
 

 

 

 
ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 

 

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V DUBNU 2017 
 
1. OM Chanting v koncentračních táborech 
2. Rozbijte vzorce své mysli  
3. Úplňkový OM Chanting v dubnu 
4. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya  
5. Místní akce 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. OM CHANTING V KONCENTRAČNÍCH 
TÁBORECH 
 
Džai Gurudév,  
 
dne 10. prosince 2016 došlo k mimořádné události v koncentračních táborech 
v Rakousku, Německu, České republice, na Slovensku a v Polsku, za podpory 
OM Chantingových skupin,     které se s námi spojili po celém světě.  
 
Sešli jsme se před koncentračním táborem Mauthausen v Rakousku. Byl slunečný den. 
Před tímto masivním komplexem, který stále vypadá děsivě, jsme začali zpěvem 
bhadžanů. Zpíváním Božího jména se okolí začalo okamžitě měnit. 
OM Chanting se konal v jedné z táborových budov, kde vězni žili. Měli jsme pocit, že 
dnešek je opravdu historickým dnem k hojení událostí z doby 2. světové války. Bylo 
úžasné, že se to stalo       a že přišlo tolik lidí. 
 
OM Chanting byl naplněn silnou vibrací lásky. Někteří z účastníků plakali. Cítili jsme, jak 
se hustá energie rozpouští. Mnozí z nás slyšeli krásné hlasy jakoby andělského zpěvu; 
jeden z oddaných slyšel starý letoun s padajícími bombami. Někteří z nás viděli energie, 
které se uvolnily a bytosti, které děkovali skupině a vylétali ven komínem. 
 

 

  
 
Bylo to opravdu krásné a je těžké popsat slovy, co se v ten den stalo. Když si představíte, 
že v těchto táborech zemřelo asi 100 000 lidí a někteří z nich se opět inkarnovali. Toto 
místo je známé tím, že tu nezpívají žádní ptáci. Po OM Chantingu jsme viděli mnoho 
ptáků, kteří poletovali okolo a zpívali.  
 
Nakonec jsme zpívali bhadžany u známé zdi nářků, kde během 2. světové války mnozí 
lidé museli stát venku nazí a většinou zde byli popraveni. Byla to opravdu jedinečná 
událost i proto, že nyní můžeme na toto místo vzpomínat také ve velmi pozitivní 
souvislosti jako na místo, které Paramahamsa Vishwananda a Mahávatár Babaji požehnali 
svojí přítomností. 
 
Pojďme využít OM Chantingu po celém světě na místech jako je toto, kde se přihodilo 



 

 

mnoho utrpení, abychom uvolnili všechnu tuto negativitu! 
 

  
 
V Česku se z různých částí republiky sjelo okolo 70 lidí ke zpívání OM Chantingu 
v Památníku Terezín (místo bývalého koncentračního tábora) se záměrem pomoci 
tomuto místu, které trpělo mnohými tragédiemi, válkou a nezměrnou lidskou bolestí. 
Zemřelo zde více jak 35 000 lidí. Na tomto odkazu naleznete zprávu o této akci, můžete 
si prohlédnout fotky a přečíst autentické sdílení jedné z účastnic: 
https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/permalink/1810229922550397
/?match=cG9kxJtrb3bDoW7DrQ%3D%3D. 
 
Spojili jsme se také s dalšími zeměmi s upřímným záměrem a milující touhou obětavě 
sloužit a s přáním přispět k prosvětlení temných období historie lidstva. Tak se nám 
podařilo naplnit skutečnou podstatu adventu! 
 
AmaraNimaiDas, Rakousko 
 
„Jak dobře víte, síla lásky je tou jedinou věcí, která přemůže vše.“ 
Paramahamsa Vishwananda 
 
 

VIDEO: OM CHANTING V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 
https://www.youtube.com/watch?v=gC70oTDDYMw 
 

 
 
 
 



 

 

2. ATMA KRIYA YOGA ROZBÍJÍ VZORCE VAŠÍ 
MYSLI 

 
Výňatek z promluvy během prvního mezinárodního retreatu Atma Kriya Yogy. 
 

 
 
Říkáme, že praktikujeme Atma Kriya Yogu, abychom dosáhli realizace Boha, ale kolik lidí 
skutečně ví, co tento výraz znamená? Kolik lidí ví, co je realizace Boha? Je to krásný 
výraz, pěkně zní, ale lidé mu ve skutečnosti nerozumí. A to je to, co Atma Kriya Yoga 
dělá: rozbíjí vzorce vaší mysli, aby se tak mohlo transformovat a změnit vědomí. Když se 
změní vaše vědomí, tak se také změní vaše vnímání, namísto vnější reality vnímáte realitu 
vnitřní.  
Cvičení pak nejsou pouze cvičeními, která děláte navenek, ale jsou transformována tak, 
že je můžete využít i jinak.  
Často se lidé ptají: „Jsi na cestě bhakti a na té se mudry ani ásany obvykle neučí. Jaké je 
spojení mezi ásanami a bhakti? Jak může cvičení Atma Kriya Yogy probudit bhakti?“ Ve 
skutečnosti existuje hluboké spojení mezi cvičeními a probuzením bhakti, ale sádhak 
(Kriya jogín) musí změnit perspektivu, ze které nahlíží na věci.  
Dříve lidé dělali Kriyu pouze jako prosté cvičení. Někdo se však může zeptat: „Přinese 
vám vaše dýchání realizaci Boha?“ Dýchání vám pomůže kontrolovat mysl, pomůže vám 
udržet vaše tělo zdravé, ale realizace Boha je tomu na hony vzdálená. Nicméně, může 
Bůh odmítnout, pokud máte zdravou mysl a zdravé tělo? Ne, neodmítne to. Ale co je 
velmi důležité pochopit je, že se transformuje vnímání lidí směrem od vnější reality 
k vnitřní realitě a následně k nejvyšší realitě. Jinak jsou cvičení pouze cvičeními, která 
neprobudí ani bhakti, ani radost ze cvičení. 
 
Paramahamsa Vishwananda 
 
 
 
 



 

 

3. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING  
DUBEN 2017 
v úterý 11. dubna 
bude věnovaný 
Jednotě skrze zvuk ÓM  
Připojte se k nám v době od 20:00 do 21:30 

12. duben je Mezinárodním dnem letů člověka do vesmíru. V tento den v roce 1961 to 
bylo poprvé, kdy člověk vstoupil do vesmírného prostoru. Toho bylo možné dosáhnout 
pouze díky společné koordinované práci stovek různých lidí, kteří se na úspěchu tohoto 
letu podíleli. Nicméně vnější objevy nakonec povedou k vnitřní realizaci! Víme, že na 
nejhlubší úrovni je vše pulzující energií a že celý vesmír je stvořen pomocí prvotní 
vibrace ÓM. 
 
„Chcete-li objevit tajemství vesmíru, přemýšlejte o pojmech jako jsou energie, frekvence 
a vibrace.“ 
 Nikola Tesla 
 
Pojďme využít zvuku ÓM ke spojení s celým stvořením a najít cestu zpět k naší podstatě. 
Pojďme cítit jednotu, která vychází zevnitř prostřednictvím této dokonalé a čisté vibrace. 
 
Benefit č. 13: OM Chanting poskytuje podporu druhým na dálku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM CHANTINGOVÉ VIDEO V ANLIČTINĚ 
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 
OM CHANTINGOVÉ VIDEO V NĚMČINĚ 
https://youtu.be/RXiJawAN5rk  
 
SLEDUJTE OM CHANTING NA TELEGRAMOVÉM KANÁLU 
https://telegram.me/omchanting 



 

 

4. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU  
SHREE PEETHA NILAYA 
 

RETREAT SIMPLY MEDITATION A ÁJURVÉDY 
V ANGLIČTINĚ, 31.  BŘENA – 2. DUBNA 2017 
14:00 – 19:00 
vede Tusti Monika Cerny and Dr. Judith Aartsma (simplymeditation@bhaktimarga.org) 
poplatek: 280-360 €  
 
KURZ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ, 5. – 6. DUBNA 2017 
10:00 – 21:00 
vede Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 
poplatek: 165 € (150 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 
UČITELSKÝ KURZ OM CHANTINGU 
V ANGLIČTINĚ, 9. DUBNA 2017 
10:00 – 18:00 
vede Matka Serafima (serafima@bhaktimarga.org) 
poplatek: 100€ 
 
UČITELSKÝ KURZ BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
V ANGLIČTINĚ, 9. DUBNA 2017 
09:00 – 18:00 
vede učitelský tým BSN (bsn_tt@bhaktimarga.org) 
poplatek: zdarma  
 
UČITELSKÝ KURZ BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
V ANGLIČTINĚ, 10. DUBNA 2017 
09:00 – 18:00 
vede učitelský tým BSN (bsn_tt@bhaktimarga.org) 
poplatek: zdarma  
 
MEDITAČNÍ KRESLENÍ SVATÝCH: TŘI MARIE 
ANGLICKY A NĚMECKY, 10. DUBNA 2017 
09:00 – 21:00 
vede Dakshini (dakshini@bhaktimarga.org) 
poplatek: 75 €  
 
 
 
 



 

 

 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
VE FRANCOUZŠTINĚ, 17. DUBNA 2017 
14:00 – 17:00 
vede Bhavani Dasi (Bhavanidasi@bhaktimarga.org) 
poplatek: 85 € 
 
PODSTATA BHAKTI JÓGY SPECIÁL 
V NĚMČINĚ, 28. DUBNA – 1. KVĚTNA 2017 
19:00 – 17:00 
(bhaktiyoga@bhaktimarga.org) 
poplatek: 220 € 
 
KURZ ATMA KRIYA YOGY  
V NĚMČINĚ, 28. – 30. DUBNA 2017 
17:00 – 19:30 
vede Tusti (Tusti@bhaktimarga.org) 
poplatek: 300 €  
 
MEDITAČNÍ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY NA SKLO  
V ANGLIČTINĚ, V NĚMČINĚ, 29. DUBNA – 1. KVĚTNA 2017 
09:30 – 21:00 
vede Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) 
poplatek: 185 € (165 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, 29. DUBNA 2017 
14:00 – 17:00 
vede Ratnamanjari (ratnamanjari@atmakriya.org) 
poplatek: 85 € 
 
KURZ SIMPLY MEDITATION 
V AGLIČTINĚ, 30. DUBNA 2017 
14:00 – 17:00 
vede Vandhanananda (vandhan@bm365.org) 
poplatek: 85 € 
 
UČITELSKÝ KURZ OM CHANTINGU 
V NĚMČINĚ, 30. DUBNA 2017 
10:00 – 18:00 
vede Roshni (roshni@atmakriya.org) 
poplatek: 100 € 



 

 

 
 
RETREATY ATMA KRIYA YOGY 2017 
 
CENTRUM SHREE PEETHA NILAYA 
květen - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 
září - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 
 

 
 
Retreat Atma Kriya Yogy pro mne znamená cestu do dělohy božské Matky. Procházky 
s džapou a meditace v lese zůstanou provždy v mém srdci; vnímání země, přírody, ticha 
vnějšího i vnitřního, bytí v jednotě se vším a se všemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATSANG, DARŠAN, ŠKOLENÍ,  
MAHÁ OM CHANTING A OSLAVA 
 

Zveme všechny organizátory OM Chantingu na historicky první Mezinárodní dny OM 
Chantingu, kterými v centru Shree Peetha Nilaya oslavíme 10. výročí OM Chantingu. 
Mezinárodní dny OM Chantingu budou naplněny praktikováním Mahá OM Chantingů, 
cvičením Babajiho súrja namaskár a poznáváním sádhan Bhakti Margy a Paramahamsy 
Vishwanandy. S podporou nových propagačních materiálů bude znovu spuštěn projekt 
Města světla, jehož smyslem je šířit OM Chanting a jeho požehnání po celém světě. 
Paramahamsa Vishwananda, úžasný mistr, který stojí za OM Chantingem, bude 12. srpna 
dávat Daršan a 13. srpna poskytne neveřejný Satsang pouze pro organizátory OM 
Chantingu. 

Zveme Vás též na společné oslavy Krišna Džanmáštamí 14. srpna v noci                                             
a Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.  
  
Počet míst je velmi omezen.  
Organizátoři OM Chantingu se mohou registrovat do 10. dubna 2017 a to POUZE 
prostřednictvím vyplnění formuláře v kalendáři http://bhaktimarga.cz/calendar-of-
events/, kde také najdete podrobnější informace. 
 
 



 

 

 
5. MÍSTNÍ AKCE 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI DUBNU 
 
POŽEHNÁNÍ SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY 
PRAHA, 1. DUB 2017 
12:00 – 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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/ 
 

V sekci KALENDÁŘ naleznete vedle termínů kurzů Atma Kriya Yogy i další události 
pořádané v České republice, události pořádané Bhakti Margou ČR a události se Svámím 
Vishwabaladharanandou v České republice a ve světě. Zde je odkaz:  
http://bhaktimarga.cz/events-calendar/ 
 

Níže jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzů Atma Kriya Yogy pro měsíc DUBEN. 
Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 
Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 
 

KURZY ATMA KRIYA YOGY 
 
HRADEC KRÁLOVÉ 
8. – 9. DUBNA 
Učitel: Kalkati 
Kontakt: kalkati@bhaktimarga.cz 
 
PRAHA 
8. – 9. DUBNA 
Učitel: Rohini 
Kontakt: rohini@bhaktimarga.cz 
 
LIBEREC 
8. – 9. DUBNA 
Učitel: Bhavatarini 
Kontakt: bhavatarini@bhaktimarga.cz 
 
HRANICE NA MORAVĚ 
14. – 15. DUBNA 
Učitel: Manjuri 
Kontakt: manjuri@bhaktimarga.cz 
 
KARLOVY VARY 
22. – 23. DUBNA 
Učitel: Nivedita 
Kontakt: nivedita@bhaktimarga.cz 
 



 

 

OM CHANTING 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v češtině v sekci KALENDÁŘ naleznete události 
pořádané v České republice, události pořádané Bhakti Margou ČR a události se Svámím 
Vishwabaladharanandou v České republice a ve světě. Zde je odkaz: 
http://bhaktimarga.cz/events-calendar/ 
 

Na oficiálních stránkách OM Chantingu v češtině v sekci NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 
můžete najít pozvánky na aktuální vypsané akce v ČR spojené s OM Chantingem. 
Události jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Zde je odkaz:  
http://omchanting.org/cs/upcoming-events/ 
 

Navštívit můžete také veřejnou 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/ 
 

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 nemá nyní zveřejněný termín workshopu. Zde najdete seznam OMC 
učitelů: 
https://bhaktimarga.cz/ucitele-om-chantingu/ 
 

 
 
 
 
 
 

 


