
Jagna, známá také jako agnihótra, 
je starodávný, ale také překvapivě 
moderní ohňový rituál. Jeho původ 
pramení ve védských spisech. 
Současní vědci objevili prokazatelné 
pozitivní vlivy, které ohňový rituál 
jagna přináší lidem, zvířatům, ros-
tlinám, atmosféře.

Jak to funguje? 
Jagna se provádí ve speciálním 
„ohništi“ tvaru převrácené pyra-
midy. Do ohniště se vkládá sušený 
kravinec, který se v Indii dodnes 
používá při dezinfekci. Postupně 
se přidává ghí a směs rýže s devíti 
druhy semen a bylinami. Všechny 
tyto přírodní substance se v ohni 
průběžně spalují a vytváří se velmi 
očistný a vyživující kouř, který se 
uvolňuje do atmosféry. V průběhu 
rituálu jsou recitovány védské man-
try v sanskrtu. Vědecké studie dnes 
dokazují, že védské mantry jsou 
vibrace (neboli „kmitání“, které po-
drobně popisuje fyzika), jejichž reci-
tování má příznivý vliv například na 
emocionální zdraví lidí. 
Védské spisy uvádí, že se nad 
ohništěm vytvoří kanál sahající do 
výšky 12 km. V této výšce se nachází 
pránická energie, kterou potřebu-
je k životu každý živý organizmus. 
V dnešní době z důvodu znečištění 
atmosféry zplodinami nemůže 
tato životní energie volně prou-
dit na zem. Provádění jagny však 
umožňuje, aby pránická energie 
mohla procházet až na zem. Když 
dosáhne jagny, vytvoří energetické 
pole, které posiluje rostliny, lidi 
a všechny živé organizmy, chrání je 
před nemocemi a uvádí vše ve svém 
okolí do harmonie (viz obrázek).

Pozitivní vlivy jagny
Mezi vědecky prokázané účinky 
jagny patří obnova mozkových 
buněk, kůže, čistění krve a podpo-
ra oběhového systému, odstranění 

neduhů dnešní uspěchané doby, 
jako jsou stres, neuróza, deprese, 
drogových závislostí i alkoholismu. 
Oheň má zklidňující účinek na lidsk-
ou psychiku a přináší radost.

Spalování léčivých bylin v průběhu 
jagny pomáhá neutralizovat a čis-
tit atmosféru, mění ji na vyživující 
a léčivou. Z atmosféry odstraňuje 
choroboplodné zárodky, snižuje 

škodlivé chemické látky ve vzduchu, 
jako jsou NOx a SOx, a také snižuje 
množství částic ve vzduchu škod-
livých pro dýchací systém. 
Jagna a popel z jagny čistí vodu 
a odstraňuje z ní patogeny. To 
dokázali němečtí vědci v pokusech, 
při kterých došlo k 81% snížení 

bakterií ve vodě. Pozitivní příno-
sy jagny byly prokázány i v oblasti 
zemědělství, kde přináší revitalizaci 
a znovuoživení půdy, vyšší výnosy, 
lepší odolnost půdy i rostlin vůči 
chorobám a lepší kvalitu produktů.

Jagny se dnes provádí v mnoha 
vyspělých zemích po celém světě - 
v USA i Evropské unii.

Jagna v České republice
U nás je možné se zúčastnit 
ohňového rituálu Sudaršana jagny 
se Svámím Vishwabaladharanandou 
několikrát do roka. Tuto událost přip-
ravuje zájmový spolek Bhakti Marga.  
Svámí Vishwabaladharananda 
studoval rituál jagny na akademii 

védských učení v Německu pod 
vedením celosvětově uznávaného 
plně realizovaného učitele Parama-
hamsy Vishwanandy. To znamená, 
že Svámí Vishwabaladharananda 
vede Sudaršana jagnu přesně tak, 
jak byla popsána ve Védách, aby 
bylo dosaženo maximálního příno-
su. Bližší informace o jagně, Parama-
hamsovi Vishwanandovi a Svámím 
Vishwabaladharanandovi          najdete na   
www.bhaktimarga.cz.

Jagna: oheň, který harmonizuje. 
Starodávná věda o bioenergiích, atmosféře a zemědělství.


