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2. Laat de Opperste Liefde ontwaken 
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4. Internationale evenementen in Shree Peetha Nilaya 
5. Activiteiten in mei in Nederland en België 
 



 

 

1. OM CHANTING OP SCHOLEN IN CAMBODJA 
 
De groep van devotees van Bhakti Marga ZWITSERLAND heeft een geweldige ervaring 
opgedaan tijdens het introduceren van OM CHANTING en SIMPLY MEDITATION in 
scholen in Cambodja.  Na jaren van voorbereiding, het verzamelen van ideeën en 
samenwerking, arriveerde de groep dit jaar in januari in Cambodja.  
 
“Alles kende een langzame start, omdat we de cultuur, de lokale waarden en het 
schoolsysteem eerst moesten bekijken en naar de bewoners moesten leren luisteren. 
Toch gingen met Guruji’s Zegen na een paar dagen alle deuren open. We kregen 
positieve antwoorden van de leraren. Hierdoor konden we de eerste OMC-leraren in 
Cambodja opleiden, die de OMC-seva zullen voortzetten. We hebben verschillende 
scholen in Cambodja bezocht, die verschillende afdelingen in het land hebben (in het 
totaal 1800 kinderen en leraren), om hen met OMC te verrijken.  
Wij begonnen OMC met een groep van 410 schoolkinderen en 20 leraren.  
 
We zullen terug moeten gaan om deze fijne seva voort te zetten. Intussen schreef onze 
eerste OMC-organisator uit Cambodja het volgende:  
 
“Lieve allemaal, 
Afgelopen week bracht ik OM Chanting naar een klein dorpje op het platteland: een 
kleine school, waar ik altijd in de weekenden lesgeef. Ik legde hen de voordelen van 
OMC uit en leerde hen  hoe ze het moeten doen. De eerste keer probeerden we het 
drie maal vijf minuten. De week daarna probeerden we het tien minuten en de volgende 
week zal het vijftien minuten zijn. De kleine kinderen deden het zeer goed, beter dan de 
oudere studenten. Niemand lachte en ze waren werkelijk geconcentreerd. Nadat we 
waren gestopt, zeiden ze dat ze zich kalm en zwevend voelden. Ze voelden zich goed. 
Bij de oudere leerlingen hadden er enkele gelachen om elkaars stem. Dat is oké, omdat 
het de eerste keer was. De volgende keer zullen zij zich beter concentreren. Hier zijn een 
aantal foto’s van onze OMC.  
 

 
 
Felicitaties aan het Zwitserse team en aan allen die dit project hebben ondersteund! Het 
was het eerste van een dergelijk project, waar de wereld wanhopig behoefte aan heeft!  



 

 

2. LAAT DE OPPERSTE LIEFDE  ONTWAKEN 
Fragment uit het eerste internationale Atma Kriya Yoga Retreat. 
 
Het doel van Atma Kriya Yoga is de opperste Liefde te doen ontwaken, niet alleen de 
liefde die komt en gaat, maar een Liefde waarmee jullie geboren zijn, een Liefde die 
diep van binnen in jullie is verankerd, de essentie van jullie Zelf, de essentie van jullie 
wezen. Dan zul je zien wat Godsrealisatie is. Dan zul je zien dat de sadhana die jullie 
doen, de oefeningen die jullie doen, zoveel liefde in zich dragen. Zelfs de asanas die je 
doet, zullen niet slechts asanas zijn. De pranayamas die je doet, zullen niet slechts 
ademhalingsoefeningen zijn. De mudras die je zult doen, zullen niet enkel fysieke 
oefeningen zijn. Jullie zullen de stroom van Goddelijke energie in je voelen. Denken 
jullie dat deze Goddelijke energie zich alleen in jullie bevindt? Nee, zij is overal. Er is 
niets dat niet van deze kosmische energie doordrongen is. Van de kleinste tot de 
grootste dingen, alles is van deze Goddelijke energie doordrongen. En om dit te 
kunnen ervaren, moeten jullie de beleving van alles wat je doet, veranderen. (…)  
Verander dus de gewaarwording in hoe je jouw sadhana doet, voor welk doel je Atma 
Kriya Yoga beoefent. Jullie zijn allen Goddelijke instrumenten. Jullie zijn de instrumenten 
van Mahavatar Babaji en jullie verschillen niet van Kriya. Atma Kriya Yoga is niet enkel 
een sadhana. Jullie zijn die Kriya. Wanneer jullie het beoefenen, worden jullie de 
sadhana, worden jullie dat bewustzijn. Zie het niet als iets verschillends van jezelf. Zolang 
jullie het zien als iets anders dan jullie zelf, zal er altijd een muur tussen jou en jullie 
sadhana bestaan. Maar wanneer jullie dit benaderen als gelijk aan jullie zelf, dan zullen 
jullie jezelf transformeren en veranderen. 
Paramahamsa Vishwananda 
  

 
 
 
 



 

 

3. VOLLE MAAN OM CHANTING  
MEI 2017 
Op woensdag 10 mei 
wordt opgedragen aan: 
Als één grote familie in vrede en Liefde met elkaar leven 

 
Laten we samenkomen van 20.00 uur tot 21.30 uur.De wereld is een grote plaats en 
er zijn een aantal landen in deze wereld waar mensen geen fundamentele 
mensenrechten hebben. Soms lijkt dit ver van ons weg en toch is dit innerlijk, zo 
dichtbij….. 
Energie gaat voorbij de fysieke begrenzingen en kan alles bereiken om het even waar 
wij het naartoe sturen:: het maakt werkelijk verschil, wanneer we het vanuit ons hart in 
de vorm van een gebed sturen. 
 
De intentie van deze OMC is dat we één GROTE FAMILIE in deze wereld worden en in 
VREDE en LIEFDE met elkaar leven.  
Laat vrede op aarde heersen! OM SHANTI SHANTI SHANTI 
 
Na de volle maans OM Chanting nodigen wij jullie uit om met ons één minuut op 
Moeder Aarde te mediteren.  
Sluit jouw ogen. Open jouw handen en plaats ze voor jouw hart. Niet met de handen 
naar je toe, maar met naar elkaar wijzende handpalmen (alsof je een aardbol vasthoudt 
met je handen). Stel je in gedachten voor dat je Moeder Aarde tussen de palmen van 
jouw handen vasthoudt. Door dit te doen, ontstaat er automatisch een stroom van 
energie van jouw rechterhand naar jouw linkerhand en van jouw linkerhand naar jouw 
rechterhand. Sommigen van jullie, die gevoelig zijn, zullen direct voelen dat deze golf 
vibreert.  
Sluit jouw ogen en stel je voor dat Moeder Aarde zich tussen jouw handen bevindt.  
Stuur nu vanuit jouw hart alle goede wensen, heling en liefde naar Moeder Aarde. 
Als jouw gedachten op de loop gaan, breng ze dan terug. 
Moge de liefde, die zich in jou bevindt, comfort en vrede brengen naar de mensen die 
dit nodig hebben; mensen die ziek zijn, die hulp behoeven…Stuur hen Liefde. Laat jouw 
positiviteit overal vrede brengen, naar en in jou, naar jouw buurman, jouw familie. Chant 
met Mij. 
 
OM OM OM, Shanti Shanti Shanti. 
Je kunt het één minuut beoefenen, zelfs als je erg druk bent. Heb jij één minuut? 
Ja, zeker! 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

4. INTERNATIONAL EVENEMENTEN  
SHREE PEETHA NILAYA 
 

DE SPIRIT VAN BHAKTI YOGA SPECIAL 
DUITS GESPROKEN, 28 APRIL – 1 MEI 2017 
van 19.00 uur tot 17.00 uur. 
bhaktimarga.org/events/event/spirit-bhakti-yoga-special 
Kosten: € 220   
 
ATMA KRIYA YOGA CURSUS – DUITS 
DUITS GESPROKEN, 12 – 14 MAY 2017 
Het begint op 12 mei om  17.00 uur en eindigt op 14 mei om 19:30 uur. 
met Ambika (ambika@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 300  
 
SRI YANTRA RETREAT 
ENGELS, DUITS 14 - 19 MEI 2017 
Dagelijks van 15.00 uur tot 13:00 uur 
met Swami VishwaKeshavaananda en Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 400 inclusief alle materialen (€ 375 voor leden van FoBM) 
 
BABAJI SURYA NAMASKAR LERAAR TRAINING 
ENGELS, 19 MEI 2017 
van 09.00 uur tot  18.00 uur 
met BSN Teacher Team (bsn_tt@bhaktimarga.org) 
Kosten: Gratis 
 
SIMPLY MEDITATION CURSUS 
ENGELS, 19 MEI 2017 
van 14.00 uur tot 18.00 uur 
met Tusti (tusti@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 85  
 
ATMA KRIYA YOGA - YOGI RETREAT 
ENGELS, 29 MEI - 4 JUNI 2017 
aanvang18.00 tot 4 juni om 10.00 uur 
(atmakriyayoga@bhaktimarga.org) 
bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
Kosten: € 800  
 
 
 



 

 

SRI YANTRA TEKEN CURSUS 
ENGELS, DUITS, 2 - 4 JUN 2017 
Aanvang op 2 juni om 17.00 uur en het eindigt op 4 juni om 15.00 uur 
met Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
Kosten: € 165  (150 € voor leden van FoBM) 
 
SIMPLY MEDITATION CURSUS 
DUITS, 3 JUNI 2017 
van 14.00 uur tot 18:00 uur 
met VarshabhanaviDasi (varshabhanavidasi@bhaktimarga.org) 
Kosten:  € 85  
 
HINDOEISME BEGRIJPEN - BM ACADEMY 
ENGELS, 10 JUNI 2017 
van10.00 uur tot 13:00 uur 
academy@bhaktimarga.org  
Kosten: € 25 
 
ATMA KRIYA YOGA RETREATS 2017 
 
SHREE PEETHA NILAYA 
Mei - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
September - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 

 



 

 

 

 
 
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 te 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 



 

 

5. ACTIVITEITEN IN MEI 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/LELYSTAD  
Adres: Grunewaldstraat 14, Almere 
Opgeven bij Girinandini: 06-46018020 
of mail naar bmcc@bhaktimarga.nl 
 
Bij volle maan op woensdag 10 mei om 20.00 uur 
Adres: Archipel 35-43, Lelystad  
Opgeven bij Louisette: 0652540482   
of mail naar 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 SHIRDI SAI 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 9 en 23 mei, 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 mei in Tilburg 
14 mei in Olst 
Meer informatie over dit weekend zal snel volgen en op het blog en de kalender van 
www.bhaktimarga.nl te vinden zijn. 
Wie het weekend met Swami Vishwaaniruddhaananda in maart jl. heeft bijgewoond, zal 
bevestigen hoe inspirerend en geweldig dit weekend was en hoe opgeladen en vervuld 
we allen na afloop weer huiswaarts keerden! 
 
- 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 locaties en het programma zullen nog worden bekendgemaakt. Het programma 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. Alles onder voorbehoud omdat de inschrijving eigenlijk al is gesloten 
(moest voor 15 april al naar Springen worden toegezonden). 
 
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. Alles onder voorbehoud omdat de inschrijving eigenlijk al is gesloten 
(moest voor 15 april al naar Springen worden toegezonden). 

• De eerste bijlage bevat alle informatie over het weekend. 
• De tweede bijlage is een aanmeldingsformulier dat  per mail als bijlage 

teruggestuurd moet worden..  

 

BHAJAN WEEKEND MET SWAMINI GODAAVARI VOOR 
NEDERLAND EN BELGIE: 
 

27 en 28 mei in België.  
Zaterdag start de dag om 9.00 uur en eindigt om 17.00 uur 
Zondag begint de bijeenkomst om 9.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 
Hôtesse: Savitri Adresse: rue d'Opprebais 9 - 1315 Incourt  
Inschrijving:: events@bhaktimarga.be 
Let op (voor de Nederlands sprekenden), dit weekend zal er Frans en Engels gesproken 
worden. Maar de taal van bhajans is universeel! 
Kosten: € 15 per dag 

 


