
 
ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 
 

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V ČERVNU 2018 

 

1. Mezinárodní séva-sádhana, cesta do Kambodži (2. část) 

2. Celosvětové šíření vegetariánství 

3. Čas pro Atma Kriya Yogu 

4. Skupinové praktikování a naše sádhana 

5. Jóga a meditace na Just Love Festivalu 

6. Unity OM Chanting a úplňkový OM Chanting 

7. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya 

8. Události a akce v České republice 
  



1. MEZINÁRODNÍ SÉVA-SÁDHANA, CESTA DO 
KAMBODŽI (2. ČÁST) 

USPOŘÁDÁNÍ OM CHANTINGU A VÝUKA SÁDHANY 

Francouzská škola v Siem Reap 

V této škole prošli workshopem pro organizátory OM Chantingu (OMC) tři lidé. Dva 
francouzští učitelé a jeden terapeut pracující s dětmi s poruchou řeči. Všichni tři cítili, že 
OMC může podpořit jejich žáky ve studiu a v tom, aby se měli lépe. 
Abychom ukázali, jak OMC s dětmi probíhá a jak jej dělat, uspořádali jsme ve škole dva 
OM Chantingové kruhy. První byl s 10 středoškoláky a druhý s 15 dětmi z mateřské 
školky. Děti byly otevřené a ochotné ho zkusit. Pro nejmenší jsme OMC mírně upravili, 
společně jsme vytvořili velký kruh a dvě minuty jsme všichni zpívali ÓM, abychom jim 
nejprve pomohli spojit se se zvukem. 

 

Nová naděje, Kambodža 

Toto je škola, kde se vloni konala první mise. Během ní byl jako OMC organizátor 

proškolena jedna nadšená učitelka, Dalin Vong. Od té doby pořádá OMC každý týden 

se 300 dětmi! Měli jsme možnost tento OMC vidět na vlastní oči a byl to úžasný zážitek. 



Ředitel školy nám letos umožnil udělat kurzy sádhany pro celý tým učitelů, včetně něj 

a manažera školy. Nadšeně se naučili Babaji súrja namaskár (dvanáct účastníků), Simply 

Meditation (sedm účastníků) a Atma Kriya Yogu (šest účastníků). A jako podpora Dalin byli 

proškoleni další tři OMC organizátoři. S manažerem a ředitelem školy jsme vytvořili 

důvěrný vztah. Neváhali věnovat jednu místnost ve škole pro praktikování sádhany. Tak 

mají učitelé prostor, kde mohou sádhanu praktikovat spolu a místnost je také každé 

pondělí využívána pro OMC. Měli jsme též velké štěstí, že jsme potkali zakladatele školy 

a jeho rodinu. Poslední den před odjezdem nám řekli, že jsme vždy vítání. V naší práci 

budeme na tomto místě v roce 2019 opět pokračovat. 

HUMANITÁRNÍ ČINNOSTI 

Než jsme odjeli do Evropy, dostali jsme štědré dary a rozhodli se věnovat jídlo chudým 

dětem na venkově v Kambodži. Uspořádali jsme tři humanitární akce a nakrmili okolo 

450 dětí. V Anjali House jsme 120 studentům rozdali jídlo a nápoje a zúčastnili se další 

humanitární mise s několika místními mnichy. Pomohli jsme jim na trhu nakoupit jídlo 

a velmi spontánně se mezi námi zrodila srdečná spolupráce. Mniši nám ukázali, jak dětem 

vaří jídlo, a potom jsme šli toto jídlo společně rozdělit mezi více než 300 studentů školy na 

kambodžském venkově. Jídlo, které nám zůstalo, jsme ještě šli rozdat do vedlejší vesnice, 



kde se sešlo 50 lidí v místním duchovním centru. Poté jsme vesničanům zazpívali 

bhadžany. Bylo to velmi srdečné sdílení s místními lidmi a mnichy. Pro všechny 

zúčastněné to byly naplňující chvíle.  

Poslední den před naším odletem jsme spolu s kanadskými přistěhovalci ještě věnovali 
v jedné chudé vesnici jídlo asi 30 dětem. 

KRÁSNÉ ZÁŽITKY 
Během naší cesty do Kambodži jsme prožili mnoho krásných zážitků. Jeden z nich se stal 

v chudé vesnici nedaleko Siem Reap, kde jsme v místní škole uspořádali OM Chanting pro 

25 dětí.  

Mladší děti se zezačátku potloukaly okolo, běhaly a hrály si. Když starší žáci začali zpívat, 

přišly tyhle mladší děti k OMC kruhu a s velkým zájmem sledovaly, co se to děje. Začaly se 

zklidňovat, mnoho z nich se posadilo a zkoušelo mudru. Některé z nich zpívaly s námi, jiné 

tiše seděly. Všude ve vesnici zavládl klid a mír, což byl úžasný okamžik.  

 

VÝZVA K SÉVĚ A ČINU  

Pokud cítíte vnitřní volání, přijďte a připojte se k našemu séva-sádhana mezinárodnímu 

týmu! Můžete s námi cestovat a zažívat láskyplné dobrodružství u nohou našeho 

milovaného Gurudžího! Vaše přítomnost je důležitou pomocí naší misi. Pokud s námi 

nemůžete cestovat a i přesto byste nás chtěli podpořit, velmi bychom ocenili finanční dar. 

Můžete s námi zůstat ve spojení, když nám pošlete email na 

vishwagodaavarimata@gmail.com. 

 

S láskou,  

mezinárodní tým séva-sádhany v Kambodži 



2. CELOSVĚTOVÉ ŠÍŘENÍ VEGETARIÁNSTVÍ 
 
Výňatek z promluvy Paramahamsy Vishwanandy na Gurupúrnimě 19. července 2016 

 

SV: Džai Gurudév všichni! 

Když vás požádám o jednu věc, dáte mi ji? 

Posluchači: Ano! 

SV: Jednu věc, kterou bych si od vás přál, je šíření vegetariánství. Šiřte, že by lidé neměli 
zabíjet zvířata. Slíbíte mi to? 

Posluchači: Ano! 

SV: Dobře! Víte, lidské bytosti pro své vlastní uspokojení, pro uspokojení svého jazyka, 
konají na zvířatech brutální činy a je neštěstí toto pozorovat. Když chcete mír, musíte 
nejprve změnit myšlení, ne? A tato změna není lehká. Ale můžete si ji usnadnit tím, že 
začnete mysl kontrolovat. Jak řekl Bhagaván Krišna: „Když chcete kontrolovat mysl, 
začněte kontrolou smyslů.” Začněte tedy jíst sattvické jídlo a povzbuďte lidi k tomu, aby 
se stali vegetariány. To, že nebudete jíst maso, se začne odrážet ve vaší mysli, protože to, 
co jíte, má hluboký vliv na vaši mysl. Tak velká brutalita v tomto světě je způsobena také 
tím, co konzumujete. Lidé, kteří jsou vegetariány, v sobě nemají takovou agresivitu. Jsou 
více klidní a rozvážní. Můžete jasně vidět, jak může člověk změnit svou mysl, změnit 
způsob smýšlení pro lepší svět, svět v míru a lásce. Takže kdokoliv nejste vegetarián, 
začněte jím být. Předpokládám, že zde jste všichni vegetariáni?! 

Posluchači: Ano. 

SV: Doufám, že za vámi nemusím chodit a dloubat do vás. Ona by to za mě udělala Matka 
příroda. Je pro vás tedy lepší, když to uděláte sami, protože pokud to udělá ona, tak má 
své vlastní způsoby. Májádéví je velmi mocná. Všichni z vás to vědí, že? Takže jí 
nedovolte, aby k vám přišla. Kvůli tomuto slibu se změňte. Uvidíte, že vše dobré k vám 
přijde. Poplyne k vám požehnání Matky přírody, spolu s milostí a požehnáním 
Giridháridžího, protože On je velkým ochráncem zvířat. 

Vaše tělo je chrám, kde sídlí Pán s Jeho veškerou vznešeností a se vší Jeho láskou. 
Připomeňte všem tuto posvátnost, aby udrželi své tělo zdravé. 

To je tedy jedinou věcí, o kterou vás žádám. Nic víc. 

Džai Gurudév! 



3. ČAS PRO ATMA KRIYA YOGU 

 

V současné době je průměrný Atma Kriya jogín někým, kdo žije ve světě a má práci a další 

povinnosti, jako je péče o rodinu, dům atd. To znamená, že si potřebujeme dobře 

zorganizovat čas, aby měly naše každodenní činnosti určitou kvalitu. Kdo mezi námi 

nevstal některý den později, protože předchozí noc byly děti nemocné, nebo protože se 

necítil dobře, či déle pracoval? A takto by se dalo uvést spousta různých příkladů. Navíc 

k tomuto nám každodenní rutina obvykle nedovoluje cvičit hluboce a jednoduše si užít bytí 

v energii Atma Kriya Yogy. 

Z těchto důvodů je výbornou příležitostí zúčastnit se Atma Kriya Yoga (AKY) retreatu a jít 

tak v rámci své praxe hlouběji. Jak možná víte, od roku 2015 se s velkým úspěchem 

pořádají různé AKY retreaty v ášramu i mimo něj (v Portugalsku, Lotyšsku, Rakousku…); 

ve velkých i malých skupinách. Minulý rok jsem měla možnost zúčastnit se jógového 

retreatu v ášramu a upřímně, šlo o vzácný okamžik. Představte si, přicházíte z rušné práce 

ve městě, kde neustále běháte z jednoho místa na druhé… a přijíždíte do ášramu, 

uprostřed venkova, během teplého a slunného počasí (byl to přelom května a června), 

všude klid a AKY, AKY, AKY… oáza pro duši. 

Byl to trochu „hard-core” retreat (jak to jednou nazvala Ruchita), jelikož jsme vstávali před 

3:00, praktikování bylo od 3:00 do 05:00 a končili jsme s parikramou okolo ášramu, kde 

jsme sledovali východ slunce. Po tom, co jsme si užili procházku s džapou, sévu na 

zahradě, OMC, introspekce a čas pro sebeanalýzu, jsme den  zakončili dalším 

praktikováním AKY, pokaždé na jiném místě. Mimochodem, velmi vám doporučuji zkusit 

dělat vaši AKY venku během deštivého dne – asi tedy ne v silném dešti – a abyste byli 

dobře chráněni. Mohlo by to pro vás být překvapivé! 

V roce 2018 jsou retreaty zaměřeny na každou zemi. Naštěstí bude v tomto roce mnoho 

příležitostí se takovýchto akcí zúčastnit: v Německu, Řecku, Portugalsku, Japonsku, 

Španělsku, Rakousku…  

Nepromeškejte požehnání AKY retreatů! Věnujte své duši tento dárek. Opravdu to stojí 

za to. 

DŽAI GURUDÉV! 

Vichitra, Španělsko 

 

 



Níže můžete najít termíny dalších retreatů. Pokud byste chtěli více informací, můžete 

poslat email na sadhana@bhaktimarga.org.  

Řecko  
(německá organizace) 
21.-28. září 
Ostrov Zakynthos, maximálně 12 účastníků, možnost zasvěcení do AKY 
Cena: 185 € (včetně 2 noclehů a plné penze) 
 
Španělsko 
28. srpna-2. září 
Lanzarote 
 
Slovensko 
(Ceny jsou all inclusive, nejsou žádné další poplatky): 
 
22.-24. června 
139 € 
 
24.-26. srpna 
139 € 
 
listopad (datum bude potvrzeno) 
139 € 
 

 
 
 
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 

 

TELEGRAM 

telegram.me/omchanting 

 
 

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


4. SKUPINOVÉ PRAKTIKOVÁNÍ A NAŠE SÁDHANA 

Všechny techniky sádhany Bhakti Margy, s výjimkou OMC, mohou být a často jsou cvičeny 

individuálně. Převážně cvičíme sami a kdy se nám to hodí, protože když cvičíme sami, 

můžeme si snadněji vybrat čas a místo. 

Ale faktem je, že když se sejdeme, tak i když se možná můžeme hůře soustředit (protože 

může být v místnosti více hluku), je efekt mnohem silnější. Je silnější, protože když cvičíme 

společně, snadněji zapomínáme na sebe, na naše osobní bloky a jdeme za naše omezení. 

Vytvořená skupinová energie podporuje všechny přítomné jednotlivce v jejich sádhaně. 

I když vyžaduje určité úsilí se společně jednou za týden nebo za měsíc sejít, výsledek stojí 

určitě za to. A je v tom dokonce něco víc. Pokud máme v praktikování naší sádhany potíže 

s nízkou motivací, nebo problémy s koncentrací, tak tím, že se scházíme společně, se 

naše motivace zvětšuje. 

Zajímá vás skupinové praktikování? Kontaktujte vašeho učitele, abyste se dozvěděli, kdy je 

další skupinové praktikování naplánováno. Jestliže se ve vašem okolí žádné nedělá, 

přenášíme živě naše praktikování Atma Kriya Yogy ze Shree Peetha Nilaya každou středu 

v 18:00 a každou neděli v 07:00. Vzdálené skupinové cvičení může nabídnout stejný 

prospěch, tak se k nám  připojte kdykoli se nemůžete sejít ve vašem místě. 

 

S láskou, 

Anjali Dasi 

https://www.facebook.com/bhaktimargasadhana/  

 
 

 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/bhaktimargasadhana/


5. JÓGA A MEDITACE 
NA JUST LOVE FESTIVALU 
Náš nejočekávanější festival roku, Just Love Festival, je už téměř tady! Všichni jsme 

ponořeni do příprav a plánujeme posunout jógový stan na další úroveň.  

Můžete se ptát: „Jak se může posunout na další úroveň? Už v minulém roce byl úžasný!“ 

No, tento rok bude opět na zahradě, čímž poskytne krásný výhled, větší prostor a větší 

ticho.  

Náš program je naplněn praktikováním a kontemplacemi, včetně workshopu o lásce 

a meditaci s rišim Tulsidasanandou. 

Zde je přehled, co se v jógovém stanu bude dít: 

- Řízené meditace 

- Tichá procházka s Božím jménem 

- Společné skupinové praktikování 

- OM Chanting 

- Rodinný mahá OM Chanting 

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

návratem do četných koncertů Just Love Festivalu.  

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

a povídat si o duchovní stránce života.  

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

vašeho vnitřního světa plného objevů a meditace.  

 

Pro více informací sledujte: 

JUST LOVE FESTIVAL 

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

JUST LOVE FESTIVAL NA INSTAGRAMU 

instagram.com/justlovefestival/ 

 

https://www.justlovefestival.org/yoga-and-meditation
http://instagram.com/bhaktimargasadhana/


6. UNITY OM CHANTING A 
ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 
 

UNITY OM CHANTING 
ČTVRTEK 21. ČERVNA 
CELOSVĚTOVĚ  
 

Když Paramahamsa Vishwananda začal učit OMC, představoval jej jako sebeharmonizující 

techniku, ze které má užitek také svět. Během nedávných satsangů a mezinárodních dnů  

OMC Gurudží více mluvil o tom, jak OMC vytváří mír a pomáhá světu.  

„Čím více se lidé budou lidé spojovat, tím více míru bude toto spojení vytvářet. Skrze 

propojení, kdy se otevírají vaše srdce, se transformujete, stáváte se mírumilovnými. Když 

jste mírumilovní, automaticky to šíříte do svého okolí. Samozřejmě když lidé šíří 

mírumilovnost, mír se rozšiřuje…” 

„Všichni z vás přinášíte světu mír, když nejprve transformujete sebe. Tím, že 

transformujete sebe, se mír šíří a to je to, co vás spojuje se světem, to je to, co vás spojuje 

s ostatními.” 

Unity OMC byl vytvořen v roce 2017 jako způsob propojení světa skrze sdílený záměr 

celosvětového míru. Tento program pokračuje v roce 2018 s dokonce větším záměrem: 

propojení OMC s dalšími světovými komunitami, které sdílejí podobné hodnoty a sny pro 

lepší zítřek. 

Zde jsou uvedeny tři data mezinárodních Unity OMC v roce 2018: 

- (8. březen) 
- 21. červen 
- 21. září 

 
Unity OMC je skvělým nástrojem pro společenský přesah, protože šíří lásku, rozvíjí vnější 

a vnitřní klid a propojuje stejně společensky smýšlející lidi v rámci pomoci lidstvu skrze ÓM. 

Naším cílem je oslovit a vytvořit vazby s dalšími organizacemi, které by mohly chtít začlenit 

OMC do svých oslav. 

Pokud byste vy, nebo někdo, koho znáte, rádi prozkoumali možnosti spolupráce, spojili 

úsilí s dalšími skupinami a sdíleli OMC pro vytvoření ještě silnějších komunit, které mají 

záměr celosvětového míru, kontaktujte pro více informací, jak můžete pomoci, vašeho 

místního OMC organizátora.  

 

 

Informace o Unity OM Chantingu ve vaší zemi: 

https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/om-chanting/unity-om-chanting 

 

 



ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 

 
ve čtvrtek 28. června 
bude věnovaný 

nalezení vnitřního klidu a trpělivosti 
 
Sejdeme se v čase od 20:00 do 21:30 

 
 
 
 
 
 
CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č. 2: 
„Stejně jako jsou hvězdy ve 
vesmíru částmi stvoření, tak je 
OM Chanting částí života, který 
vás vede k vašemu naplnění.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JUST LOVE FESTIVAL 
justlovefestival.org 

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

 

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


7. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU   
SHREE PEETHA NILAYA 

KURZ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 1.-3. ČERVNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-course-june-1-2018 

 

OM CHANTING WORKSHOP 
V NĚMČINĚ, 3. ČERVNA 

Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-workshop-german-5 

 
JUST LOVE FESTIVAL 
JÓGOVÁ A MEDITAČNÍ ZAHRADA, 15.-17. ČERVNA 
Informace: 
https://www.justlovefestival.org/yoga-and-meditation 

 

KURZ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY 

V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, OD 29. ČERVNA DO 1. ČERVENCE 

Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-course-june-29-2018 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY 
V ANGLIČTINĚ, OD 29. ČERVNA DO 1. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-7 
 

TEORIE BARVEV A ORNAMENTY/ IKONA  
V NĚMČINĚ, ANGLIČTINĚ, 30. ČERVNA  
Od 09.00 do21.00 
Vede Jaahnvi 
Poplatek: 120 € 
Informace a registrace:  jaahnvi@bhaktimarga.org nebo 0049/1783204827 

 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-course-june-1-2018
https://www.justlovefestival.org/yoga-and-meditation


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 slavit osobně s Paramahamsou Vishwanandou, dorazte do Shree Peetha 

Nilaya v Německu a zúčastněte se události, která se koná jednou za život: Jubilea Lásky, 

ve dnech od 7. do 17. června 2018. Tato desetidenní událost zahrnuje čtyřdenní inauguraci 

nového chrámu Bhutabhrtešvarnath mandíru, ojedinělou dvoudenní oslavu 40. narozenin 

Paramahamsy Vishwanandy a třídenní Just Love Festival.  

 

Just Love Festival představí také jógovou a meditační zahradu s mini kurzy všech našich 

meditačních a jógových technik. Slibujeme, že to bude party léta a skvělá příležitost, jak se 

potkat se členy rodiny Bhakti Margy z celého světa, naučit se něco dalšího 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.  

 
 
 

JUST LOVE FESTIVAL 
justlovefestival.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


8. UDÁLOSTI A AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI ČERVNU 
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/ 

 

DUCHOVNÍ POUŤ  

NAROZENINY PARAMAHAMSY VISHWANANDY  

A JUST LOVE FESTIVAL 

CENTRUM A ÁŠRAM SREE PEETHA NILAYA, NĚMECKO 

12.–18. ČERVNA 2018  

 

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


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUCHOVNÍ POUŤ NA GURUPÚRNIMU 2018  

CENTRUM A ÁŠRAM SREE PEETHA NILAYA, NĚMECKO 

26.–28. ČERVENCE 2018  

 

 

Pojďte s námi oslavit svátek všech Guruů – Gurupúrnimu přímo v ášramu Shree Peetha 

Nilaya – domově Božské Matky, kde budete mít příležitost prožívat chvíle v přítomnosti 

žijícího plně realizovaného duchovního Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy 

a zemského Svámího Vishwabaladharanandy. 

 

Gurupúrnima se koná v úplňkový den v hinduistickém měsíci Ashad (červenec-srpen), je to 

den věnovaný památce velkého mudrce Vjásy. Všichni jsou tomuto dávnému světci 

zavázáni, neboť upravil všechna védská písma do čtyř véd, napsal 18 Purán, Mahabharátu 

a Šrímad Bhagavátam. V tento den jsou uctíváni Guruové po celém světě a je jim 

vzdávána pocta. Guru je pro toho, kdo hledá Boha vším, protože Guru je tím, kdo jej 

přivádí k Bohu. V tento den přinášejí žáci plody svého snažení k nohám Mistra v podobě 

vděčnosti a lásky. Každý žák obnovuje svá předsevzetí pokračovat ve svém duchovním 



cvičení a snaze lépe porozumět učení svého Gurua, provádět nezištnou službu a být tak 

hoden Guruovi milosti. Guru uvádí duchovní proces žáka do pohybu a zesiluje ho. 

 

Tento rok je pro nás Čechy Gurupúrnima zcela výjimečná, protože se díky přímluvě 

zemského Svámího Vishwabaladharanandy dostalo české Bhakti Marze velké cti. Pro 

Gurudévu a ostatní oddané připravujeme výzdobu této události a můžeme tak připravit 

nádherné prostředí, vyjádřit svou lásku, tvořivost, radost a vděčnost. 

 

Celý program oslav ve Shree Peetha Nilaya začíná již v ranních hodinách modlitbami, 

Guru púdžou k padukám, po které následuje Guru stótram (108 písní věnovaných 

Gurudžímu). Tyto písně zpívají hudební skupiny z různých států celého světa na počest 

Paramahamsy Vishwanandy. Celodenní zpěvy ukončí osobní poděkování Šrí Svámímu 

Vishwanandovi v pozdních nočních hodinách. 

 

Program: 

26.7.         odjezd Praha – Hlavní nádraží v 20:00 hod. 

27.7.         příjezd Shree Peetha Nilaya v 5:00 hod. 

28.7.         odjezd Shree Peetha Nilaya v 1:00 hod. 

                 příjezd Praha – Hlavní nádraží v 10:00 hod. 

(časy budou upřesněny v instrukcích před odjezdem) 

 

Pestrou vegetariánskou stravu bude možno zakoupit na místě dle individuálních potřeb, 
strava není zahrnuta v ceně. 

 

Možnost registrovat se naleznete v kalendáři na webové stránce: www.bhaktimarga.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://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. 

 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
9.-10. ČERVNA 
vede: Kalkati ( Ivana Petrofová) 
email: kalkati@bhaktimarga.cz 
 

PRAHA 
23.-24. ČERVNA 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

KARLOVY VARY 
23.-24. ČERVNA 
vede: Nivedita (Danka Dáňová) 
email: nivedita@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. 

Dále je uveden aktuálně vypsaný termín workshopu OM Chantingu na měsíc ČERVEN: 

mailto:kalkati@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
mailto:nivedita@bhaktimarga.cz
http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/


 

 
PRAHA 
2. ČERVNA 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 

 

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 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:rohini@bhaktimarga.cz
https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/
http://bhaktimarga.cz/simply-meditation/
http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/

