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1. OM CHANTING – „LÁSKA JE VE SVÉ PODSTATĚ ALL-
INCLUSIVE”   
 
(All-inclusive je anglické ustálené spojení, které znamená: „Vše je zahrnuto“) 

„Jste átma! A átma nemá pohlaví. Neexistuje žádné „mužské átma” nebo „ženské átma”. 
Jste vázáni určitou karmou, a proto se rodíte buď jako muž nebo jako žena. Jedná se o vnější 
skutečnost. Ale v okamžiku, kdy toto jednou překročíte, jste átma.” — Paramahamsa 
Vishwananda 

Gurudžího „elektromagnetické vlny“ mne poprvé přilákaly v srpnu 2016. Od tohoto okamžiku do 
mého srdce pravidelně přicházel klid a světlo, které odstraňovaly žal a v mých očích malovaly 
hvězdy. Jmenuji se Kamalanetra. A zde sdílím svůj příběh.   

 

 

 

 

 

Foto po Mahá Šivarátri v roce 2018 
Nahoře: Romana Anuradha Dasi, vlevo: Krišna, 
vpravo: Kamalanetra 

 

 

 

 

 

 

 

Během daršanu 25. března 2018 mi Gurudží řekl: „Ó, ty jsi byla iniciována. Kdo tě inicioval?” „Svámí 
Dhaanamjay,” odpověděla jsem. „Á, velmi dobře. Víš, že mne teď reprezentuješ. Je ti to jasné? 
Lidé s transgenderovou identitou mají pocit, že jsou vyčlenění ze svých rodin. Transgenderové 
osoby potřebují pomoc, aby se dostali na duchovní cestu, přivedla bys je ke mně, udělala bys to 
pro mne?” Odpověděla jsem Mu políbením ruky. 

Společně se svými přáteli Krišnou a Romanou Anuradha Dasi, kteří jsou také oddaní Paramahamsy 
Vishwanandy, jsme šířili lásku ke zranitelným lidem z LGBTQI komunit (homosexuálům, 
bisexuálům, transgender*, queer, intersexuálům), BPOC (černoši, lidé různých barev) a WOC 
(barevné ženy*). 

Transgenderová* komunita, které chceme pomoci, se často zasekne v problémech vycházejících 
z předsudků společnosti. A samozřejmě jde také o téma těla. Posuzování a tlak, aby jako muž nebo 
žena zapadli vhodně do materiálního světa, mohou být zdrcující. K některým z nás nebyly 
náboženské instituce příliš nakloněné nebo přívětivé. V minulých dobách bylo třetí pohlaví 
uznáváno jako duchovně vyvinuté domorodci předcházejícími Kolumbijce (vedle dalších 



domorodých kultur). Naproti tomu teprve nedávno, během tohoto léta, Světová zdravotnická 
organizace prohlásila, že třetí pohlaví/transgender není mentálním onemocněním.  

Jak nás učí Paramahamsa Vishwananda, toužíme našim komunitám přinést bezpečný prostor, 
chuť sladké lásky, léčivý zvuk. Přeji více lidem, aby přijali útočiště u nohou Gurudžího a připojili se 
k této bezpodmínečné rodině. 

Na jaře 2018 jsem ve Francii navštívila mezinárodní LGBTQI komunitu, která se prostřednictvím 
požehnání přírody a síly srdce spojuje s životem a ostatními. Tato komunita sídlí na jižním konci 
pohoří Vogézy, na hranici s horou Ballon d’Alsace. V období 2.-5. května jsem skupině 15-25 
účastníků nabízela každý den OM Chanting.  

 

 

 

 

 

 

Foto z Christopher Street Day Kolín na 
Rýnem, Německo, 2018 

 

 

 

 

 

Mimo to také pořádám OM Chanting u mne doma, v obývacím pokoji v Ehrenfeldu v Kolíně na 
Rýnem. Nyní jej navštěvuje okolo sedmi lidí.  

S nabídkou OM Chantingu jsem také zde navštívila bezpečný prostor pro Barevné ženy*. 
V současné době hledáme větší prostor. A 22. září plánujeme uspořádat větší OM Chanting na 
Trans*Pride Cologne.  

Mnoho přátel a lidí, kteří se účastnili poprvé, s námi sdílelo své zážitky: 

„Ve středu jsem cítila sloup světla.”   

„Cítil jsem, jak se mi otevírá srdce,” řekl mi se slzami v očích kamarád, ve Francii.  

„Cítila jsem se svobodně, protože místo toho, abych byla v hlavě, jsem se mohla uvolnit a zaměřit 
pozornost na vibrace.” 

„Během OMC jsem viděla lva.” 

„Viděl jsem sebe jako loď.”   

„Je skvělé, že sem můžeme přijít, jelikož na chození do jógových studií nemáme moc peněz.” 

Povzbuzujeme účastníky k tomu, aby nadále docházeli na OM Chantingy ve svých evropských 
městech a aby více prozkoumávali svoji spiritualitu. Děkujeme Gurudžímu za Jeho požehnání 
a lásku. Bezpodmínečná, neomezená a all-inclusive láska. 

 

„Když miluje átma, tak to není o vnějším pohlaví. Láska je za pohlavím! Pokud jsou 
lidé  hlavě a připoutáni k pohlaví, tak to přináší mnoho posuzování. Jakmile se ale člověk 
dostane za to a prozře z hloubi své podstaty, uvidí, že srdce nezná žádné rozdíly. Můžete 
milovat a tato láska je to, na čem záleží.” Paramahamsa Vishwananda 



2. DŮVĚRA A MEDITACE 

 
Výňatek ze Satsangu Paramahamsy Vishwanandy v SPN, 31. října 2017 

 

„Podívejte, abyste si uvědomovali Božství v ostatních lidech, musíte si Jej být nejprve vědomi sami 

v sobě. Pokud jste si neuvědomili Božství uvnitř vás, proč se pídíte po Božství v ostatních lidech? 

Je velmi snadné říci: „Ano, vnímejte Boha všude,” ale už jste Jej spatřili ve vás? Nejprve musíte 

vnímat Boha v sobě. 

 

Kde venku hledáte Boha, když sedíte v meditaci? On není venku. Je uvnitř vás. O tom je meditace: 

nalezení Jeho uvnitř sebe. Pokud jste Jej ještě nenašli v sobě, nikde jinde Jej nikdy nenaleznete. 

Jakmile Jej jednou objevíte uvnitř vás, pak Jej uzříte všude. Řekli jste jednu věc: džapa a meditace. 

Pokud by vaše meditace a džapa dosáhly tohoto stavu, tak byste si Božství uvědomovali všude. Je 

to z důvodu, že vaše džapa a meditace nejdou ruku v ruce, nesnažíte se, jak nejlépe dokážete. Je 

jednoduché říct: „Dělám svou džapu celý den, medituji dvakrát denně.” Opravdu skutečně 

meditujete? Protože pokud byste opravdu meditovali, tak by v tomto ohledu neexistovala žádná 

otázka. Víte, když zpíváte Boží jméno, tak musí být přítomna důvěra, víra, že Bůh je s vámi. 

Nezáleží na tom, kde jste, jestli Jej cítíte nebo ne. Stejně jako jsou všude molekuly vzduchu. Víte, 

že není prostor, kde zde není vzduch, je to tak? Neexistuje místo, kde by se nenacházel Bůh. Už 

jste s Ním ale byli někdy v souladu? 

 

Vidíte, není to o Bohu, jelikož si velmi často myslíme: „Ano, dělám tolik svou džapu, tolik duchovních 

technik, proč se přede mnou Bůh nezjeví?” Ano nebo ne? No? „Proč Jej nevidím?” Myslíte si, že 

toho děláte tolik a že vás musí Bůh přijmout a říká si: „Ó, podívejme, dělá tolik džapy a mnoho 

dalšího…” Po dobu jednoho roku, dvou let nebo tří? Zlepšujte se v průběhu životů a jednoho dne 

Jej možná zahlédnete. To představuje dokonalost. A Bůh se vám zjeví, odhalí, jakmile jste 

připraveni. Takže to není tak, že se tyto věci stanou automaticky. Když se na sebe díváte, myslíte 

si, že jste perfektní. „Proč se mi Bůh nezjeví?” Ano nebo ne? No? Říkáte: „Už jsem udělal tolik 

sádhany, už jsem udělal tolik džapy, už jsem udělal cokoliv, všeho možné, tak proč se mi neukáže?” 

Na sklonku života měla Matka Tereza stejný problém. Tak o čem to je? Na to už nebudete myslet, 

až se na Něj upřímně naladíte a pozvednete se v duchovnosti… Co Jej může zastavit od toho, aby 

k vám přišel? Může Jej něco zastavit? Ne, neexistuje nic, co by Ho mohlo zastavit. Je vaše touha 

tak silná, že Jej přitáhnete? Ne, není. A tak každý den vidíte, jak si lidé o sobě myslí, jak jsou skvělí: 

„Milujeme, milujeme, milujeme. Miluji tě, miluji tě, miluji tě! Bože, miluji tě!” A pak jak v dalším 

okamžiku upadnou. [nepatrný smích] Pošetilá mysl. Takže o sobě tolik neuvažujte. Z tohoto důvodu 

se na duchovní cestě říká: „Buďte pokorní. Nebuďte pyšní.” Čím více budete pyšní, tím častěji 



budete vyjadřovat svou lásku a tím falešnější to bude. Proto jsem řekl, že čím více někdo projevuje 

svou lásku, tím více roste jeho sebestřednost. Rozumíte tomu? Protože lidé jsou ve své podstatě 

sobečtí. Vždy rádi dostávají a dostávají a dostávají. Vždy rádi berou a berou a berou. Nic víc. 

Nicméně díky té sobecké podstatě se nejedná o nic špatného, sobecká podstata je pouze vnější 

záminkou a zástěrkou. Kam vás to povede? Může se té lásce něco stát, pokud bude opravdu čistá? 

Mohl by na to Bůh neodpovědět? Odpoví.” 

 
 
 
 
 

INSTAGRAM 
instagram.com/bhaktimargasadhana/ 

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

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

HLAVNÍ WEBOVÁ STRÁNKA SÁDHANY BHAKTI MARGY 

sadhana.bhaktimarga.org 
 

TELEGRAM 
telegram.me/omchanting 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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


3.  MALÉ ČINY A VELKÝ PŘÍNOS 

Když se zúčastníme nějakého kurzu, nebo nějakého cvičení, stáváme se vzájemně součástí 

komunity. Pokud chceme trávit více času s lidmi, které jsme potkali na kurzu, nebo navštěvovat 

pravidelně každý týden OMC kruh, vyhradíme si na to nějaký čas z naší obvyklé týdenní rutiny. 

A nakonec je to tak skvělé, že se to stane součástí našich životů bez jakýchkoliv otázek. Jen prostě 

proto, že se v tom cítíme dobře. 

 

Ve skutečnosti to zahrnuje dvě krásné věci. Ta první, více zřejmá je, že jsme součástí rodiny, 

komunity. Zapamatováváme si jména lidí, vítáme nováčky, poznáváme techniky a vedeme hluboké 

debaty o sádhaně. Druhou věcí je „identita”. Není tak zjevná, ale jakmile jednou začneme dělat 

něco, co máme rádi a věnujeme tomu svůj čas a úsilí, začne se vytvářet identita, která může být 

pro vytvoření návyku a rozvíjení disciplíny vskutku úžasná. A k tomu dochází jen díky lásce, díky 

něčemu, co nám dává tak dobrý pocit, že z toho chceme udělat součást našeho života. 

Takže těm, co vzali odvahu do svých rukou, aby se o sebe postarali a rozhodli se tomu věnovat 

svůj čas: děkujeme! Protože na konci dne jsme každý za sebe. Tím, že učiníme svá malá láskyplná 

rozhodnutí, vytváříme ve skutečnosti velký přínos pro společnost. A jak se říká, pokud chcete 

změnit svět, začněte u sebe. 

Adhikasvaraa Dasi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



4. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 

 
Středa 24. října 
Věnovaný 

Přijetí sebe tak, jak vás Božství stvořilo 
 
Sejdeme se v době od 20:00 do 21:30 

 
 
 
 
CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č.19: 

„Pozvedněte se a nalaďte na jinou 
frekvenci. Napojte se na proud 
božské energie, který vámi 
neustále prochází. Otevřete se 
a nechte se touto energií naplnit. 
Nejsnadnějším způsobem, jak toto 
udělat, je přijít na OM Chanting, 
kde tato energie proudí ke 
každému zúčastněnému.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


5. 24-HODINOVÝ OM CHANTING V LISTOPADU 
 
Litva plánuje uspořádat 24-hodinový OM Chanting od sobotního poledne 17. listopadu do nedělního 
poledne 18. listopadu. Záměrem jsou láska, trpělivost a jednota. 
Toto je přátelská prosba ke všem celosvětovým skupinám, aby se připojily. 
 
Organizátoři OM Chantingu, pro koordinaci projektu kontaktujte prosím svého zemského OMC 
koordinátora. 
Účastníci OM Chantingu, kontaktujte prosím svou místní OM Chantingovou skupinu. 
 
Ve Shree Peetha Nilaya se sejdeme v sobotu 17. listopadu. V tento den zorganizujeme OM 
Chanting se stejný záměrem pro lásku, mír a jednotu. 
 
S láskou 
Bhavani Dasi 
SPN koordinátor událostí sádhany (SPN Sadhana Events Coordination) 
 
 

 
Text na plakátu: 
 
OM Chanting 
24 hodin 
 
Kaunas, Savanoriu strasse 363-402 
17.-18. listopadu 
Od 12. hodiny (poledne) 
 
Téma: láska, trpělivost, jednota 
 
Přijďte a připojte se po tak dlouhou dobu, jak 
jen můžete – jednu, dvě, tři hodiny – pojďme 
zpívat společně. 
 
OM Chanting je jednou z nejjednodušších 
a nejúčinnějších technik podporujících vaše 
psychické a fyzické zdraví. OM Chanting má 
vliv na člověka na všech jeho úrovních – 
fyzické, emocionální, duchovní – tím, že je 
uvádí v soulad.  
 
Technika OM Chanting je zdarma, ale pro 
pokrytí organizačních nákladů nás můžete 
vždy finančně podpořit. 
 
 
Organizátoři události: 
Svámí Vishwasharadaananda a litevští 
organizátoři OM Chantingu. 
 

 

Široká základna organizátorů OM Chantingu v Česku také podpoří tuto akci. Pojďme se 
společně připojit k mocné 24-hodinové "OM Chantingové vlně" kolem celé naší planety! 

Bližší informace budou následovat již brzy, kontaktujte organizátora OM Chantingu v blízkosti 
vašeho bydliště: http://www.bhaktimarga.cz/om-chanting-kruhy-2/ 

 

http://www.bhaktimarga.cz/om-chanting-kruhy-2/


6. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU  

SHREE PEETHA NILAYA 
 
MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY, ÚROVEŇ 2, UČITELSKÝ KURZ  
V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 1., 2., 4. A 6. ŘÍJNA 

Informace a registrace: 
www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-level-2-teacher-training-october-2018 

 
MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY -  9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 
V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 2. ŘÍJNA 

Informace a registrace: 

www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-october 
 
KURZ ATMA KRIYA YOGY 

V ANGLIČTINĚ, 5.-7. ŘÍJNA 

Informace a registrace: 

www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-8 

 

UČITELSKÝ KURZ OM CHANTINGU 
V ANGLIČTINĚ, 7. ŘÍJNA 
Informace a registrace: 

www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-teacher-course-english-0 

 
MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY - 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 
V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 7. ŘÍJNA 

Informace a registrace: 
www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-october-0 

 
KURZ MUDRY II. 
V ANGLIČTINĚ, 19. ŘÍJNA 
Informace a registrace:  

www.bhaktimarga.org/events/event/mudra-ii-course-english 

 

UČITELSKÝ KURZ BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
V ANGLIČTINĚ, 20. ŘÍJNA 
Informace a registrace: 

www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-teacher-training-14 

 

http://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-drawing-level-2-teacher-training-october-2018
http://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-october
http://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-8
http://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-teacher-course-english-0
http://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-october-0
http://www.bhaktimarga.org/events/event/mudra-ii-course-english
http://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-teacher-training-14


KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, 20. ŘÍJNA 
Informace a registrace: 

www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-german-9 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
VE FRANCOUZŠTINĚ, 27. ŘÍJNA 
Informace a registrace: 

www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-french-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-german-9
http://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-french-5


7. UDÁLOSTI A AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 

NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V ŘÍJNU A LISTOPADU 
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 SE SVÁMÍM VISHWABALADHARANANDOU 

NA SARDINII 

22. 9. - 4. 10. 2018 

 
 

 

 

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


Sdílení z Duchovních poutí a Retreatů se Svámím:  

"Milovaný Svámí, děkuji Vám z celého srdce, které se díky Vám otvírá více a více. Myslím, že to 
slovy popsat ani nejde, tak abych požadovaný formát mohla popsat jen jedním slovem, a to slovem 
„děkuji“. Ještě si uvědomuji, že mě znáte lépe než já sebe sama, takže jsem velmi vděčná za to, 
co pro nás všechny děláte, zejména to skryté, které je mnohem hlubší. Stejně jako na hladině moře 
je vidět pohyb každé vlnky, ale uvnitř pod hladinou je květnatý život, klidný, ale zároveň pro „běžné“ 
oči skryté silné proudy lásky a radosti.Jsem Vám velmi vděčná za to, co pro nás děláte." - Š.P. 

 

 

 
 

 

Sdílení z Duchovních poutí a Retreatů se Svámím:  

"Duchovní pouť na Sinajský poloostrov mi poskytla oázu klidu, pohody a míru ve svém nitru, 
oproštění se od běžného života a jeho každodenních povinností. Zároveň jsem se dozvěděla hodně 
informací pro prohloubení svého duchovní růstu. Hodně věcí jsem si ujasnila. Užívala jsem si 
možnosti být sama za sebe a plně si prožívat současný okamžik. Zároveň jsem se učila i přijímat 
pomoc od druhých. Všichni se ke mně chovali moc hezky, i když jsem proti nim o hodně starší. Celý 
pobyt se skládal ze samých krásných a silných prožitků, které splývaly v krásný stav. Těžko 
vyzvednout jen určitý okamžik, každý byl jiný, avšak všechny byly stejně krásné. Duchovní pouť mi 
dodala novou sílu pro další každodenní život a jeho povinnosti a hlavně pro práci sama na sobě. 
Moc děkuji našemu milovanému Swámímu, že nám připravuje a umožňuje prožívat v jeho 
přítomnosti tak krásné duchovní poutě." - S láskou, K. B. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM: 

♥ Zasvěcení do Gájatrí mantry se Svámím 

♥ Púdža se Svámím 

♥ Satsangy se Svámím 

♥ Meditace se Svámím 

♥ Atma Kriya Yoga se Svámím 

♥ Babaji Súrija Namaskár se Svámím 

♥ Ozdravný pobyt v moři 

♥ Šnorchlování a potápění 

♥ Návštěva nejkrásnějších pláží 

♥ Výlety po ostrově 

 

Termín: 22.9. - 4.10.2018 

Délka pobytu: 13 dní 

Cena: 39 000,- Kč (Kapacita je omezena.) 

V ceně pouti je zahrnuto: letenka, ubytování, průvodce, intenzivní duchovní program 

 

Rezervace a bližší informace: 

Ing. Šárka Pechmanová, Janvidesi 

email: duchovnipout@bhaktimarga.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OHŇOVÝ RITUÁL MAHÁLAKŠMÍ JAGNA SE SVÁMÍM 

VISHWABALADHARANANDOU 

6. ŘÍJNA 2018 

 

 

„MAHÁLAKŠMÍ VYTVÁŘÍ ROVNOVÁHU TÍM, ŽE SJEDNOCUJE VAŠE TĚLO, MYSL A DUCHA, 
ABYSTE MOHLI UDĚLAT DALŠÍ KROK VPŘED NA DUCHOVNÍ CESTĚ”. 

– PARAMAHAMSA ŠRÍ SVÁMÍ VISHWANANDA 

 

Mahálakšmí jagna je posvátný ohňový rituál, akt uctění Božské Matky Mahálakšmí, Její lásky, 
velkoleposti a služby lidem. Ona pečuje o své děti a zajišťuje každou naší potřebu. Nabízí nám 
svou ochranu a dává nám duchovní i hmotné bohatství, protože Ona je bohyně hmotného 
a duchovního bohatství. Dává nám prosperitu, moudrost, štěstí, plodnost, štědrost, odvahu 
a mnoho dalších darů. Je také bohyně krásy, milosti a je prostředníkem mezi Pánem Nárájenou 
a lidmi. Pod vedením Svámího Vishwabaladharanandy během Mahálakšmí jagny budeme nabízet 
své modlitby a přání Božské Matce Mahálakšmí, aby je vyslyšela. Je však velmi důležité, abychom 
při svých modlitbách a přáních nemysleli pouze na své osobní materiální a duchovní dobro, avšak 
mysleli a přáli dobro, lásku, mír a prosperitu všem lidem po celém světě a především Matce Zemi 
– Bhúdéví, která je manifestací samotné Mahálakšmí. 

 

„MAHÁLAKŠMÍ JE NAŠE SKUTEČNÁ MATKA. JE MATKA NAŠÍ DUŠE A Z JEJÍHO LŮNA JSME 
SE ZRODILI. NEJVYŠŠÍ BOŽSKÁ MATKA, KTEROU JE MAHÁLAKŠMÍ, NEBO PARAM ŠAKTI 
NEBO CHCETE-LI ADI ŠAKTI JE SKUTEČNOU MATKOU, JE MATKOU NAŠICH MATEK. JEJÍ 
ŠAKTI TVOŘÍ VŠECHNY SVĚTY, VŠECHNY VESMÍRY, VŠECHNY KOSMY. ONA NÁS MILUJE 
A OCHRAŇUJE. PODPORUJE NÁS A VEDE NA DUCHOVNÍ CESTĚ. DÁVÁ NÁM PROSPERITU, 
JAK SVĚTSKOU TAK I DUCHOVNÍ. BOŽSKÁ MATKA JE SKUTEČNOU LÁSKOU, TOU LÁSKOU, 
KTEROU VŠICHNI HLEDÁME. ONA NÁS VNÍMÁ JAKO SVÉ DĚTI.” 

– SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA 

 



Mahálakšmí jagna je modlitbou k Matce Zemi a Matka Země tuto modlitbu ještě zintenzivní a dá jí 
všem na světě. Nejen těm, kteří se přímo zúčastní posvátného ohňového rituálu, této události, ale 
i lidem, kteří nebudou fyzicky přítomni a také lidem, kteří již zemřeli. Mahálakšmí jagna je 
posvátným ohňovým rituálem který přináší prospěch, duchovní i světskou prosperitu všem Jejím 
dětem. 

 

Termín: 6. 10. 2018 od 11.00 hod 

Registrace nutná: http://www.bhaktimarga.cz/registrace-mahalaksmi-jagna/ 

Další informace: mahalaksmijagna@bhaktimarga.cz 

Kde: Centrum jógy Paramahamsy Vishwanandy v České republice, Svojanov 12 – Borušov, 
57101 Borušov 

 

 

JAGNA, známá také jako Hóma, Agnihótra nebo Havan, je starodávný ohňový obřad zmiňovaný 
na několika místech ve Védách, který byl praktikován již před mnoha tisíci lety rišii. Ve Védách je 
pro různé účely zmíněno více jak 400 různých typů jagen. Aby účinky jagny byly co největší 
a prožitek celistvý, je nezbytné, aby její účastníci měli povědomí o účincích na fyzické, energetické 
a duchovní rovině, o významu a postupu ohňového obřadu. 

 

Výraz „jagna“ (Yagna) má více významů: 

• Doslova přeložen znamená nesobecké obětování se pro ušlechtilé cíle. 

• Za druhé, jagna znamená uctívání Božského – ať už jako vnější či vnitřní obřad – uskutečněný 
v našem vlastním nitru. 

• A za třetí je jagnou nazýván ohňový rituál, kde je oběť nabídnuta svatému ohni – představující 
aspekt Boha. 

 

Jagna se provádí ve speciálním „ohništi“ tvaru převrácené pyramidy. Do ohniště se vkládá sušený 
kravinec, který se v Indii dodnes používá při dezinfekci. Postupně se přidává ghí a směs rýže 
s devíti druhy semen a bylinami. Všechny tyto přírodní substance se v ohni průběžně spalují 
a vytváří se velmi očistný a vyživující kouř, který se uvolňuje do atmosféry. V průběhu rituálu jsou 
recitovány védské mantry v sanskrtu. Vědecké studie dnes dokazují, že védské mantry jsou vibrace 
(neboli „kmitání“, které podrobně popisuje fyzika), jejichž recitování má příznivý vliv například na 
emocionální zdraví lidí. 

 

Védské spisy uvádí, že se nad ohništěm vytvoří kanál sahající do výšky 12 km. V této výšce se 
nachází pránická energie, kterou potřebuje k životu každý živý organizmus. V dnešní době 
z důvodu znečištění atmosféry zplodinami nemůže tato životní energie volně proudit na zem. 
Provádění jagny však umožňuje, aby pránická energie mohla procházet až na zem. Když dosáhne 
jagny, vytvoří energetické pole, které posiluje rostliny, lidi a všechny živé organizmy, chrání je před 
nemocemi a uvádí vše ve svém okolí do harmonie 

 

Bližší informace o jagně, jejím významu a účincích nejen na lidský organizmus, okolní prostředí 
a celý svět naleznete na tomto odkaze: http://www.bhaktimarga.cz/sudarsana-jagna/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.cz/registrace-mahalaksmi-jagna/
mailto:mahalaksmijagna@bhaktimarga.cz
http://www.bhaktimarga.cz/sudarsana-jagna/


BHAKTI MARGA NA FESTIVALU MILUJ SVŮJ ŽIVOT 

27. ŘÍJNA 2018 – 28. ŘÍJNA 2018 

PRAHA 4, KUPECKÉHO 576, MODRÁ ŠKOLA 

 
 

Věříme, že vše v našem životě můžeme vykonávat s bezpodmínečnou láskou. Proto jsme 
zkombinovali několik jógových technik, které nám s tím pomáhají. Přijďte se o nich něco dozvědět: 

 

Joga pro duši – Atma Kriya joga 

28. 10. 2018: 14:00 – 14:45 

Atma Kriya Yoga (AKY) je duchovní praxe, která nám pomáhá více si uvědomit svoji duši (Atma), 
to kým jsme a vztah naší duše s Božstvím. AKY zahrnuje několik technik, z nichž každá rozvíjí jistý 
druh bhakti – lásky k Bohu – a otvírá srdce transformační síle lásky. 

 

Nechte váš život naplnit láskou – Simply Meditation 

29. 10. 2018: 17:00– 17:45 

Simply Meditation je jednoduchá technika, která vám v dnešní době může velmi pomoci vyrovnat 
se stresem, stát se pozitivnějšími, tvořivými a láskyplnými, prostě šťastnými. Simply Meditation si 
lehce osvojí každý, neb je vytvořena tak, aby se dala snadno praktikovat zvláště v dnešní 
uspěchané době. 

 

Přijďte si vyzkoušet některá cvičení a dozvědět se více o těchto skvělých technikách, za nimiž stojí 
realizovaný mistr Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda. 

 

 

 



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 

 

 

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 na webu Bhakti Margy 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 ŘÍJEN. 

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

Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

HRANICE NA MORAVĚ 

13.- 14. ŘÍJNA 
vede: Manjuri (Petra Janásková) 
email: manjuri@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/. Níže najdete aktuálně vypsaný termín workshop OM 

Chantingu: 

 

HRANICE NA MORAVĚ 

27. ŘÍJNA 

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

 

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/ 

 

mailto:manjuri@bhaktimarga.cz
http://bhaktimarga.cz/om-chanting/
mailto:manjuri@bhaktimarga.cz
http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/
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 ŘÍJEN. 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. 

 

 

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

