úryvek z promluvy během prvního mezinárodního retreatu Atma Kriya Yogy. 
 
Cílem Atma Kriya Yogy je probudit nejvyšší lásku, ne pouze tu lásku, která projde kolem 
a zase odejde, ale lásku, se kterou jste se narodili, lásku, která je ukotvena hluboko ve 
vašem nitru, lásku, která je esencí vašeho já, vašeho bytí. Pak poznáte, co je realizace 
Boha. Pak poznáte, že sádhana, kterou děláte, je naplněna spoustou lásky. I ásany, které 
děláte, nebudou pouhými ásanami. Pránájámy, které děláte, nebudou pouhými 
dechovými cvičeními. Mudry, které děláte, nebudou pouhými fyzickými cvičeními. Ucítíte 
v sobě proud božské energie. Myslíte si, že tato božská energie je pouze uvnitř vás? Ne, 
je všude. Neexistuje jediná věc, která by nebyla naplněna touto kosmickou energií. Od 
těch nejmenších věcí po ty největší, vše je naplněno božskou energií. Abyste toto 
pochopili, musí se změnit vaše vnímání všeho, co děláte.  
(…) 
Takže, změňte své vnímání toho, jak děláte svou sádhanu, s jakým cílem cvičíte Atma 
Kriya Yogu. Jste Božími nástroji, jste nástroji Mahávatára Babajiho a mezi vámi a kriyou 
není rozdílu. Atma Kriya Yoga není pouze sádhanou, vy sami jste kriyou. Když ji 
praktikujete, stáváte se sádhanou, stáváte se uvědoměním. Nenahlížejte na ni jako na 
něco odlišného od vás. Dokud ji budete vidět jako odlišnou od vás, bude mezi vámi 
a vaší sádhanou vždy existovat zeď. Ale když si budete uvědomovat, že ona je vámi, tak 
se transformujete a změníte.  
Paramahamsa Vishwananda 
 

 
 
 
 
 



 

 

3. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING  
KVĚTEN 2017 
ve středu 10. května 
bude věnovaný 
Žití v míru a lásce jeden s druhým jako jedna velká rodina 
 
Sejdeme se v době od 20:00 do 21:30 

Svět je velké místo a jsou zde země, kde nejsou respektována základní lidská práva. 
Někdy se nám toto zdá být vzdálené, ale pohledem zevnitř je to tak blízko… 
Energie není limitována fyzickým světem a může dosáhnout kamkoli ji ve formě 
modlitby  z našeho srdce pošleme.  
 
Záměrem tohoto OM Chantingu je, abychom se v tomto světě stali jednou VELKOU 
RODINOU a žili jeden s druhým v MÍRU a LÁSCE. 
Nechť mír zavládne na Zemi. ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTI 
 
Po úplňkovém OM Chantingu vás zveme, abyste se připojili  
k minutové meditaci pro Matku Zemi 
 
Zavřete oči. Otevřete dlaně a umístěte je před střed hrudníku, do úrovně vašeho srdce, 
dlaněmi proti sobě. Vaší tvůrčí myslí si představte, že Matka Země, svět, spočívá mezi 
vašimi dlaněmi. Když to uděláte, automaticky začne proudit energie z vaší pravé ruky do 
levé ruky a  z levé do pravé. Někteří z vás, kteří jsou vnímaví, budou tento vibrační tok 
cítit.  
 
Takže, se zavřenýma očima si představte Matku Zemi mezi vašimi dlaněmi.  
Nyní z vašeho srdce pošlete Matce Zemi všechna dobrá přání, podporu a lásku.  
Pokud vaše mysl pobíhá, přiveďte ji zpět. 
Ať láska, která je ve vás, přinese pohodu a mír lidem, kteří to potřebují: lidem, kteří jsou 
nemocní nebo kteří potřebují pomoc... Posílejte jim lásku. Nechť vaše pozitivita vnese 
mír do všech míst, k vás, k vašim sousedům, do vaší rodiny. 
 
Zakončete zpíváním: 
ÓM ÓM ÓM, Šánti Šánti Šánti.  
 
„Můžete to dělat jednu minutu, i když jste velmi zaneprázdněni. Máte jednu minutu? 
Ano, opravdu?“ Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benefit č. 9 
OM Chanting pomáhá při nespavosti. 
 
 
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 V CENTRU 
SHREE PEETHA NILAYA 
 

PODSTATA BHAKTI JÓGY SPECIÁL 
V NĚMČINĚ, 28. DUBNA – 1. KVĚTNA 2017 
19:00 – 17:00 
web: bhaktimarga.org/events/event/spirit-bhakti-yoga-special 
poplatek: 220 €  
 
KURZ ATMA KRIYA YOGY V NĚMČINĚ 
V NĚMČINĚ, 12. – 14. KVĚTNA 2017 
17:00 – 19:30 
vede Ambika (ambika@bhaktimarga.org) 
poplatek: 300 €  
 
RETREAT ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ , 14. – 19. KVĚTNA 2017 
15:00 – 13:00 
vede Svámí VishwaKeshavaananda and Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
poplatek: 400 € zahrnuje cenu za použité materiály (375 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 
UČITELSKÝ KURZ BABAJÍ SÚRJA NAMASKÁR  
V ANGLIČTINĚ, 19. KVĚTNA 2017 
09:00 – 18:00 
vede učitelským tým BSN (bsn_tt@bhaktimarga.org) 
poplatek: zdarma  
 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
V ANGLIČTINĚ, 19. KVĚTNA 2017 
14:00 – 18:00 
vede Tusti (tusti@bhaktimarga.org) 
poplatek: 85 €  
 
RETREAT JOGÍNŮ ATMA KRIYA YOGY  
V ANGLIČTINĚ, 29. KVĚTNA – 4. ČERVNA 2017 
18:00 – 10:00 
email: atmakriyayoga@bhaktimarga.org 
web: bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
poplatek: 800 €  
 
 
 



 

 

KURZ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 2. – 4. ČERVNA 2017 
17:00 – 15:00 
vede: Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
poplatek: 165 € (150 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, 3. ČERVEN 2017 
14:00 – 18:00 
vede VarshabhanaviDasi (varshabhanavidasi@bhaktimarga.org) 
poplatek: 85 €  
 
POROZUMĚNÍ HINDUISMU - BM ACADEMY 
V ANGLIČTINĚ, 10. ČERVNA 2017 
10:00 – 13:00 
email: academy@bhaktimarga.org  
poplatek: 25 € 
 
RETREATY ATMA KRIYA YOGY 2017 
 
CENTRUM SHREE PEETHA NILAYA 
květen - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
září - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 

 
 
Retreat Atma Kriya Yogy pro mne znamená cestu do dělohy božské Matky. Procházky 
s džapou a meditace v lese zůstanou provždy v mém srdci; vnímání země, přírody, ticha 
vnějšího i vnitřního, bytí v jednotě se vším a se všemi. 



 

 

 
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 sádhany 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 Krišnadžanmáštamí 14. srpna v noci a Nanebevzetí 
Panny Marie 15. srpna.  

 
Počet míst je velmi omezen.  
Organizátoři OM Chantingu se mohou registrovat POUZE prostřednictvím vyplnění 
formuláře v kalendáři http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/, kde také najdete 
podrobnější informace. První vlna registrací byla uzavřena 10.4.2017. Organizátoři OM 
Chantingu, kteří se registrují po 11. 4. 2017 jsou samozřejmě na této akci srdečně vítáni, 
ale je potřeba, aby si SAMI zajistili registraci na Daršan + další doprovodný program a 
vlastní ubytování. 



 

 

5. MÍSTNÍ AKCE 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI KVĚTNU 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci KALENDÁŘ naleznete události včetně 
kurzů pořádaných 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/ 
 
 
PREZENTACE BHAKTI MARGY A UČENÍ PARAMAHAMSY 
VISHWANANDY NA ALLFESTIVALU 

26. - 28. KVĚTNA 2017 

LITOMĚŘICE 
 
Letošní třetí ročník velmi úspěšného a hojně navštěvovaného ALLfestivalu, který 
v loňském roce navštívilo více jak 3500 návštěvníků, je zaměřen na zdravý životní styl, 
zdraví, léčení, terapie, klasickou i alternativní medicínu.  
 
BM ČR přijala nabídku pořadatelů a její zástupci zde budou prezentovat jednotlivé 
techniky sádhany Paramahamsy Vishwanandy.  V hlavní části programu je zařazeno 
povídání o sádhaně Bhakti Margy: starodávné účinné techniky pro vyladění 
a harmonizaci těla, mysli a ducha. Nebudou tedy chybět přednášky na téma Atma Kriya 
Yoga, Project Mantra, Simply Meditation, Babaji súrja namaskár ani hudební vystoupení 
se zpěvem manter a bhadžanů. V průběhu celého festivalu bude na různých místech 
několikrát probíhat také OM Chanting. 
Více informací o programu a časovém zařazení BM ČR během všech tří dnů: 
http://2017.allfestival.cz 
Přijďte nás podpořit, jste srdečně zváni! 
 
 
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/ 
 
Níže jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzů Atma Kriya Yogy pro měsíce květen a 
červen. Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách 
Bhakti Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného 
kurzu. 
 
 
 



 

 

PRAHA 
13. – 14. KVĚTNA 
vede: Rohini 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 
KARLOVY VARY 
13. – 14. KVĚTNA 
vede: Nivedita 
email: nivedita@bhaktimarga.cz 
PRAHA 
3. – 4. ČERVNA 
vede: Rohini 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 
HRANICE NA MORAVĚ 
24. – 25. ČERVNA 
vede: Manjuri 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
 
Můžete také navštívit veřejnou FB 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OM CHANTING 
 
108 PRO ČESKO 
13. KVĚTNA 2017 

 

Motto: 
"Mým přáním je, aby se lidé uvědomili v Pravdě. Abychom v sobě vroucně pátrali po 
tom, kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme. Nejvyšším smyslem života a zrození 
na Zemi je poznat tuto Pravdu. Ta je v nás samých. Po ní pátrejme, o ní usilujme. Až se nás 
jednoho vzácného dne tato Pravda dotkne, otevřou se naše srdce jako lotos a rozzáří se 
v nás Světlo. Poté skutečná čistá láska zaplaví celou naši bytost i okolní svět. Láska je 
nejsvrchovanější silou celého bytí." 
Svámí Vishwabaladharananda 

 

Milí přátelé, 
rádi bychom vás pozvali, abyste se stali součástí 1. ročníku akce s názvem 
108 PRO ČESKO, která se uskuteční dne 13. května 2017 od 15h. Koná se pod patronací 
Bhakti Margy ČR a nese požehnání Svámího Vishwabaladharanandy, který k tomuto 
projektu říká: „Jsem velmi nadšený, je to krásný koncept, velmi dobře zpracovaný a má 
mé požehnání. Je to krásná práce pro celek a pro Českou republiku. Tento projekt má 
mou podporu a věřím, že jej budete nadále společnými silami úspěšně rozvíjet.“  

Hlubokým záměrem akce 108 pro Česko je podpořit mocnou technikou OM Chantingu 
PRAVDU A LÁSKU ve vědomí obyvatel České republiky. Propojme se v srdcích, společně 
v jednotě jako jedna rodina a podpořme vizi o životě v Pravdě a Lásce v naší zemi. Tento 



 

 

láskyplný záměr je zaštítěn Mistry Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou a 
Mahávatárem Babajim, jejichž požehnáním je technika OM Chantingu prostoupena. 
Zorganizováním co největšího počtu kruhů OM Chantingu s jedním záměrem, ve stejný 
okamžik, s celkovým minimálním počtem 324 účastníků akce umožníme, aby se OM 
Chanting stal účinným nástrojem k naplnění tohoto milujícího záměru.  

Ačkoli je v dnešní době díky nemalé snaze duchovních lidí patrná změna v posunu 
hodnot naší společnosti, stále jsme hluboce zakotveni v materiálním světě. Z médií víme, 
jakým krizím čelí naše společnost v oblasti hospodářské, ekonomické, politické, 
náboženské i morální. Je to zřejmé i v běžném životě kolem nás. Zažíváme, na jaké úrovni 
se odehrávají mezilidské vztahy, vidíme to v míře kriminality a agresivity, ve vztahu 
společnosti ke zvířatům a přírodě, i ve vedení naší země. Mnoho z vás možná pociťuje 
vnitřní bezmoc ve vztahu k dění v našem státě a vyvstává otázka „Mohu já, jako 
jednotlivec, něco změnit?“ 

Dnešní doba je dobou nárůstu utrpení, ale zároveň je to doba, kdy bychom měli být jako 
lidstvo jednotní a zapojit se společně do aktivit, které podporují potřebnou transformaci 
a přispívají  k potřebné změně. Připojení se ke kruhu OM Chantingu se může stát 
odpovědí na tuto vnitřní bezmoc a je velkým příspěvkem k urychlení a pokojnému 
průběhu těchto změn.  
Staňte se součástí řešení, ne součástí problému! 
Abychom dosáhli viditelných změn je nutná spolupráce velkého počtu lidí, kteří se 
sejdou ke společné meditaci a modlitbě ve stejný okamžik a se stejným záměrem. Vliv 
společné modlitby lidí, kteří se ze srdce a z hloubi duše modlí se stejným záměrem, má 
nesmírný vliv. Společně vytvořená energie je mnohem silnější.  

Podstatou akce 108 PRO ČESKO je zorganizovat co nejvíce OM Chantingových kruhů na 
různých místech v České republice ve stejném termínu a čase, aby se shromáždilo 
potřebných 324 účastníků celkem a spojili se ve jménu PRAVDY A LÁSKY. Dosáhněme 
společně tohoto cíle! Pokud budete mít možnost připojit se k této akci, prosím 
neváhejte. Nikdy nemůžete vědět, jestli právě vaše účast nebude tou pomyslnou 
poslední potřebnou kapkou k tomu, aby se věci daly do pohybu! Skutečně každý je 
důležitý! 

Přispějme aktivně ke změně, po které toužíme, namísto kritizování současných poměrů 
v našem státě! Vytvořme společně něco většího, co bychom jako jednotlivci nemohli 
dokázat a co prospěje nám všem. 

 

JAK SE AKCE ZÚČASTNIT? 
Jednoduše! Připojte se v tento den ke kruhu OM Chantingu v blízkosti vašeho bydliště. 
Pokud nevíte, kde se nachází nejbližší skupina OM Chantingu, kontaktujte prosím:  
108procesko@gmail.com 
nebo některého z učitelů OM Chantingu Bhakti Margy ČR na tomto odkazu: 
http://bhaktimarga.cz/ucitele-om-chantingu/ 



 

 

Více informací o celé akci naleznete zde: http://bhaktimarga.cz/home/event/108-pro-
cesko/ 

BŮH MÁ JEN JEDNY RUCE - TY TVOJE. 
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PŘIPOJÍ! 

 
 
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 právě nemá  zveřejněný termín workshopu. Zde najdete seznam OMC 
učitelů: 
https://bhaktimarga.cz/ucitele-om-chantingu/ 
 
 
SIMPLY MEDITATION 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů 
Simply Meditation. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace 
daného učitele: http://bhaktimarga.cz/simply-meditation// 
 
Níže je uveden aktuálně vypsaný termín kurzu Simply Meditation pro měsíc květen. Pro 
nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy 
ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 
 
HUMPOLEC 
13. KVĚTNA 2017 
vede: Shyama 
email: shyama@bhaktimarga.cz 

 
 


