
 

 

 

ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 
 

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V LEDNU 2018 

 

1. Vibrace: Působení OM Chantingu na prostředí 
2. Pomoz změnit vibraci v koncentračních táborech 
3. Vibrace: Působení Atma Kriya Yogy na ostatní 
4. Úplňkový OM Chanting v lednu 
5. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya 
6. Události a akce v České republice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. VIBRACE: PŮSOBENÍ OM CHANTINGU NA 
PROSTŘEDÍ 
Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy na Mezinárodních dnech OMC 2017  

 
Otázka: Když jste OM Chanting přinesl zpět, řekl jste Mahávatáru Babajimu: „To, 
co přichází, potřebuje vibraci nutnou ke změně. Jinak se nic nemůže změnit či 
transformovat.“ Co je to TO, co přichází? 
 
Odpověď Paramahamsy Vishwanandy: Všechno je vibrace, dokonce i Tvá myšlenka je 
vibrace. Tvá myšlenka vytváří určitou vibraci. To znamená, že vše v tomto světě je 
v neustálém pohybu. Není zde nic, co by se nepohybovalo. Sám Krišna v Gítě řekl: „Vše 
se pohybuje.“ Pohyb je něco, co se nikdy nezastaví a nic nemůže tento pohyb změnit. 
Když je pohyb pozitivně transformován, zejména když děláte OM Chanting, vibrace, která 
se při tom vytváří v místě, kde zpíváte, tam stále je. Nemyslete si, že jakmile dozpíváte 
a jdete domů, se toto místo vrátí do původního stavu.  
 

 
Nevím, zda jste si toho někdy všimli, ale když se podíváte například na přírodu, uvidíte 
v porovnání s ostatními místy rozdíl na rostlinách. Efekt se totiž neprojeví jen na vás, tato 
vibrace se vtiskne do celého okolí. 
 
 



 

 

Takže TO, co přichází, je ono probuzení – uvědomění si této vibrace všude. Protože 
vibrace se přeměňuje, vibrace nezůstává na jednom místě. Vibrace se stále pohybuje, 
rostliny ji přeměňují pro ostatní, zvířata ji předávají ostatním, vítr ji předává okolí. Čili je to 
neustálá vibrace, která je v trvalém pohybu. Jakmile se tento pohyb aktivuje, nic to nemůže 
změnit. Nedá se vrátit zpět, neustále se pohybuje kupředu…  
 
 
Samozřejmě svět získal mnoho prospěchu díky množství pozitivních vibrací skrze různé 

OM Chantingové kruhy z celého světa. V tuto chvíli neuvidíte efekt, ale později jej uvidíte. 
Jak jsem dříve řekl, když pozorujete přírodu, zejména pokud děláte OM Chanting 
pravidelně na stejném místě, pozorujte přírodu v této oblasti a zejména v nejbližším okolí 
OM Chantingu. Uvidíte, že je úplně jiná. 
 
 
 
 
 
 
 

WEBOVÁ STRÁNKA SADHANY BHAKTI MARGY  
sadhana.bhaktimarga.org 

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

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

https://sadhana.bhaktimarga.org/
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/


 

 

2. POMOZTE ZMĚNIT VIBRACI 
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 
V prosinci 2016 se sešlo 129 účastníků OM Chantingu ve čtyřech evropských zemích 
ve třech bývalých koncentračních táborech a jednom Muzeu holocaustu za účelem 
pozvednutí hustých vibrací, které zde zůstaly z období 2. světové války. (Více se dočtete 
ve zpravodaji z dubna 2017.) 

 
Tato zkušenost byla natolik pozitivní, že Amara Nimai Das, zemský koordinátor Bhakti 
Margy pro Rakousko a zároveň organizátor událostí, obdržel požehnání Paramahamsy 
Vishwanandy akci zopakovat. Gurudží řekl: „Ano, udělejte to. To, co se tehdy stalo na 
těchto místech, stále probíhá v éterických a astrálních sférách. Pouze ÓM má tu sílu léčit 
tato místa.“ 
 

 
 
S jednotným záměrem uvolnit a transformovat husté vibrace, které setrvaly na těchto 
místech, každému společně přináší možnost pozitivního řešení, což je lepší, než se ztrácet 
v tragédiích minulosti. 
 
 



 

 

Událost Mezinárodní OM Chanting v koncentračních táborech bude probíhat 24. února 
2018. Momentálně víme o zapojení těchto zemí: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká 
republika, Německo, Slovensko, Slovinsko, Japonsko a snad také Spojené státy. O dalších 
místech se uvažuje.  
 
Pro více informací prosím navštivte: http://sadhana.bhaktimarga.org/events/public  
Kontaktní osoba: Amara Nimai Das Austria@bhaktimarga.org  
 
 

Zprávu z loňského OM Chantingu v Terezíně včetně sdílení jedné z účastnic této akce si 
můžete přečíst zde: 

http://bhaktimarga.cz/om-chanting-v-terezine-podekovani/ 
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3. VIBRACE: PŮSOBENÍ ATMA KRIYA YOGY 
NA OSTATNÍ  

Úryvek ze Satsangu Paramahamsy Vishwanandy u příležitosti Mezinárodních dnů OMC 

2017 

Otázka: Po cvičení Kriye se cítím vyrovnaný, šťastný, plný energie a snažím se toto 
vyzařovat do okolí. Někdy moje nálada ostatní dráždí a vyvolává negativní emoce. Mohl 
byste mi prosím vysvětlit, proč se to děje? 
 
Odpověď Paramahamsy Vishwanandy: To je normální. [Posluchači se smějí.] Víte, když 
jste ve stavu štěstí a jste mezi svými – mezi lidmi, kteří vám rozumí, mají stejné vibrace 
jako vy, myslí stejně – tak není problém. Ale ve chvíli, kdy vyjdete ven do světa, lidé s vámi 
budou mít problém. Proč? Protože jste jiní než oni. Víte, když praktikujete, jste jiní než 
oni… 
 

 
Máte radost a vaše radost vychází zevnitř. Pro ně je radost pouze vnější. Chtějí vám třeba 
rozumět, ale pokud se nedostanou na vaši úroveň nebo se vy nedostanete na jejich 
úroveň, bude to pro ně velmi obtížné. Můžete jim stokrát říkat o duchovnu, jim to nebude 
dávat smysl, protože nejsou na takové úrovni porozumění. Takže samozřejmě že vibrace, 
kterou vibrujete díky praktikování, naštve ostatní lidi, když se s nimi setkáte, ať už to vidí 
nebo ne, cítí to.  
 
Pamatujete si, jak jsme mluvili o vibraci, jak vibrujete a jak se pole vaší aury rozšiřuje? 
Když se pole vaší aury rozšíří, je vám skvěle, že? Takže když přijdete mezi ně, co cítí? 
[Publikum se směje.] Pole jejich aury je malé. Pole vaší aury je obrovské. Vyděsí je to. 
A když se vyděsí, reagují takto, protože se s tím nemohou vypořádat. Hlavně pokud nejsou 
zvyklí na tuto energii, samozřejmě se s tím nebudou schopni vypořádat. Proto vidíte, jak se 



 

 

nálada lidí mění.  
 
Takže je to dobře. [Publikum se směje.] Protože čím víc půjdou do pole této aury, tím víc se 
tak budou cítit a tím víc si začnou mysle: „Aha, tam něco je! Možná bych to měl zkusit.” Je 
to zvláštní druh drogy. [Publikum se směje.] Tato droga je taková, že když ji užijete, její 
účinky neodeznívají rychle. Víte, všechny další věci, které lidé berou, mají omezení. Tahle 
žádná omezení nemá. Je to droga lásky. Ti, kdo praktikují Atma Kriyu, berou tuhle drogu, 
měli bychom to podporovat. 

 

 
 

WEBOVÁ STRÁNKA SÁDHANY BHAKTI MARGY  
sadhana.bhaktimarga.org 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sadhana.bhaktimarga.org/
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/


 

 

 

3. DVA ÚPLŇKOVÉ OM CHANTINGY V LEDNU 2018 

V úterý 2. ledna 2018 a ve středu 31. ledna 2018 
bude věnovaný: 
odpuštění sobě a druhým. 

Sejdeme se v době od 20:00-21:30 

 

CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č. 10 

Pozvedněte se a nalaďte se na 

jinou frekvenci. Napojte se na 

Božský proud energie, který vámi 

neustále prochází. Otevřete se 

a nechte se naplnit touto energií. 

Nejsnadnější způsob je zúčastnit 

se OM Chantingu, kde tato energie 

proudí ke každému účastníkovi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL JUST LOVE  
justlovefestival.org 
 

VIDEO O OM CHANTINGU V ANGLIČTINĚ 
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 

SLEDUJTE OM CHANTING NA TELEGRAMOVÉM KANÁLU 
https://telegram.me/omchanting 
 
 

http://justlovefestival.org/
http://www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw
https://telegram.me/omchanting


 

 

 

4. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU  
SHREE PEETHA NILAYA 
 
KURZ BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
V ANGLIČTINĚ, 2. LEDNA 2018 
informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-workshop-english-1 

 
KURZ SIMPLY MEDITATION  
V NĚMČINĚ, 2. LEDNA 2018 
informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-german-3 

 
MEDITACE MALOVÁNÍM ŠRÍ JANTRY- 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ,  8.  LEDNA 2018 
od 14:15 do 17:15 

s Dakshini nebo certifikovaným učitelem Šrí Jantry 

informace a registrace: sriyantra@bhaktimarga.org 

poplatek: 35 € 

 
KURZ ATMA KRIYA YOGY  
V ANGLIČTINĚ, 12.-14. LEDNA 2018 
informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-english-4 

 

KURZ ATMA KRIYA YOGY  
V NĚMČINĚ, 26.-28. LEDNA 2018 
informace and registrace:  

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-german-1 

 

MEDITACE MALOVÁNÍM SRI YANTRY- 9 KROKŮ K BOŽSTVÍ 
V ANGLIČITĚN A NĚMČINĚ, 28. LEDNA 2018 
od 14:15 do 17:15 

s Dakshini nebo certifikovaným učitelem Šrí Jantry 

informace and registrace: sriyantra@bhaktimarga.org 

poplatek: 35 € 
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5. UDÁLOSTI A AKCE V ČR 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI LEDNU 

 

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/ 

 

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 LEDEN 
a ÚNOR. Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách 
Bhakti Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného 
kurzu. 

 

PRAHA 
5.-7. LEDEN 
vede: Rohini 
email: rohini@bhaktimarga.cz 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 
6.-7. LEDEN 
vede: Kalkati 
email: kalkati@bhaktimarga.cz 

 

STŘEMY 
20.-21. LEDEN 
vede: Swarupini 
email: swarupini@bhaktimarga.cz 

 

STŘEMY 
19.-20. ÚNORA 
vede: Yadhava 
email: yadhava@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: 

https://www.facebook.com/Atma-Kriya-Yoga-Česká-republika-a-Slovensko-

212911608721650/?hc_ref=ARRYkdVvIlCELQ-

RikWgqm11UsHNqpfIc3v4BQ9_3zDpvucsB8WdkceXLth07vilNSE&fref=nf 
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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 kurzů 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 jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzu Simply Meditation na měsíc LEDEN. 

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. 

 

PRAHA 
6. LEDNA 
vede: Haripriya 
email: haripriya@bhaktimarga.cz 

 

HUMPOLEC 
13. LEDNA 
vede: Shyama 
email: shyama@bhaktimarga.cz 

 

HRANICE NA MORAVĚ 
27. LEDNA 
vede: Manjuri 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 

 

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. 

 

KURZ MUDER 2 
 

STŘEMY 
30. LEDNA 
17:00-20:00 
vede: Yadhava 
email: yadhava@bhaktimarga.cz 
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