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1. OM CHANTING V NEMOCNICI
 

Drahá rodino, 

minulý červen mi zavolal jeden lékař a požádal mě, abych zorganizovala OM Chanting (OMC) 

v jeho nemocnici. Je blízkým přítelem paní, která na půl roku zpřístupnila svůj dům pro pořádání 

OM Chantingů. I když si zmíněný lékař uvědomoval výhody a harmonizující sílu OMC, nikdy se 

s námi OMC nezúčastnil. 

K mému překvapení požádal o OM Chanting pro zaměstnance nemocnice, ne pro pacienty. Mezi 

profesionály je velké procento lidí trpících úzkostmi a depresemi, což ovlivňuje služby, které 

nemocnice poskytuje. Když Gurudží navrhl, abychom pořádali OM Chantingy v nemocnicích, 

nenapadlo mě, že zaměstnanci potřebují léčení stejně tak jako pacienti.  

Když jsem se zeptala na jméno a adresu nemocnice, do které mám jít a představit OM Chanting, 

ke svému úžasu jsem zjistila, že se jedná o místo, kde jsem se narodila! Okamžitě se ve mně 

objevil pocit vděčnosti. 

Narodila jsem se již ve 28. týdnu těhotenství a po tři měsíce byla tato nemocnice mým prvním 

domovem. Jsem si jistá, že jsem bez vedlejších následků přežila díky Boží vůli, ale také díky úsilí 

a péči veškerého personálu. 

Být dobrovolníkem je pro mě nyní více než veřejnou službou, reprezentuje to moji vděčnost 

a touhu vrátit něco zpátky za všechnu pozornost a obětavou péči profesionálů o své pacienty. 

OM Chanting již pořádáme jeden měsíc. Děláme jej pravidelně každý týden po dobu 45 minut. 

Druhý týden mi lékař řekl, že již cítí v týmu změnu. Lidé jsou uvolněnější, více se usmívají a jsou 

méně úzkostní. Po jednom OM Chantingu nám sdělila žena, která byla v rizikovém těhotenství, 

že během OM Chantingu cítila na hlavě, jak jí někdo žehná.   

Jsem velmi šťastná, že mohu vykonávat tuto sévu a sdílet s vámi své zážitky. 

S láskou, 
Anuska 

 

INSTAGRAM 
instagram.com/bhaktimargasadhana/ 

BM SÁDHANA NA FACEBOOKU 
https://www.facebook.com/bhaktimargasadhana/ 
 

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/bhaktimargasadhana/
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/
https://sadhana.bhaktimarga.org/
/Users/sadhana/Desktop/Sadhana/Newsletter/11-18%20NL%20from%20the%20countries%20and%20the%20fixed/telegram.me/omchanting


2. CO JE SÁDHANA 

Je to naše cesta k cíli. Je to praktikování, které děláme, abychom dosáhli našeho duchovního 

cíle. Na cestě bhakti víme, že jen skrze lásku dosáhneme lásky. Cesta sama o sobě je cílem 

a o tom by měla být celá naše sádhana: o lásce. A to je také úkol Bhakti Margy, tedy „cesty 

bhakti“. Bhakti je vyjádřením skutečné božské lásky. Bhakti je láska v konání a je to to, co se 

děje, když lásku dáváme. 

Skutečná bhakti je prosta jakékoliv pýchy a egoistických tendencí. Je jednostranně směřována 

k Bohu. Dokud není mysl úplně klidná a zaměřena na Boha, v podstatě nemůžeme hovořit 

o skutečné bhakti. Jsme-li však na cestě k oné čisté bhakti, nazýváme ji bhakti sádhanou. Bhakti 

sádhana znamená, že se aktivně pokoušíme dosáhnout ryzí bhakti, i když v ní ještě nejsme.  

Aby se něco stalo božskou láskou, musí tam být přítomen Bůh. Božská láska je spojením mezi 

Ním a námi. Nemůže to být jen o naší samotné snaze. On v tom musí být také. Můžeme 

vztahovat svoje ruce, ale je na Něm, zdali je chce chytit nebo ne. 

Cokoliv je vykonáno s čistou láskou, je bhakti. Například když k Němu vztáhneme své ruce 

a voláme Ho s čistou a upřímnou láskou, pak přijde. Můžeme se ptát sami sebe, v čem je tedy 

potíž? Je v tužbách a karmě. V průběhu našich životů a předchozích inkarnací jsme nahromadili 

mnoho tužeb a následků, prostřednictvím kterých jsme sdělili Bohu, že chceme i jiné věci. Brání 

nám v tom tyto určité návyky, otisky a následky. 

Uvnitř sebe máme velikou lásku, ale máme také mysl, která hraje svou úlohu. Pravá sádhana 

je koncipována tak, aby přesáhla mysl a vyjádřila tuto hlubší Lásku. Pravá sádhana v sobě nese 

božskou milost a dává nám prostředky, abychom se s Ním mohli přímo spojit. Posiluje naši lásku 

a zklidňuje mysl. Čím více jsme schopni vyjadřovat lásku, tím více nám pravá sádhana umožní 

tak konat, a bude ještě více zvětšovat naši lásku, abychom dosáhli bezpodmínečné božské lásky. 

Ustavičné upřímné praktikování, odevzdanost a oddanost jsou klíčem k tomu, abychom byli 

v sádhaně úspěšní. Nejdůležitější je kvalita praktikování a chceme podpořit každého, aby si BM 

sádhanu užíval. 

Slovo „sádhana“ znamená to, co přivádí člověka k cíli. Toto je jeden z různých významů 

zmíněného slova. Vždy je důležité znát a být si vědom svého cíle. I když tak nějak víme, že to vše 

je o tom „prostě milovat“, mnoho z nás nemá jistotu, víru a důvěru v toto jednoduché poselství. 

Víme to ve své hlavě, ale máme toto uvědomění, je nám vlastní tato moudrost a můžeme 

skutečně říci, že je to naše vnitřní přesvědčení? Doufejme, že mnoho z vás to říct může. Nakonec 

naše konání jasně ukazuje, v co věříme, k čemu jsme připoutáni a co je naším skutečným cílem. 

Proto si buďte vždy vědomi toho, proč praktikujete. Pouze pak to může být součástí vašeho 

života, částí vás samých. Pouze pak ji budete chtít praktikovat, jelikož se to stane vyjádřením 

vašeho vnitřního Já. 

Dokud tam nejsme a třebaže nemáme tuto víru, sádhana nás naladí a dovede nás tam. Naše 

pravidelné praktikování bude pomalu odhalovat náš skutečný cíl, náš účel. To je důvodem, proč 

Guru předává sádhanu. On ví, kam se máme dostat a k tomu nám dává techniky. 



3. MILOST DŽAPY 

Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy pro residenty v SPN z 22. května 2018 

….Můžete mi někdo popsat milost, kterou jste obdrželi například v podobě džapy? Děláte džapu, 

vidím každého držet džapa málu. Ty, pane Kuru, možná to pak oznámkujeme, ale vysvětli mi, 

jaká je milost džapy jako takové? Jednoduše! (přítomní se smějí) 

Svámí Kurunandhanananda: Nu, jak jste řekl, nakonec to nedokážeme vysvětlit, ale s naším 

omezeným pochopením víme, že nese milost jména, které se neliší od samotného Boha, což 

není něčím, co dokážeme pochopit, nicméně prováděním džapy jsme Mu blíž. 

PV: To je pravda, víš, On dává sám sebe. Ale chápejte, jednoduchým způsobem v podobě 

milosti, že zpíváte, každý, ne? Nese jméno. Džapa není jen o tom vzít si korálky a mechanicky 

odříkávat mantru. Lidé ji často odříkávají mechanicky. Vysvětloval jsem mu to v autě. Když se 

něco v životě stane rutinou, je to pak mechanické, stane se to bezvýznamným. Ztratíte zájem, 

přestanete si to skutečně užívat. Proč tedy mluvíte o milosti, chápete? Když se to stane 

mechanickým, pak se to stane rutinou, je to, jako by se to nikdy nestalo. Ale pokud je ve vašem 

životě něco nového, jste nadšení, ne? Máte to nadšení v sobě, máme to nutkání to lépe poznat, 

dělat to, ale co se stane poté? Není to tak, že člověk postrádá milost, milost je přítomna, džapa je 

přítomna, ale problém je v tom, že vaše mysl nedosáhla toho, co nazýváme velkým tichem. Ticho 

neznamená, že přestanete mluvit, nebo myslet. Mluvení znamená také myšlení. Když děláte 

džapu, opakování Božího jména, toto nepřetržité odříkávání ve vás probouzí větší ticho. Větší 

ticho postrádá jakékoli omezení. Pak se vaše mysl mění z omezené na božskou. Tohle dělají tyto 

malé korálky, které držíte ve svých rukou a koulíte je dokola při zpívání Óm Namó Nárájenája. 

Přináší a probouzí to hlubší spojení s Nejvyšším. Hlubší propojení s Nejvyšším nastane pouze 

tehdy, když vaše mysl vstoupí do velkého ticha, jak už jsem řekl. V něm nejsou přítomny páry 

protikladů. Neexistuje dobré a špatné, smutek a štěstí, teplo a zima, nic z toho. Jedná se 

o neutrální stav, ve středu, nevlní se z jedné strany na druhou. Mysl, která stále skáče zleva 

doprava, mysl, která říká: „Tohle je dobré,“ kde pak automaticky bude i špatné. Pokud mluvíte 

o teple, automaticky bude i chladno. Taková mysl ještě nevstoupila do milosti ticha. Je to stále 

toužení po tom tichu. Toto je význam džapy. Když děláte džapu, zpíváte Óm Namó Nárájenája, 

zpíváte Boží jméno, ale ve stejnou chvíli Boží jméno probouzí tu milost hlubokého ticha uvnitř 

vás, což vás propojuje s nejvyšší realitou. Ti, kteří dosáhli této reality, nebo kterýkoliv světec, 

který někdy dosáhl této reality, by o tom mohli mluvit. Oni o tom ale mluvit nebudou, protože 

neexistují slova, která by to popsala, ten stav, kdy vstoupíte do stavu úplné blaženosti. A toto je 

milost, kterou sebou všichni nesete, když zpíváte Boží jméno. Ale pochopení tohoto vaší myslí je 

omezené. Omezená mysl porozumí pouze tomu, co je omezené. Ale milost není něco, co můžete 



držet. Ne, tak to není, že můžete obchodovat s Bohem se slovy: „Dělám tolik sádhany, dostane 

se mi spousty milosti.“ To je to, o čem lidé ve své mysli obvykle uvažují. „Když toho udělám 

hodně, hodně dostanu, a tak se budu hodně modlit a budu osvobozen.” Ne, takhle to není. Není 

to o obchodování s Bohem. Bůh nechce, abyste s Ním dělali byznys, On chce, abyste k Němu 

měli vztah. Bez jakéhokoliv vztahu k Němu Ho nepoznáte, nepoznáte sebe. To je důvod, proč 

tomu lidé nerozumí. Dokonce milost být na tomto světě pokládají za samozřejmost. Proč jste 

dostali tento život? Víte, proč jste vstoupili do tohoto těla? Z jakého důvodu tu jste? A toto je 

milost sama o sobě, neboť jste do tohoto života nepřišli jen tak náhodou. Nic se neděje náhodně. 

Vše se děje z nějakého důvodu, a pokud víte, pokud jste ten důvod v životě objevili, je to Boží 

milost.  

(...) 

Takže chápejte, milost je to, po čem musíte toužit. A toužit po milosti znamená toužit po Něm. 

I když Ho neznáte, On vás zná. Znáte Ho skrze Jeho jméno, voláte Jej. Když opakujete Jeho 

jméno, voláte Jej. Když někoho neznáte, ale čím více ho voláte, tím více Ho začnete znát, 

začnete s Ním mít vztah, dokud vaše mysl nevstoupí skrze džapu do velkého ticha. A když se 

jednou to velké ticho probudí, vaše komunikace a propojení s Ním bude navždy zpečetěna. A zde 

se probouzí blaženost. Takže blaženost je milost. Vidíte, jak je Bůh skvělý? Umístil Svou milost 

do skrytých situací. Ve vašich životech tolikrát projevil Svoji milost. Zaznamenali jste ji? Ne, 

nezaznamenali. Jste zaneprázdněni soustředěním se na vaše starosti. Jste zaneprázdněni 

soustředěním se na život, přemýšlení. Ó ano, víte to líp. (nepatrný smích) Přemýšlíte nad tím, co 

nemáte, ale zapomněli jste, že On vás vede na každém kroku vašeho života. Dává vám 

příležitosti, každé puzzle pro vás pokládá na to správné místo, ale nenutí vás. Umožňuje vám, 

abyste si to vzali sami. Proto musíte být moudří. Pokud jste hloupí, ztratíte to nejdrahocennější. 

(…) 

A samozřejmě to spojení není jen teď. Je neustále. Proto není na džapě nic nového. Je to dávný 

vztah, u kterého musíte vědět, jak si ho cenit. Stereotyp věcí, jak jsem říkal. Děláme džapu, ne? 

Pokračujte v otáčení, otáčení a otáčení a otáčení 16 kol dokola, to je rutina života. V životě 

procházíte rutinami, ne? Ale je vaše mysl během této rutiny spojena s Bohem? Ne, není. Vaše 

mysl je připoutána ke slovu, ale není oddělena od světa. Džapa představuje tu rutinu, při které je 

vaše mysl spojena s Bohem, kdy vaše super-mysl probouzí sama sebe, nebo se probouzí sama 

vaše božská mysl. A tohle je ve zkratce milost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. KOMUNITA SÁDHANY BHAKTI MARGY 

Komunita je o propojení a komunikaci. Je o sdílení a podpoře jeden druhého, což je pro lidi něco 

velmi přirozeného. Jsme rádi členy rodiny a máme mnoho přátel, se kterými můžeme kráčet po 

cestě životem.  

Komunita je zároveň velmi mocná. Je to jako skok do velké řeky. Řeka má svůj směr a sílu, která 

člověka vezme sebou. Je téměř nemožné plavat proti proudu. Lidé mají sklony obviňovat řeku, 

aniž by si uvědomovali, že řeka má také svůj smysl a místo. Jsme to my, kdo možná do té řeky 

nepatří a kdo měl nejdřív uvažovat, než do ní skočil.  

Na druhou stranu být částí komunity je velká pomoc. Znamená to plavat s proudem. Do jisté míry 

člověk nemusí dělat nic: jen ležet na zádech a nechat se to dít, být pouze součástí řeky. 

Obzvláště v těžkých časech přenesou správní přátelé a správné prostředí člověka přes dilemata 

a problémy. 

Komunita je také o tom být si vědom toho spojení. Je to uzření sebe sama jako části celku: být 

šťastný, když jsou ostatní šťastní a hledat řešení, když ostatní potřebují pomoc a podporu. Zde 

se komunita stává rodinou, která sdílí stejná přesvědčení a dává pozor jeden na druhého. Není 

překvapivé, že se navzájem oslovujeme bratře a sestro.  

Užívejte si a ceňte si dobrých lidí a komunit ve vašem životě. 

 

 

 

 

 



5. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 

 
Pátek 23. listopadu
bude věnovaný 

Přijetí a lásce k sobě samému a k druhým
 
Sejděme se v době od 20:00 do 21:30
 

 

CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č. 20: 

„Dle přirozených zákonů nás 
rozruch života pozvedá nebo 
stahuje. Zpívejte ÓM 
z hloubi nitra, ať už je svět 
okolo vás vzhůru nohama, 
nebo na správné cestě 
vzhůru. Toto vás ve vaší 
realitě vždy přivede zpět 
k harmonii.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 24HODINOVÝ OM CHANTING V LISTOPADU
 
Litva plánuje uspořádat 24hodinový 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 náš OM
Chanting se stejným záměrem pro lásku, trpělivost a jednotu.
 
S láskou
Bhavani Dasi
Koordinátor událostí sádhany SPN 

 
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/


7. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU

SHREE PEETHA NILAYA 
 

BABAJI SÚRJA NAMASKÁR, UČITELSKÝ KURZ 

V NĚMČINĚ, 1. LISTOPADU 

Informace a registrace: 

 

KURZ MUDRY I 

V NĚMČINĚ, 2. LISTOPADU 
Informace a registrace:  

 

SVĚTLO, MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY, 1. ÚROVEŇ, UČITELSKÝ KURZ  

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 3.-4. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

MEDITATIVNÍ MALOVÁNÍ ŠRÍ JANTRY – 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 4. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

PROMLUVY O DŽAPĚ SE SVÁMÍM VISHWATULSIDASANANDOU 

ZTIŠENÍ MYSLI 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 4. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM – LAKŠMÍ 

V ANGLIČTINĚ, PORTUGALŠTINĚ, 7. LISTOPADU 

Informace a registrace: 

 
 
 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-workshop-german-2
https://www.bhaktimarga.org/events/event/mudra-i-course-german-2
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-light-level-1-teacher-training-november
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-light-level-1-teacher-training-november
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-november
https://www.bhaktimarga.org/events/event/sri-yantra-painting-meditation-9-steps-divinity-november
https://www.bhaktimarga.org/events/event/silence-mind-japa-talk-and-practice-0
https://www.bhaktimarga.org/events/event/painting-meditation-lakshm


 

MEDITACE MALOVÁNÍM – GÓVARDHAN LÍLA 

V ANGLIČTINĚ, PORTUGALŠTINĚ, 8. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

KURZ INTUITIVNÍHO MALOVÁNÍ 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, 9. LISTOPADU 

Informace and registrace: 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY

V ANGLIČTINĚ, 9.-11. LISTOPADU 

Informace a registrace: 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 

V NĚMČINĚ, 10. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM – GÓPAŠTÁMÍ 

V ANGLIČTINĚ, PORTUGALŠTINĚ, 16. LISTOPADU 

Informace a registrace: 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM – TULSÍ DÉVÍ 

V ANGLIČTINĚ, PORTUGALŠTINĚ, 20. LISTOPADU 

Informace a registrace: 

 
BABAJI SÚRJA NAMASKÁR, UČITELSKÝ KURZ 
V ANGLIČTINĚ, 29. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/painting-meditation-govardhan-lila
https://www.bhaktimarga.org/events/event/intuitive-painting-course-november-2018
https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-10
https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-german-10
https://www.bhaktimarga.org/events/event/painting-meditation-gopashtami
https://www.bhaktimarga.org/events/event/painting-meditation-tulsi-devi
https://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-workshop-english-8


OM CHANTING, UČITELSKÝ KURZ 

V NĚMČINĚ, 30. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

KURZ MUDRY II  

V NĚMČINĚ, 30. LISTOPADU 
Informace a registrace:  

 

MEDITACE MALOVÁNÍM – MAHÁVATÁR BABAJI 

V ANGLIČTINĚ, PORTUGALŠTINĚ, 20. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

DEN MAHÁVÁTARA BABAJIHO 2018 

S PARAMAHAMSOU VISHWANANDOU 

V ANGLIČTINĚ, 30. LISTOPADU 
Informace a registrace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-teacher-training-german-
https://www.bhaktimarga.org/events/event/mudra-ii-course-german-2
https://www.bhaktimarga.org/events/event/painting-meditation-mahavatar-babaji-0
https://www.bhaktimarga.org/mavatar-babaji-day


8. UDÁLOSTI A AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 

NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V LISTOPADU A PROSINCI 
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/ 

 

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. 

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


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. 

 

 

VÁNOČNÍ POŽEHNÁNÍ 

SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY 

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


15. PROSINCE 2018 

 
Vánoční čas je časem, kdy vnímáme potřebu harmonie, lásky a domácí pohody citlivěji, než 
v průběhu celého roku. Bhakti Marga Česká republika pořádá dne 15. 12. 2018 v Centru jógy 
Paramahamsy Vishwanandy v ČR ve Svojanově mimořádnou událost pro širokou veřejnost se 
vstupem zdarma – Vánoční Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy. 



 

Hlavním posláním Svámího Vishwabaladharanandy je předávat Lásku a Požehnání svého Mistra 

Paramahamsy Vishwanandy. Prostřednictvím Svámího Vishwabaladharanandy dochází při 

Požehnání k přenosu božské energie a lásky Satgurua, Paramahamsy Vishwanandy na všechny 

příchozí. Tato božská láska, toto světlo, v němž je obsažena i Božská Matka, odhaluje závoj 

zakrývající átma a uvědomuje lidi v tom, kým ve skutečnosti jsou, že nejsou jen tělem a myslí, ale 

že jejich podstatou je átma – Božství. Požehnání dává reálný prožitek, uzdravuje na všech úrovních 

bytosti a ukotvuje v duchovnosti. 

 

V průběhu dne budou mít všichni přítomní příležitost obdržet Svámího požehnání, zúčastnit se 

krásného rituálu púdži, napsat a předat Svámímu svá přání a dopisy, společně si zazpívat vánoční 

koledy a na závěr dne se zúčastnit Mahá OM Chantingu, jenž představuje prastarou silnou 

skupinovou harmonizační techniku, která využívá univerzální vibrace ÓM, aby poskytla 

transformaci a podporu všem lidem a světu. 

 

Přijďte zažít hlubokou, bezpodmínečnou lásku, lásku, která nic nežádá, lásku, která sídlí uvnitř 

vašeho srdce. Přijďte si pro prožitek, který pro vás může být začátkem silného procesu 

transformace a může změnit váš pohled na sebe, vaše okolí, na události ve vašem životě 

a v konečném důsledku vás může dovést k seberealizaci. 

 

VSTUP VOLNÝ (příspěvky vítány) 

 

Program:  

Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy 

Púdža 

Předání dopisů Svámímu Vishwabaladharanandovi 

Zpívání koled 

Rozdávání dárečků u vánočního stromku 

Mahá OM Chanting 

 

Registrace je nutná. Prosím, registrujte se zde: 

http://www.bhaktimarga.cz/events/event/vanocni-pozehnani-svamiho-vishwabaladharanandy/ 

 

Další informace: vanoce@bhaktimarga.cz 

 
 

ATMA KRIYA YOGA 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů Atma Kriya 

Yogy. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 

http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/  

 

Níže jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzů Atma Kriya Yogy pro měsíc LISTOPAD a 

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

Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.cz/events/event/vanocni-pozehnani-svamiho-vishwabaladharanandy/


PRAHA – OPAKOVACÍ KURZ 

11. LISTOPADU 
vede: Nivedita a Candra (Dana a Tomáš Dáňovi) 
email: nivedita@bhaktimarga.cz 

 

KARLOVY VARY 

24. – 25. LISTOPADU 
vede: Nivedita a Candra (Dana a Tomáš Dáňovi) 
email: nivedita@bhaktimarga.cz 

 

PRAHA 

15. – 16. PROSINCE 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 

 

KARLOVY VARY 

15. – 16. PROSINCE 
vede: Nivedita a Candra (Dana a Tomáš Dáňovi) 
email: nivedita@bhaktimarga.cz 

 

Můžete také navštívit FB stránku Atma Kriya Yoga Česká republika a Slovensko, kde se můžete 

mimo jiné spojit s ostatními lidmi, kteří cvičí nebo mají zájem o Atma Kriya Yogu, a sdílet vzájemné 

zkušenosti a zážitky z akcí. Zde je odkaz: http://bit.ly/2maZLU5 

 

 

OM CHANTING 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů OM 

Chantingu, poskytující workshopy OM Chantingu, jednu z podmínek pro obdržení nezbytného 

požehnání k tomu, aby se zájemce stal organizátorem OM Chantingu a mohl vést vlastní kruhy OM 

Chantingu. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 

http://bhaktimarga.cz/om-chanting/ 

 

Pro nejnovější informace o termínech workshopů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy 

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

 

 

OMC workshopy jsou učiteli organizovány velmi flexibilně, často v reakci na aktuální zájem 

účastníků. V případě zájmu, prosím, neváhejte kontaktovat přímo učitele ve vaší oblasti, i přestože 

právě nemá v kalendáři zveřejněný termín workshopu. 

 

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


 

 

Z organizačních důvodů nebudou na přechodnou dobu přijímány nové žádosti o požehnání k 

vedení OM Chantingu v termínu 1.-21.11.2018. Ke všem žádostem odeslaným v tomto termínu se 

vyjádříme po tomto datu. Děkujeme za pochopení. 

 

 

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 LISTOPADU. 

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

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo 

učitele daného kurzu. 

 

SÁZAVA – OPAKOVACÍ KURZ 
10. LISTOPADU 
vede: Arathi (Markéta Strouhalová) 
email: arathi@bhaktimarga.cz 
 

SÁZAVA 
17. LISTOPADU 
vede: Arathi (Markéta Strouhalová) 
email: arathi@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/

