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Lidé by měli, pokud možno, přijímat učení 
od avatárů, neboť jak už jsem řekl, oni sami 
jsou Božstvím. Jejich učení je přímé a při-
vádí nás k tomuto cíli. Proto se také avatáři 
inkarnují a přicházejí, aby pomohli lidským 
bytostem. Atma Kriya Yoga je také touto po-
mocí pro lidskou bytost. 

V dnešní době je velmi dobrá a intenzivní 
džapa, tedy opakování Božího jména, neboť 
Boží jméno má božské vibrace, a pokud ho 
opakujeme ve svém nitru, odhaluje v nás 
lásku tím, že transformuje naši mysl. Je to 
ten nejjednodušší a také ten nejintenzivnější 
způsob, jak v sobě evokovat a nechat zářit tu 
nejvyšší podstatu, kterou je láska. Každý ji 
v sobě má, každý ji v sobě nese, ať je to lidská 
bytost nebo Bytost božská.

Jak prohlubovat vnímání lásky?
Jak již jsem řekl, je to praktikování, je to sád-
hana, je to práce sama na sobě uvnitř svého 
nitra, uvnitř sebe. Člověk v dnešní době žije 
venku ve světě, to znamená, že jsou pro něho 
podstatné především smysly. Máme pět 
smyslů. Pokud se podívám na lidi, vidím, že 
žijí především očima. Víte, pokud člověk za-
vře oči, může pro něj život skončit, protože 
to, co vidí, je pro něj podstatné. Ale to je vel-
mi na povrchu. Pravdou je, že i to, co vidí-
me, je materializace Boha. Ale abychom tuto 
skutečnost pochopili, nebo spíše cítili, aby-
chom ji odhalili a plně ji věděli, tak musíme 
obrátit svou pozornost, své vědomí dovnitř. 
Tedy jakoby ohnout pozornost z vnějšího 
světa do světa vnitřního a tam začít pracovat 
sami na sobě. 

Co je podstatou lásky? 
Nejen podstatou lásky, ale podstatou 
všeho je Bůh. Z lásky všechno vzešlo, 

z lásky bylo vše stvořeno, všechny vesmíry, 
dimenze a všechny bytosti, které v nich žijí, 
a až přijde čas, do lásky se toto vše stvoře-
né zase navrátí. Láska je Bůh a Bůh je láska. 
Můžeme nahlédnout společně do svatých 
knih a zaměřit se na jednu velmi výjimečnou 
inkarnaci Boha – Avatára, jímž byl Krišna. 
Krišna byl púrna avatár, tedy celistvý avatár. 
Byl inkarnací Božství, plně oslavoval život. 
Jeho život byla jedna velká oslava. A co také 
oslavoval? Oslavoval tím lásku, lásku, kterou 
On byl a ze které všechno vzešlo. 

Jakou lásku oslavoval? Lidskou, která je ome-
zená, nebo tu svrchovanou, jež je božská? 
Lidská láska je podmíněná. Abychom něko-
ho milovali, musí být takový nebo makový, 
musí dělat to a tohle zase ne. To je omezující, 
v tom není plnost. Já bych však chtěl mluvit 
o té nejsvrchovanější, o plné lásce.  Bůh je 
plnost, tedy o božské lásce, která je bez ja-
kýchkoliv předpojatostí, nemá podmínek, 
tedy je bezpodmínečná, věčná a nekonečná. 
Láska, která nebere, ale jen dává, láska, která 
se obětuje. 

Lidé v Evropě vědí velmi málo o těchto in-
karnacích avatárů a to je velká škoda, proto-
že oni byli a jsou nad všemi náboženstvími; 
přinášeli a přinášejí lidem nejvyšší učení, 
v němž odpovídají na ty nejvyšší otázky. 
Musí, když jsou avatáři. Kdo jiný by dával 
vyšší učení, jasnější učení než inkarnace 
Božství? 

Byla položena otázka: „Co je podstatou lás-
ky?“ Pojďme nahlédnout do svatých spisů, 

S požehnáním svého Mis-
tra Paramahamsy Vish-
wanandy vede intenzivní 
transformační programy. 
Pomáhá lidem odstraňovat 

překážky bránící v nalezení 
skutečného, trvalého štěstí 

a ukazuje cestu k nalezení naší 
opravdové podstaty, Božství, kte-

ré leží v srdci každé bytosti.

Lidé, kteří hledají vyšší význam života, 
sebe-realizaci, Boha, Boží lásku, lidé v ob-
tížných životních situacích a také lidé ne-
mocní v něm nalézají útočiště. Jejich srdcí 
se dotýká Svámího láska, soucit, moudrost 
a schopnost přinést ostatním to, co slovy 
popsat nelze.

 www.bhaktimarga.cz
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které vznikly za života avatárů: na-
příklad Bhagavadgíta je velmi 
živá a nese plnou moudrost 
o Bohu, o kosmech a o lid-
ském životě. Bhagavadgíta 
ukazuje mimo jiné uče-
ní, které učil avatár Kriš-
na svého nejlepšího žáka. 
Víte, Krišna byl nad všemi 
náboženstvími, takže pře-
dával univerzální učení. Řekl: 
„Oddělil jsem sám sebe od sebe, 
abych se mohl milovat.“ A to je má 
odpověď na otázku, co je podstatou lásky. 
Tuto skutečnost můžeme samozřejmě od-
halit i ve svých srdcích, protože jak jsme si 
přečetli citaci: „Oddělil jsem sám sebe od 
sebe, abych se mohl milovat“, tak z toho 
pochopíme, že lidská bytost je součástí Bož-
ství. Lidská bytost je v podstatě átma, tedy 
duch. A Bůh je Paramátma, tedy superduše, 
a z toho vše vyplývá.

Jak v sobě udržet vědomí lásky v každo-
denním životě?
To je velmi důležité. Víte, my v podstatě 
nemusíme v sobě udržovat podstatu lásky, 
protože touto láskou již jsme. Je to naše pra-
podstata, je to naše nejvnitřnější Já. Jak již 
jsem řekl, podstata lidské bytosti je átmická. 
Pokud se zaměříme meditací na átma, zjis-
tíme, že átma je vlastně láska neboli sat-čit-
-ánanda neboli existence-vědomí-blaženost. 

My tedy v podstatě nemusíme v sobě udr-
žovat lásku. Nemusíme ji nacházet, získávat 
nebo hledat, protože jí jsme. To, co musíme, 
je znovu ji odhalit. Ona nikam neodešla, ne-
může odejít a nikdy neodejde. A odhalování 
této pravdy, této skutečnosti je vlastně sebe-
-realizace a následně realizace Boha. To, co 
musíme udělat, je znovu ji odhalit v sobě, ve 
svých vlastních srdcích. Odhalit závoj, který 
v nás zakrývá tento klenot, tento diamant, 
tento jas sat-čit-ánandy. 

Správně bychom se tedy měli ptát: Jak od-
halit lásku (sat-čit-ánandu) v našich srdcích? 
Sádhanou. Sádhana neboli praktikování 
nám pomáhá odstranit z našich srdcí prach, 
aby láska mohla znovu zazářit. Cest je ně-
kolik a v současné době máme mnoho knih 
o praktikování, meditacích, józe atp. Měli 
bychom si vybrat tu cestu, která je našemu 
srdci blízká. Můj Satguru, Paramahamsa Šrí 
Svámí Vishwananda, společně s mým Gu-
ruem, Mahávatárem Babajim, dávají lidstvu 
Atma Kriya Yogu, která je velmi intenzivní, 
a pokud ji cvičíme s láskou a upřímností, do 
šesti měsíců můžeme dosáhnout sebe-reali-
zace. Atma Kriya Yoga je velmi přesně míře-
né a ucelené praktikování a cvičení. 

Podstatou všeho bytí je láska   
Svámí Vishwabaladharananda
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To je však pro materiální svět a dnešní civi-
lizaci velký problém. Pokud lidé budou žít 
jen ve vnějším světě a neudělají krok dov-
nitř, dojdou dříve nebo později k pochope-
ní, jak relativní je vnější svět a že se chytají 
něčeho, co není trvalé a stálé. Ať je to auto, 
dům nebo dokonce i rodina, toto vše ve 
vnějším světě je nestálé a dočasné. Aby byl 
člověk skutečně šťastný, protože štěstí hle-
dají všichni, musí začít odhalovat pravdu 
uvnitř sebe. Není třeba se vzdávat vnějšího 
světa. Nechť si člověk užívá vnějšího světa, 
ale v osvícení. Život v osvícení je ta pravá 
láska, to pravé štěstí. Život v osvícení je, 
když žijeme sat-čit-ánandu.

Co je Bhakti Marga a co přináší lidem?
Bhakti Marga je společná cesta lidí, kteří 
hledají Boha. Boha, jenž je nad všemi kas-
tami a všemi náboženstvími. Můžeme si 
položit otázku, jestli je Bůh žena nebo muž, 
nebo si také můžeme položit otázku, jakého 
vyznání je Bůh. A následně se určitě bude-
me usmívat. A právě tohoto Boha hledají ti, 
co přichází do Bhakti Margy, kterou založil 
můj Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vish-
wananda. On je avatár, inkarnace Nárájeny. 
Toto všichni, kdo chceme, můžeme v sobě 
odhalit a poznat. Paramahamsa Vishwa-
nanda je Paramguru. On je stejná inkarna-
ce, jakou byl Ráma i Krišna, je celistvý ava-
tár přicházející se všemi aspekty a božskými 
atributy. Když se mi odhalil, kým je, bylo 
pro mě velmi náročné to cítit, protože On je 
nekonečná velikost, nekonečná moudrost, 
nekonečná láska a blaženost, nekonečné vě-
dění a nekonečná milost a požehnání. Jeho 
jméno, které dostal od Svého Mistra, velké-
ho avatára Mahávatára Babajiho, znamená 
„nekonečná kosmická blaženost“. 

Pojďme si maličko rozebrat jméno Bhakti 
Marga. Bhakti je oddanost k Bohu a marga 
je cesta. Pokud skutečně chceme realizovat 
Božství, potom bhakti – cesta oddanosti k 
Bohu, láska k Bohu, je tou nejvyšší jógou. 
Proč? Protože abychom dosáhli Boha, je tře-
ba mít v sobě k Němu oddanost. Takovou, 
jakou měl například Hanumán k Rámo-vi. 
Víme, že Ráma byl také plná inkarnace 
Boha. 

Na světě existuje několik jóg a několik způ-
sobů praktikování, například džňána jóga, 
karma jóga, rádža jóga a bhakti jóga. Každá 
z těchto jóg nás vede k nějakému cíli. Víte, 
když například budeme cvičit kundaliní 
jógu, která je obsažena v těchto jógách, a bu-
deme aktivovat ve své muladháře kunda-liní 
šakti, budeme mít tu milost a budeme 
připraveni, aby mohla vystoupat šušumnou 
skrze čakry, naše energetická centra, až do 
sahasráry, tak ještě nejsme u cíle. Tedy kun-
daliní jóga nás vede do sahasráry, ale pokud 
chceme realizovat Božství, musíme postou-
pit ještě o kousíček dál. Víte, realizovat Boha 
můžeme pouze tehdy, pokud On sám svolí. 
Pouze pokud On sám nás přijme. Pokud nás 
přijme, pak bytost dostává požehnání od sa-

motného Pána (což lidé málo vědí), a to je 
ten poslední krok, který musíme získat, aby-
chom dosáhli realizaci Boha. A právě této 
cestě, této královské cestě, se věnuje Bhakti 
Marga, která přináší všechny tyto jógy, jež 
jsem jmenoval, avšak je v ní zahrnuto i to 
nejvyšší, láskyplný vztah s Bohem, abychom 
Ho mohli dosáhnout skrze bhakti jógu – lás-
ku a oddanost k Bohu. 

Bhakti Marga přináší lidem velmi mnoho, 
zejména osvícené učení a sádhanu (duchov-
ní cvičení) Paramahamsy Vishwanandy. 
Jeho učení pochází z původní starodávné 
tradice a Paramahamsa Vishwananda ho 

přinesl v takové formě, aby bylo vhodné pro 
současného člověka. Takto pracují všechny 
inkarnace, přináší vždy nejvyšší tradiční 
učení ve formě, která je vhodná pro dobu, 
ve které jsou na Zemi, protože lidé a lidská 
mysl se neustále vyvíjí, a proto musí svá uče-
ní přinášet lidem tak, aby je v té dané době 
lidé byli schopni pochopit, porozumět jim
a řídit se jimi. 

Vše, co Bhakti Marga přináší, pochází od 
Paramahamsy Vishwanandy a Jeho Mistra 
Mahávatára Babajiho (o němž se můžete 
dočíst v knize V jednotě s Bohem nebo Au-
tobiografie jogína) a ve všem je obsažena 
Jejich milost, vše je plné lásky, živé a činné. 
Vezměte si například OM Chanting, který 
je dnes znám po celém světě a v České re-
publice je velmi rozšířen. Je to starodávná 
technika využívající vibrace prapůvodního 
zvuku stvoření ÓM, kterou využívali rišio-
vé před tisíci lety jako silnou techniku pro 
pomoc Matce Zemi a lidem a skrze kterou 
lidi léčili a pomáhali jim k duchovnímu roz-
voji. OM Chanting měl v té době takovou 
sílu, že při něm například lidem po vážných 
úrazech dorůstaly končetiny. OM Chanting 
však během úpadku lidstva zmizel ze Země 
a znovu jej po tisíci letech přinesl na svět 
skrze Bhakti Margu právě Paramahamsa 

Vishwananda a Mahávatár Kriya Babaji. 
Nebo Atma Kriya Yoga, starodávný tajný 
systém jógy, který vede k realizaci nejvyšší 
pravdy, jehož součástí je šaktipát, jenž nese 
milost linie Mistrů sahající až k samotné 
Božské Matce. Paramahamsa Vishwananda 
se s touto technikou narodil, měl ji uvnitř 
sebe, a když uznal, že přišla ta pravá chvíle, 
a také na žádost Mahávatára Kriya Babajiho, 
předal ji skrze Bhakti Margu světu (to bylo 
v roce 2008), jako bhakti jógu v té nejčistší 
a nejvyšší formě. Bhakti Marga je cestou Pa-
ramahamsy Viswhanandy, Jeho učení a Jeho 
životní filozofie. V České republice má Pa-
ramahamsa Vishwananda velmi mnoho ná-

sledovníků a příznivců a Bhakti Marga Čes-
ká republika je Jeho základnou u nás. 

Avšak nejdůležitější, co Bhakti Marga při-
náší, jsou osobní setkání s Paramahamsou 
Vishwanandou. Lidé mohou obdržet Jeho 
božský Daršan, Satsang, mohou se zúčast-
nit událostí, rituálů a oslav v Jeho fyzické 
přítomnosti. Lidé mají možnost se s Ním 
osobně setkat, hovořit a být v Jeho přítom-
nosti, a to je nesmírný dar, který si většina 
lidí neumí uvědomit. V České republice bu-
dujeme již dva roky veliký ášram a Centrum 
jógy Paramahamsy Vishwanandy, které 
bude Jeho domovem a centrem Jeho osvíce-
ného učení u nás. Česká republika je velmi 
požehnaná. Pozval jsem mého Satgurua Pa-
ramahamsu Vishwanandu, aby v roce 2020 
do Svého českého ášramu a Centra poprvé 
přijel a strávil zde více jak 14 dní se svými 
následovníky, příznivci, oddanými, žáky 
a širokou veřejností. Jelikož za mým Sat-
guruem jezdí tisíce lidí, Jeho ášram a Cen-
trum u nás bude velké, aby se s ním mohlo 
setkávat co nejvíce lidí. Již nyní se začínají 
v Centru pořádat události. Podrobné infor-
mace o Centru a ášramu a o všem, co přiná-
ší Bhakti Marga, naleznete na českém webu 
Paramahamsy Vishwanandy (pozn. redak-
ce: www.bhaktimarga.cz).
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Je mnoho různých cest vedoucích k lásce, 
jak má člověk najít tu svou cestu?
Člověk by měl rozšířit svou mysl a pochopit, 
že rozšíření a transformace mysli jsou velmi 
důležité. Pokud se tak stane a člověk dovolí 
rozšířit svou mysl bez předpojatosti, pocho-
pí, že modlitba je velmi účinná. Modlitba 
je síla, kterou jeden jediný člověk, pokud se 
modlí upřímně, může zachránit od zkázy 
celou planetu. A to se již stalo, ne jednou. 
Tedy použijte modlitbu, použijte modlit-
bu pro to, čeho chcete dosáhnout. Pokud 
chcete najít svou cestu, modlete se třeba tak, 
jak bych se modlil já, kdybych neměl svého 
Satgurua. Modlil bych se: „Bože, prosím Tě, 
prosím Tě, podívej se, v jakém stavu se na-
cházím, podívej se, jak strádám a jak toužím 
po tom, poznat pravdu a žít božskou lásku. 
Nenechávej mě v pasti a nasměruj mě na 
cestu, která mě osvobodí a nechá mě zažívat 
pravdu božské čisté lásky. Pošli mi prosím 
někoho, kdo bude blízký mému srdci a kdo 
mě povede úspěšně k cíli, jenž je mým jedi-
ným smyslem života.“ V dnešním světě lidé 
nechápou a nepřipouštějí si sílu modlitby. 
Pokud se vám jednou podaří transformovat 
mysl, a použijete modlitbu, modlitbu, kde 
výsledkem je vždy dobro, nejen pro vás sa-
motné, ale pro všechny a pro celek, ucítíte, 
jakou sílu má modlitba. Víte, já jsem obdržel 
Daršan, božský Daršan a tento božský Dar-
šan následoval po velmi hluboké a upřímné, 
ač velmi krátké modlitbě. Tento Daršan byl 
tak intenzivní, že mě neunesly ani nohy to-
hoto těla a já jsem spadl na zem. Byl to ten 
nejkrásnější Daršan, který jsem obdržel, 
a předcházela mu pouze pokorná, jednodu-
chá a upřímná modlitba. Pokud by se lidstvo 
modlilo, pokud by se svět modlil, dosáhlo 
by lidstvo čehokoliv, protože žijeme ve vý-
jimečné době, kdy na jedné straně je mno-
ho temnoty, nevědomosti a negativity a na 
druhé straně mnoho světla a pravdy, které 
přináší současné inkarnace výjimečných 
avatárů na Zemi.

Lidé v Evropě, ale i celkově v západních 
státech, tedy i v USA, mají velký problém 
přijmout Gurua. Nedivím se. Je pravda, že 
mnoho takových nepravých Guruů přivedlo 
lidi na scestí a do problémů. Pokud je však 
váš Guru avatár a vy jste připraveni vstoupit 
na cestu a přijmout božské vedení, máte vy-
hráno. Neříkám ale, že to je jednoduché. Je 
to cesta velké transformace. Velká cesta uvě-
domění a odhalení. Někdy je to velice těžké, 
ale věřte mi, stojí to za to, neboť cílem této 
cesty je Nejvyšší láska, prožitek sat-čit-ánan-
dy. Nejvyšší láska je prožitkem sat-čit-ánan-
dy a sat-čit-ánanda je Bůh sám, mimo jiné. 
Avatár vás nikdy nevede k ničemu 
špatnému, výsledkem je vždy dobro a láska.

V čem může být pro člověka prospěšný 
svatý, avatár nebo Svámí? 
Toto je krásná otázka. Nevím však, jak dale-
ce bude populární v západním světě a České 
republice (pozn. redakce: Svámí Vishwa-
baladharananda se směje). Je však důležitá. 
Víte, avatáři a Svámiové to mají v Indii mno-
hem snazší než v západním světě. Ale prav-
dou je, že západní civilizace není v dobrém 

stavu, a proto Svámiové a avatáři přicházejí 
do západního světa, kde vykonávají svou 
dharmu. Ať chtějí, nebo nechtějí, ale musí. 
Proto je to dharma. A teď k otázce. 

Pravým, nejvyšším posláním a úkolem člo-
věka v jeho inkarnacích, ať už jsou současné 
nebo ty budoucí, je odhalit, poznat a zažít 
pravou podstatu, příčinu vesmíru. Onu 
nepopsatelnou, nekonečnou, záhadnou 
hlubinu lásky – sat-čit-ánandy (existence-
-vědomí-blaženosti), jež je jediným, skuteč-
ným domovem každé bytosti. Když se toto
člověku „přihodí“, zažije blaženost a lásku
bez hranic. Lidská bytost se vlastním ko-
náním a vůlí oddělila od tohoto pramene
nekonečné lásky a blaženosti. Právě odděle-
ní člověka od pramene a lidská víra v to, že
člověk je pouhým tělem a myslí, zapříčiňují
všechna jeho utrpení, všechny pochybnos-
ti, předpojatosti, sobecké cíle a touhu jen
vlastního zviditelňování, upřednostňování
a prospěchu.

Ve skutečnosti je lidská bytost ve své podsta-
tě vtělením lásky, tedy stejné lásky, kterou je 
Bůh. Ale samozřejmě je tam rozdíl, ale jen 
v kvantitě, nikoliv v kvalitě. Jak jsem již dří-
ve řekl, člověk je ve své podstatě átma a Bůh 
je Paramátma. A tuto nejvyšší skutečnost 
a pravdu pomáhají člověku avatáři a realizo-
vaní Svámiové odhalit. A právě tím mohou 
být člověku prospěšní.

Svámiové jsou spojnicí a cestou mezi Bohem 
a člověkem. To je jejich dharma. Parama-
hamsa Vishwananda řekl západnímu světu 
o Svámiích následující: „Oni jsou ponořeni
trvale ve svém vlastním středu a jsou si plně
vědomi své vlastní podstaty a v tomto stavu
slouží Bohu. Svámiové se nestávají Svámími
za života, ale již se jimi rodí.“ Později Svámi-
ové nastoupí na svou misi, aby vykonali svou 
dharmu a pomáhali lidem, aby sloužili Bohu 
a šířili božskou lásku. To je úkolem Svámích, 
kteří mají božské vedení, vedení Avatára. Je
však pravdou, že někteří Svámiové jsou bož-
skými inkarnacemi. •




