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1.INTERNATIONALE SEVA-SADHANA REIS DOOR 
CAMBODJA (DEEL 2) 

OM CHANTING ORGANISATIE EN SADHANA TRAININGEN 

Franse School van Siem Reap 

Twee Franse onderwijzers en een logopediste zijn in Cambodja tot OM Chanting-
organisator opgeleid. Ze hebben het gevoel dat OM Chanting(OMC) hun leerlingen bij hun 
studie kan helpen en dat het goed is voor hun welbevingen.  
Wij organiseerden twee OMC-sessies om te laten zien hoe je OMC met kinderen kunt 
doen: één sessie met tien hogeschool studenten en een andere met vijftien jonge kinderen. 
Ze stonden er allen open voor en ervaarden OM Chanting als gemakkelijk. De techniek 
was voor de kleinere kinderen aangepast: we brachten hen in een grote cirkel bijeen en 
chanten twee minuten samen OM. Hierdoor hielpen we hen met de klank vertrouwd te 
worden.  
Nieuwe hoop voor Cambodja 
Dit is de school waar vorig jaar de eerste missie plaatsvond. Dalin Vong, een toegewijde 

onderwijzer, die vorig jaar tot OMC-organisator opgeleid was, heeft sindsdien wekelijks met 

300 kinderen OMC beoefend! We kregen de kans een dergelijke OMC mee te maken, wat 

een geweldige ervaring was.  



De directeur van de school gaf ons de mogelijkheid om zowel zichzelf, de manager, als het 
hele team van leraren in sadhana op te leiden. Enthousiast leerden zij Babaji Surya 
Namaskar (twaalf deelnemers), Simply Meditation (zeven deelnemers) en Atma Kriya Yoga 
(zes Atma Kriya Yogi’s). Om Dalin meer te ondersteunen, hebben we nog drie OMC-

organisatoren opgeleid. We hebben inmiddels een vertrouwensband met de manager en 
de schooldirecteur opgebouwd. Zij aarzelden niet om een ruimte in de school voor het 
beoefenen van sadhana beschikbaar te stellen. De onderwijzers hebben nu een plek om 
hun sadhana gezamenlijk te beoefenen en de kamer wordt ook iedere maandag voor OMC 
gebruikt. We hadden het geluk de oprichter van de school en zijn familie te ontmoeten. Op 
onze laatste dag vertelden ze, dat we altijd welkom zijn. We hebben afgesproken dat we 
ons werk in 2019 zullen voortzetten. 

LIEFDADIGHEIDS PROJECTEN 

Voordat we Europa verlieten, ontvingen we een gulle donatie, waardoor we besloten 
kansarme kinderen op het platteland van Cambodja eten te brengen. We hebben drie 
liefdadigheidsprojecten opgezet en zo ongeveer 450 kinderen gevoed. We verstrekten eten 
en drinken aan 120 studenten van het Anjali House en namen deel aan een 

liefdadigheidsproject met verschillende, lokale monniken. We hielpen hen voedsel op de 
markt te kopen en er ontstond een spontane, hartelijke samenwerking. De monniken lieten 
ons zien hoe ze het eten voor de kinderen klaarmaken. Daarna gingen we samen aan 
meer dan 300 leerlingen van een Cambodjaanse plattelandsschool de maaltijden uitdelen. 



We hadden nog wat eten over en gingen daarom naar een ander dorp, waar een spirituele 
groep van ongeveer vijftig mensen zich had verzameld. Hen gaven we de rest van het 
voedsel. Daarna zongen we samen met alle dorpelingen bhajans. Het was een hartelijk 
samenzijn met hen, de monniken en onze groep, wat voor iedereen een zeer geslaagde 
ervaring was.  
Tot slot gaven we de dag voor ons vertrek in een arm dorp – samen met Canadezen, die 
daar ook waren – voedsel aan zo'n dertig kinderen. 

MOOIE ERVARINGEN  
Tijdens onze Cambodjareis hebben we vele, prachtige ervaringen gehad. Eén ervan vond  

plaats in een arm dorp, in de buurt van Siem Reap. In de plaatselijke school organiseerden 

we OMC met 25 kinderen. In het begin hingen er jonge kinderen rond, die renden en 

speelden. Toen de leerlingen begonnen te chanten, kwamen deze kinderen om de OMC-

cirkel heen staan en observeerden zij met grote belangstelling wat er aan de hand was. Ze 

werden rustiger; de meesten gingen zitten en gebruikten een mudra. Sommigen gingen 

met ons mee chanten en anderen zaten er gewoon stil bij. Het werd rustig in het dorp, wat 

een prachtig moment was om mee te mogen maken. 

OPROEP OM SEVA TE DOEN EN IN ACTIE TE KOMEN  

 

Als je een innerlijke roeping voelt met ons mee te doen, sluit je dan bij ons Seva-Sadhana 

International Team aan! Reis met ons mee en beleef een liefdevol avontuur aan de Voeten 

van onze geliefde Guruji! Jouw aanwezigheid is belangrijk om onze missie te 

ondersteunen. Als je nog niet met ons mee kunt reizen en je wilt ons toch graag helpen, 

stellen wij een donatie zeer op prijs. Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te 

sturen naar vishwagodaavarimata@gmail.com  

 

Met veel Liefde,  

Het internationale Cambodia Seva-Sadhana Team  



2.  VEGETARISME WERELDWIJD VERSPREIDEN 
 
Fragment uit de toespraak van Paramahamsa Vishwananda tijdens Gurupurnima, 19 
juli 2016 

 
Jai Gurudev iedereen! 
Als ik jullie één ding zal vragen, willen jullie mij dit dan geven? 

Publiek: Ja!  
SV:  Eén ding dat ik van jullie zou willen is dat jullie het vegetarisme verspreiden, weet je. 
Graag wil ik dat jullie verspreiden dat mensen geen dieren moeten doden. Beloven jullie dit 
mij? 

Publiek: Ja! 
SV: Goed!  Zie je, mensen doden dieren voor hun eigen bevrediging, weet je. Het is 
ellendig om te zien hoe wreed ze dieren behandelen enkel voor het bevredigen van hun 
tong. Zie je, als we vrede willen, moeten we eerst de manier waarop we denken 
veranderen, nietwaar? En het is niet gemakkelijk om je gedachten te veranderen, maar we 
kunnen het ons gemakkelijk maken door te leren onze gedachten te gaan beheersen. 
Zoals Bhagavan Krishna zei: "Als je jouw gedachten wilt beheersen, begin je met het 
beheersen van je zintuigen. Dus begin Sattvisch voedsel tot je te nemen en stimuleer 
mensen om vegetariër te worden. Dit zal zich weerspiegelen in jullie denken, weet je. Wat 
je tot je neemt, heeft namelijk een diepe invloed op je denken. Zoveel wreedheid in deze 
wereld is ook te wijten aan wat we consumeren, toch? Mensen die vegetariër zijn, hebben 
niet zo’n agressie in zich. Ze zijn rustiger en kalmer. Hieraan kun je duidelijk zien hoe je de 
toestand van je denken kunt veranderen voor een betere wereld, voor een wereld met 
vrede en liefde. Dus, wie niet vegetariër is, begin eraan. Ik denk dat jullie dit allemaal zijn! 

Publiek: Ja. 
SV:  Ik hoop niet dat ik achter jullie aan hoef te komen en jullie moet pushen, want  Moeder 
Natuur zal dit werk voor mij doen. Het is veel beter dat jullie dit zelf doen, weet je, want als 
Zij het doet, heeft Ze zo haar eigen manieren om dit te doen. Maya Devi is zeer krachtig. 
Ieder van jullie weet dit, hè? Zorg er dus voor dat Zij niet naar je hoeft toe te gaan om je 
aan deze belofte te houden en verander. Je zult zien dat alle goedheid naar je toe zal 
komen. Zie je, de Zegen van Moeder Natuur zal naar je toevloeien en daarmee ook de 
Genade en de Zegen van Giridhariji, want Hij is de grote Beschermer van de dieren.Je 
lichaam is een tempel, weet je, waarin de Heer Zelf met al Zijn pracht en praal en al Zijn 
liefde verblijft. Laten we iedereen aan de heiligheid van het lichaam herinneren en het 
gezond houden. 

Dus, ik vraag jullie dit ene ding. Dat is het. Niets anders. 
Jai Gurudev! 



3. QUALITY TIME DOOR ATMA KRIYA YOGA 
 

 

Tegenwoordig is de Atma Kriya Yogi meestal een persoon die in de maatschappij leeft en 

een baan en andere verantwoordelijkheden heeft, zoals het onderhouden van zijn, of haar, 

gezin, huis, enz. Dit betekent dat we alles goed moeten organiseren om dagelijks door 

onze oefeningen ‘Quality time’ te kunnen hebben. 

Wie van ons staat er soms niet wat later op, omdat één van de kinderen de avond ervoor 

ziek was, of omdat wij ons niet goed voelden, of omdat we langer doorwerkten? Hieraan 

kunnen we nog zoveel situaties toevoegen. Onze dagelijkse routine staat ons meestal ook 

niet toe diepgaand te oefenen en gewoon te genieten van het feit dat we in de energie van 

Atma Kriya Yoga zijn. 

Om dieper op onze beoefening in te kunnen gaan, is het daarom aan te raden deel te 

nemen aan een Atma Kriya Yoga (AKY) retraite. Zoals jullie wellicht weten, worden er 

sinds 2015 met groot succes AKY-retraites georganiseerd. Deze vinden in de ashram SPN  

plaats en daarbuiten (Portugal, Letland, Oostenrijk...), in grote en in kleine groepen, enz. 

Vorig jaar kreeg ik de kans aan een Yoga Retraite in de ashram deel te nemen en eerlijk 

gezegd was deze tijd daar zeer waardevol. Stel je eens voor: Je hebt een drukke baan in 

de stad en je spoedt jezelf de meeste dagen van de ene plaats naar de andere... en dan 

kom je in de ashram terecht, zo midden in het landschap met zonnig en warm weer (het 

was mei-juni)?! Overal heerst er rust en AKY, AKY, AKY... een oase voor de ziel.   

Het was een ‘stevige’ retraite, zoals Ruchita het een keer noemde, omdat we om 3:00 uur 

op moesten staan om onze oefeningen van 3 tot 5 uur te doen. We eindigden met een 

‘parikrama’ (rondgang) rond de ashram en zagen dan de zonsopgang. Na een japa-

wandeling, seva in de tuin, OMC en wat tijd voor introspectie en zelfanalyse, sloten we de 

dag opnieuw met AKY-oefeningen af. Dit deden we elke dag op een andere locatie. 

Overigens raad ik jullie zeer aan AKY eens op een milde, regenachtige dag (goed 

beschermd) buiten te doen. Het zal je misschien verbazen!  

In 2018 zijn AKY-retraites per land ondergebracht. Gelukkig zullen er dit jaar veel 

mogelijkheden zijn aan dergelijke evenementen deel te nemen: Duitsland, Griekenland, 

Portugal, Japan, Spanje, Oostenrijk... Mis de zegeningen van AKY retraites niet! Geef je 

ziel AKY cadeau. Het is echt de moeite waard. 

JAI GURUDEV! 

Vichitra, Spain 

Bekijk hier de data van de AKY-retraites. Mocht je meer informatie willen, stuur dan een 

email naar sadhana@bhaktimarga.org.  

mailto:sadhana@bhaktimarga.org


Griekenland (door Duitsland georganiseerd) 
21-28 september 
Op het eiland Zakynthos - maximaal 12 deelnemers – met de mogelijkheid om in AKY 
geïnitieerd te worden  
Kosten: € 185 (met 2 overnachtingen en maaltijden) 
 
Spanje 
28-2 September 
Lanzarote 
 
Slowakije 
(Prijs alles inclusief, geen extra kosten) 
 
22-24 juni 
€139 
 
24-26 augustus 
€139 
 
November (data zullen nog worden vastgesteld) 
€139 

 
 
 
 
 
 
 
INSTAGRAM 
instagram.com/bhaktimargasadhana/ 

ATMA KRIYA YOGA OP FACEBOOK 
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/ 
 

MAHAVATAR BABAJI FACEBOOK PAGINA 
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/ 
 

BHAKTI MARGA SADHANA HOMEPAGE 

 https://sadhana.bhaktimarga.org/nl  
 

TELEGRAM 
telegram.me/omchanting 
 

 
 

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


4. GROEPSBEOEFENING EN ONZE SADHANA 

 

Alle beoefeningen van Bhakti Marga Sadhana, met uitzondering van OMC, kunnen 

individueel worden beoefend, wat vaak ook gebeurt. We oefenen meestal in ons eentje, 

omdat dit ons beter uitkomt. We kunnen de tijd en plaats makkelijker kiezen als we alleen 

bezig zijn.  

Het is aan de andere kant een feit dat het resultaat veel krachtiger is als we samenkomen, 

zelfs als we moeite hebben onze aandacht erbij te houden (omdat er misschien meer 

lawaai in de ruimte is). Als we samenkomen is het makkelijker onszelf en onze persoonlijke 

blokkades te vergeten en over onze grenzen heen te gaan. De energie die in de groep 

wordt gegenereerd, zal elk van de deelnemers afzonderlijk in zijn, of haar, sadhana 

ondersteunen. Zelfs als het een extra inspanning is om wekelijks, of maandelijks, samen te 

komen, zal het eindresultaat zeker de moeite waard zijn. Dit is nog meer het geval 

wanneer we problemen met onze sadhana hebben, als we bijvoorbeeld minder 

gemotiveerd zijn, of het moeilijk vinden onze aandacht erbij te houden. Onze motivatie 

verbetert door samen te oefenen.  

Ben je in een groepsbeoefening geïnteresseerd? Neem dan met jouw AKY leraar contact 

op voor informatie over de volgende groepsbeoefening bij jou in de buurt. Als er geen 

groepsbeoefening in jouw buurt is, kun je elke woensdag via livestream meedoen. Wij 

zenden elke woensdag om 18.00 uur en elke zondag om 7.00 uur Atma Kriya Yoga vanuit 

Shree Peetha Nilaya uit. Groepsbeoefening op afstand kan vergelijkbare voordelen bieden. 

Als het niet mogelijk is in je eigen woonplaats samen te komen, wees dan via livestream 

welkom bij ons in Duitsland.  

Met liefde, 

Anjali Dasi 

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

 
 
 
 

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


5. YOGA  EN MEDITATIE 
TIJDENS HET JUST LOVE FESTIVAL 
Het Just Love Festival, waar we elk jaar het meest naar uitzien, staat bijna voor de deur. 

We zijn allen druk bezig met de voorbereidingen en willen de ‘Yoga Hut’ verbeteren. 

 

Je kunt je afvragen waarom deze ‘Hut’ verbeterd moet werden, want afgelopen jaar was 

het al verbazingwekkend! Wel, dit jaar zullen we in de achtertuin staan, waarbij we een 

geweldig uitzicht, meer ruimte en meer stilte tot onze beschikking hebben.  

Onze agenda is inmiddels vastgesteld en omvat groepsbeoefeningen en verschillende 

momenten van bezinning, met inbegrip van een workshop over liefde en meditatie, die 

door Rishi Tulsidasananda wordt verzorgd.  

Een vooruitblik: 

- Geleide meditatie 

- Stille wandeling met de Goddelijke Naam 

- Gemeenschappelijke groepsbeoefening 

- OM Chanting 

- Familie-Maha OM Chanting 

De Yoga- en Meditatie Tuin zal een volmaakte plek zijn om uit te rusten en je op te laden, 

voordat je teruggaat naar de vele concerten van het Just Love Festival.  

Er zal ook een juice-bar zijn, zodat je een goed excuus hebt met anderen over de spirituele 

kant van het leven te praten. 

Wij zijn blij met deze Tuin, waarin je uitgenodigd wordt een reis naar je innerlijke wereld, 

vol ontdekkingen en meditatie, te maken.  

Voor meer informatie: 

JUST LOVE FESTIVAL 

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

JUST LOVE FESTIVAL ON INSTAGRAM 

instagram.com/justlovefestival/ 

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


5. UNITY OM CHANTING EN 
VOLLE MAAN OM CHANTING 
 

UNITY OM CHANTING 
DONDERDAG 21 JUNI  
WERELDWIJD 
 

Toen Paramahamsa Vishwananda voor het eerst OMC onderwees, werd het als een zelf 

genezende techniek geïntroduceerd, die ook de wereld ten goede komt. In recente 

Satsangs, tijdens de Internationale Dagen van de OMC, sprak Hij over hoe OMC 

tegenwoordig meer vrede brengt en de wereld helpt.  

“Hoe meer mensen zich met elkaar verbinden, hoe meer vrede die verbinding zal brengen. 

Door verbondenheid, wanneer het hart opengaat, transformeer je, word je vredig. Als je 

vredig wordt, verspreid je dit vanzelf om je heen. Als mensen het blijven verspreiden, 

neemt de vrede natuurlijk toe..." 

Unity OMC ontstond in 2017 als een manier om de wereld – door middel van de 

gezamenlijke intentie om wereldvrede te bevorderen – te verbinden. 

Het programma wordt in 2018 voortgezet met een nog grotere focus: het verbinden van 

OMC met andere, wereldwijde gemeenschappen die dezelfde waarden delen en 

gelijkwaardige dromen over een betere toekomst hebben.  

Er staan nog twee internationale Unity OMC data voor 2018 gepland: 

- 21 juni  
- 21 september  

 
Unity OMC is het perfecte middel. Zie het als een sociale handreiking, omdat het: a). liefde 

verspreidt, b). innerlijke en uiterlijke vrede cultiveert en c). sociaal-georiënteerde mensen 

door de OM klank samenbrengt om de mensheid te helpen. Ons doel is contacten met 

andere organisaties te leggen die OMC bij hun vieringen willen betrekken. 

Als je: a). geïnteresseerd bent in het verkennen van mogelijkheden samen te werken, b). 

jezelf wilt inspannen met andere groepen te bundelen, c). OMC wilt delen om nog sterkere 

gemeenschappen op te bouwen, d). jezelf voor wereldvrede wilt inzetten, e). mensen kent 

die dit willen doen, neem voor meer informatie contact op met je lokale OMC-organisator.  

 

Informatie over Unity OM Chanting in jouw land: 

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

of  http://bhaktimarga.nl/events-calendar1/  

 

http://bhaktimarga.nl/events-calendar1/


VOLLE MAAN OM CHANTING 

 
Donderdag, 28 juni 
Thema:  

Innerlijke vrede en geduld 
 
Laten we van 20.00 – 21.30 uur samenkomen. 

 
 
 
 
 
Zoals de sterren in het universum 
deeltjes van de Schepping zijn, is 
OM Chanting een deel van het 
leven dat je naar jouw vervulling 
leidt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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. INTERNATIONALE EVENEMENTEN 
SHREE PEETHA NILAYA 
 
SRI YANTRA TEKENCURSUS 
ENGELS EN DUITS GESPROKEN, 1 T/M 3 JUNI 
Informatie en registratie via: 

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

 
OM CHANTING WORKSHOP 
DUITS GESPROKEN, 3 JUNI 
Informatie en registratie via: 

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

 

JUST LOVE FESTIVAL 
YOGA EN MEDITATIE TUIN, 15 T/M 17 JUNI 
Informatie via: 
https://www.justlovefestival.org/yoga-and-meditation 

 

SRI YANTRA TEKENCURSUS 
ENGELS EN DUITS GESPROKEN, 29 JUNI T/M 1 JULI 
Informatie en registratie via: 

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

 

ATMA KRIYA YOGA CURSUS 
ENGELS GESPROKEN, 29 JUNI T/M 1 JULI 
Informatie en registratie via: 

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

KLEUR THEORIE & ORNAMENTEN / IKONEN 
DUITS EN ENGELS GESPROKEN 30 JUNI 
van 09.00 – 21.00 uur met Jaahnvi 
Kosten:  € 120.00    
Informatie en registratie via:  jaahnvi@bhaktimarga.org of 0049/1783204827 

 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-workshop-german-5
https://www.justlovefestival.org/yoga-and-meditation
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-course-june-29-2018
mailto:jaahnvi@bhaktimarga.org


JUBILEE OF LOVE 
7 T/M 17 JUNI 

Door de Genade en vrijgevigheid van Paramahamsa Vishwananda is de wereld gezegend 
met vijf verbazingwekkende spirituele oefeningen om ons op onze spirituele reis te helpen 
vooruit te komen: Atma Kriya Yoga, Simply Meditation, OM Chanting, Project Mantra, 
Babaji Surya Namaskar.  

Als het genot wilt hebben om Hem te ontmoeten, kom dan naar Shree Peetha Nilaya in 
Duitsland en pak deze kans in je leven om mee te doen aan het Jubilee of Love, het 
festival dat van 7 t/m 17 juni 2018 wordt gehouden. Deze tiendaagse viering omvat een 
vierdaagse inwijding van de nieuwe ‘Bhutabhrteshwarnath Mandir’ tempel, een 
buitengewone tweedaagse viering van de veertigste verjaardag van Paramahamsa 
Vishwananda’s en het driedaagse Just Love Festival.  

 

Op het Just Love Festival terrein zal een Yoga en Meditatie Tuin zijn. Hier worden mini-
cursussen in al onze meditatie en yoga beoefeningen aangeboden. Het belooft het feest 
van de zomer te worden en is een geweldige manier om Bhakti Marga-familieleden van 
over de hele wereld te ontmoeten, om meer te leren, en om alles te ervaren wat Bhakti 
Marga Sadhana biedt.  

Zoals een ware Meester vraagt Paramahamsa Vishwananda niets van ons terug. Een 
mooie manier om Hem te bedanken voor alles wat je door jouw sadhana beoefening hebt 
ontvangen, is je ervaringen en jouw liefde met iedereen die je kent te delen. Nodig hen uit 
te komen en hun eigen ervaringen op te doen. Vraag hen de volgende keer – wanneer je 
naar een OMC-bijeenkomst gaat – met je mee te gaan, of vertel hen over 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/


7. EVENEMENTEN IN BELGIЁ EN NEDERLAND 
 

OMC WORKSHOP ORGANISATOREN  
Als je 9 keer aan OM Chanting deelneemt, kun je OM Chant-organisator worden. Je volgt 
een OM Chanting Workshop (dagdeel) en vraagt de zegen van Paramahamsa 
Vishwananda aan. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan mag ook jij het OM Chanten in 
jouw regio organiseren, wat heel mooi is om te doen. 

NEDERLAND 
DasAvatar Das, coördinator OMCC in Nederland.  

Workshop op afspraak 
omc@bhaktimarga.nl 
Kosten: € 40 per persoon 

BELGIЁ 
Kaushalya, coördinator OMCC en AKY docente in België (Nederlandstalig)  
kaushalya@bhaktimarga.be of omchantingbelgique@gmail.com 

 
INFORMATIE OVER OM CHANTING 
http://bhaktimarga.nl/om-chanting   of https://sadhana.bhaktimarga.org/nl/om-chanting  

(Nederlandse teksten)  

 
KIJK OP DE KALENDER VAN DE WEBSITE  
www.bhaktimarga.nl 

voor data van geplande OMC-cirkels 
 

OM CHANTING IN AMSTERDAM 
Neem contact op met Caroline Erkelens  
caroline.erkelens@gmail.com 
 

OM CHANTING IN AMSTERDAM 
Neem contact op met Atillo Dandoy 
adarionprojects@gmail.com 

 
OM CHANTING EINDHOVEN 
Opgeven bij Justine de Jong: 06-50477960  
of via lawoflne@gmail.com  

 

OM CHANTING CENTRUM LUTTELGEEST 
Zaterdag 30 juni 2018 om 17.00 uur 
Volle maan OM Chanting op donderdag 28 juni om 19.30 uur 
Info en opgeven via: Madhuri Dasi 06-43988614, of Govinda Das 06-12649591 
info@bhaktimarga.nl 
 

OM CHANTING DEN HAAG 
Adres: Watervlierstraat 75, Den Haag 
Opgeven bij Narayani: 06-41994705  
of mail naar Ramsahairam767@hotmail.com  

mailto:netherlands@omchanting.org
mailto:kaushalya@bhaktimarga.be
mailto:omchantingbelgique@gmail.com
https://sadhana.bhaktimarga.org/nl/om-chanting
http://www.bhaktimarga.nl/
mailto:caroline.erkelens@gmail.com
mailto:adarionprojects@gmail.com
mailto:lawoflne@gmail.com
mailto:info@bhaktimarga.nl
mailto:Ramsahairam767@hotmail.com


OM CHANTING NIJMEGEN 
Neem contact op met Harischand of Dennis Klopotan (Engels sprekend) 
Neem contact op met Harischand voor de data (worden steeds kort voor de OMC 
vastgesteld) 
Telefoon: 00385-977616691 

 
OM CHANTING TILBURG 
Op dinsdagavond 5 en 19 juni, aanvang 19.00 uur 
Neem contact op met DasAvatar Das en/of Lakshmi Priya 
Telefoon: 06-24745777 
keescjmreijnen@hotmail.com  / omc@bhaktimarga.nl 
 

OM CHANTING UTRECHT 
Adres: Kwartelstraat 4bis, Utrecht 
Opgeven bij Ram Sahai: 06-42339848 
of mail naar Ramsahairam767@hotmail.com  
 

OM CHANTING SHIRDI SAI MANDIR OLST 
Elke zondag om 12.45 uur 
Adres: Kotterikstraat 2, 8121 RH Olst 
Opgeven bij Etienne: 06-43069269 
of mail naar saimandirolst@icloud.com  
 

OM CHANTING VOORSCHOTEN 
20 juni om 20.00 uur 
Neem contact op met Ishvari Dasi 06-12076307 of via desiree.voers@live.nl 
of Desiree via 0612076307 of via  omc@bhaktimarga.nl 
 

PROJECT MANTRA 
Je kunt iedere dag met Project Mantra beginnen.  
Neem voor uitleg contact op met Virakti Dasi via ekkie1968@gmail.com  

KLUS-, TUIN- EN ONTMOETINGSDAG CENTRUM 
LUTTELGEEST 
28 juni VOLLE MAAN OM CHANTING aanvang: 19.30 uur 
30 juni van 11.00 – 18.00 uur met OM CHANTING en gezamenlijke vegetarische maaltijd.  
Info en opgeven via: Madhuri Dasi 06-43988614, of Govinda Das 06-12649591, of: 
info@bhaktimarga.nl 

 

ATMA KRIYA YOGA CURSUS + REFRESHER AKY 
23 en 24 juni, locatie nog onbekend 
gegeven door Ravi Ramprogas  
Neem contact op via aky@bhaktimarga.nl   

 

 

 

 

mailto:keescjmreijnen@hotmail.com
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EVENEMENTEN IN BELGIË 

ATMA KRIYA YOGA CURSUS  
gegeven door Kaushalya (Engelstalig),  in Aartselaar. 
Dayanita, coördinator OMCC in België (Franstalig) opgeven 
via omchantingbelgique@gmail.com  

VRAAG VIA 
bmbelgique@gmail.com  

NAAR HET OVERZICHT VAN GEPLANDE DATA VAN DE 
OMC-CIRKELS IN BELGIË  
 
ATMA KRIYA VOOR BELGIË 
Neem contact op met Kaushalya (Engelstalig) 
kaushalyabm@gmail.com  of kaushala@bhaktimarga.be 

Dayanita, coördinator OMCC in België (Franstalig) opgeven 
via omchantingbelgique@gmail.com  

OMCC VOOR BELGIË 
Neem contact op met Kaushalya (Engelstalig) 
kaushala@bhaktimarga.be  
Neem contact op met Dayanita (Franstalig)  
omchantingbelgique@gmail.com   

OM CHANTING ANTWERPEN 

Neem contact op met Kaushalya  

kaushala@bhaktimarga.be 
 

ATMA KRIYA YOGA INLEIDING, OM CHANTING EN 
KIRTAN 

15 mei van 19.00 tot 22.00 uur 
Universa, Groenenhoeklaan 56, 2630 Aartselaar 
Neem contact op met Kaushalya  

kaushalyabm@gmail.com  
 

ATMA KRIYA YOGA INLEIDING, OM CHANTING EN 
ANDERE BHAKTI MARGA WERKWIJZEN 

27 mei van 19.00 tot 22.00 uur 
Shamballa ten Bosse 78 – Deinze 
Info: https://bit.ly/2G6wodn of neem met Kaushalya contact op via 
kaushalyabm@gmail.com  
 

ATMA KRIYA YOGA WORKSHOP 

2 en 3 juni  
Milagrow Bio Boerderij Groenenhoeklaan 56 – 2630 Aartselaar 
Neem contact op met Kaushalya via kaushalyabm@gmail.com  of  https://bit.ly/2wuETQ3  
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SWAMINI GODAAVARI MET BHAJANS EN SATSANG 

7 tot 10 juli 
Petite Somme 3 – 6940 Septon  
Info en aanmelden via: bmbelgique@gmail.com 
 
SWAMINI GODAAVARI MET BHAJANS EN SATSANG 

12 EN 15 Juli 
Adres : Linterseweg 2/1 – 3440 Budingen 
Info en aanmelden via: bmbelgique@gmail.com  

 
SWAMI VISHWAVIJAYANANDA MET BHAJANS EN 
VUURCEREMONIE 

4 tot 6 augustus 
Adres moet nog worden vastgesteld. 
Info en aanmelden via: bmbelgique@gmail.com   

SWAMI VISHWAVIJAYANANDA MET BHAJANS EN 
VUURCEREMONIE 

6 tot 9 september 
Adres : Shankari Dasi – rue de Deminche 75 – Franière 
Info en aanmelden via: bmbelgique@gmail.com   
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