Sri Swami Vishwananda
Sri Swami Vishwananda z ostrova Maurícius je duchovný majster, ktorý plne realizoval Boha. Je
zakladateľom a inšpiráciou Bhakti Marga komunity. Svámího posolstvo je veľmi jednoduché.
LEN LÁSKA
Venuje svoj život otváraniu sŕdc ľudí a prebúdzaniu ich vlastnej schopnosti milovať
bezpodmienečne. Jeho cieľ je pomôcť iným nájsť a realizovať najvyššiu, neobmedzenú,
bezpodmienečnú božskú lásku, ktorá už je prítomná v každej ľudskej bytosti.
„Aby sme našli túto skutočnú lásku a uvedomili si toto hlboké spojenie s Bohom v sebe, musíme
praktikovať bhakti – oddanosť.“Keď sa odovzdáte celým srdcom a poviete: ´Bože, chcem Ťa!
Odhaľ sa mi!´ Potom sa odhalí.“
— Sri Swami Vishwananda
Komunita Bhakti Marga bola založená Sri Swamim Vishwanandom v roku 2005. Bhakti znamená
láska a oddanosť a Marga znamená cesta. Bhakti Marga je cesta lásky a oddanosti k Bohu. Je to
cesta z mysle do srdca, kde zažijeme skutočnú lásku a svoje božské ja. Bhakti Marga komunita sa
skladá zo stoviek skupín a tisícok podobne zmýšľajúcich ľudí po celom svete, ktorí sú spojení
svojou oddanosťou a láskou k Bohu. Koniec koncov na ceste oddanosti je toľko ciest, koľko je ľudí,
keďže každý vzťah s Bohom je veľmi osobný a úplne jedinečný.
„Bhakti Marga reprezentuje cestu k láske v srdci človeka, každý je časťou Bhakti Margy.“
— Sri Swami Vishwananda
Konečným cieľom duchovnej cesty jednotlivca je jednota s Bohom. Aby sme to dosiahli, musíme
vidieť zjednocujúcu lásku, ktorá leží za hranicami všetkých ciest a transformuje všetky bariéry.
Svámího prirodzená ľahkosť v spájaní elementov východnej a západnej tradície dáva ľuďom
prístup k veľmi osobnému zažívania Boha, bez ohľadu na kultúru, pohlavie alebo vek. Nespočetné
množstvo ľudských životov bolo zmenených Svámího prijatím a láskou ku každému človeku,
takému, aký je. Umožnilo to mnohým vydať sa na cestu lásky ich vlastným spôsobom a každé
dvere sa otvoria presne v pravý čas. Aby bolo toto všetko možné, Svámídží cestuje po svete, dáva
daršany a robí Satsangy s nespočetným množstvom hľadačov duchovnej cesty. Dostať osobné
požehnanie (daršan) od osvieteného majstra je jedným z najväčších darov daných ľudstvu. Svámí
v podstate odstraňuje všetky obmedzenia, ktoré nám bránia v tom, čo môžeme dosiahnuť v tomto
ľudskom živote prebudením vlastného vnútorného svetla a lásky. Satsang, je na druhej strane
jedinečnou možnosťou, keď môžeme dostať jasné a zrozumiteľné vysvetlenia veľkých mystérií
života. V indických Svätých písmach je napísané, že človek, ktorý počúva Satsangy, zistí, že má
menej starostí a oslobodí sa od ilúzie.
Možno najprekvapivejší aspekt Svámího práce je, že nesídli v Indii či na Mauríciu alebo v nejakej
inej exotickej lokalite, ktorú si človek spája s mystickými duchovnými dimenziami, ale v Nemecku.
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Bhakti Marga má sídlo na krásnom vidieku regiónu Taunus. Centrum a ášram, Shree Peetha Nilaya
(znamená Príbytok Božskej Matky) je miesto neustáleho duchovna. Obyvatelia a hostia sa denne
stretávajú, aby sa zúčastnili modlitieb, meditácií, spievania, sévy a zdieľali spoločne svoju lásku k
Bohu. Každý mesiac sa konajú veľké slávnosti tvoriace dynamickú atmosféru transformácie a
duchovného rozvoja, ktorá poskytuje každému hľadačovi presne to, čo hľadá.
Je výnimočné, že niekto sa celým svojím srdcom oddá práci pre duchovné napredovanie iných a
je naďalej dostupný každému, kto úprimne hľadá duchovné smerovanie. Svámí sa úplne
odovzdáva službe ľuďom. Každý kto si úprimne želá objaviť, aké hlboké mystériá ležia v hĺbke
svojho srdca, by nemal váhať a vydať sa stretnúť tohto výnimočného majstra. Môžete navštíviť
ášram v Nemecku alebo ho stretnúť na jednej z jeho mnohých ciest po svete a zažiť aké je
skutočne milovať takým spôsobom, akým Boh chce, aby sme všetci milovali.

