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1. OM CHANTING VE VĚZNICÍCH 
 

Když jsem byla požádána, abych napsala o mé zkušenosti s pořádáním OM Chantingů 

ve věznicích, nebyla jsem si jistá, o čem psát, a tak jsem začala prohledávat své poznámky. 

Při jejich pročítání, jak jsem si připomínala tyto příběhy, jsem byla potěšená. 

Před nějakým časem jsem začala pořádat OM Chanting ve věznicích. Mé zážitky byly však 

mnohem více o Paramahamsovi Vishwanandovi, Jeho lásce, Jeho učení a ve velké míře 

o Jeho milosti, než o OM Chantingu. Ve skutečnosti jsem dělala pouze patnáctiminutové OM 

Chantingy, zbytek času jsme trávili vyprávěním historek spojených s Gurudžím, Jeho učením, 

Jeho láskou. Během celého procesu jsem byla pouhým Jeho nástrojem.  

 

Jeden z příběhů, který se mne velmi dotknul, byl o mladém vězni, který byl pasivní 

a nezapojoval se do žádného z programů (výukového, nebo pracovního). Dostal těžký 

rozsudek, který poukazoval na závažnost jeho trestného činu, jelikož v Portugalsku je velmi 

vzácné, aby byl někdo odsouzen na mnoho let. Při prvních OM Chantinzích nemluvil, jeho 

pohled směřoval stále k zemi, záda měl shrbená, jako by na svých ramenou nesl tíhu celého 

světa a měl vleklou chůzi. 

Poprvé promluvil až při našem pátém setkání. Řekl mi, že se mu přihodilo něco velmi 

zvláštního a připadá mu, že se zbláznil. Pravidelně začal zpívat mantru ÓM Namó Nárájenája 

a během jedné z těchto nocí, ve dvě hodiny ráno, nemohl přestat mantru zpívat, a ani si 

neuvědomoval, jestli je ještě vzhůru, nebo spí… 

 

Z pracovních důvodů jsem nemohla po nějakou dobu tuto sévu vykonávat. Když jsem se tam 

konečně vrátila, byl s ostatními vězni a přišel mne přivítat, jako bych byla královna, bylo to 

úžasné setkání plné lásky a radosti. Na závěr našeho setkání zůstal, aby mi jako obvykle 

pomohl s oltářem a s úsměvem na tváři a očima plnýma lásky mne oslovil a řekl: „Věřím, že 

jsem se změnil.” Usmála jsem se, souhlasila a zeptala se, proč si to myslí? Odpověděl mi, že 



ve věznici byli další dva spoluvězni, které nesnášel. Každý den přemýšlel nad tím, jakým 

způsobem by je zabil. Pak mi s překvapeným výrazem řekl, že už to tak není; oba pozval, aby 

přišli na meditaci. Jeden už na meditaci přišel, druhý ještě ne. Byla jsem na něj tak hrdá! Řekla 

jsem mu: „Nezáleží na tom, jestli přišli, důležité je, že jsi je pozval!” Nyní chodil vzpřímeně, měl 

sebevědomý postoj, ale co bylo nejdůležitější, byl šťastný. To je síla zvuku ÓM a to je Jeho 

milost a Jeho láska…jen láska…jak jednoduché! 

Namreta, Portugalsko 

 

Pro pořádání OM Chantingu ve věznicích a na dalších místech, která mají větší nároky 

na organizaci, potřebujete od Paramahamsy Vishwanandy speciální požehnání. Pro více 

informací prosím kontaktujte Zemského koordinátora OM Chantingu nebo napište na tento 

email: 

omchanting@bhaktimarga.org  

 

 
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 

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


2.  GURUDŽÍHO SATSANG 

 
Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy o stravování, zdraví a duchovním 
postupu, 19. března 2016, Guadalajara, Mexiko 
 

Paramahamsa Vishwananda: Někdo mi napsal: „Musíme být vegetariáni?” Ano! Protože 
množství strachu, které lidé přijmou do svého těla prostřednictvím zvířat je ohromné. Podívejte, 
už jste někdy viděli zvíře, které má být zabito? Zvířata vědí, že budou zabita. Co se tedy 
automaticky děje? Všechny enzymy uvnitř zvířat jsou naplněny strachem a ty vy jíte, přijímáte 
je do sebe a říkáte si: „Paráda, jak mi to chutná.“  
 
Zeptám se vás: kam jde mrtvé tělo? Nyní se vás ptám. Když někdo zemře, sednete si a sníte 
jeho tělo? Ne, nesníte. Tak proč jíte těla zvířat? Jsou stejná! Jsou to mrtvoly, ne? Když někdo 
umře, kam tu osobu uložíte? Na hřbitov. Je vaše tělo hřbitov? Pak proč tedy děláte ze svého 
těla hřbitov? Představte si, kolik zloby, strachu a negativity do sebe přijímáte. 
(…) Takže zpátky k jezení masa, víte, jde o primární příčinu rakoviny: to, co lidé jedí. Lidé jedí 
mnoho věcí a způsob, jakým jí, připomíná chování zvířat. Nemyslete si, že můžete uvařit 
energii ve zvířatech, která jíte. Ne, energii nemůžete spálit, takže když jíte maso, dostáváte 
do sebe všechen ten strach, všechnu tu zlobu. A ta se stává vaší součástí. A to uvnitř vás 
přispívá k rozvoji různých nemocí. A dnes je velmi dobře viditelné, jak se se zvířaty zachází. 
 
Existuje dokument, na který se musíte podívat: „Z farmy do lednice” („From Farm to Fridge”). 
Už jste ho viděli?  
 
Pokud jste ho ještě neviděli, tak se na něj podívejte, abyste zjistili, jak jsou lidé krutí 
ke zvířatům. A potom vám doručí krásně zabalenou věc a posléze, když si ji vaříte, říkáte si: 
„Ó, úplná nádhera!” Takže se podívejte na film „Z farmy do lednice”, pomůže vám to. 
 
V posvátných písmech se říká, že vám není dovoleno vzít žádný život, dokud nejste schopni 
život vrátit. Když jednou zabijete zvíře, můžete mu život navrátit? Ne, nemůžete. Takže pokud 
se chcete uzdravit, pokud chcete dosáhnout vysoké duchovní úrovně, musíte se změnit. Staňte 
se vegetariánem. Víte, jelikož jsou rostliny světlem, pomůže vám to, uvidíte. Pomůže vám to na 
fyzické, mentální a duchovní úrovni. 
 
Odkaz na uvedený dokument: https://www.youtube.com/watch?v=yfk63fJOdRw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfk63fJOdRw


3. OM CHANTING PRO PODPORU ROZDĚLENÝCH 
RODIN V USA  

 
Víme, že můžeme OM Chanting věnovat lidem a situacím, které potřebují podporu, nicméně 
na tento úžasný přínos OM Chantingu často zapomínáme. 

V Rochesteru v USA, ve městě, kde žiji, jsme nedávno uspořádali OM Chanting pro podporu 
rozdělených rodin. Zorganizovali jsme ho během týdne, což není moc dlouho. OM Chantingové 
kruhy obvykle ráda plánuji s předstihem, ale tentokrát jsem k tomu byla inspirována náhle 
a rozhodla jsem se nečekat. Nebyla jsem si jistá proč, možná z důvodu, že jsem jej chtěla 
uspořádat, dokud byl problém stále „žhavý”… 

Pro ty, co nevědí, o čem hovořím, v Americe máme obrovský problém s imigrací, zejména 
s mexickými imigranty. Problém vygradoval, když se současné úřady rozhodly dát do vězení 
rodiče, kteří nelegálně překročili mexicko-americkou hranici a jejich děti byly násilně drženy 
v azylových zařízeních pro uprchlíky. Když jsme nedávno ve Vancouveru prezentovali tento 
problém Gurudžímu, řekl: „Žádný respekt k životu, hm? Matky by měly být vždy se svými 
dětmi.” A když jsme se na závěr zeptali, jak můžeme pomoci, řekl: „Modlete se za vaše vůdce.” 
Když řekl „modlete se”, znamenalo to pro mne OM Chanting.  

Bez dlouhého přemýšlení jsem rychle uspořádala OM Chanting pro podporu rozdělených rodin. 
Velmi brzy však má mysl začala vytvářet nejistotu a pomyslela jsem si: „Ajajaj, je správně to, 
co dělám?” Uvědomila jsem si, že to byl můj první veřejný OM Chanting, který by velmi jasně 
a přímo zasahoval do politickému problému v zemi, která je již rozdělená a rozezlená u obou 
stran. Zaujímal tento OM Chanting až moc silný postoj, který říkal, že je něco špatně, že se 
systém mýlí? Budou si nyní lidé myslet, že je OM Chanting vyhraněný, nebo politický a z tohoto 
důvodu přestanou mít OM Chanting rádi?  

Tyto obavy jsem měla až do doby, kdy jsem si znovu uvědomila, PROČ tento OM Chanting 
děláme. Záměrem nebylo postavit se na něčí stranu nebo politický názor, záměrem bylo poslat 
podporu rodinám, které byly rozděleny a trpěly až za hranicemi našeho chápání. Záměrem bylo 
poslat ÓM našim vůdcům – bez ohledu na politické inklinace – aby mohli učinit rozhodnutí, 
která podpoří svobodu všech bytostí před utrpením a strachem. A nakonec záměr byl dát 



lidem, kteří se cítí být tímto problémem frustrovaní, prostor, kde mohou transformovat svou 
negativitu v pozitivitu. 

Tohoto OM Chantingu se nás zúčastnilo šest. Každý člověk, který přišel, přesně věděl, proč 
tam je a nebylo potřebné to moc rozebírat. Prostřednictvím ÓM jsme se stali jedním. Miluji, jak 
OM Chanting dokáže během 45 minut takto sblížit naprosto cizí lidi! Bylo naprosto zřejmé, 
co jsme všichni chtěli a proč jsme tam byli: mír. 

A když o několik dnů později sdílela jedna žena svůj zážitek, pomyslela jsem si: „Mise 
splněna.” Napsala:  

„Bylo to úžasné... Pomohlo mi to k pocitu, že skutečně přispívám a pomáhám k přímému šíření 
pozitivní energie směrem k naprosto krutému a nelidskému zacházení s rodinami uprchlíků. 
Bylo mi špatně z toho, že jsem nevěděla, co mohu udělat a když jsem uviděla tuto příležitost, 
zapomněla jsem na své obavy a šla do toho. Jsem tak ráda, že jsem to udělala.” 

Bylo krásné si uvědomit, že tento OM Chanting nebyl pro velký dav lidí, ale byl skutečně 
důležitý, jelikož pomohl nám přítomným a těm, kterým jsme poslali svůj záměr. Žena, která 
sdílela svůj dojem, měla strach zpívat před lidmi, ale ten záměr s ní tak zarezonoval, 
že navzdory svému strachu nedokázala odolat. Když jsem událost plánovala, musela jsem dát 
stranou také své obavy. A tak jsme se všichni stali silnějšími, když jsme se vzdali omezení naší 
mysli, abychom poskytli více prostoru pro lásku a službu.  

S nekonečnou vděčností našemu Satguruovi Paramahamsovi Vishwanandovi. 

Eeshavasya Dasi, USA 

 

*TIPY, jak uchopit citlivou událost, která se může zdát jako exkluzivní: 

- vždy mějte ve svém srdci, PROČ jste pro OM Chanting zvolili konkrétní záměr. To vám 
pomůže zůstat silnými, i když s vámi lidé nesouhlasí; 

- napište záměr, který je vřelý, otevřený a zve všechny; 

- uspořádejte ho pozitivním způsobem, ujistěte se, že nevyzníváte dramaticky, emotivně nebo 
jako soudce;  

- i když se navzdory vašim snahám cítí lidé stále vyloučeni, pak to musíte přijmout. Děláme 
to nejlepší, ale lidé budou mít vždy své vlastní vnímání a to je v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 



4. UNITY OM CHANTING: KOMUNITA A MÍR 

 
UNITY OM CHANTING – OM CHANTING PRO MÍR A JEDNOTU 
PÁTEK 21. ZÁŘÍ 
CELOSVĚTOVĚ 
 

Unity OM Chanting je perfektním nástrojem pro aktivní pomoc společnosti, jelikož šíří lásku, 

kultivuje vnitřní a vnější klid a spojuje stejně smýšlející lidi, aby díky ÓM pomohli lidstvu. Naším 

cílem je se rozšířit a vytvářet vazby s organizacemi, které by mohly do svých akcí OM Chanting 

zahrnout. 

Pokud máte vy, nebo někdo, koho znáte, zájem prozkoumat možnosti spolupráce, propojit své 
úsilí s dalšími skupinami a sdílet OM Chanting, abychom vytvořili ještě silnější komunity pro 
dosažení světového míru, kontaktujte prosím pro získání více informací o možné pomoci 
vašeho místního organizátora OM Chantingu.  
 
Informace o Unity OM Chantingu ve vaší zemi: 
https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/om-chanting/unity-om-chanting 

 
21. září je Mezinárodní den míru. Tento den je dobrou připomínkou toho, že vnější mír 
se dostavuje, pokud jsme dosáhli míru vnitřního. A naše duchovní praxe v tom hraje aktivní roli 
tím, že nám pomáhá zklidnit mysl. 

Při velkém množství konfliktů v tomto světě je tento den skvělým okamžikem, kdy si můžeme 
dopřát chvíli a sejít se, abychom sdíleli nadšení pro naši sádhanu. A na závěr dne to sdílet 
prostřednictvím sociálních médií, kdy mohou být láskou a nadšením inspirováni ostatní. 

21. září je také dalším dnem pro celosvětový Unity OM Chanting. 
Přijďte, připojte se a sdílejte vaše zážitky. 

Na viděnou! 

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

#sadhana4peace 

 
 

https://sadhana.bhaktimarga.org/cs/om-chanting/unity-om-chanting
https://www.instagram.com/bhaktimargasadhana/
https://www.facebook.com/bhaktimargasadhana/


5. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 

 

Úterý 25. září 
bude věnovaný 

Otevření se toleranci a nenásilí 
 
Sejdeme se v době od 20:00 do 21:30 

 
 
 
 
 
 
CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č. 18: 
„Pozvedněme se nad naše 
omezení a projděme skrze zrcadlo 
našich představ. Pohledem skrze 
vibraci ÓM spatřeme, jak velký 
prostor se uvnitř nás ve 
skutečnosti nachází.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

PROMLUVA A MEDITACE „NALEZENÍ KRIŠNY V KRIYE” 

S RIŠIM TULSIDASANANDOU 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, 1. ZÁŘÍ 
Pouze pro jogíny a jogínky, kteří byli iniciováni do Atma Kriya Yogy 

Informace a registrace: 

 

BABAJI SÚRJA NAMASKÁR WORKSHOP 

V ANGLIČTINĚ, 1. ZÁŘÍ 
Informace a registrace: 

 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY - 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 1. ZÁŘÍ 
Informace a registrace: 

 

 

UČITELSKÝ VÝCVIK OM CHANTINGU 

VE FRANCOUZŠTINĚ, 4. ZÁŘÍ 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-teacher-training-french 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY - 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 9. ZÁŘÍ 
Informace a registrace: 

 
 

KURZ MUDRY 2 

V NĚMČINĚ, 14. ZÁŘÍ 
Informace a registrace:  

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-september-0
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-september-0


KURZ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 14.-16. ZÁŘÍ 
Informace a registrace 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 

V NĚMČINĚ, 15. ZÁŘÍ 
Informace a registrace: 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY

V ANGLIČTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, 21.-23. ZÁŘÍ 
Informace a registrace:

 

OM CHANTING WORKSHOP 

V NĚMČINĚ, 22. ZÁŘÍ 
Informace a registrace:

 

UČITELSKÝ VÝCVIK SIMPLY MEDITATION 

V ANGLIČTINĚ, 23.-28. ZÁŘÍ 
Informace a registrace: 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY

V ANGLIČTINĚ, 28.-30. ZÁŘÍ 
Informace a registrace:

 

BABAJI SÚRJA NAMASKÁR WORKSHOP 

V NĚMČINĚ, 29. ZÁŘÍ 
Informace a registrace:

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-course-september-14-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-german-7
https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-french
https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-workshop-german-6
https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-teacher-training-
https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-2


KURZ MUDRY 1 
V ANGLIČTINĚ, 29. ZÁŘÍ 

Informace a registrace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. UDÁLOSTI A AKCE V ČESKÉ REPUBLICE, 

NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 

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/ 

 

 

ZASVĚCENÍ DO ODDANÝCH PARAMAHAMSY VISHWANANDY SE 

SVÁMÍM VISHWABALADHARANANDOU 

DUCHOVNÍ CENTRUM BHAKTI JÓGY, MEDITACE A ÁŠRAM 

PARAMAHAMSY VISHWANANDY V ČR 

9. ZÁŘÍ 2018 

 
 

V rámci Bhakti Margy existuje duchovní řád, který založil Paramahamsa Šrí Svámí 

Vishwananda. Tento duchovní řád existuje proto, aby poskytl oddaným jasné, zřetelné 

možnosti životního stylu a duchovních souvislostí, které by jim byly ku prospěchu. Různé 

stupně zasvěcení v rámci řádu s sebou nesou různé podmínky a struktury, podle kterých 

mohou oddaní žít svůj duchovní život takovým způsobem, který nejvíce vyhovuje jejich 

vlastním potřebám a podmínkám. 

 

Další informace: zastupcebm@bhaktimarga.cz 

 

 

 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/
file:///C:/Users/cen37070/Downloads/zastupcebm@bhaktimarga.cz


SÉVA V DUCHOVNÍM CENTRU BHAKTI JÓGY,  MEDITACE 

A ÁŠRAMU PARAMAHAMSY VISHWANANDY VE SVOJANOVĚ 

1.–2. 9. 2018 
8.–9. 9. 2018 
15.–16. 9. 2018 
18.–19. 9. 2018 

25.–26. 9. 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 
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: 

 

1.–2. 9. 2018 

8.–9. 9. 2018 

15.–16. 9. 2018 

18.–19. 9. 2018 

25.–26. 9. 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.  

KAPACITA UBYTOVÁNÍ V ÁŠRAMU SHREE PEETHA NILAYA JE AKTUÁLNĚ NAPLNĚNA, 

REGISTRUJEME POUZE NÁHRADNÍKY. 

 

POKUD SI ZAJIŠŤUJETE UBYTOVÁNÍ SAMI MIMO ÁŠRAM SHREE PEETHA NILAYA, 

REGISTRUJTE SE PROSÍM V TÉTO UDÁLOSTI NA JEDNOTLIVÉ KURZY, SÉVU, 

A MOŽNOST POUŽITÍ SLUCHÁTEK PRO PŘEKLAD. INFORMACI K PROBÍHAJÍCÍM 

DARŠANŮM NAJDE V ČLÁNKU NA DALŠÍ STRANĚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


DARŠAN PARAMAHAMSY VISHWANANDY V RÁMCI ČESKÉHO 

TÝDNE V ÁŠRAMU SREE PEETHA NILAYA 

1. - 2. PROSINCE 2018 

 

 

Džai Gurudév drazí přátelé, 

 

Jak jsme Vás výše informovali, 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 – Český týden v ášramu Shree Peetha Nilaya, 

domově Božské Matky a Paramahamsy Vishwanandy. 

Pro účastníky je připraven pestrý program, v jehož průběhu budou moci všichni zažít dva 

Daršany Paramahamsy Vishwanandy. 

Je mnoho z Vás, kteří nemáte možnost pobývat v ášramu Shree Peetha Nilaya po celou dobu 

Českého týdne a chtěli byste se účastnit alespoň daršanů s Gurudžím. Rádi bychom všem lidem 

z České republiky touto cestou umožnili navštívit ášram Shree Peetha Nilaya a účastnit se tak v 

rámci českého týdne jedinečné příležitosti – dvou po sobě následujících daršanů, které jsou 

přednostně vyhrazeny pro české následovníky a oddané Paramahamsy Vishwanandy. 

Po ukončení přednostní registrace pro české oddané a následovníky Paramahamsy 

Vishwanandy na webu Bhakti Marga Česká republika 3. září 2018, prosím dále sledujte možnost 

registrace ne webu Bhakty Margy International na těchto odkazech: 

1. prosince 2018 -  https://www.bhaktimarga.org/events/event/darshan-1-december-2018-spn  

2. prosince 2018 - https://www.bhaktimarga.org/events/event/darshan-2-december-2018-spn. 

 

Zaregistrujte se prosím co nejdříve, kapacita je omezena. 

Účastníci Českého týdne se na jednotlivé daršany registrovat nemusí, jsou součástí pestrého 

týdenního programu. 

Těšíme se s vámi všemi na setkání v domově Paramahamsy Vishwanandy 
v ášramu Shree Peetha Nilaya 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/darshan-1-december-2018-spn
https://www.bhaktimarga.org/events/event/darshan-2-december-2018-spn


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 ZÁŘÍ. 

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

Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

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 

 

TŘEBOŇ 

29.- 30. ZÁŘÍ 
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. 

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


 

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 ZÁŘÍ. 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 U PRAHY 
6. ŘÍJEN 
vede: Rani (Eva Šimková) 
email: rani@bhaktimarga.cz 
 

KARLOVY VARY 
6. ŘÍJEN 
vede: Swetambari (Jindra Kubínová) 
email: rani@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. 

 

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

