Životopis Sri Swamiho
Vishwanandu
Sri Swami Vishwananda sa narodil v roku 1978 v hinduistickej rodine na ostrove Maurícius.
Veľmi rýchlo bolo jasné, že nie je obyčajné dieťa. Už od mladého veku žil vo vedomej prítomnosti
Boha a svätcov. Nezaujímal sa veľmi o typické detské činnosti, ale namiesto toho trávil každú
voľnú minútu v modlitbe, návštevou chrámov a vykonávaním rituálov. Vo veku piatich rokov ho
prvý krát navštívil jeho Guru, Mahavatar Babaji.Dialo sa okolo neho mnoho zázrakov a fenoménov
a jeho múdrosť a milujúca povaha naznačovali, že je obdarený duchovnou veľkosťou.
Časom jeho jedinečná osobnosť začala priťahovať viac a viac ľudí, ktorí ho navštevovali,
vyhľadávali jeho požehnanie a rady. Najprv na ostrove Maurícius a potom v iných krajinách, keď
začal cestovať pravidelne. Po ukončení školy začal vykonávať svoje poslanie duchovného učiteľa a
prijal pozvania do rôznych častí sveta.
V roku 1998 vo veku 20 rokov navštívil Európu po prvýkrát a spriatelil sa s mnohými ľuďmi. Od
roku 1998 do roku 2004 Svámí veľa cestoval po Európe a jednoducho sa stretával s priateľmi a
oddanými v súkromí, dával im rady a žehnal tým, ktorí mali to šťastie, že ho stretli. I keď ho často
navštevovalo veľké množstvo duchovných hľadačov, takéto udalosti sa konali mimo zraku
verejnosti.Na konci roku 2004 bola zakúpená nehnuteľnosť v malej dedine s názvom Steffenshof
na Nemeckom vidieku a Svámí spolu s hŕstkou priateľov a žiakov vysvätil svoje prvé duchovné
centrum mimo Maurícia.
13. jún 2005, keď dovŕšil 27 rokov, je pamätný dátum začiatku jeho vereného poslania. Jeho prvá
návšteva v tejto novej fáze poslania viedla do Spojených štátov a počas mnohých rokov
nasledovalo oveľa viac krajín, zatiaľ čo Európa bola v centre jeho pozornosti. Duchovné centrum v
Steffenshofe následne prešlo rýchlou premenou na ášram, pretože Sri Swami Vishwananda sa
rozhodol vysvätiť mnoho mužov a žien, ktorí chceli venovať svoje životy Bohu, do mníšskej
tradície.
V druhej polovici roku 2005 Sri Swami Vishwananda založil duchovnú komunitu Bhakti Marga,
vlajka, pod ktorou sa začalo odvíjať jeho verejné poslanie vo svete. Komunita prijala učenia
Svätých písiem ako napríklad Bhagavadgíta, Biblia a iné nadčasové učenia rôznych mudrcov a
svätcov ako súčasť ich denného života a sádhany (duchovná prax).
V roku 2007 Svámí predstavil pod vedením Mahavatara Babjiho meditáciu a jógové techniky
Atma Kriya Yoga a OM Chanting. Tieto techniky reprezentujú veľmi dôležitý element jeho práce
na podpore ľudí na ich duchovnej ceste a vysvätil veľké množstvo učiteľov v priebehu
nasledujúcich rokov.

www.bhaktimarga.org

V lete 2008 Svámí vysvätil prvých Svámíov Bhakti Margy, aby slúžili ako misionári a boli
predĺženou rukou jeho samotného pre účely ďalšieho šírenia poslania bezpodmienečnej lásky po
celom svete.
Dnes Sri Swami Vishwananda naďalej cestuje po svete a šíri posolstvo lásky, trpezlivosti a jednoty,
zatiaľ čo dáva verejné daršany a Satsangy. Taktiež naďalej vedie slávnosti a udalosti v Nemecku v
sídle Bhakti Margy, Shree Peetha Nilaya.

