
Džai Gurudév drazí přátelé a vážení sponzoři, 
dovolte nám ohlédnutí za loňským rokem a shrnutí všech událostí 
a činností, které zájmový spolek Bhakti Marga ČR vytvořil, aby rozvíjel 
a podporoval misi Paramahamsy Vishwanandy v České republice 
a pomáhal všem, kteří chtějí pokročit na své duchovní cestě.

Nejvýznamnější událostí loňského roku bylo zakoupení objektu pro 
vybudování Duchovního centra bhakti jógy, meditace a  ášramu 
Paramahamsy Vishwanandy v České republice. Nespočet hodin 
strávených hledáním na internetu, stovky telefonátů a tisíce kilometrů 
naježděných po celé republice bylo úspěšně zakončeno a v krásném 
prostředí české přírody byl za přispění několika sponzorů zakoupen 
objekt budoucího Duchovního centra bhakti jógy, meditace a ášramu 
Paramahamsy Vishwanandy. Sen mnoha oddaných se tak stal skutečností. 
Stali jsme se součástí budování duchovního centra, jedinečného, 
krásného projektu, navrženého podle osvíceného Mistra, kde se budou moci návštěvníci duchovně rozvíjet, 
účastnit se různých duchovních programů a událostí s Paramahamsou Vishwanandou, zemským Svámím 
Vishwabaladharanandou a dalšími představiteli Bhakti Margy, praktikovat společně sádhanu, účastnit se 
přednášek a seminářů nebo sdílet zážitky a vzájemně se na duchovní cestě podporovat a inspirovat. 

Před započetím samotné rozsáhlé rekonstrukce celého objektu bylo nutné nejprve celý objekt vyklidit 
a vyvézt mnoho odpadu, jenž zaplnil dva obrovské kontejnery. Za pomoci těžké techniky a mnoha sévistů 
se pod vedením zemského Svámího Vishwabaladharanandy během letních měsíců velmi zanedbané okolí 
budovy proměnilo v nádhernou meditační zahradu, kde pomocí světla, květin, stromů a kamenů vznikla 
unikátní energetická místa tvořící dohromady silný harmonický celek, kde již nyní je cítit energie Mistrů. 
Byly zatravněny velké plochy, vysázeny stromky a upraveny záhony s květinami. Byla založena užitková 
zahrada a připraveny záhony pro jarní výsadbu plodin. V celém objektu se realizovala kompletní výměna 
oken. 
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Než však bude objekt splňovat podmínky budoucího Centra 
a ášramu a stane se místem vzdělávání a duchovního rozvoje 
vedoucího k seberealizaci, kde budou lidé čerpat lásku, 
radost, klid a relaxovat, je zapotřebí ještě velmi mnoho práce 
a finančních prostředků. Čeká nás rekonstrukce rozvodů 
vody a  odpadů, instalace radiátorů a tepelných rozvodů, 
rekonstrukce čistírny odpadních vod, kompletní zateplení 
střechy včetně osazení střešních tepelně izolačních oken, 
nový střešní nátěr, rekonstrukce kuchyně a nákup vybavení 
kuchyně, prádelny a pokojů a mnoho dalšího. 

I přes časově velmi náročnou realizaci rozsáhlého projektu 
budování Duchovního centra probíhala v loňském roce celá 
řada dalších projektů a událostí. Pro širokou veřejnost nejen 
z České republiky se uskutečnila tři Požehnání se Svámím 
Vishwabaladharanandou, kdy každý příchozí mohl 
zdarma obdržet požehnání Paramahamsy Vishwanandy. 
První dubnové požehnání se konalo v modřanské škole, 
druhé se uskutečnilo v  srpnu v budovaném Centru 
a  ášramu Paramahamsy Vishwanandy ve Svojanově. Lidé 
měli možnost obdržet Požehnání poprvé v  prostorách 
budoucího mandíru. Třetí setkání se již tradičně konalo 
v  období adventu v  brněnském Společenském centru 
Bystrc. 

„Radost, to je to pravé slovo, které mi napadá, když pomyslím 
na „Požehnání“… Povedlo se hodně práce, povedla 
se atmosféra, skrze našeho Svámího proudila hluboká 
láskyplná energie. Byla jsem dojatá… Sledovala jsem tolik 
krásných lidí pohromadě a v souladu, během Požehnání 
i  poté v meditační zahradě, pod všeobjímajícím nebem… 
Nádhera!!! Děkuji!“
Kalamanjiira-ranjini

V dubnu se uskutečnil velmi silný starodávný ohňový rituál 
Sudaršana jagna,  ve kterém pod důsledným a láskyplným 
vedením Svámího Vishwabaladharanandy účastníci prošli 
silnou duchovní očistou a měli možnost se společným 
záměrem posílit mír, dobro, lásku a harmonii nejen v sobě, 
ale i ve společnosti a na celé planetě Zemi.

Ojedinělou událostí byla Transformační Daršanová 
pouť, během které mohli žáci a oddaní z České republiky 
zažít společně se Svámím Vishwabaladharanandou 
11  intenzivních dní v blízkosti Paramahamsy Vishwanandy 
a účastnit se šesti Daršanů po Německu.



V průběhu roku se Bhakti Marga ČR účastnila mnoha festivalů se zaměřením na jógu, zdravý životní styl 
a spiritualitu. Velkým úspěchem byl třídenní Allfestival, kde byla účastníkům festivalu formou přednášek 
a krátkých ukázek nabídnuta ochutnávka duchovních technik sádhany BM, společné zpívání ÓM během 
OM Chantingů a  česká hudební skupina Bhakti Margy rozezněla celý sál zpěvem manter a bhadžanů. 
Podobně probíhaly prezentace sádhany také na festivalech Ezotera, Miluj svůj život, Den zdraví a tradičně 
na Čajomíru. 

Bhakti Marga Česká republika se stala patronem 1. ročníku akce 
s názvem 108 pro Česko, který se uskutečnil v květnu minulého 
roku. S požehnáním Svámího Vishwabaladharanandy se napříč 
celou republikou ve stejný čas sešlo neuvěřitelných 511 účastníků 
ve 43 OM Chantingových kruzích se záměrem podpořit pravdu 
a lásku a pozvednout tak vědomí obyvatel České republiky.

Ani v roce 2017 nezahálel stále se rozrůstající tým překladatelů, 
korektorů a grafiků složený z příznivců Paramahamsy Vishwanandy 
a ještě před Vánoci byla přeložena a vydána další Gurudžího 
kniha s názvem Prostě miluj 3. Tato výjimečná kniha složená 
z  62  promluv Paramahamsy Vishwanandy byla ke koupi právě 
v době adventu, a  tak se pro mnohé stala krásným vánočním 
dárkem. 

Nedílnou součástí celoroční činnosti a služby Bhakti Margy je 
informování všech příznivců Paramahamsy Vishwanandy skrze 
média. Za zprostředkováním nejnovějších zpráv a  inspirací 
Paramahamsy Vishwanandy prostřednictvím médií stojí 
mnoho úsilí, lidské energie a hodin strávených za počítači. 
Tato média: webové stránky Bhakti Marga Česká republika 
a Svámí Vishwabaladharananda, Facebook Bhakti Marga Česká 
republika a Svámí Vishwabaladharananda, telegramové chaty 
Bhakti Marga Česká republika a Paramahamsa Vishwananda živě, 
twitter Bhakti Marga ČR a youtube kanál Bhakti Marga Česká 
republika, umožňují široké veřejnosti být v neustálém kontaktu 
s Paramahamsou Vishwanandou, Jeho učením a promluvami 
a    čerpat inspiraci pro každodení život. Jedná se o velmi živé 
a transformující zprávy a osobní poselství, která přinášejí žákům 
a oddaným přímé spojení s osvíceným Mistrem přímo v jejich 
domovech. 



„Drahý Svámí Vishwabaladharanando, 
poslední dobou hodně bilancuji. Je za mnou období plné 
změn a silné transformace. Cosi uvnitř mně se rozpadlo, 
rozpadl se i  můj dosavadní život. Vnímám to tak, že něco 
končí, aby nové mohlo přijít. Za mnohé, co cítím a prožívám, 
vděčím Vám. Děkuji za mnoho uvědomění i prožitků. Opět 
velmi děkuji za podporu, kterou cítím. Díky Vám i Gurudžímu 
jsem se naučila milovat mužský aspekt Boha. Já tak mohu 
cítit rovnováhu mezi ženským a mužským aspektem Božství. 
Za to jsem velmi vděčná. Je tak nádherné to cítit. Z celého 
srdce Vám přeji, abyste byl spokojený, šťastný a naplněný tím 
posláním, které máte. Buďte prosím pro nás všechny světlem 
a láskou. Buďte ve svém i Gurudžího Božství tak,  abychom 
se my hledající měli ke komu obracet. Jste velmi výjimečná 
bytost. Mám Vás moc ráda. Přeji krásné a požehnané dny.  
S láskou a úctou.“
Helča Novotná

Bhakti Marga Česká republika dává všem lidem možnost zapojit 
se do společného tvoření. Každý tak může v rámci sévy (nezištné 
služby) pro celek uplatnit své znalosti, schopnosti a  dovednosti 
a  naplnit tak přání Paramahamsy Vishwanandy. Prostřednictvím  
sévy je lidem dána možnost postoupit v  duchovním růstu, 
zapomenout sám na sebe a provádět činnost v  rámci zájmu 
společnosti. Během minulého roku se na sévu budování ášramu 
přihlásilo více jak 100 zájemců v různých profesích a téměř polovina  
se již aktivně do budování zapojila. Rovněž překladatelský tým, 
jenž rozšířil své řady o dalších 9 překladatelů a korektorů, svou 
každodenní sévou na překladech zpráv, Vhledů Mistra, knih 
a  dalších dokumentů přispívá významným způsobem k šíření 
učení Paramahamsy Vishwanandy mezi Jeho oddané a žáky. 

„Džai Gurudév, 
je to moc krásné místo, které se začíná naplňovat úžasnou 
a láskyplnou energií a ta se šíří do širokého okolí. Jsem moc rád, 
že jsem se mohl této sévy přímo účastnit a přidat se tak k tomu, 
co má opravdový smysl. A je moc příjemné potkat se a pracovat 
s úžasnýma lidičkama. Ze srdce všem, co mi to umožnili, moc 
děkuji. Veliký dík patří našim Mistrům.
S přáním krásného dne a s láskou v srdci.“
Pundarikaksha Das
 
V loňském roce probíhaly po celé republice intenzivně 
kurzy sádhany Bhakti Margy. Praktikování těchto technik je 
pro každého člověka velkým přínosem a  postupem v  jeho 
duchovní praxi. Bhakti Marga tak přivítala 98  nových Atma 
Kryia jogínů a 47 absolventů praktikujících Simply Meditation. 
Řady lektorů Babajiho súrja namaskár se rozrostly o tři nové 
lektory a  z  Gurudžího milosti na Mezinárodních dnech 
OM  Chantingu obdrželo z  České republiky požehnání 
71 organizátorů programu Project Mantra! K  organizátorům 
OM Chantingu přibylo 55  nových, 11 z nich v závěru roku 
požehnal zemský Svámí Vishwabaladharananda. Celkově se 
tak v rámci projektu Města Světla podařilo rozsvítit dalších 
23 měst v naší republice. 

Do velké rodiny Bhati Margy v loňském roce přibylo 
23  oddaných a 9 brahmačárích, kteří obdrželi zasvěcení od 



Svámího Vishwabaladharanandy a několika Sváminí. 
Bhakti Marga ČR se rovněž fi nančně podílela na 
výstavbě nového chrámu Šrí Kripeshwarnath ve 
Shree Peetha Nilaya. Svámí Vishwabaladharananda 
navázal na tradici, kterou započali společně 
s  Paramahamsou Vishwanandou v roce 2016, kdy 
fi nančně podpořili Dětské centrum v Praze 4. 
Plánovaná návštěva na konci loňského roku se 
přesunula z časových důvodů na začátek roku 
letošního a  Svámí Vishwabaladharananda předal 
paní ředitelce fi nanční dar jako poděkování za 
vykonávání tohoto nesnadného poslání v roce 2017.

„Velice Vám a Svámímu Vishwabaladharanandovi děkujeme. Moc si vážíme nejen vašeho štědrého fi nančního 
daru, ale především vaší náklonnosti k našim dětem a k Dětskému centru. Vaše přízeň je pro nás velmi důležitá, 
protože nás posiluje v práci, kterou vnímáme jako smysluplnou a potřebnou. Jste u nás kdykoliv vítáni, vaše 
návštěvy jsou milé a dávají nám všem, našim dětem i zaměstnancům, sílu a lásku.“
Upřímně děkujeme za ochranu a pomoc, přejeme vám oběma mnoho sil a všechno dobré na vaší cestě 
a těšíme se na shledání. 
Se srdečnými pozdravy, Dětské centrum Krč

V tomto roce je hlavním cílem Bhakti Margy ČR 
pokračovat v budování Duchovního centra bhakti 
jógy, meditace a ášramu Paramahamsy Vishwanandy. 
Současně budou realizovány další stávající i nové 
duchovní projekty. Bhakti Marga i v letošním roce 
pozve zemského Svámího Vishwabaladharanandu, 
aby lidé jeho prostřednictvím mohli obdržet 
požehnání Paramahamsy Vishwanandy nebo se 
mohli zúčastnt ohňového rituálu Sudaršana jagna 
a zorganizuje několik duchovních poutí do SPN za 
Gurudžím. Významným projektem letošního roku je 
výzdoba hlavního stanu při oslavách Gurupúrnimy 
2018 ve Shree Peetha Nilaya, kterou v letošním roce 
realizují všichni oddaní Paramahamsy Vishwanandy 
z České republiky!

Mezi dalšími aktivitami Bhakti Margy ČR jsou připravovány kurzy nejen sádhany ale nově také kurzy púdži, 
abhišékamu, kreslení Šrí jantry apod. Budou pokračovat překlady a publikace Gurudžího promluv a v plánu 
je též vydání další, v pořadí již sedmé, Gurudžího knihy v českém jazyce. 

Všechny tyto aktivity, duchovní projekty a mnoho dalších činností, kterými zájmový spolek Bhakti Marga 
Česká republika předává poselství Paramahamsy Vishwanandy a šíří Jeho učení, by nebylo možné 
uskutečnit bez pomoci drobných a větších sponzorů. Tím, že podporujete činnost Bhakti Margy Česká 
republika, umožňujete i Vy dalším lidem jejich duchovní rozvoj a přímou cestu bhakti. Sponzorské fi nanční 
dary  je možné zasílat na:
Bhakti Marga Česká republika, z.s.
IČ - 03327311
č.ú. - 107-8487400247/0100

Děkujeme Vám všem za podporu a fi nanční pomoc, které si velmi vážíme. 
Přejeme Vám mnoho lásky a úspěchů v novém roce a těšíme se na další spolupráci nejen při budování 
Duchovního centra bhakti jógy, meditace a ášramu Paramahamsy Vishwanandy ale také na stávajících 
i nových projektech, které pomáhají otevírat lidská srdce a přináší pomoc a podporu mnoha lidem.

Děkujeme!
bhaktimarga.cz


