Pozn. Informace v odkazech jsou většinou v angličtině nebo jiných jazycích, prosím pouţijte
automatický překladač stránky do češtiny. Stejně tak nakopírované obrázky jsou screeny
obrazovek, které byly také přeloţeny automaticky, mohou se proto hůře číst.
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1. Historie BM a SV
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Podle dohledaných informací ţil Swami Vishwananda (dále SV) nějaký čas v
chrámu Satya Sai Baba, který se stal jeho učitelem. Sai Baba „materializoval―
stejné lingamy, vibhuti, prsteny i náhrdelníky. Jeho učení bylo „jen láska―.
Poté nějaký čas měl SV chrámy v USA a Anglii, v té době o sobě
prohlašoval, ţe je inkarnací Paramahamsy Yoganandy.
http://guruphiliac.blogspot.com/2006/12/vishwananda-hasnt-charmedeveryone.html
Byl vysvěcen na biskupa, v té době bylo jeho učení, ţe jen Jeţíš je cesta (od
rodného hinduismu se odklonil, Krišna byl prý jen vozataj, vztah guru-ţák
tehdy neexistoval).
Jeho první ašrám vznikl v roce 2004 ve Steffenshofu, zaloţil Bhakti margu a
jeho cesta byla od té doby hinduismus. V roce 2008 bylo podle informací
odhaleno, ţe má vztah s některými svými oddanými muţi a řád rozpustil (zde
dopis, který zaslal všem oddaným)
http://guruphiliac.blogspot.com/2008/09/handsy-swami-goes-down-withsmile.html
V roce 2013 se otevírá centrum ve Springenu, co se dělo s řádem těch 5 let
se nikde nepíše.

2. Materializace
Ačkoli materializace mohou působit zázračně a člověk si myslí, ţe jen osvícená,
realizovaná bytost je jich schopná, není to pravda. Často se za ní schovávají pouhé triky
(které se lze naučit) nebo tzv. siddhi, kterých dosahují i běţní lidé, kteří v sobě tuto moc
umějí probudit. Osvícené bytosti ji samozřejmě ovládají také, ale nechlubí se s ní. SV
nějakou dobu ţil v chrámu Satya Sai Baby, který o
sobě prohlašoval, ţe je reinkarnací Sirdi Sai Baby. Ten tyto siddhi i triky uměl a běţně je
předváděl na veřejnosti. Existuje kniha, ve které se popisuje, jak se tyto triky naučit a nejsou
výjimkou kurzy, kde se vyučují a na internetu je spousta návodů, jak dělat podobné triky,
např. zde.
http://www.carvaka4india.com/2012/09/producing-vibhuti-on-satya-sai-babas.html

Tady návod na tvorbu vibhuti.

Na youtube stačí zadat materalization Sai baba a dávat se, vţdycky stejný pohyb rukou,
kterému předchází „sáhnutí― někam. V tomto videu dokonce jde vidět, jak mu kulička
slisovaného vibhuti vypadla z rukou, spolu s dopisy, za kterými je většinou schovává
(dívejte se cca od minuty 0:55)
https://www.youtube.com/watch?v=poL1SAnwj7c&feature=share&fbclid=IwAR0h1zBntpgeW
_Xc_U oT_oOWcWNFHcFZAhoscgtH_P3MTnLVBZJPdzmK7Tg

Tady materializace lingamu z ruky hovoří za vše, ruka je volně, pak sáhne pod ubrousek a
uţ má ruku skrčenou aţ do objevení se lingamu.
https://www.youtube.com/watch?v=TJM3bUbakjQ

Oba materializují stejné předměty, prsteny, náhrdelníky apod. Někteří bývalí oddaní tvrdí, ţe
náhrdelníky a prsteny od SV a Satya Sai Baby jsou stejné nebo podobné, případně ţe na
trţišti kolem chrámu Sirdi Sai Baby v Indii naleznete přesně stejné předměty. Viz článek.
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Gentrdta 6v8mlho v Fvfogé se nachazivmaia, ate okouxl«jiai
nérñecké
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stâvâ skute0rtou ev/opskou ,panvi” ava*tych, ñemfuye o
avatarech, i kdy2 je ta ppjem, I tery obsahuj’e mnoho.rozporj a
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visñwanan‹ta potfetf Pdlaké a: misterrijeho darsânu bude.
Var5ava a létfn. Vé Varsavé budesvémftaké pravédét kurz
fuudry podle syatamu j6ny Patan]ali. A dalsivétEl skuplria, které
prijde do Swami z Poloka, praYdépodgbné péjde na nave mlsto.
Byly.zahâjeny pfiprayy na oteyfenf nového, mnohem Zetéiho
a4fBlTlU. podle syct0fTttJ joy

Pq1afl]d‘ll. J't dblgf
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ktsrap jde do" am; z Polska, pravdépodebné p0jde na nové
mfmo. Byly.zahâjeny p pravyria oteweni noyého, mnohem
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skupinâ, ktetâ plTjde do.Swamiiz Polska, pravdépadoBné gñjde
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Triky s vyvrhováním lingamu z těla dělal uţ Houdini, člověk je schopen spolknout a poté
dostat ven mnohem sloţitější předměty neţ vejce (např. Houdini polykal jehly a nit a poté
vytáhl nit, na které byly jehly navlečené).
Tady další zkušenosti bývalých oddaných:
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Ohodnofte toto

Nyni rekl Vishwananda komentâr
k smrti Sai Baba na schuzce relaci otâzek a odpovédf, kterou
nazval Dat Sang (pokud si dobre
pamatuji) - kde jsem byl v
poloviné dubna 2011 v jeho
centru v némeckém Springenu.
Posmival se Sai Baba a poté rekl:
„Jak muze duchovni― ucitel takto
zemrft?" Potom se chlubil tfm, jak
dobry je herec, a ze ho vlastné
nikdo nezna. Po schuzce jeho tym
pedlivé zajistil vymazânf vs‖ech
zaznamé ze schézky. Bylo na ném
asi 30 lidi.

‖‖

anti o9. prosince 2011 v 21:01
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Ohodnofte toto

Hanba „obdivovatelu― zneucteného mohéru a
zklamanych zivotem, stejné jako
„obdivovatelé― s homosexuâlnimi sklony.
Takovâ shnilâ a rozmazlenâ parta obklopuje
Vishwanandu adoracf! Ale v katolické zemi,

3. Krádeže relikvií z kostelů
SV byl obviněn z několika krádeţí svatých ostatků, relikvií z různých kostelů, ve Švýcarsku
se dokonce konal soud, kde byl podmínečně odsouzen na 4 měsíce. Dvě oddané, které se
krádeţí také účastnily, dostaly pouze pokutu, protoţe soud uznal, ţe byly pod vlivem SV.
Swami tento čin obhajoval tím, ţe o relikvie nebylo v kostelech dobře pečováno, ţe si jich
dostatečně necenili a Bůh mu řekl, ať je odtamtud odnese.

http://web.archive.org/web/20101108093537/http://sc.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/7
6227 5.html

https://tellthetruthagain123.blogspot.com/2020/12/in-clutches-of-charlatan.html?m=1

4. Je SV biskup? Může dávat křest?
SV dostal vysvěcení na biskupa od metropolity apoštolské pravoslavné církve, Vitalije
Kuzhevatova. Tato církev se oddělila od autonomní katolické pravoslavné apoštolské
církve (COAC), která SV jako biskupa neuznává.
Více info zde: https://en.coachurch.ru/uvedomlenie-dlya-evropy

-

5. Je to pravý acharya, patří k sampradayi?
VS se hlásí k vaisnavistické linii, vaisnava sampradaya. Na svých stránkách je napsané, ţe
přijal titul acharya od Sri Vedavyasa Rangaraj Bhattar Acharya. Jenţe tento muţ nemá
pravomoc udělat z někoho acharyu (není sannyasi, je grhastha guru, jen jeho syn se po něm
můţe stát acharyou). Můţe cizímu člověku pouze předat jednoduchou dikšu, kterou se pak
dotyčný stává vaisnavou (zavazuje se nosit tilak, ctít tradice apod., jak to známe), ale nemá
právo udělat z někoho acharyu, který pak bude předávat vaisnavistickou tradici dál. Tj. SV
nemůže z nikoho udělat vaisnavu, a pokud je toto pravda, tak žádný z oddaných není
vaisnava. Dále tím pádem nemůţe z nikoho udělat brahmacarini nebo swamiho.
https://paramahamsavishwananda.com/the-master/spiritual-lineages
Zde před dvěma lety vznikl článek, kde se acharyové ohrazují, ţe SV není
acharya: https://koyil.de/2018/11/25/spotting-fake-acharyas/
Zde vznikla před dva lety petice s poţadavkem, aby SV smazal ze svých stránek odkaz na
to, ţe by byl Sri Vaisnava Acharya, ţe by patřil k této sampradayi:
https://www.change.org/p/supporters-and-followers-of-sanatana-dharma-hinduismremove-sri- vaishnava-reference-in-paramahamsa-vishwananda-s-web-site-567e3c11f8c0-4df0-9705- 7f40a5377124
Zajímavostí je, ţe letos bylo vyhlášeno, ţe SV zakládá vlastní sampradayu, zde zdůvodnění:

Vytvoření Haribhakta sampradáji Před dvanácti lety byl Gurudží zasvěcen do Šrí
sampradáji a na přímou žádost Šrí Rámánudžiáčárji rozšířil Šrí Vaišnavismus na západ.
Gurudží však pokračuje ve vývoji duchovního poslání podle božského plánu a nedávno
dal jasně najevo, že vytvoří vlastní sampradáju. To bude technicky znamenat odchod
Bhakti Margy ze Šrí sampradáji, přesto na ní ale zůstane vázána ve svém duchu.
Gurudžího účelem je přinést Lásku Šrímana Nárájeny lidem a oslavovat bhakti a
vaišnavismus všude, kde je nalezen. Jako takový přirozeně boří umělé zdi, které jsou často
postaveny mezi vaišnavskými tradicemi. Protože Gurudží chová úctu k Vitthalovi a
varkarským svatým, Čajtanjovi, Gosvámím, Mirabai a mnoha dalším, je obtížné se smířit s
přísným Šrí vaišnavismem. To vytváří zmatek mezi námi i mezi vnějšími pozorovateli
ohledně naší duchovní identity. Přirozeným řešením je formalizovat tuto všeobjímající vizi
do nové sampradáji s vlastní siddhantou. Právě tato vize dává důvod k pojmenování Jeho
nové sampradáji - Haribhakta - jednoduše řečeno, oddaní Pána Hariho, což je jiné jméno
pro Nárájenu. Je důležité si uvědomit, že vznik nových sampradájí není bezprecedentní a
docházelo k němu v průběhu celé historie vaišnavismu, jako v případech Gaudija,
Rámánandi a další sampradáje. Je to vzrušující krok vpřed do další fáze Gurudžího mise. V
každodenním smyslu se změnilo jen málo. Gurudží zůstává iniciovaný v linii ŠrÍ
Rámánudžačárji a alvarů. Naše každodenní praxe bude nedotčená, a naše přesvědčení
zůstává v podstatě stejné, bude pouze jasnější. V nadcházejících měsících bude siddhanta
Haribhakta Sampradája formalizována a výukové materiály budou odpovídajícím
způsobem upraveny. Hodně lásky a přání všeho nejlepšího, Společně jménem P

6. Co je vlastně Atma Kriya Yoga?
Pokud je pravá Kriya yoga převáděna pouze z učitele na ţáka, neveřejně, bez
prostředníka, máme vůbec zasvěcení do krije?
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3. Zasveceni― Kriyou se uskutecnuje v
soukromi a prisne déverne, osobne a tajne,
se zavrenymi dvermi a ne na verejnosti
nebo ve skupine. Zahajovaci― ceremonial
Kriya neni― ani verejnou zalezitosti‗, ani veci‗
verejného predvadeni―.
4. Zasvecenec si musi‗ nechat kazdych sest
mesicé osobne zkontrolovat svou Kriya

praxi. Pokud zak vynecha dve po sobe
jdouci― prohIi*dky, bude s ni―m zachazeno
jako s Kriyanwitou. Toto pravidlo zavedl
Lahiri Mahasay.
5. Lahiri Mahasay zasvecoval své ucedni―ky
osobné jeden na jednoho. Pouze v nekolika
pripadech inicioval spolecne manzela a
manzelku. Pokud v takové situaci jeden z
manzelé pozadoval dalsi― Kriyu, kterou
druhy ne, pak zahajil tuto Kriju samostatne.
6. Pévodni Kriya je praktikovana v prisr
utajeni―. Pri‗lezitostna praxe mezi blizkymi
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druhy ne, pak zahajil tuto Kriju samostatne.
6. Pévodni Kriya je praktikovana v prisném
utajeni―. Prile2itostna praxe mezi bIi―zkymi
Kriyanwitou, nasledovniky Kriye, je
vyjimecna. Skupinové cviceni Kriya na
verejnosti je zakazano.
7. I kdyz je Babaji sam odreknutym Svami'm,
ve skutecnosti neexistuje zadna nutna
souvislost s ti'm, 2e clovek musi― byt
odreknutym, aby mohl praktikovat
discipIi'nu Kriya.
Original Kriya je vhodny jak pro
renesancni―, tak pro domacnosti.
Lahiri Mahasay, polestar z Kriya, se stal
vzorem hospodaré Kriyanwitas, zatimco
Babaji zéstava vzorem odri'kanych.

P?edbéñné po?adi a obrâcené po?adiv
pévodnf discipline Kriya
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20—22.
Tento proces je Guru-param-para, tj.
Gurubaktragamya, a clovek se musi' ucit
primo z ust Guru, a ne od zastupce
organizace.
Cesta vzhéru k rozpus*téni prvké
Lahiri Mahasay znovu zmi'niI obracené
poradiv nasIeduji'cim vers*i v Sankhya
Darsan:

Muhurttveyapi na sanghatjogantarang
taranibat. Sankhya Darsan 3:13
"Murta je Uttam Purusa [nejvys*s*i osoba]."
Neni― to jako rozbiti― nejvys*si Osoby byt
necim jinym; spi―se je to jako lod‘. Jinymi
slovy, clovek se muze pohybovat z jedné
lodi na druhou lod‘: mu2 se nezmeni.
Podobne, pokud se telo zmeni', nedojde ke
zmene nejvys*si Osoby. Je ve vsech teIe‹
pritomnych stejne.

Tento příspěvek doporučuji přečíst velmi pozorně, především ti co cvičí
AKY:
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Jeho udeni―. Nakonec jsem se velmi zapojil do pomoci
vybudovat nadaci Bhakti Marga tady v USA a dokonce jsem
slozil plny sliby brahmachari. Bylo to v breznu 2007, kdy SV
koneéné zacal vydavat .skutecnâ duchovni uceni―°. Rozhodl se
ucit lo, co nazval„Bhakti Kriya―. Coz rekl promo od Mahavatara
Babajiho.
Nakonec jsem stravil 3 roky jako oddany a upri―mny oddany
Svami"ho Vishwanandy, ale béhem jeho posledni" nâvs‖tévy v Los
Angeles v cervnu a cervenci roku 2008 se vs‖e nahle zhroutilo.
V mésfci srpnu 2008 kvuli vâznému emocionaIni―mu zneuzivani―,
kterym Svâmf V prohlâsil jednoho ze such nejblizsich
ucednfké, uz to nemohl tento clovék vydrzel a nakonec byla
odhalena pravda o Svami"m V a jeho aktivitach s muzi. 0 lom jiz
bylo receno mnoho a ja osobné se mohu t?kat luctu pripadé,
kdy jsem vidél, jak Swami Vishwananda z prvni― ruky jednâ
zpusobem, kte nebyl v souladu s nekym, kdo by mél b
skutecnym Sadguru - skutecnou realizovanou bytosti.
(Pokracujte k druhé dasti)
Cast druha - Pravf hledaci kriya jogy pozor
Pravda o Bhakti Kriya - ktera se nynf naz â Atma kriya
Svâmi― Vishwananda konecné zacal daval zasvécenf, které
nazyval .Bhakti Kriya‖, v breznu 2007. Zudastnil jsem se dplné
prvnfho kurzu Bhakti Kriya ve Steffenshofu a pamatuji si, ze mé
SV pozval do svého pokoje mluvil o Bhakti Kriya. Svami védél,
ze jsem jiz obdrzel zasvécenf kriya jogy od Shibendu Lahiriho,
pravnuka Lahiriho Mahasaya. Zjistil jsem, ze je velmi zvlastni a
zvlas‖tnf, ze se mé Swami V zeptal na nékteré z technik, které
jsem se naudil. ?!?
Polom mi ukazal nékolik diagramu, které nakreslil, coz zjevné
udélal, kdyz se mu zjevil Mahavatar Babaji. Nékteré z téchio
technik byly podobné tém, které jsem se jiz naucil od Shibendu,
ale vs‖echny lyto techniky byly velmi zakladni; vcetné technik
pranayam, které se méze kazdy naudit na zakladni― lekci haiha
jogy. Svamf udil kurz Bhakti Kriya pomoci poznamek z
pocitace. Svâmi se choval, jako by to bylo uceni, které mu
Babaji nedavno odhalil, ale pozdéji rekl, ze se témto lechnikam
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technik byly podobné tém, které jsem se jiz naucil od Shibendu,
ale vs‖echny lyto techniky byly velmi zakladni―; vdetné technik
pranayam, které se méze kazdy naucit na zakladni― lekci halha
jogy. Svami ucil kurz Bhakti Kriya pomoci poznamek z
pocitace. Svami se choval, jako by to bylo uceni―, které mu
Babaji nedavno odhalil, ale pozdéji rekl, ze se témto lechnikam
vénuje od svych pouhych 5 let. Swamiho jsem vidél mluvit o
Bhakti Kriyovi v letech 2007 az 2008 a vzdy na veci zapomi―naI.
a zdalo se, ze ucenf se vzdy zménf.
Pokud Swami V skutecné délal lyto techniky od such pouhych
5 let, proc by musel cist z poznamek, které si vzal? Pozdéji
jsem zjistil, ze Svami ani nenapsal informace o samotném
Bhakti Kriyovi. Nechal své oddané, aby to udélali za néj.
Zde je citat o Bhakti kriya, kte byl zverejnén na webovych
strankach Bhakti Marga v letech 2007 a 2008.
"Bhakti Kriya je jednfm z nejmocnéjs‖i―ch a nejrychIejs‖i―ch
zpusobu, jak dosâhnout spojeni― s Bozstvim prostrednictvi―m
pozvednuti omezeného lidského védomi na kosmické védomi."
- Mahavatar Babaji
Zde je cilat o Atma kriya... (vsimnéte si, ze jde o slejnou
presnou cilaci, pouze jedno slovo bylo zménéno.)
"Atma Kriya je jednim z nejmocnéjs‖fch a nejrychlejsi―ch
zpusobé, jak dosahnout spojeni― s Bozstvim proslrednictvim
pozvednuti‖ omezeného lidského védomf na kosmické védomi."
- Mahavatar Babaji
Od rozpadu Bhakti Margy v srpnu 2008 se zdalo, ze Bhakti
Marga skoncila... nebo ano?
Swami Vishwananda se znovu objevuje a jiz neucf Bhakli kriya,
ale nyni uci Atma kriya. Svami V ve skulednosti neucf kriya
jogu, ma své oddané ucil za nej.

Prof SV zménil Bhakti kriya na Atma kriya?
Svâmi― Vishwananda delegoval buku Atma kriya na ty, kteii
obdrzi― ,certifikaci Atma Kriya‖ - samozrejmé se plali― poplatek
za to, aby se stal certifikovanym instruktorem Atma kriya.
A fi
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Svami" Vis‖wananda delegoval buku Atma kriya na ty, kteri
obdrzi" ,certifikaci Atma Kriya‖ - samozrejmé se plali poplatek
za to, aby se stal certifikovanym instruktorem Atma kriya.
Atma kriya byla ve skutecnosti organizovana jedinym
clovékem, ktery stale pusobi" jako jeden z hlavnfch
podporovatelu SV. Na zacatku Bhakti Kriya v roce 2007 jsem
byl v té dobé stale velmi zapojen a dostaval jsem e-maily od
Swamiho koordinâtora Bhakti kriya; zadal oddané o pomoc pri
zkumu Kriya jégy. VYZKUM O KRIYA YOGE !!!
Uprfmni" hledaci kriya jogy si musi b védomi nékte ch zivotné
dulezilych fakté o Mahavalarovi Babaji a vyuce a s*i―reni kriya
jogy.
Pokud ioto jsou uceni―, ktera Svâmi Vishwananda skutecné
obdrzel od Mahavatara Babadzi―ho, proc by pozadal své
oddané, aby zkoumali kriya jogu? To nedava smysl, co vébec
Pravy Mahavatar Babaji stanovil velmi pri―sna pravidla v
souladu s ukou a praktikovanfm Kriya jogy. (Vi―ce o téchto
pravidlech zverejnim pozdéji.)
To, ceho si uprimni" hledaci kriya jogy musi― b védomi, je
nékolik zakladnfch véci".
# 1 Babaji neschvalil formovanf organizacf nebo instilutu, které
se toci― kolem vyuky Kriya jogy. (Swami Vishwananda zalozil
Bhakti Marga a nejnovéjs‖i verzi je institut Atma kriya)
# 2 Kriya joga se ma ucit soukromé (NE ve skupinach nebo na
verejnych mfstech) a vyucuje ji ten, kdo si tyto lechniky osvojil
sam.
# 3 Lineage- ucitelé kriya jégy jsou vybrâni sadguruem, lo je
predurceno pred narozenim, neni― pozadovan zadny poplatek,
zadné kurzy. Diks‖a je primy prenos ze Sadguru na zaka. Ne od
zaka k zakovi
# 4 Za prijeti― kriya jégy se nikdy neuctujf zadné poplatky.
Jediné peni―ze, které se kdy vyménily, jsou tradicni
Gurudakshina.

22:33 I? M @

‘@ ^° .i: 21% A

# 4 Za prijeti― kriya jogy se nikdy neuctujf zadné poplatky.
Jediné peni―ze, které se kdy vyménily, jsou tradicni
Gurudakshina.
Pokud se nékdo rozhodne prozkoumal nové nazvanou ,Atma
kriya‖, rychle zjisli―, ze vs‖echna vyse uvedena pravidla zavedena
samotnym Mahavatarem Babaji byla ignorovana a ignorovana.
(Pokracujte na cast tret§
Cast treti - K mému prekvapeni"
Kdyz v srpnu 2008 explodovala nadace Bhakti Marga a byla
odhalena pravda o Swami Vishwanandovi a jeho aktivitach s
mladymi muzi, pris‖eI jsem se dozvédét vi‖ce znepokojuji―cich
zprav od téch, kterf ziIi se Swami v némeckém asramu.
To bylo pro mé osobné mozna nejvéts‖f rozrus‖eni.
Od oddanych, kteri jsou se Svâmfm vice nez 10 let, jsem zjisliI,
ze jeho guru byl (a pravdépodobné stale je) Satja Sai― Baba a
samotny pribéh, ktery jsem slysel od Svami―ho Viswanandy v
cervenci 2005, o setkani― s Babadzi‖m, kdy2 mu bylo pouhych 5
let stara, nebyla pravda. Nebyl lo Mahavatar Babaji, kte se mu
zjevil, byl to Satja Sai Baba.
Pri"béh, ktery kazdému vypravél, byl, ze kdyz mu bylo 5 let,
potkal Sathya Babajiho, kdyz byl v nemocnici, ne Mahavatara
Babajiho.
Prof tedy Swami Vishwananda zménil tento pribéh, kdyz se
poprvé setkal s Babaji?
Oddani―, kteri― znali Swamiho Vishwanandu o mnoho let déle nez
jâ, vs‖ichni védéli, ze tento pri"béh zmenil, ale nikdy se
neobtézoval se ho zeptat proc. Udili je, aby svého guru
nezpochybñovali.
Néjakou dobu jsem védél, ze SV by•aI blfzko satja Sai baba a
pravidelné ho navs‖levovaI v jeho as"ramu. Co jsem donedavna
nevédél, bylo, ze tarn SV skutecné ziI a byl povazovan za syna
Sai Baba; a byl mu kdykoli umoznén plny pri―slup do pokoje Sai
Baba a do kterékoli mfstnosti v as‖ramu. Je zrejmé, ze SV byl
velmi blfzko Sai Baba.
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nezpochybnovali.
Néjakou dobu jsem védél, ze SV byval blizko satja Sai baba a
pravidelné ho navstévoval v jeho asramu. Co jsem donedavna
nevédél, bylo, ze tarn SV skulecné zil a byl povazovan za syna
Sai Baba; a byl mu kdyxoli umoznén plny pri―stup do pokoje Sai
Baba a do kterékoli mistnosli v asramu. Je zrejmé, ze SV byl
velmi blizko Sai Baba.
Takze to ponechava ñlovéka, ktery se pta. "Pokud byl Swami
Vishwananda tak bIi―zko Sai Baba a byl pro néj jako syn, proc
opustil svého milovaného guru?"
Poté, co zjevné opustil Sai Baba (to se stalo, kdyz mu bylo asi
18 let), se SV velmi ponoril do uceni Jezise a Matky Marie. Ale
pak v roce 2005 se zdalo, ze se zacal obracet zpét ke svym
hindskym korenum. Do roku 2007 SV kazal ucem‖ Pana Caitanji
a Sri Kris* ny. Ale do konce roku 2008 se samotny zaklad ucem‖ a
organizace, kterou vybudoval Svami Viswananda, uplné
rozpadly.
Otazka: Pokud byl Svami― tak cistym oddanym samotného
Pana, proc by se to slalo?
Otazka: Proc by ho tolik jeho nejbIizsi‖ch ucedni―xu opustilo?
Nechavam clenare toholo pri―spévku s moznou odpovédi, prod
se véci monly tak strasné pokazit.
Nasledujici citaty pochazeji‖ z knihy "Krsna, Nejvyss* i" Osobnost
Bozstvi‖, hlava‗, aulor AC Bhaklivednata Swami Prabhupada.
"Takové osoby, které tvrdi", ze jsou si rovny s Krsnou a oddavaji
se rasalile, vytvareji pro lidi obecné nebezpecnou situaci."
"Mayavadi nemuze pochopit Krisnu takového, jaky je."
(Mayavadi je nékdo, kdo je pod vlivem materialismu)
"Mayavadiové jednoduse zavadéji" nasledovniky ti―m, ze
neopravnéné napodobuji‖ tiny Krisny."
"Krisnovy interakce s gopi se odehraly na transcendenlalni
urovni, ne na hmotné."
"Tento hmolny svél je zvracenym odrazem duchovni―ho svéta:
je to jako odraz stromu na brehu vodni" nadrze: horni cast
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Casl ctvrta - zprava Swami Vishwanandovi

Swami Vishwananda, pokud to ctete vy nebo néktery z vasich
oddanych, chci vam rici, ze vuci vam neudrzuji zadnou zlobu,
usudek ani hnév. Kdyz jsem byl s vami, zazil jsem mnoho
uzasnych zazitku a dékuji vam za to. Bohuzel bylo mnohokrat,
kdyz jste délali véci a jednali zpusobem, ktery mé nutil vazné se
vas ptat, a jestli jste opravdu opravdovy Sadguru.? A pokud jste
opravdu pri―mym zakem Mahavatara Babajiho.
Véri‖m, ze jste o sobé méli nebo jste méli néjaké zvlastni―
bozslvi―, ale to bylo doñasné opusléno a zlraceno. Ri―kam
docasné ztracen, protoze nikdy neni nic skutecné ztraceno.
Modlim se za vas, abyste jednoho dne mohli jil do Indie stat se
sadhuem a uvédomit si ohavné véci, které jsle udélali svym
oddanym.

Nebyli jste upfimni‖ v tom, kdo je vas guru, a mozna Mahavatar
Babaji je opravdu vas guru ???
Priznavam, ze nemam duchovni oci, abych vidél pravdu. Mohu
jil jen s lim, co ci―ti‖ moje srdce; a moje srdce citi, ze jsi nebyl
uprimny od samého zacatku.
Svami‖, nedavno jsem se duchovni‖ho mistra zeptal, proc se to
stalo, a loto je jeho odpovéd, kterou mi o tobé rekl: „Svami―
Viswananda nebyl uplné uprimny od samého zacatku a kvuli
tomu nyni trpi― vzpominkami a karmou vsech lidé, kterym
ubIi‖ziI. "
Dluzite mnoha z vas, byvalych oddanych, ceslné vysvétleni a
omluvu ... li, kleri vas opustili, byli li, kteri― uprimné hledaji― Boha;
a my, kteri jsme odes* li, slaIe upri‖mné hledame Boha
Nikdo vas nesoudi‖, pokud jste homosexualové nebo chcete mi‖t
vztah s muzi. Ja osobné mam mnoho gay pralel, ale byt gayem
ci nixoli, to neni problém.
Problém je v tom, ze jste své oddané podvedli a pokracujele v
tom.
Zaslavle se a uvédomte si, ze to, co délate, je s*patné. Vase ciny
nejsou v souladu se skulecnou duchovni pravdou.
Aum, Peace, Amen

Tady další oddaný potvrzuje stejnou zkušenost s výzkumem krija jogy.

Tato kniha odhaluje pravdu o krija joze a odkazuje na falešné guruy, kteří učí
napodobeniny krije. Najdete v ní kapitolu „mauritius bhakti guru―, a hodnocení této „krije―
je 2/10
https://www.amazon.com/Kriya-Yoga-Exposed-Organizations-Explanationebook/dp/B0764HP5L8

Píše se zde, zde techniky této organizace nemají nic společného s krijou,
jak ji známe. Následovníci tohoto gurua provádějí určitou alternativu,
střídavé dýchání nosem, místo krija pranajámy, kde se dýchá oběma
nosními dírkami. Dále jsou zde asány a mudry, to vše smíchané s
určitou prací s mantrou.

Vtipné je, kdyţ některé „tajné― techniky z této krije naleznete volně přístupné na
internetu nebo v knihách, které se zabývají hatha a tantra yojou.

Dále doplňuji, ţe hlavní krija se dělá v AKY zcela z obráceném pořadí! Co to dělá s tělem
a duchem netuším. Takto se ale energie zcela určitě vést nesmí. Doporučuji si promluvit s
člověkem, který umí původní krija jógu.

7. OM Chanting
https://himawanti108.wordpress.com/2017/03/05/om-healing-metodauzdrawiania-wibracja-om/
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Vibrace mist, kde pravidelne probihaji OM
Healing kruhy, velmi rychle stoupaji, cimz
pozehnavaji celé prostredi. Svaté bratrstvo
jogy a tantry vede lécebné kruhy Om ve
zhruba 120 méstech v Polsku a vedouci
jsou vzdelavani ve specialnich dilnach pro
duchovni ucitele a instruktory jogy a

tantry.

Pri sireni techto tradicnich metod jogové
praxe se bohuzel objevuji, rnirne reéeno,
ruzni „po senci“ a „podvodnici“, jako
nasledovnici „Swamiho“ Vishwananda,
kteri pisi nesmysly, ze Vishwananda tuto
techniku obdrzel v roce 2007 od
sarnotného
Mahavatara Babajiho
Zapomneli napsat, ze jisty Vishwananda se
naucil techniku uzdravovani Om sedénim
v asramu Satja Sai Baby v Puttaparthi, ale
POLST INA

CESTINA

.

X

samotného
Mahavatata
Babajiho
Zapomneli napsat, ze jisty Vishwananda se
naucil techniku uzdravovani Om sedenim
v as”ramu Satja Sai Baby v Puttaparthi, ale
dosud neziskal povoleni od Satja Sai Baby
k Luce nebo vedeni sezeni Om nebo
Bhajan. Vi toho prilis malo, nemñze b
ani skromnym koordfiatorem se satja Sai
Babou. Vidite, ze ego je prilis” nafouklé!
Om Healing je metoda zpivani Om (AUM)
po mnoho hodin pro uzdraveni, velmi
rozs”iFena v Indii! Jeden mñze ziskat néco

od Mahavatara Babajiho, ale

napriklad

tim, ze se pouzije k zasvéceni nizs”i
posloupnosti Kriya jogy, a ne tim, ze
podvadi lidi, ze existuje zjeveni. Zadna
zjeveni ani Upadesa neprijdou timto
zpdsobem, pokud budou nazivu mistrovi
nastupci a bude ziva tradice duchovniho
uceni Mahavatara Babajiho, a to i v
nekolika liniich, v nichz tento pan kazal.

8. Zkušenosti bývalých oddaných a následovníků
Zkušenosti bývalých oddaných z BM a to, co nelze nijak dokázat (moţnost zváţit v
kontextu, ţe SV není tím, co tvrdí, případně nebrat v úvahu jako domněnky, záleţí na
kaţdém). Nicméně je třeba říci, ţe tyto zkušenosti má hodně lidí podobné.

1. SV je homosexuál a udrţuje vztahy se svými oddanými. Tvrdí jim, ţe je Krišna a
oni jeho gopis, ţe jsou vyvolení a je to pro ně milost, čistí se tak karma a apod.
Doporučuji se pro začátek podívat na rozhovor s Milesem, který udělal Henri
Jolicoeur (terapeut, který se specializuje na sekty)
https://www.youtube.com/user/divinebrightlight
2. Daršan je druh hypnózy, SV se umí mentálně napojit na člověka a jeho srdeční čakru
3. řešení situací, zázraky, které se dějí v ţivotě člověka, inspirace, nápady, záchvěvy
lásky apod., které oddaní přisuzují působení Gurua, je ke zváţení, zda to vše není
běţný projev Boha,
kterého máme všichni uvnitř a jak na sobě pracujeme, tato boţská síla se v nás rozvíjí
4. Někteří oddaní Sai Baby viděli, ţe SV jej často soukromě navštěvoval, tak jako
muţi často soukromě navštěvovali SV v bungalovu
5. Jakmile odejdete, mohou se vám začít dít nepříjemné věci (např.tak, ţe sny, do té
doby velmi příjemné a podporující, se změnily na nepříjemné. SV je v nich např.
opilý, chová se
arogantně, někdy aţ zle). Někteří bývalí oddaní hovoří o nočních můrách, vidinách
atd. Muţi i ţeny sdílí, ţe v době, kdy byli oddaní, měli sexuální sny nebo sexuální
představy v jeho
přítomnosti.
6. Jsou svědectví o tom, ţe SV rozdělil páry a rozvrátil rodiny. Např. i svědectví Annabel
na
youtube kanálu Henriho Jolicoeur nebo zde
https://www.balendu.net/english/fake/swami-ji- gives-answers-to-a-woman-whoseboyfriend-broke-up-because-his-guru-told-him-to-read- what-he-thinks-about-this/
7. Často se stává, ţe oddaní umírají na rakovinu. Swami Kuru se k tomu vyjadřuje v
Satsangu, tvrdí, ţe duše takového člověka musela odejít, protoţe dotyčný odešel
od gurua a tím si na sebe vzal negativní karmu. Rakovinou a smrtí tak zaplatil za
svůj neuváţený krok.
8. Další oddaný vypráví příběh roční holčičky, která zemřela v ašrámu. Rodiče se jí ani
nepokusili odvézt do nemocnice, protoţe jejich guru jim řekl, ţe to není třeba a ať se
za ni modlí.
9. Častý je i zkušenost bývalých oddaných s ostatními oddanými nebo swamii, kdy se
jim svěřili se svými zkušenosti se sexuálním nebo emocionálním zneuţíváním a oni
jim na to řekli, ţe to nechtějí slyšet, případně, ţe i kdyby to byla pravda, tak je to
nezajímá, protoţe SV je Bůh a můţe si dělat, co chce, dokonce i ţe si to zaslouţili
nebo mají být šťastní, ţe se jim dostalo
takové milosti.
10. Jeho učení nemá ţádnou hloubku, často jen cituje písma, a samotná jeho myšlenka
je plytká. Vše zahrnuje pod „jen láska― coţ je učení Sai Baby. Lidé, kteří studují védy
a znají rituály,
často narazí v jeho promluvách a při provádění rituálů na nesmysly.
11. Je ţenatý za oddanou Evu Diehl, aby získal německé občanství.
12. Někteří oddaní, kteří jej znali dříve tvrdí, ţe takový nebyl. Ţe se změnil aţ s
narůstající moci a popularitou. Uvaţuje se i o tom, ţe sám byl zneuţívaný Sai
Babou.
13. Astrologický rozbor jeho data narození ukazuje na rozpolcenou
osobnost, velmi neukotvenou, aţ fanatickou, s touhou po moci a
zviditelnění se.

14. SV a Swami Nithyananda spolu pobývali v minulosti
(https://www.youtube.com/watch?v=tGTK7vr0TCo&t=306s) , navzájem o sobě
prohlašovali, ţe ten druhý je opravdový avatár, inkarnace Boha. Přitom Nithyananda
byl dokonce zatčen za sex se ţenami a ţe ve svých ašrámech věznil děti
https://indianexpress.com/article/who-

is/who-is-swami-nithyananda-6131463/ Pokud by byl SV inkarnace Boha, věděl
by, co je Nithyananda zač.
15. Zkušenosti polských oddaných (obecné informace + 3 dopisy, na konci stránky
rozklikněte další:
https://poszukiwaczeprawdyeu.wordpress.com/author/poszukiwaczeprawdyeu/pa
ge/3/
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populârnf.
Méj prvnf dojem nebyl tak pékn¿, kdyz jsem potkal sv, jeho tvâf
se mi zdâ negativnf a temnâ.
Cftil jsem péknou Iâsku a energii kvuli hudbé, ale ne kvéli nému.

Ale miloval jsem ucenf, jak pomâhat druhym a zft pro boha, tak
jsem se rozhodl vydat na cestu bramhachari.
Slozil jsem slib a zahâjil svou cestu do sluzby sv. .... protoze
jsme museli dât vs‖echny nas‖e penfze nebo jakékoli jiné
cennosti bhakti marga (sv). Dal jsem ves‖kery svgj majetek,
penfze a vs‖echno, co jsem vlastnil.
Bohuzel k mému velkému pfekvapenf byla jeho vyuka zcela
détinskâ, bez jakychkoli hloubek.
Neuéil nic nového, jen nékteré techniky hatha jogy, zakladni
modlitby, které lze velmi snadno najit vsude na webu nebo v
knize.
Moje otazka tedy byla, ze je to kriya joga?
Tak jsem set do Indie, udélal néjaky zkum o svaté kFiJi a nas‖eI
misi arya, kterou vytvoril sRl IAHIRI mAHASAYa.
Byl jsem predstaven tajnému guru Kriya, ktery je primym zakem
samotného Velkého Babadzfho.
Jelikoz se jednâ o nejpokroéiIejs‖f a nejtajnéjs‖f techniku, jak
zfskat mokshu (osvobozeni), nesmfm o tom mluvit.
Moje prvni otazka pro Tajného Kriya Guru byla: Je
Vishwananda prfmym Babajiho uéednikem a byla Bhakti joga
vynalezena sv, nejrychlejs‖ f zpésob, jak dosahnout Boha?
Usmâl se a iekl mi to;
tento guru vishwananda neni zakem babaji a bhakti kriya byl
vytvofen tfmto guru, aby pfilâkal lidi, ziskal jméno, penfze, slavu
a duvéryhodnost.
Dekl mi, ze babaji odhalil tomuto svétu pouze raj jégu a kriya
jégu, které budou trvat miliony let. Babaji nevytvlrf zadné nové
techniky. Tito zâpadnf guruové jen klamou FOOLY.
Podle babaji bude Kriya jéga vénovâna pouze zasIouziI¿m
ucednfkum, a ne masâm ... .. K tomu, aby Kriya zfskali ... , se
neberou zadné penize .......Mistfi Kriya zijf normâlnf zivot a v
utajeni, to je jejich velikost ... ..
bekl mi, abych se uz vice nestaral o sv a ze ponese svoji karmu,
za to, ze pouzfval situ mysli k ovlâdanf ostatnich, obviñoval je a
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Anonymnf 13. prosince 2017 v 1:35
Minuly rjen jsme opustili jeho organizaci po 4
letech uprimné oddanosti v domneni, ze je
Kris*na, Narayan a Kristus, jak tarn ucili.
Videli jsme, co se stalo za oponou, a on
vubec NENI mistrem. Sexualne zneuzival dva
nase blizké pratele. Ulevilo se jim, kdyz nam
to rekli, nechali si to pro nas po mnoho let,
protoze vérili, ze to byla zkouska od Guru.
Poté, co jsme vsichni odes*Ii, se vishwananda
mnohokrat pokusil telefonicky zastihnout a
vyuzil svych swamini jako prostrednika.
Neodpovedeli jsme, protoze z Kriya Yogy
vime, co je skutecny pan. Objevili jsme
mnoho dalsich informaci poté, co jsme odesli
. Kdyz jsme se s mm setkali v roce 2013,
videli jsme vsechny stiznosti, které proti
nemu byly na internetu, verili jsme, ze to byly
véci jako iluminati, protoze byl Krisna, chteli
jsme si udelat vlastni zkusenost . Nyni, po 4
letech, muzeme potvrdit, ze to vsechno je
pravda.
Ve skutecnosti napsal v roce 2008 poté, co
byl obvinen ze sexualniho zneuzivani, a
napsal, ze chce rozpustit bhakti margu, vice
nez polovina oddaného odesla, ate protoze
nekteri zustali (verili, ze je yogananda, Krisna
..), zustali tak pokracuji. Je to faIes*ny prorok,
falesny guru, jak je napsano v Bibli.
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bhakti marga je sekta. Kdyz opustime tuto
sektu, spojime se se vsemi lidmi, kteri odesli
pred nami, a rekneme nam duvod, proc
odesli. Kdyz jsme byli uvnitr, verili jsme, ze to
bylo proto, ze nebyli dobri oddani a neprosli
zkouskou. To je to, co ucili na shree peetha
nilaya. Kdyz jsme odesli, vishwananda o nas
IhaI a rekl nam, ze jsme démoni a dalsi veci
(zabavné je, ze nam rekl presne to samé o
ostatnich oddanych, kdyz odesli nekolik
mesicu pred nami.)
Tolik veci, které je treba rict ... je nebezpecny,
to, co tarn delaji, je vymyvani mozku, dokonce
na vas natocili video s nazvem „nebezpeci
pochybnost f £‘, muzete se na to divat. Vydali
ho poté, co nekteri nasi pratelé zjistili, co
udelal, a také zacal psat mnoho textu na
facebook poté, co mnozi z nas odesli loni v
rjnu, jako politik dela svou propagandu. Co je
to za Guru?
Rozdelil mnoho paru. Sexuje se svamim a
nekterymi z bramacharis, které inicioval. Jen
muzi, je gay. Nekteri z nich jsou st'astni, ze s
nim maji sex, rikaji „je to cista extaze £‘, jsou
presvedceni, ze je Krisna, a jsou to gopi z
minulych zivotu, to rekl nekterym z nich ... A
rekli jsme temto muzum, ze v hinduismu je
sexualni vztah mezi panem a zakem horsi
nez vrazda, rikaji, ze toho nevime dost, ze jak
se oise v ouru oita, vishwananda se snizuie,
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to za Guru?
Rozdélil mnoho paru. Sexuje se svamim a
nekterymi z bramacharis, které inicioval. Jen
muzi, je gay. Nékteri z nich jsou st'astni, ze s
nim maji sex, „je to e xtaze £ Sou
presvedceni, ze je Krisna, a jsou to gopi z
minulych zivotu, to rekl nékterym z nich ... A
rekli jsme témto muzum, ze v hinduismu je
sexualni vztah mezi panem a zakem horsi
nez vrazda, rikaji, ze toho nevime dost, ze jak
se pise v guru gita, vishwananda se snizuje,
aby se tito muzi dostali vyse. To je silenstvi.
Vishwananda ucinil komentar k Guru Gité
béhem Navaratri 2014, guru gita plus jeho
komentar jsou zbrani hromadného niceni. S
touto knihou muzete prijmout naprosto
VSECHNY. Jeho darsan je hypnoza, cim vic
jdete, vi‗ce chcete jit a vice vérite tomu, co uci―.
Také bere energii od lidi'.
Modlime se za skutecného mistra z linie kiya
jogy, abychom prinesli pravdu ... tolik veci k
tOmU
Postarej se o svou dusi drahy
Odoovéd‘
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Setkal jsem se s Vishwanandou, strâvil jsem s ni―m néjaky has a
on na me udélal docela dojem. Byl mily, pokorny, pripraveny
pomoci ... byla kolem néj tak priemnâ energie, jisty klid a
miIuji―cf prtomnost nédeho velmi milého. Nebylo kolem nej nic
negativnfho a zdâ se, ze je nevinny jako di―té a velmi laskavy.
NA druhé strané nemâ zadné ucenf. To, co kâze, je détinské, v
podstaté véci .laska vs‖em slouzf vs‖em‖. Chybf hloubka. Chybf
techniky. Chybi― moudrost. Béhâ kolem a rozdavâ darsany
(mysli― si, ze je avatar), dâvâ lidem s‖perky a mluvf s nimi o jejich
problémech. Je to rutina sai baba. Sai baba ma alespon vyuku.
Po Yoganadovi v nem neni― ani stopy. Yoganada byla hluboka.
Byl moudry a uplny. Mluvil s poetickymi anglickymi hlubokymi
mys‖Ienkami na zakladé pfsem a svych zkusenostf. Tato osoba
mluvi― velmi s‖patné anglicky a v zasadé slogany.
Yoganada byl prfsny jogfn, byl nasIedovni―kem cesty patanjali.

Tato osoba se umisfuje do stredu. Yoganada vzdy umfstil boha
na centar a byl velmi vâzny ohledné sadhany. Vishwanada
zaléva vs‖echno a jeho tvrzenf je, ze nenf treba nic délat, protoze
Buh je dosazitelny bez namahy.

To nenf yogananda. Yogananda je: placte a pladte a cvicte
velmi vâzne a nez jiste Buh prijde.
Dal mi néjaké s‖perky a nâznak, ze me zachrânf. Byl jsem
pritahovân kvuli jeho neuvéritelné laskavosti a telepatickym
schopnostem, stejne jako schopnost ovlivñovat srdedni― cakru
lidf.
Dékuji za tento blog, protoze mi pomohl vycistit mé mys‖Ienky.
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Byl jsem stoupencem Vishwanandy, kdyz byl pokrtén na
kresfanstvi‖ a mél s sebou nékolik skodlivych a s*patnych
zkus* enosti‖.
Nejprve chci, aby lidé védéli, ze Vishwananda byl velmi
uzavreny vuci Satya sai baba a dosud déla stejné triky jako on.
Kdyz jsem potkal vishwanandu ve Velké Britanii, uz opustil
svého guru satya sai baba a zaji―maI se o kresfanskou vi―ru.
Protoze jsem krest‘an, bylo hezké vidét nékoho, kdo by také
mohl mi‖t vizi matky Marie a stigmat.
Sli jsme do nékolika kostelu a on se plné vénoval Jezi―s*i, nebo
jen predsti‖raI. Ri―kal tehdy hinduistâm, ze pouze Jezi's je cesta a
Krisna byl jen vaIecni―k, ne bâh.

Pokrtén byl také na mi―sté ve Svycarsku. Sbi―ral spoustu relikvii‖
katolického svétce ...
Rekl mnoha lidem, aby s*li a ukradli relikvie v kostelech, jak mu
to rekl Jezi's
Mnoho jeho nasIedovni―ku mélo vazné problémy a nékteri― z nich
byli v na kratkou dobu také do vézeni―.
To bylo pro mé velmi skodlivé odhaleni― ...

éi‖ka lidem, ze je reinkarnaci‖ yoganandy ... ze byl realizovan a
dosahl samadhi od narozeni‖ ... Boha Ize snadno dosahnout bez

namahy.
Pokud je tak realizovan az do narozeni―, jak ri―ka ... proc rekl
lidem, ze satya sai baba byl bâh ... prod se dal pokrti‖t, kdyz se
narodil hinduisticky ...
Byl temnotou v mém zivoté ... nasledoval jsem ho slepé
pritahovany jeho sladkymi slovy ...
Opravdu a hluboce dékuji Bohu, ze mi ukazal pravdu.
Bude pravidelné kontrolovat vas blog ...
byvaly zak
svycarsko
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hledejte ho".

Z milosti Bozf jsem potkal svého gurua, ktery zije v tajnosti v
indické Kalkaté, ktery je pri―mym udedni―kem Mahamuniho
Babajiho.
Mluvi―m s nfm o vishwanande (reinkarnaci Yoganandy).
Jeho odpoved byla jasnâ:
Ve skutecnosti existuje mnoho samozvanych Guru, kteri―
pritahuji― velké mnozstvf lidf ke zvys‖enf své slâvy a bankovnfho
uctu a pouzfvaji― Mahamuni Babaji jako svého guru k zi―skâni―
véts‖i― duvéryhodnosti.
Poselstvi― Mahamuni Babaji je jasné, nedovoluje svému zakovi
budovat organizaci a shromazd‘ovat davy.
Jeho diskuse jsou tajnf guruové ziji―cf v Indii a na celém svéte,
ziji―cf beznym zivotem a kterf tajne uci― kriya jogu zaslouzilym
udednfkém. Lahiri Ji a Mahamuni Babaji tvrdili, ze zivotnf styl
domacnosti je nejIeps*i― zpusob vyvazeného a duchovnfho
zivota.
Existuje nékolik bodu, které je treba védét, ze je Guru faIes‖ny
nebo originalni―:

Skutecny mistr nevytvârf organizaci, nedovoluje adoraci
ucednfké, neukazuje siddhi nebo kouzelnické triky, necestuje,
aby prodâval své vyrobky, neuctoval si peni―ze.
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Jyotirananda z Nemecka napsala dopis vsem
novym bramacharisum v USA. Dopis
obsahoval ocekavani, ktera ma Vishwananda
pro bramacharis, vcetne toho, co si obléct,
zboznych
praktik a penez. Dopis také citoval
Mauricijku, ktera dala celé své dedictvi nebo
celozivotni― uspory Bhakti Marga, a naznacila,
ze Vishwananda od nas vsech ocekava, ze
udelame totéz.
Pi―smeno dokonce sel tak daleko, aby popsal,
jak Vishwananda ignoruje tuto chudou zenu,
ji nadava, a v podstate
Iéci― ni― jako skolacku ... A nejak bychom meli
vsichni chceme byt jako „vzdal‗ £ jak je ??
A co se stane s bramacharis, jakmile se
vzdaji
svych dedictvi nebo zivotni―ch uspor
Vishwanande? A nekolik bli―zkych
pratel zminuje, ze pro Vishwanandu ztratili
tisi―ce dolaru ...
a on jim na oplatku zehnal. Ve skutecnosti je
dnes mnoho z nich
nezamestnanych a zcela zbavenych osobni
sily a
zamestnani―.

Starsi nemecka bramacharini, jejiz jméno
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Starsi nemecka bramacharini, jejiz jméno

nebudu
uvadet, rekla, ze kdyz dala své zivotni uspory
Vishwanande, nedostala lékarskou péci ani
„svuj vlastni― pokoj―. Nekteri bramacharis v
Némecku rikaji,
ze se ci―ti jako „vcely £‘, které sponzoruji
extravagantni
vylety a exkurze pro Vishwanandu a jeho
pratele.
A jedna bramachari zminila, ze
nechape, jak se zda, ze Vishwananda nikdy

nemuze zustat
na jednom mi―sté déle nez nékolik dni ... i
kdyz je v
Némecku, odrazi― se do Francie kazdych par
dni― nebo podnika tolik cest.
Vylet, ktery jsem absolvoval s Vishwanandou,
zahrnoval vylet do Las Vegas v Nevade,

meste
hazardu a prostituce. Kdyz jsme vstoupili do
hotelu Westin
Causarina, byli jsme my, jeho oddani―, privi―tani
velkymi billboardy nahych zen a hazardni―mi
hrami probi―hajicimi
v halach ... Byl jsem sokovan.
Proc by od nas guru chtel, abychom
promrhali nase tezce vydélané
peni―ze na miste, jako je Las Vegas ??

14:17 0 @ W
Mnoho lidi reklo, ze se Vishwananda ci―ti
poni―zen. Nekolik dalsich bli―zkych ucedni―ku
prohlasilo, ze je „lhostejny― a „tvrdy―.
Mohla by tato chovani― naznacovat
nerovnovahu mezi muzskou a zenskou
energii ve
Vishwanande? Nebo je neco tezsi― dobyt?

Rika se, ze bolest jednoho cloveka se muze
stat moci― jiného cloveka. Clovek se musi― ptat
na Vishwanandu, proc se snazi svym lidem
lichotit, pak jim ubli―zit ... zejména zenam?
Pokousi― se „zivit se jejich bolesti, jak to delaji
cerni kouzelni―ci?
Chtel jsem zi―skat objektivni obraz
Vishwanandy od profesionala, ktery ho
osobne neznal. Pozadal jsem tedy o pomoc
nejvetsi―ho astrologa na sveté Chakrapaniho.
Na zaklade casu, ktery mi vecer poskytl jeho
tajemni―k Pritalananda, Chakrapini odhalil, ze
Vishwananda byl schopen velkych extrému
svetla a tmy, témer jako by to byli dva
samostatni― lidé §e to Blizenec). Také rekl, ze
je polygamni a vladne mu Saturn, planeta
nemiluji―ci―. Rekl, ze kvuli tomuto
prevladaji―ci―mu aspektu Saturnu bude mi―t
prakticnost a hmotné zalezitosti vzdy
prednost pred laskou.
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tKtery ieli primo tvari v tvar vatya vai DaDa,
kterj to také tvrdi*)

Vishwananda doufal, ze navsti―vi― tohoto
guruhara (vdaného) guru Aniruddhu, aby
zi―skaI jeho dars*an a pozehnani. Méj odhad je,
?e chtel také overeni‗ od Aniruddhy ohledne
jeho postaveni gurua.
Ale toto selhalo, Aniruddha odmitl
Vishwanandovy hovory.
Bramacharini ze severni Evropy, kte?i to

slyseli, se rozhodli v polovine cesty opustit
prohIi―dku Indie Vishwananda a navstivit
samotnou Aniruddhu. Zeptala se Aniruddhy,
prod odmitl Vishwanandu. Aniruddha rekl:
Jogi―ni jako Vishwananda, kteri― zneuzi―vaji― své
jogi―nské si―Iy a kteri se zabyvaji pouze
„zi―skavani―m nasIedovni―ké, prestize a penéz,
budou horet v pekle za zavadeni‗ lidi...―.
Tento bramacharini z Nizozemska, ktert
slysel tato slova Aniruddhy, se
rozhodl, ze se do Vishwanandy nikdy nevrati―
... a byli si velmi bIi―zci―.
A tak jsou tu dlouho oddani‗, kteri‘ si vsi*maji*
techto chyb, které nyni― Vishwananda dela,
kteri― se rozhodnou odeji―t ... ale samozrejme
stale svadi dalsi nové.
Vishwananda se kdysi na svém soukromém

9. Jsem žákem pravého Mistra nebo jsem v organizaci, které
vykazuje znaky sekty?
Udělejte si test, jestli je váš guru falešný nebo ne. Nemusí samozřejmě splňovat všechny
poloţky, ale pokud jich splňuje alespoň pár, minimálně je to ke zváţení.
http://the-wanderling.com/false_guru.html

Sekty:
Slovo sekta má často aţ hanlivý význam a proto si myslíme, ţe sektu snadno poznáme a
nikdy se nám nemůţe stát, ţe bychom do ní mohli spadnout. Ano, jsou sekty extrémní, které
nutily např. lidi páchat sebevraţdy apod., ale existuje spousta sekt, které bychom nazvali jen
jako skupiny, organizace,
nicméně jejich působení a vliv jsou podobné, jen ne tak nápadné. Některé mohou být dokonce
prospěšné, a pokud to lidé nepřeţenou a vezmou si ze skupiny jen to dobré a jsou schopni
včas odejít a jít svou cestou, pak je to i dobrá zkušenost. Kde je však ta hranice? Zaplatím
za kurz meditace,
naučím se meditovat, v pořádku. Vedoucí skupiny mě inspiruje, něco mě naučí, v pořádku…
ale
časem se to nakupí, krůček po krůčku a najednou člověk zjistí, ţe uţ do organizace nasypal
desítky
tisíc, vedoucího poslouchá na slovo a nic jiného neţ názory a aktivity skupiny ho nezajímá.
Jiný pohled je hloupý, ostatní tomu nerozumí, jen členové skupiny jsou mi blízcí, čím víc
času trávím se skupinou, tím více se vzdaluju od původní rodiny a přátel. A otázka je, jak
daleko některé věci nechat zajít?
Proč podléháme sektám, moc pěkně vysvětleno:
https://www.skupinyprorodice.cz/proc-podlehamesektam/#:~:text=Poslu%C5%A1nost%20nen%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADmo%20vynu
cov%C3%A1
na%2C%20%C4%8Dlenov%C3%A9,n%C3%A9st%20za%20sv%C3%A1%20rozhodnut%C3
%AD%20odpo
v%C4%9Bdnost.&text=Rozhodov%C3%A1n%C3%AD%20autority%20je%20proto%20br%C
3%A1no,a% 20odpov%C4%9Bdnosti%20za%20sv%C3%A9%20%C4%8Diny.
Další znaky, jak poznám, že jsem v sektě:

1. Vůdce sekty předvádí zvláštní schopnosti, označuje sám sebe za někoho
zvláštního nebo za Boha
2. Finanční vykořisťování.
3. Všechny pochyby se smetou ze stolu, i kdyby ti bylo ublíţeno, není to důleţité
protoţe „on ví co dělá―, „musíš se zbavit pochyb, je to negativní vlastnost―, „je to jen
zkouška―, „vše má svůj důvod, je to Boţí záměr― atd. Kaţdý problém je vlastní
chybou, i kdyby to tak nebylo. Kritické myšlení neexistuje, vše je vůle gurua.
4. Lidé z venku mají velmi malé informace o organizaci, jakmile do ní vstoupíte,
teprve se dozvídáte postupně více a více (např.kolik lidí mimo BM ví, ţe
brahmacarini dostanou
tetování a vzdávají se veškerého svého majetku? V jakých podmínkách ţijí lidé v
ašrámu? Coţ je další bod):
5. Regulace stravy a nedostatek spánku, zaměstnávají člověka fyzicky a mentálně
6. Zaměstnání mysli – mantrování, modlitby apod. po celý den
7. Propagují svou organizaci v médiích, youtube, FB apod.
8. Pouţívají hypnotické techniky

9. Oddělují lidi od rodin nebo přátel (oni nejsou tak daleko, nikdy vám nebudou rozumět)

10. Některé emoce nebo potřeby jsou povaţování za zlé a sobecké
11. Kdyţ chcete odejít, buď vás nepustí, nebo vámi manipulují (kdyţ odejdete, vytvoříte
si karmu, něco špatného se vám stane + budete v očích těch, co zůstali jako
odpadlíci, vznikají pomluvy apod.)

Dále např.:

10. Odkazy
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=uUJTwNde6yU&t=1809s
https://www.youtube.com/watch?v=OHp9Q_onqgI&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=s45ZldWUdK8&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=F5CUYHF_eos&t=717s
https://www.youtube.com/watch?v=jbZ7uP1cwKI
https://www.youtube.com/watch?v=F5CUYHF_eos
https://www.youtube.com/watch?v=PPUxSAKmtSI
https://www.youtube.com/watch?v=ewp3g1HZ8gw&t=118s
videí je více, ale jsou v současnosti nedostupná nebo smazaná.

Blogy, články (zajímavé jsou i diskuze pod některými články), apod.:
http://web.archive.org/web/20110120104712/http://tellthetruth123.wordpress.com/2009/04/1
6/h ello-world/
Web tellthetruth vznikl uţ dávno, ale byl na nátlak Bhakti Margy smazán. Existuje pouze
v zaarchivované podobě, kterou nelze přímo vyhledat. Můţete si všimnout, ţe původně
bylo na stránkách 40 listů komentářů, nyní je k dispozici k nahlédnutí prvních pár stránek.
Stránky tell the truth vznikly později znovu jako: https://tellthetruthagain123.blogspot.com/

Stejně tak, mimo jiných informací, si na této stránce
https://medium.com/@unicornintheattic/warning-here-is-new-proof-that-gurus-are-not-whatthey- seem-to-be-and-could-damage-your-life-c3951fd2c764
můţete přečíst dopis od právníka, kterého si SV najal, aby zajistil smazání
těchto stránek https://falsevishwananda.wordpress.com/2018/06/28/victim-of-asex-scandal/
na kterých Miles popisuje svůj příběh.

https://www.religiousforums.com/threads/hindus-swami-vishwananda-criticismand- controversy.201071/
https://www.cultnews101.com/2015/03/swami-to-be-probed-over-claims-of-abuse.html
https://vishwanandaexposed.tumblr.com/
https://inicjacja.wordpress.com/2010/01/13/
https://vishwanandafake.wordpress.com/
https://falsevishwananda.wordpress.com/2018/06/28/victim-of-a-sex-scandal/
https://poszukiwaczeprawdyeu.wordpress.com/tag/vishwananda/page/4/
http://ezw.kjm6.de/nlgen/tmp/1579684126.html
https://www.balendu.net/english/fake/swami-ji-gives-answers-to-a-woman-whose-boyfriendbroke- up-because-his-guru-told-him-to-read-what-he-thinks-about-this/
https://www.youtube.com/watch?v=PL5hc9lmNMA&t=249s Pod tímto videem najdete
svědectví další bývalé oddané v komentářích

A perlička pro pobavení, i velký guru si občas dopřeje trochu uvolnění 




