
 
ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 

 
HLAVNÍ UDÁLOSTI V KVĚTNU 2018 

 

1. Mezinárodní séva-sádhana, cesta do Kambodži (1. část) 

2. Odevzdání mysli 

3. Význam mantry Óm Namó Nárájenája 

4. Jóga a meditace na Just Love Festivalu 

5. Úplňkový OM Chanting 

6. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya 

7. Události a akce v České republice 



1. MEZINÁRODNÍ SÉVA-SÁDHANA, CESTA DO 

KAMBODŽI (1. ČÁST) 
 

Napsala Sváminí VishwaGodaavari Mata a mezinárodní tým sévy a sádhany 

S radostí a z hloubi našich srdcí vám posíláme novinky z mezinárodního séva-sádhany, 

výletu do Kambodži. 

 

S úctou děkujeme našemu Mistrovi, Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi, za 

všechnu lásku a milost, kterou posílá tomuto projektu, za Jeho neustálou pomoc při 

otevírání dveří a za to, že nám dává Svoji milost k šíření Jeho mise. Tento projekt by bez 

Něj jednoduše nebyl možný. Též jsme vděční Sváminí VishwaGodaavari Mata a Sváminí 

VishwaKishori Ma za jejich láskyplnou podporu nejen v průběhu mise, ale i před misí 

a po ní.  

 

Loňská úspěšná séva-sádhana, cesta do Kambodži s pěti švýcarskými oddanými letos 

pokračovala. Sváminí VishwaGodaavari Mata a mezinárodní tým 10 oddaných, který tvořili 

předchozí účastníci a noví oddaní z Francie, Belgie, Itálie a Švýcarska, vyjeli v lednu 2018 

do města Siem Reap. Toto město je oblíbenou kambodžskou destinací, která je domovem 

nádherných hinduistických chrámů, z nichž nejoblíbenější je Angkor Vat, chrám zasvěcený 

slávě Mahávišnua. 

Naše mise se soustředila na následující tři témata: 

• Uspořádání OM Chantingu: ve školách jsme zorganizovali OM Chantingové (OMC) 

kruhy, aby se děti více spojily se svým vnitřním já, více se soustředily na své 

studium, cítily se klidněji a našly v sobě mír a radost. 



• Výcvik sádhany: učitelé ve školách prošli workshopem pro OMC organizátory, takže 

po našem odletu na nás nejsou závislí a se svými žáky mohou sami organizovat 

OMC kruhy. 

• Humanitární činnost: nakrmili jsme nejchudší děti a dali jim osobní hygienické 

potřeby. Spolupracovali jsme s vedením školy a učiteli, abychom žákům poskytli 

podporu v podobě potřebných věcí jako jsou studijní materiály, jídlo, osobní 

hygienické potřeby. Několika učitelům se také dostalo finanční podpory, aby 

ve škole mohli zůstat a pokračovat ve vzdělávání dětí.  

 

Uspořádání OM Chantingu a výcviky sádhany v Anjali House: 

 

Ve škole je 120 dětí v rozmezí věku od tří do osmnácti let. OMC kruhy jsme s nimi dělali 

každý den v týdnu. Spolupracovali jsme se třemi učiteli, kteří překládali naše instrukce  

 

do khmerštiny. Postupně jsme navyšovali dobu zpěvu z pěti na 12 minut. Děti jsme také 

naučili mantru „Óm Namó Nárájenája“ a bhadžany jako „Džai Má“. 

 
Tři učitelé, kteří měli zájem o šíření OMC v jejich škole, prošli workshopem pro OMC 
organizátory. Navázali jsme dobrou spolupráci, protože učitelé měli o učení OMC hluboký 
zájem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ODEVZDÁNÍ MYSLI 
 
Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy v Long Beach, USA, 25. května 
2017 

 

Pokud se opravdu chcete odevzdat, odevzdejte mysl, nic víc. Odevzdat mysl je velmi 

obtížné, že? Jak to udělat? Náma džapou. Zpívejte jméno Pána. A když zpíváte Boží 

jméno, nedělejte to pouze mechanicky, povrchně. Zpívejte vědomě! Není to přeci tak, 

že jen řeknete: „Miluji tě, miluji tě“ a nemáte přitom v sobě žádný pocit. Je zde Bhagaván! 

Jediná věc, o kterou jde, je mít ten pocit. Pokud tento pocit máte, On k vám poběží. Myslíte 

si, že je realizace obtížná? Ne, je velmi snadná. Realizace… seberealizace... je velmi 

jednoduchá. Seberealizace se stane, když se vám Pán odhalí uvnitř vás. Realizace Boha 

se stane, když On vám Sebe odhalí všude okolo vás. Kamkoli se podíváte, tam Jej můžete 

vnímat. Obtížné to není. Jedinou věc, o kterou vás On žádá, je: „Odevzdejte Mi svou mysl!“ 

Nežádá vás o vaše peníze.  

On vás nežádá, abyste se všeho zřekli a běželi do jeskyně. On vás nežádá, abyste vše 

opustili a šli do Himálaje. On říká: „Prosím, věnujte Mi svoji mysl. Pak budu spokojený. 

Pokud mi odevzdáte vaši mysl, postarám se o vše.“ Pokud by pro mysl bylo snadné toto 

přijmout a odevzdat se, bylo by to jednoduché, ne? Ono je to snadné. Víte, mysl běhá 

skrze emoce. A když jsou přítomny emoce, vaše mysl za nimi poběží. Když je přítomen 

určitý pocit, vaše mysl poběží k němu. Proto vám říkám, nejprve mějte obraz Božství 

a zaměřte se na Něj, protože Pán vám dá vše. Víte, v mysli máte spoustu věcí, které 

chcete. Poskytnou vám skutečné štěstí?  

Dají vám lásku, kterou hledáte? Ne, nedají. Protože vše, co hledáte, je svázáno určitými 

omezeními. Někdo řekne: „Pokud budu mít velké auto, budu šťastný.“ Jak dlouho budete 



šťastní? To je otázka. Dva týdny? Ne! Pouze když jej dostanete a je vaše, pak to skončí. 

Budete mít další touhu, budete chtít další věc. Takováto touha se stále mění a vy si ve své 

mysli pořád myslíte: „Budu šťastný,“ stále si říkáte: „Budu šťastný,“ ale vy hledáte věčné 

štěstí. A toto věčné štěstí nastává pouze, pokud je mysl odevzdaná. 

Takže jak jsem vám vysvětlil, začněte zpívat Óm Namó Nárájenája, ale také mějte ve své 

mysli obraz Šrímana Nárájeny. Zprvu to bude obtížné. Představte a vytvořte si obraz 

ve své mysli. Čím více to budete dělat, tím více vám sám Sebe odhalí. Je to tak snadné. 

Pokud to budete dělat a budete zpívat, během čtyř měsíců můžete dosáhnout osvobození. 

Stačí pouze čtyři měsíce, ale musíte zpívat nonstop ve dne, v noci. Víte, vždy existuje 

záchytný bod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTAGRAM 
instagram.com/bhaktimargasadhana/ 

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

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

WEBOVÁ STRÁNKA SÁDHANY BHAKTI MARGY 

sadhana.bhaktimarga.org 
 

TELEGRAMOVÝ KANÁL 
telegram.me/omchanting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


3. VÝZNAM MANTRY ÓM NAMÓ NÁRÁJENÁJA 
 
Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy v Long Beach, USA, 25. května 
2017 
 

PV: Takže, mantra Óm Namó Nárájenája: ÓM, AUM, to A znamená Nárájenája, Nejvyšší 

Pán. U znamená Mahálakšmí, která symbolizuje manifestaci, stvoření. M symbolizuje duši, 

džívátma. Namó, které znamená „Na-ma“ představuje „ne mé“, nic mi nepatří. Nejsem 

mistrem, nevlastním mistrovství svého života. Pokud by člověk vlastnil mistrovství svého 

života, mohl by dělat cokoli by chtěl, ne? V současné době, lidé takto uvažují.  

 

 

„Ano, jsem mistr.“ Jdete doleva, doprava, cestujete po celém světě a slyšíte lidi říkat: „Není 

potřeba žádného Mistra. Já sám jsem Mistr.“ Dobře, jednoduchá otázka: „Pokud jsi Mistr 

a nemáš něco rád a povím ti, abys to něco měl rád, tak pokud jsi Mistr, budeš schopný 

to mít rád, ne?” To je významem Mistra: překračovat a činit cokoli chce nebo nechce. Víte, 

nemožné se stane možným, možné se stane nemožným. To je to, co se myslí býti Mistrem. 

Takže když nevlastníte toto mistrovství, jakým druhem mistra jste? Slovo „Nama“ je zde 

připomínkou, že nejste Mistr, protože nemůžete dělat cokoli chcete. Někteří lidé budou 

říkat: „Ano, já můžu dělat cokoli chci. Kdo říká, že nemůžu?“ Na to je velmi jednoduchý 

způsob odpovědi. Jak jsem již řekl: nemáte něco rádi, okamžitě to mějte rádi. Ale vám 

to nejde. Je to proti vaší přirozenosti. Když nyní nemáte rádi mango, začali byste ho mít 

rádi? Ne, nemůžete ho začít mít rádi, protože mít rád znamená, že musí být přítomen pocit. 

Pokud není přítomen pocit, jakým způsobem to vlastně máte rádi? Nemáte to rádi, protože 

v tom není emoce. Abyste měli něco rádi, musíte mít tuto emoci. Takže to tu máme znovu: 

mysl. Tudíž „Nama“ znamená, že nevlastníte mistrovství ničeho. Jediným, kdo toto 

mistrovství vlastní, je Bůh a ti, kteří uskutečnili vědomí toho, kdo je opravdovým Mistrem. 



Nárájenája, „Nárá“, toto slovo symbolizuje to, co není vytvořené, co se nachází uvnitř vás, 

je nekonečné a tím je vaše duše, vaše átma. Vaše duše není stvořena. Je neomezená. 

Tak jak existuje Bůh, existuje vaše duše, protože vy navždy spočíváte uvnitř Jeho těla. 

„Ajána“ znamená to věčné, kde duše spočívá, místo, kde přebývá. A „ajána“ má další 

význam, že to nekonečné přebývá také uvnitř samotného stvoření. Znamená to tedy obojí. 

Kde spočívá On a kde spočíváte vy. Takže kde spočíváte? Navěky spočíváte uvnitř Jeho 

kosmického Těla. Ať chcete, nebo nechcete, celé stvoření se nachází v Jeho kosmickém 

těle. A kde spočívá On? On spočívá věčně uvnitř vás.  

Takže Óm Namó Nárájenája znamená: Skláním se před Nejvyšším Pánem, který je 

všudypřítomný, u kterého naleznu útočiště, jenž je věčný, v němž naleznu veliké potěšení 

a pravé štěstí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. JÓGA A MEDITACE NA JUST LOVE FESTIVALU 
Just Love Festival, náš nejočekávanější festival roku, je skoro před námi. A jelikož jsme 

všichni hluboce ponořeni do příprav, nastal čas posunout jógovou chýši do další úrovně. 

 

Můžete se ptát: „Jak se může posunout do další úrovně? Už v minulém roce byla úžasná!“ 

Tento rok bude opět na zahradě, čímž poskytne krásný výhled s větším prostorem a větším 

tichem.   

Náplní programu budou různá cvičení a kontemplace, jako třeba workshop o lásce 

a meditace s rišim Tulsidasanandou. 

Zde je přehled: 

- Řízené meditace 

- Tiché procházky s Božím jménem 

- Společné skupinové praktikování 

- OM Chanting 

- Rodinný Mahá OM Chanting 

Jógová a meditační zahrada bude perfektním místem k odpočinku a posílení před 

opětovným skokem do četných koncertů Just Love Festivalu.  

Také budeme mít džusový bar, který každému poskytne možnost jak se družit s ostatními 

a povídat si o duchovních stránkách života. 

Jsme nadšení, že pro vás můžeme vytvořit zahradu, ve které budete moci odcestovat 

do vašeho vnitřního světa plného objevování a meditace.  

 

Pro více informací sledujte: 

JUST LOVE FESTIVAL 

https://www.justlovefestival.org/yoga-and-meditation 

JUST LOVE FESTIVAL NA INSTAGRAMU 

instagram.com/justlovefestival/ 

http://instagram.com/bhaktimargasadhana/


5. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 
 
V úterý 29. května 
bude věnovaný tématu: 

Přetvoření strachu v lásku   
 
Sejdeme se v době od 20:00 do 21:30 
 

 
 

CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č. 12 

„Vonná tyčinka má svou vlastní vůni, čím déle hoří, tím více její nádherná vůně přetrvává. 
Stejné je to s OM Chantingem – čím více se věnujete této technice, tím více budete vonět 
krásnou a intenzivní vůní své duše.” 
 
 
 
 

JUST LOVE FESTIVAL 
justlovefestival.org 

 

OM CHANTING VIDEO 

www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 

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


6. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU SHREE 
PEETHA NILAYA 

KURZ ATMA KRIYA YOGY 

V NĚMČINĚ, 4.-6. KVĚTNA 

Informace a registrace: 

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

 

PODSTATA BHAKTI JÓGY 

V NĚMČINĚ, 4.-6. KVĚTNA 

Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/spirit-bhakti-yoga-mai  

 

MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY - 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 10. KVĚTNA 

Informace a registrace: 

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

may-10-2018 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM SRÍ JANTRY 

UČITELSKÝ VÝCVIK 

V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 16.-18. KVĚTNA 

Informace a registrace:  

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-teacher-training-

may-2018 

 

OM CHANTING WORKSHOP 

V ANGLIČTINĚ, 18. KVĚTNA 

Informace a registrace: 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY - 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 25. KVĚTNA 

Informace a registrace: 

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

may-25-2018 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-german-6
https://www.bhaktimarga.org/events/event/spirit-bhakti-yoga-mai
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-may-10-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-may-10-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-teacher-training-may-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-teacher-training-may-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-may-25-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-may-25-2018


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 4. narozenin Paramahamsy Vishwanandy a třídenní Just Love 

Festival.  

 

Just Love Festival uvede také Jógovou a meditační zahradu 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 další 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/cs/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.justlovefestival.org/
https://www.justlovefestival.org/
http://justlovefestival.org/


7. UDÁLOSTI A AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI KVĚTNU 

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  

 
 

Využijte ještě poslední možnost připojte se k 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 4. cyklus je: 

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/ 
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DUCHOVNÍ POUŤ  
NAROZENINY PARAMAHAMSY VISHWANANDY  
A JUST LOVE FESTIVAL 
ÁŠRAM SPN, NĚMECKO 
12.–18. ČERVNA 2018  

 
 

V letošním roce společně v ášramu Shree Peetha Nilaya oslavíme významné jubileum – 

Jubileum lásky (Jubilee of Love). V tento den se připojíme k oslavě 40. výročí inkarnace 

Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy na Zemi. Budeme moci vyjádřit svojí vděčnost 

za Jeho nekonečnou lásku, milost, trpělivost a vedení. 

 



Navazující Just Love festival nám umožní být po další tři dny v blízkosti osvíceného Mistra 
Paramahamsy Vishwanandy a zemského Svámího Vishwabaladharanandy. 

 

Na Just Love festival přijíždí lidé z celého světa. Festival nabízí mimořádnou příležitost 
setkávání mnoha lidí, možnost sdílení, vzájemné komunikace, tance, zpívání v nádherné, 
přátelské, láskyplné atmosféře. Bohatý program probíhá až do pozdního večera nejen 
na hlavním podiu ale i v celém ášramu – kírtany, koncerty, púdža, satsangy, přednášky, 
možnost meditace v jeskyni Mahávatára Babajiho, návštěva relikviáře, chrámu, kaple, 
centra umění, možnost podílet se na sévě, workshopy a mnoho dalšího. 

 

Paramahamsa Vishwananda k tomu řekl: 

„Celý rok dávají bhaktové mně, Just Love festival dávám Já jim.“ 

 

Program: 

12. 6.              odjezd z Prahy, ubytování ve dvou a jednolůžkových pokojích 

13. 6.              oslava 40. narozenin Paramahamsy Šrí Svámiho Vishwanandy ve Shree  
Petha Nilaya 

14. 6.              pobyt v ášramu, účast na duchovním programu ve Shree Peetha Nilaya –  
ranní a večerní modlitby, OM Chanting, meditace, séva. Možnost 
individuálně si doobjednat plavbu lodí s Paramahamsou Vishwanandou. 

15. 6.–17. 6.   Just Love festival v ášramu Shree Peetha Nilaya s Paramahamsou 
Vishwanandou. 

18. 6.              noční návrat do Čech, příjezd do Prahy ráno. 

 

Bližší informace registraci naleznete v kalendáři na webové stránce: www.bhaktimarga.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 KVĚTEN. 

Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 

Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

PRAHA 

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

TŘEBOŇ 

12.-13. KVĚTNA 
vede: AmitDas (Milan Kajer) 
email: amitdas@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 

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/ 
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 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 KVĚTEN 

a ČERVEN. 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. 

 

VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA ZÁPAD 

12. KVĚTNA 
vede: Rani (Eva Šimková) 
email: rani@bhaktimarga.cz 
 

HUMPOLEC / PELHŘIMOV 
17. / 18. KVĚTNA 
vede: Shayma (Monika Pavlová) 
email: shyama@bhaktimarga.cz 

 

HRANICE NA MORAVĚ 

26. KVĚTNA 
vede: Manjuri (Petra Janásková) 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
 

SÁZAVA 
2. ČERVNA 
vede: Haripriya (Ing. Lada Fialová) 
email: haripriya@bhaktimarga.cz 

 
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. 

 

 

 

http://bhaktimarga.cz/simply-meditation/
http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/
mailto:rani@bhaktimarga.cz
mailto:manjuri@bhaktimarga.cz

