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„Otwórz swoje serce i kochaj. Pozwól tej miłości płynąć. Im bardziej się otworzysz, tym czystszy 
będzie umysł. A im będzie on czystszy i bardziej pozytywny, tym bardziej kochający się staniesz 

i tym więcej miłości będziesz w stanie ofiarować”. – Paramahamsa Śri Swami Vishwananda



MISTRZ Z MAURITIUSA

PParamahamsa Sri Swami Vishwananda, bezpośred-

ni uczeń Mahavatara Babajiego, to w pełni urzeczywist-

niony Mistrz duchowy, z którym spotkanie okazało się 

ogromną inspiracją, otwarciem oczu oraz impulsem 

do zmian dla dziesiątek tysięcy ludzi na wszystkich 

kontynentach. Jak sam o sobie mówi: „Moją misją jest 

otwieranie ludzkich serc, aby ludzie rozpoznali i zaak-

ceptowali Boską Miłość, która nas wszystkich przenika”. 

Podróż duchowa, o której mówi, jest bardzo prosta: to 

zaledwie 40 cm z umysłu do serca.

Swami urodził się w 1978 r. na wyspie 

Mauritius w średniozamożnej ro-

dzinie hinduskiej. Choć rodzice 

nie byli praktykujący, on od 

najmłodszych lat wykazy-

wał ogromne zamiłowanie 

do świętych, modlitw, rytu-

ałów wedyjskich. Jego aura, 

mądrość oraz umiejętność 

poruszania ludzkich serc na-

turalnie przyciągały do nie-

go tłumy zainteresowanych, 

którzy prosili o pomoc, poradę, 

błogosławieństwo, uzdrowienie 

czy duchowe prowadzenie. W 2005 

r. wokół jego nauk i działalności  po-

wstała organizacja Bhakti Marga z siedzibą 

w Niemczech.

DOM OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Społeczność Bhakti Margi to ludzie z całego świata, 

których jednoczy oddanie i Miłość do Boga. Jej główne 

centrum, będące jednocześnie domem Paramahamsy 

Vishwanandy, stanowi aśram o nazwie Shree Peetha 
Nilaya, czyli „Dom Boskiej Matki”. Aśram mieści się 

w niezwykle malowniczej miejscowości Springen, nie-

opodal Frankfurtu nad Menem. To miejsce aż tętni po-

zytywną energią i radością, jednocześnie dając uczucie 

głębokiego spokoju oraz wrażenie, że rzeczywiście jest 

się w domu, „wśród swoich”. To zdecydowanie miejsce 

do odwiedzenia, zainspirowania się, poznania pozy-

tywnych ludzi, naładowania baterii duchowych i wra-

cania tu znowu i znowu. Każdego lata w ramach cele-

browania bezwarunkowej Miłości organizowany jest tu 

trzydniowy Festiwal Just Love, pełen pozytywnej mu-

zyki, pysznego wegetariańskiego jedzenia, występów 

tanecznych, warsztatów jogi i medytacji, znajdziemy 

tam także wiele pełnych niespodzianek stoisk.

NIEZAPOMNIANE SPOTKANIE

Swami Vishwananda jednak nie spędza aż tak dużo 

czasu w aśramie, lecz intensywnie podróżuje po ca-

łym świecie (odwiedził jak dotąd ponad 70 krajów), 

docierając w ten sposób do ogromnej ilości lu-

dzi, którym udziela indywidualnych bło-

gosławieństw, tzw. Darszanów (san-

skr. „spojrzenie”). Podczas takiego 

błogosławieństwa kładzie on 

dłoń na głowie każdej z pod-

chodzących do niego osób 

i obdarza ją bezwarunkową 

Miłością. W czasie Darszanu 

każdy otrzymuje dokład-

nie to, czego potrzebuje 

w danym momencie swo-

jego życia. Przyjęcie indywi-

dualnego błogosławieństwa 

umożliwia dalszy rozwój i po-

zytywną przemianę oraz odkry-

cie w sobie nieprzejawionego dotąd 

potencjału. Paramahamsa Śri Swami 

Vishwananda obdarza błogosławieństwem 

każdego, bez względu na wyznanie, światopogląd czy 

chęć podążania za jego naukami. Warto zatem przyjść, 

aby osobiście doświadczyć inspirującego i wspierają-

cego spotkania z Mistrzem.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, KTÓRE OTWIERA OCZY… I SERCE

Ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami z Darsza-

nu na blogach, w mediach społecznościowych czy 

w książce „Rozkwit serca”, często opisując je jako nie-

zwykle osobiste i poruszające.

Oto jedna z relacji: „Mając 40 lat, zacząłem podsumo-

wanie mojego ‘ intensywnego’ życia, jakie prowadzi-

łem. Ogarniał mnie smutek i bezsilność. Najbardziej 

czułem się zawiedziony przez świat i ludzi propagują-

cych różne wersje cierpiętniczej-warunkowej ‘miłości’. 
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PLAC ARTURA ZAWISZY 1
RADISSON BLU SOBIESKI

REJESTRACJA: DARSHAN.PL
INFORMACJE:  605-333-027

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda jest oświeconym mistrzem duchowym,  
założycielem organizacji Bhakti Marga. Darszan - osobiste błogosławieństwo, 
podczas którego Paramahamsa Vishwananda aktywuje Boskie Światło obecne 
w każdym z nas. To wspaniała okazja, aby otworzyć swoje serce i doświadczyć 
bezwarunkowej miłości.

W ierzymy w subiektywną iluzję o sobie, ludziach i świecie, utkaną własnym umysłem. 
Gdy ta iluzja zaczyna uwierać, pruć się i pękać, spod jej warstw stopniowo prześwituje 

Prawda. To tu zaczynają się poszukiwania i świadoma podróż duchowa człowieka. Impulsem 
do jej rozpoczęcia może być wydarzenie, które potrząsa naszym światem, bądź spotkanie 

z osobą, która otwiera nam oczy na to, czego wcześniej nie widzieliśmy.
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Traciłem wiarę w Miłość, że istnieje... Aż tu pewnego 

dnia znalazłem się ‘przypadkowo’ na Darszanie Para-

mahamsy Śri Swamiego Vishwanandy, gdzie otrzy-

małem bezpośrednie doświadczenie PRAWDZIWEJ, 

BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI, o której marzyłem, która 

zmieniła moje życie – stała się wszystkim, po co tu je-

stem. Mam 50 lat, doświadczam szczęśliwości i spoko-

ju… DZIĘKUJĘ KOCHANY!” – Jacek z Lublina.

Swami spytany o to, co tak naprawdę dzieje się pod-

czas Darszanu, odpowiada: „Kiedy otrzymujesz Dar-

szan, spoglądam na twoją duszę i widzę twoją Jaźń, 

prawdziwą Jaźń. Widzę to piękno, które skrywasz 

głęboko w sobie. Chciałbym, żebyś ty także je ujrzał 

i uświadomił je sobie. Miłość, którą czujesz podczas 

Darszanu, to twoja własna Boskość, która się przed 

tobą odsłania”.

A TERAZ PRACA NAD SOBĄ

Urzeczywistniony Mistrz jest niczym nieskazitelne lu-

stro, które może ukazać nam piękno i esencję tego, kim 

jesteśmy w istocie, a także to, co tę esencję zakrywa – 

to, co wymaga naszej samoanalizy, pracy i transforma-

cji. Swami Vishwananda nie pozostawia bez narzędzi 

do pracy tych, którzy odpowiedzą na zaproszenie do 

wewnętrznego rozwoju: od modlitw i rytuałów we-

dyjskich, poprzez muzykę, sztukę i bezinteresowną 

służbę, aż po sadhanę – praktykę jogi i medytacji.

Darszan, będący osobistym kontaktem z Mistrzem, 

może zainspirować szczególnie do zapoznania się 

z technikami sadhany, które pomagają w utrzymaniu 

pozytywnego przepływu energii w ciele, umyśle i ser-

cu na co dzień. Swoje pierwsze kroki najłatwiej jest 

skierować ku sesjom Om Chanting – ogólnodostępnej 

metodzie grupowej medytacji z dźwiękiem OM. Pe-

rełkę wśród technik sadhany stanowi natomiast Atma 
Kriya Yoga – głęboko transformujący system technik 

do indywidualnej praktyki.

Bhakti Marga oferuje cały wachlarz kursów, warsz-

tatów i aktywności w wielu krajach, także w Polsce. 

Praktyki te są adresowane do osób zainteresowanych 

własnym rozwojem, pracą nad sobą, odkryciem źródła 

wewnętrznej Miłości. Każdy z pewnością znajdzie coś 

dla siebie.

ŁASKI NIE DA SIĘ KUPIĆ

Rozwój osobisty stał się modny. Nie brakuje dostępu 

do wiedzy. Internet aż kipi od różnych metod relak-

sacji i medytacji online. Książki o tematyce duchowej 

i filozoficznej dostępne są nawet w kioskach i na po-

czcie. Wydarzenia i warsztaty o tematyce rozwojowej 

stały się ciekawą formą rozrywki czy spędzania wolne-

go czasu. Jednak tylko prawdziwie urzeczywistniony 

Mistrz może dać człowiekowi wgląd w jego własną 

Jaźń, unieść zasłonę iluzji, pomóc przetransformo-

wać karmę i rozpalić w sercu ogień bezwarunkowej 

Miłości. Tylko Mistrz, który sam w pełni urzeczywistnił 

Boskość, może doprowadzić do jej urzeczywistnienia 

u innych. Taki Mistrz zdarza się niezwykle rzadko. Bło-

gosławieństwo i prowadzenie takiego Mistrza, to naj-

cenniejszy skarb, jaki można w życiu otrzymać. Taki 

Mistrz przychodzi, gdy uczeń jest gotowy...

72 YOGA-MAG.PL

R E K L A M A


