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1. SÍLA CELOSVĚTOVÝCH OM CHANTINGOVÝCH 
KRUHŮ 

 

Výňatek ze Satsangu Paramahamsy Vishwanandy na Mezinárodních dnech 
OM Chantingu v roce 2017 

Otázka: Co je děje, když děláme celosvětově OM Chanting ve stejném čase, jako 

například úplňkový a Unity OM Chanting?  

PV: Vždy, když dělá OM Chanting ve stejný okamžik více skupin najednou, je to jako když 

dáte světu značnou dávku pozitivní vibrace. A v tom okamžiku je to vše samozřejmě 

silnější. 

Opravdu bych vám přál vidět, co se děje, když děláte OM Chanting. Je to něco, co je úplně 

nejúžasnější. Je to jako kdybyste zde měli celý vesmír. Viděli jste schéma OM Chantingu?  

…Můžete na něm vidět vibrace modrého světla a červeného světla, které proudí, jsou to 

dva proudy světelné energie. Jednoduše vám dávají představu o tom, co se děje. Protože 

když musíte pro lidi srozumitelně vložit do slov, co se děje při OM Chantingu, je to věc 

jiná… Ve skutečnosti neuvidíte proudit modré světlo jedním směrem nebo červené světlo 

druhým směrem. Ne, vy vidíte pouze vibraci světla… 

Jedná se zkrátka o schéma. Když vidíte ve skutečnosti jak se to děje, jak se vibrace 

z kosmického ÓM přenáší na lidi, je to skutečně nádherné. Je to doopravdy jako celý 

kosmos, celý vesmír je právě tam v jednom jediném okamžiku. 

Představte si, že to je to, co se děje v daný okamžik, když děláte OM Chanting. Jedná se 

o generátor energie, která očišťuje, mění, transformuje a tak dále v ten jeden konkrétní 

okamžik. 

Nyní si představte, že všichni zpívají po celém světě ve stejný čas. Vytváří to pro svět větší 

dávku. Proto zpíváme společně s vibracemi měsíce, protože měsíc má velký vliv na naše 

tělo, během úplňku začnou být někteří lidé hysteričtí, neboť úplněk vytváří velký vliv na 

úrovni vody a někteří lidé se s tím neumí vypořádat. 

Ale když tuto energii využijete, transformujete ji a přesahuje do celého světa, vytváří to 

rovnováhu pro tento svět. Pak má měsíc zklidňující efekt, což znamená, že měsíc nese 

vibrace klidu. Proto když zpíváte během úplňku, je to jiné, než když zpíváte v jiné dny. 

 



2. OM CHANTING PO CELÉM SVĚTĚ 
 
27. ledna se konal se 180 studenty a učiteli Mahá OM Chanting na univerzitě Bon 
Mahárádž ve Vrindávanu. 
 
Když jsme přijeli, nebyli jsme si jisti, zda bude ředitel školy skutečně souhlasit 
s uspořádáním OM Chantingu, protože bylo zrovna zkouškové období. Dal nám se 
studenty 15 minut. Bylo skutečně úžasné sledovat, jak po modlitbách všichni učitelé 
a všech 180 studentů směřovalo do patra školy, kde jsme byli připraveni my. Všichni 
studenti, ve věku od 18 do 20 let, se disciplinovaně sešli v obrovské hale.  

 
Začali jsme se sdílením o Gurudžím a Mahávatáru Babajim, ukázali jejich obrázky 
a vysvětlili, jak funguje OM Chanting. Bylo skutečně příjemné vidět, že je to velmi zajímá 
a pozorně poslouchají.  
 
Jakmile jsme provedli invokaci, bylo skutečně možno cítit v místnosti energii, dokonce 
i učitelé vně kruhu bez pochyb cítili přítomnost mistrů. Jednalo se o velmi silný Mahá OM 
Chanting. Ačkoli byl krátký, každý cítil, že obdržel přesně to, co potřeboval. Byl to velmi 
krásný zážitek a učitelé byli šťastní, že jsme přišli. 
 
Plánujeme dělat v Bon Mahárádži OM Chanting jednou za měsíc s nadějí, že se pro 
Gurudžího a Bhakti Margu otevře více dveří, aby pomohli ovlivnit budoucí absolventy Indie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3. CÍL SÁDHANY 
 
Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy během Mezinárodních dnů OM 
Chantingu v roce 2017 
 
Otázka: Proč máme v sádhaně Bhakti Margy různé techniky? Není jedna dostačující? 

PV: Jedna sádhana je dost. Když někdo cítí, že mu je kterákoli jedna blízká, tak stačí 

praktikovat ji. Hlavně jde o to, že různí lidé potřebují různou medicínu. Víte, že když jdete 

k lékaři se stejnou nemocí, dá různým lidem různý lék. Jde o špatného lékaře? Ne, je to 

proto, že každá osoba je jiná. To je důvod, proč máte různou sádhanu. 

 

Když zpíváte jméno Šrímana Nárájeny, Óm Namó Nárájenája, pokud děláte pouze Mantra 

Kriyu, je to dostačující. Ale máte v to dostatek víry? Děláte-li pouze vaši Kriyu, pouze toto 

stačí. Máte v to dostatek víry? Ne. Pokud pouze děláte vaši modlitbu s láskou a věnujete 

se jí, pouze tohle stačí. Ale musí tam být víra. Pokud nemáte víru, můžete dělat všechny 

techniky, ale nikam vás nedovedou. 

Pokud máte víru, vezměte jednu techniku a dělejte ji. Pamatujte však jedno: v Bhakti 

Marze má sádhana pouze jeden cíl, jakákoli sádhana má jeden cíl. Co je tímto cílem? 

Dosáhnout lásky Boha. Dosáhnout milosti Boha. Dosáhnout Jeho. Dosáhnout této lásky, 

Jeho Milosti a Jeho, v tom není žádný rozdíl. Cíl je jeden. Cílem je dosažení Šrímana 

Nárájeny, dosažení Jeho milosti, Jeho lásky tak, abyste mohli být věčně s Ním, abyste 

mohli dosáhnout vašeho duchovního těla a být s Ním. Nebo chcete jen zemřít, skončit, 

zmizet? To je trochu nudné, ne? Život bez cíle je nudný. 

 

 



Kolik lidí na světě žije své životy bez cíle? Spousta, většina. Osmdesát procent tohoto 

světa žije život pouze jako zvíře, bez jakéhokoli cíle. A z těch dvaceti procent lidí, kteří mají 

v životě cíl, kolik z nich má cíl nejvyšší? Pět procent? Ani dokonce to ne. Řeknu dvě, ne ani 

dokonce dvě procenta. Méně něž jedno procento lidí má ten jasný cíl, kterého chce 

dosáhnout. To je to, co řekl Bhagaván Krišna: je mnoho povolaných, málo vyvolených.  

 

Jakmile není jasný záměr, jakmile není jasný cíl, potřebujete praktikovat. Potřebujete se 

očistit. Až je váš cíl jasný, zvolte si jakoukoli sádhanu a ta vás tam dovede. Protože 

všechny techniky sádhany Bhakti Margy mají pouze jediný cíl: odevzdání se Bohu, 

dosažení Jeho svrchovanosti. Není to pouze: „Ó, ano, já chci do nebe.“ [Posluchači se 

smějí] Tak to není. Chceme Ho dosáhnout a na věky být s Ním. To je ten cíl… 

Proto vás jakákoli technika dovede pouze do jednoho bodu, dosažení Konečné Reality. 

Pouze pokud je váš cíl jasný, pouze pokud ho máte jasně ukotvený ve vaší mysli: „Ano, 

můj cíl je toto, můj záměr je tohle,“ pouze pak můžete otevřít své srdce. Jinak se srdce 

neotevře. Když se vaše srdce otevírá, stává se pro vás jasnější, jakou sádhanu musíte 

dělat a jaký je váš účel tady. 

 
 
 
INSTAGRAM 
instagram.com/bhaktimargasadhana/ 

ATMA KRIYA YOGA NA FACEBOOKU 
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/ 
 

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA MAHÁVATÁRA BABAJIHO 
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/ 
 

HLAVNÍ WEBOVÁ STRÁNKA SÁDHANY BHAKTI MARGY 

sadhana.bhaktimarga.org 
 

TELEGRAM 
telegram.me/omchanting 

 

http://instagram.com/bhaktimargasadhana/
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/
https://sadhana.bhaktimarga.org/


4. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 
 
Pondělí 30. dubna  
 
Je věnován tématu 

Jednota v rozmanitosti 
 
Sejděme se v době od 20:00 do 21:30 

 

 
 
Co říkají lidé č. 20 
„Dle přirozených zákonů nás rozruch života pozvedá nebo stahuje. Zpívej ÓM z hloubi 
nitra, ať už vidíš okolní svět nahoře nebo dole. Toto tě ve tvé realitě vždy dovede zpět do 
souladu.” 
 
 
 
 
 

JUST LOVE FESTIVAL 
justlovefestival.org 
 

OM CHANTING VIDEO 
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 

 
 
 

http://justlovefestival.org/
http://www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw


5. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU  
SHREE PEETHA NILAYA 
 
TICHO MYSLI –  
ROZPRAVA O DŽAPĚ S RIŠIM TULSIDASANANDOU 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, PONDĚLÍ 2. DUBNA 
Informace a registrace:  

https://www.bhaktimarga.org/events/event/silence-mind-talk-japa-0 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
V ANGLIČTINĚ, PONDĚLÍ 2. DUBNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-english-1 

 

UČITELSKÝ VÝCVIK BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 

ÚTERÝ 3. DUBNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-teacher-training-10 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY 
V NĚMČINĚ, 6.-8. DUBNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-german-5 

 

KURZ INTUITIVNÍHO KRESLENÍ 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 6.-8. DUBNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/intuitive-painting-course-april-2018 

 

ZPÍVÁNÍ V SANSKRTU 1. ÚROVEŇ  
PONDĚLÍ 9. DUBNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sanskrit-chanting-level-1-april-2018 

 

ZPÍVÁNÍ V SANSKRTU 2. ÚROVEŇ  
ÚTERÝ 10. DUBNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sanskrit-chanting-level-2-april-2018 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/silence-mind-talk-japa-0
https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-english-1
https://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-teacher-training-10
https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-german-5
https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-german-5
https://www.bhaktimarga.org/events/event/intuitive-painting-course-april-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sanskrit-chanting-level-1-april-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sanskrit-chanting-level-2-april-2018


MEDITACE FORMOU KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY – 9 KROKŮ 
K BOŽSTVÍ 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, PONDĚLÍ 16. DUBNA  
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-

april-16-2018 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY  
V ANGLIČTINĚ, 27.-29. DUBNA 
Informace a registrace:  

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-6 

 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, SOBOTA 28. DUBNA 
Informace a registrace: 

 
KURZ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 30. DUBNA - 1. KVĚTNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-course-april-30-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-april-16-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-april-16-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-6


JUBILEUM LÁSKY 

7.-17. ČERVNA 

Díky milosti a štědrosti Paramahamsy Vishwanandy obdržel svět požehnání v podobě pěti 

úžasných duchovních technik, jejichž úkolem je pomoci nám na duchovní cestě: Atma 

Kriya Yoga, Simply Meditation, OM Chanting, Project Mantra, Babaji Súrja Namaskár.  

Pokud chcete oslavit Paramahamsu Vishwanandu osobně, dorazte do Shree Peetha 

Nilaya v Německu a zúčastněte se události, která se koná jednou za život – Jubileum 

Lásky, které bude probíhat ve dnech 7.-17. června 2018. Tato desetidenní událost 

zahrnuje čtyřdenní inauguraci nového chrámu Šrí Kripešvarnath mandíru, ojedinělou 

dvoudenní narozeninovou oslavu 40. narozenin Paramahamsy Vishwanandy a třídenní 

Just Love Festival.  

 

Just Love Festival proběhne v podobě Jógové a meditační zahrady s mini kurzy se všemi 

našimi meditačními a jógovými technikami. Slibujeme, že se bude jednat o party léta a jde 

o skvělý způsob, jak se potkat se členy rodiny Bhakti Margy z celého světa, naučit se víc 

a zažít vše, co sádhana Bhakti Margy nabízí. 

Jako jakýkoli opravdový Mistr od nás Paramahamsa Vishwananda nežádá nic na oplátku. 

Nicméně sdílení vašich zážitků a lásky s každým, koho znáte, je krásným způsobem, jak 

Mu říci „Děkuji“ za dary, které jste obdrželi prostřednictvím praktikování vaší sádhany. 

Pozvěte lidi aby přišli a získali vlastní zkušenost. Pozvěte lidi, ať se k vám připojí až příště 

půjdete na OM Chanting nebo jim povězte o programu Project Mantra. 

 

 

https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/atma-kriya-yoga
https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/atma-kriya-yoga
https://sadhana.bhaktimarga.org/simply-meditation
https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/om-chanting
https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/project-mantra
https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/babaji-surya-namaskar
https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/babaji-surya-namaskar
https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love
https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love
https://www.justlovefestival.org/
http://justlovefestival.org/


7. UDÁLOSTI A AKCE V ČR 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI DUBNU 
 

Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci KALENDÁŘ naleznete události se 

Svámím Vishwabaladharanandou a mnoho dalších událostí a kurzů pořádaných Bhakti 

Margou ČR.  

Odkaz naleznete zde: http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/ 

 

NAROZENINOVÁ MÁLA PROJECT MANTRA 
ČESKÁ REPUBLIKA 
4. LEDNA – 12. ČERVNA 2018  

 
Připojte se do projektu, který je darem České republiky ke 40. narozeninám Paramahamsy 

Vishwanandy. 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/


Od 4. 1. do 12. 6. 2018 proběhne celkem 4x40 denní cyklus s mantrou Óm Namó 

Nárájenája a Gájatrí mantrou. Za každý dokončený cyklus získá každý účastník pomyslný 

korálek do mály, která bude po ukončení celého projektu předána Gurudžímu během 

festivalu Just Love 2018 ve Springenu. Každý účastník projektu tak bude mít možnost 

věnovat Gurudžímu svou osobní energii, čas a úsilí během 40denního opakování Božího 

jména v podobě korálku na společné mále. 

 

Pro registraci do projektu Narozeninová mála je třeba se vždy zaregistrovat u některého 

z instruktorů Project Mantra: http://bhaktimarga.cz/mantra-project-coordinators-czech-

republic-2/. 

 

Nejpozdější termíny pro registrace na jednotlivé cykly jsou: 

III. cyklus Óm Namó Nárájenája 24. 3. 2018 

IV. cyklus Gájatrí mantra 3. 5. 2018 

 

Project Mantra je bezplatně vedený program, který vám během 40 dnů pomůže vytvořit 

snadnou a přitom velmi účinnou každodenní duchovní praxi. Je ideální pro začátečníky, 

kteří potřebují jednoduchý, ale účinný nástroj pro ztišení mysli, otevření srdce a vytvoření 

si pozitivního návyku, kdy si každý den uděláte čas k propojení se s Božstvím. 

 

Project Mantra je naší meditační praxí s mantrou. Může ji praktikovat každý, kdykoli 

a kdekoli, včetně dětí. Jednoduché každodenní opakování mantry vás zavede hlouběji 

do krásy a tajemství odříkávání Božího jména. Tato praxe má největší sílu, když každé 

opakování mantry proměníte v modlitbu vycházející ze srdce. 

 

Více informací o programu Project mantra naleznete zde: http://bhaktimarga.cz/project-

mantra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bhaktimarga.cz/mantra-project-coordinators-czech-republic-2/
http://bhaktimarga.cz/mantra-project-coordinators-czech-republic-2/


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 měsíc DUBEN 
a KVĚTEN. Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách 
Bhakti Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného 
kurzu. 
 

LIBEREC 
7.-8. DUBNA 
vede: Bhavatarini (Ing. Jarmila Bartošová) 
email: bhavatarini@bhaktimarga.cz 
 

PRAHA 
7.-8. DUBNA 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

TŘEBOŇ 
7.-8. DUBNA 
vede: AmitDas (Milan Kajer) 
email: amitdas@bhaktimarga.cz 

 

STŘEMY 
14.-15. DUBNA 
vede: Swarupini (Ivana Tošnarová) 
email: swarupini@bhaktimarga.cz 
 

KARLOVY VARY 
21.-22. DUBNA 
vede: Nivedita (Danka Dáňová) 
email: nivedita@bhaktimarga.cz 
 

HRANICE NA MORAVĚ 
28.-29. DUBNA 
vede: Manjuri (Petra Janásková) 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
 

PRAHA 
12.-13. KVĚTNA 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

Můžete také navštívit 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: http://bit.ly/2maZLU5 

mailto:bhavatarini@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
file:///D:/Users/Bhavanidasi/Dokumente/AKY%20OMC%20NEWSLETTER/04-18/4-18%20NL%20from%20the%20countries%20and%20the%20fixed/amitdas@bhaktimarga.cz
mailto:swarupini@bhaktimarga.cz
mailto:nivedita@bhaktimarga.cz
mailto:manjuri@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz


OM CHANTING 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů OM 

Chantingu, poskytující workshopy OM Chantingu, jednu z podmínek pro obdržení 

nezbytného požehnání k tomu, aby se zájemce stal organizátorem OM Chantingu a mohl 

vést vlastní kruhy OM Chantingu. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní 

informace daného učitele: http://bhaktimarga.cz/om-chanting/ 

 

Pro nejnovější informace o termínech workshopů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 

Margy ČR: http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/ 

 

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 v kalendáři zveřejněný termín workshopu. 

 

Navštívit můžete také 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/ 

 
 
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 kurzů Simply Meditation na měsíc DUBEN. 

Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 

Margy ČR http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/. Pro bližší informace ohledně kurzů 

kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

KARLOVY VARY 
7. DUBNA 
vede: Swetambari (Jindra Kubínová) 
email: swetambari@bhaktimarga.cz 

 

SÁZAVA 
14. DUBNA 
vede: Arathi (Markéta Strouhalová) 
email: arathi@bhaktimarga.cz 

 

VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA ZÁPAD 
12. KVĚTNA 
vede: Rani (Eva Šimková) 
email: rani@bhaktimarga.cz 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/
http://bhaktimarga.cz/simply-meditation/
http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/


 

 
BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů 

Babaji súrja namaskár. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace 

daného učitele: http://bhaktimarga.cz/babaji-surja-namaskar/ 

Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 

Margy ČR http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/. Pro bližší informace ohledně kurzů 

kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 
 


