
ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 
 

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V SRPNU 

 

1. Jedna celosvětová rodina – OMC na Bali v Indonésii 
2. Gurudžího satsang 
3. Láska rozumí lásce: důležitost komunitní podpory při naší sádhaně
4. Oáza ticha na Just Love Festivalu
5. Úplňkový OM Chanting
6. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya
7. Události a akce v České republice

 
 



1. JEDNA CELOSVĚTOVÁ RODINA - OMC NA BALI 

V INDONÉSII 
 

Jmenuji se Vridhi Dasi a poslední tři roky žiji na Bali. Poprvé jsem se zúčastnila OM Chantingu 

ve Vrindávanu v Indii před dvěma lety, když jsem byla na své první duchovní pouti 

s Paramahamsou Vishwanandou. 

 

Musím připustit, že první OM Chantingy pro mne byly energeticky vyčerpávající, téměř ihned 

jsem se cítila unavená. Bylo těžké sedět rovně, bolely a třásly se mi kolena a nemohla jsem se 

dočkat konce. Nedokázala jsem si celý proces užít. Nicméně OM Chantingových kruhů jsem se 

i nadále účastnila a čím více jsem jich absolvovala, tím lépe jsem se cítila.  

V listopadu roku 2016 jsme uspořádali první OM Chanting na Bali, bylo to hned po Gurudžího 

daršanu. Každý z přítomných si užil tento nový začátek, novou energii. Někteří lidé měli vize, 

někteří plakali. Gurudží mi poté dal požehnání k vedení OM Chantingových kruhů a od ledna 

2017 pořádáme na Bali kruhy téměř každý týden.  

Zpočátku se účastnili pouze místní lidé, kteří se setkali s Gurudžím během Jeho návštěvy. Brzy 

obdržel požehnání k vedení OM Chantingu také jeden manželský pár.  

V současné době je na Bali pět organizátorů OM Chantingu, tři z nich pořádají kruhy pravidelně.  

Jelikož Bali je duchovním místem, je OM Chanting na tomto ostrově nezbytný. Tyto akce 

dodávají lidem spoustu energie, mnoho z nich cítí přítomnost Gurudžího, Babajiho a Božské 

Matky. OM Chanting spojuje lidi různých náboženství a vyznání. Od ledna 2017 jsme uspořádali 

již 65 OM Chantingových kruhů. 

Vridhi Dasi, Bali 



2.  GURUDŽÍHO SATSANG 
 
Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy, 15. října 2017 v Malajsii 

 

Boha můžete dosáhnout tehdy, když přesáhnete tři guny, kam se už guny nemohou dostat. 
Nemůžete říct, že k Bohu vás dostane to dobré, to zlé nebo něco mezi tím, to ne. Bhakti 
se nachází za tím vším. Proto se bhakti označuje jako satčitánanda. Blaženost se nachází 
za těmito třemi gunami. Jakmile jednou této blaženosti dosáhnete, navždy v ní zůstanete. 
 
Lidé říkají: „Ano, my milujeme, milujeme, milujeme!“, ale ještě nedosáhli této svrchovanosti lásky. 
Protože jakmile jí jednou dosáhnete, přestane si to s vámi hrát jak s jojem. Víte, skončí řeči jako: 
„Jojo, dnes jsem opravdu plně v lásce.“ A zítra v lásce nejste, nebo jste v naprosté depresi. 
Blaženost je za konceptem těchto tří gun, za konceptem samotné mysli a za konceptem vašeho 
fyzického srdce, protože otevírá něco hlubšího uvnitř vás. A to je to, co dělá Atma Kriya Yoga. 
Přenáší vás od toho, čemu rozumíte pouze svou myslí a nese vás za hranice k nejvyšší realitě, 
k nejvyšší realitě božského vědomí. 
 

 
 
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/


3. LÁSKA ROZUMÍ LÁSCE – DŮLEŽITOST KOMUNITNÍ 

PODPORY PŘI NAŠÍ SÁDHANĚ 

 

Na rozdíl od mnoha jiných druhů jógy nám byla Atma Kriya Yoga předána, aby podporovala naši 
individuální cestu k Bohu. Je nám dopřáváno ji svobodně cvičit v kteroukoli denní dobu nebo i v 
noci, a není potřeba chodit dvakrát týdně na nějaké lekce. Záleží na naší vlastní zodpovědnosti 
a cílevědomosti, které jsou základy tvořící naši vnitřní motivaci, abychom měli sílu kráčet touto 
cestou. 

S tímto pochopením, které nám pomáhá udržovat naši každodenní praxi, možná dosáhneme 
bodu, kdy se zdá, že jsme na cestě již velmi dlouho a již jsme na ní ušli velký kus. Možná dokonce 
najdeme sami sebe v situaci, kdy jsme sami „příliš”. Gurudží toto zmiňoval a doporučil nám, 
abychom se setkávali se sanghou, duchovním společenstvím lidí jako jsme my, kteří mají stejný 
cíl (což by v tomto případě mělo znamenat ostatní kriya jogíny). Možná můžeme váhat a vytvářet 
si výmluvy. Ale být obklopen lidmi, kteří v sobě nesou stejnou esenci a lásku k Bohu, pomáhá 
posílit a podpořit naše vlastní praktikování. 

Zážitky, které máte s vaší Atma Kriyou, nejsou záležitosti, o kterých byste mohli mluvit se svým 
sousedem, přáteli nebo kolegy v práci. Neexistují na to přesná slova a ti, kdo nejsou kriya jogíny, 
nemohou pochopit, jak se člověk cítí. Po skončení vašeho společného cvičení otevřete oči a 
pohlédněte do očí dalšího kriya jogína. Můžete tak poznat pochopení beze slov. Jde o okamžik, 
kdy láska miluje lásku. Proč byste o tom měli mluvit, když to můžete zažít? 

Čím více lidí se sejde, tím intenzivnější zážitek účastníci mají. Pouze ti, kteří sdílejí vaši blaženost 
a lásku k Bohu, vám beze slov porozumí. Jedinkrát pohlédnout do očí jiného kriya jogína stačí 
ke sdílení a k vychutnání si radosti z tohoto sdílení! Pouze takto! Beze slov! Láska rozumí lásce. 
Bez očekávání, posuzování, vysvětlování, nebo intelektuálního pochopení. Zanechejte váhání, 
ať se vytratí a při společném cvičení vaší sádhany se navzájem podporujte. Jde vskutku o sílu 
skupiny a komunity, která může člověka na cestě podpořit, pomoci mu a posílit jej. 

Kontaktujte svého učitele, abyste zjistili, kdy máte ve svém okolí další možnost zažít skupinové 
cvičení sádhany! 

Avaari, Slovensko 

 

 



4. OÁZA TICHA NA JUST LOVE FESTIVALU 

Džai Gurudév, milý čtenáři, 
během Just Love Festivalu uvítala jógová a meditační zahrada mnoho lidí, kteří tam přišli posedět, 

relaxovat, osvěžit se, uvnitřnit se, zacvičit si jógu nebo meditovat ve skupině. V neděli proběhl rodinný 

OM Chanting, na který přišlo přibližně 200 úžasných lidí ve věku od šesti do 99 let. Zde je několik fotek 

a svědectví návštěvníků zahrady. 

S láskou, 

Bhavani Dasi (a tým sádhany 45 mezinárodních učitelů sádhany) 

„Uprostřed obrovského Just Love Festivalu byla jógová a meditační zahrada oázou ticha a skvěle 

dotvářela celý festival.“ — Janani 

„Tato oblast mohla uprostřed shonu a hluku vnějšího světa přinášet podstatu toho, co je meditací 

a jógou. To je to, co představuje sádhana v životě člověka.“ —Padmavati 



5. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 

 
Neděle 26. srpna 
bude věnovaný 

míru uvnitř nás  – míru na zemi
 
Sejděme se v době od 20:00 do 21:30. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č. 17: 
„Pojďme udělat kruh a nechme 
plynout do éteru kosmický proud – 
kosmický zvuk stvoření a výživy: 
ÓM.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

OM CHANTINGOVÉ VIDEO ÚPLNĚK (V ČEŠTINĚ)
www.youtube.com/watch?v=wNk9JMvC4IU&feature=youtu.be 
 
 

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


6. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU  

SHREE PEETHA NILAYA 

MEDITATIVNÍ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY - 9 KROKY K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 1. SRPNA 

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

 
KURZ ATMA KRIYA YOGY 
V NĚMČINĚ, 11.-12. SRPNA 
Informace a registrace: 

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

MEDITATIVNÍ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY - 9 KROKY K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 18. SRPNA 

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

august-0 

 

OM CHANTING WORKSHOP 
VE FRANCOUZŠTINĚ, 25. SRPNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-workshop-french-2

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
V ANGLIČTINĚ, 25. SRPNA 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-english-2 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-august-0
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-august-0
https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-english-2


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

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/ 

 

 

SÉVA V DUCHOVNÍM CENTRU BHAKTI JÓGY,  MEDITACE 

A ÁŠRAMU PARAMAHAMSY VISHWANANDY VE SVOJANOVĚ 

3. – 5. 8. 2018 
10. – 12. 8. 2018 
17. – 19. 8. 2018 
24. – 26. 8. 2018 

 
 

Každý víkend přijíždí do vznikajícího duchovního centra bhakti jógy, meditace a ášramu 
Paramahamsy Vishwanandy ve Svojanově mnoho lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj čas, energii, 
dovednosti a schopnosti ve prospěch celku, a zapojují se, mnozí opakovaně, do nezištné 
pomoci, sévy. 

 

Již nyní, je toto místo prostoupeno energií našeho milovaného Gurudžího, která se nás dotýká 
jako jemný závan větru či jemný dotek křídel motýlích, avšak uvnitř nás zanechává hlubokou 
stopu léčení a transformace. Každý, kdo přijel na sévu a zapojil se do nezištné služby, neodjížděl 
stejný. Díky usilovné nezištné službě, kdy člověk zapomene na sebe, se postupně proměňuje 
nejen vnější, ale i vnitřní prostor svojanovského ášramu, stejně jako vnitřní prostor srdce 

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


každého jedince. Jen díky této službě jsou postupně odklízeny jednotlivé vrstvy haraburdí 
nashromážděné během let, abychom mohli co nejdříve nejen v ášramu, ale i v našich srdcích, 
spatřit a s čistou láskou přivítat Paramahamsu Vishwanandu. 

 

Pokud se k nám chcete připojit, neváhejte. Zaregistrovat se můžete již na srpnové víkendové 
termíny: 

 

3. – 5. 8. 2018 

10. – 12. 8. 2018 

17. – 19. 8. 2018 

24. – 26. 8. 2018 

 

nebo přestýdenní sévu na https://doodle.com/poll/xqesga8ax99tr95f. 

 

S láskou 

Bhakti Marga ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doodle.com/poll/xqesga8ax99tr95f


ČESKÝ TÝDEN V ÁŠRAMU SREE PEETHA NILAYA 

30. LISTOPADU – 6. PROSINCE 2018 

 

 

Bhakti Marga Česká republika ve spolupráci s Bhakti Margou International pořádá pro české 
oddané a následovníky Paramahamsy Vishwanandy ve dnech 30. 11. až 6. 12. 
2018 mimořádnou událost - pobyt v ášramu Shree Peetha Nilaya, domově Božské Matky 
a Paramahamsy Vishwanandy v rámci Českého týdne v SPN. V tomto období budou moci 
účastníci pobývat v domově Paramahamsy Vishwanandy a trávit čas v Jeho přítomnosti 
a přítomnosti českého Svámího Vishwabaladharanandy a dalších svámiů a sváminí.  

Pro účastníky je připraven pestrý program, v jehož průběhu budou moci všichni zažít dva 
daršany a satsang s Paramahamsou Vishwanandou a setkání při jagně se Svámím 
Vishwabaladharanandou. V rámci pobytu jsou zajištěny dva okruhy přednášek - Gurugíta 
a Bhagavadgíta, a v nabídce je mnoho dalších workshopů, dle individuálního výběru každého 
jedince. Všechny přednášky a workshopy, které jsou součástí týdenního programu, budou 
simultánně překládány do češtiny. 

Nedílnou součástí programu budou ranní a večerní modlitby, modlitby a meditace v prostorách 
nového mandíru Bhutabhrtešvarnath, v pravoslavné kapli a v Babajího jeskyni, OM Chanting, 
návštěva výjimečného relikviáře, procházka (džapa) a meditace v zahradách ášramu, kde 
každičké místo je prodchnuto Boží přítomností. 

Po celou dobu pobytu se budete moci zapojit do ášrámového života SPN i prostřednictvím sévy, 
která je pro každého duchovně hledajícího velkou milostí. 



Týdenní pobyt v SPN je mimořádnou příležitostí k individuálnímu duchovnímu rozvoji. Toto 
posvátné místo, protkané nádhernými energiemi Paramahamsy Vishwanandy a Božské Matky, 
umožňuje každému jedinci nalézt hluboký klid a mír a znovu se napojit na vnitřní moudrost 
obsaženou v hinduistických posvátných písmech a rituálech. 

Podrobnější informace o programu a možnost registrovat se naleznete na webu Bhakti Margy 
ČR v sekci kalendář.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.cz/events/event/cesky-tyden-v-asramu-shree-peetha-nilaya/


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 SRPEN a ZÁŘÍ. 

Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy ČR. 

Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 
 

STŘEMY 

2.-3. SRPNA 
vede: Swarupini (Ivana Tošnarová) 
email: swarupini@bhaktimarga.cz 
 

HRANICE NA MORAVĚ 

18.-19. SRPNA 
vede: Manjuri (Petra Janásková) 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
 

TŘEBOŇ 

18.-19. SRPNA 
vede: Amitdas (Milan Kajer) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

STŘEMY 

25.-26. SRPNA 
vede: Swarupini (Ivana Tošnarová) 
email: swarupini@bhaktimarga.cz 

 

PRAHA 

14.-15. SRPNA 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 

 

KARLOVY VARY 

1.- 2. ZÁŘÍ 
vede: Nivedita a Candra (Tomáš a Danka Dáňovi) 
email: nivedita@bhaktimarga.cz, candra@bhaktimarga.cz 

 

PRAHA 

22.- 23. ZÁŘÍ 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

mailto:swarupini@bhaktimarga.cz
mailto:manjuri@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
mailto:swarupini@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
mailto:nivedita@bhaktimarga.cz
mailto:candra@bhaktimarga.cz
mailto: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 

 

 

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 SRPEN. 

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. 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 
24. SRPNA 
vede: Shree (Ing. Lucie Svilia) 
email: shree@bhaktimarga.cz 
 

 

 

 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/
https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


