
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 vykonal, aby rozvíjel a podporoval misi Paramahamsy Vishwanandy v České republice a pomáhal 
všem, kteří chtějí pokročit na své duchovní cestě.

V loňském roce byla největší pozornost věnována rozsáhlému a velmi náročnému projektu rekonstrukce 
Centra jógy a ášramu Paramahamsy Vishwanandy v České republice, které je budováno podle vize 
a pod vedením Svámího Vishwabaladharanandy. 

Po intenzivní fázi projektových příprav se naplno rozjely vlastní rekonstrukční práce celého objektu, jež 
zahrnují zcela nové vybudování základního technického vybavení objektu, jehož výběru věnoval Svámí 
Vishwabaladharananda velkou pozornost a čas, a volil takové technologie, které odpovídají nejvyšším 
standardům kvality, funkčnosti a jsou velmi šetrné k přírodě a Matičce Zemi a nejvíce šetří její cenné zdroje 
a bohatství.

Poděkování za podporu a pomoc  
BHAKTI MARZE Česká republika v roce 2018



Z ekologického plastu v imitaci dřevěných došek bylo pokryto 1200m2 střechy a do prostoru budoucího 
mandíru a čajovny, místa setkávání, společných meditací, přednášek a sdílení, novými velkými tepelně 
izolačními střešními okny s trojsklem vstupují sluneční paprsky a jasným světlem prozařují celý prostor.

Pro celý objekt byla zrevitalizována původní studna s  vlastním 27  metrů hlubokým vrtem. Voda 
byla osobně Svámím VIshwabaladharanandou posvěcena svatými vodami z pramene Matky Gangy, 
z  Šivalingamu z  Tapovanu a z Gurudžího zlatého Hiranjagarbha lingamu.  Celá studna byla osazena 
novým rumpálem. Ze studny je voda přivedena do budovy na novou úpravnu vody s aktivním uhlím, 
kompletní rekonstrukcí prošly též veškeré rozvody vody po celé budově. Ve vstupní hale a v jídelně byly 
vyústěny kohoutky pro ALFA©OMEGA vodu, která průchodem přes filtr obsahující měď, křemen, ametyst 
a kombinaci magnetů získává pro člověka přínosné vlastnosti a má potenciál podporovat a vyživovat naše fyzická 
i jemnohmotná těla, povznášet naši bytost a přinášet nám zdraví a prosperitu. Jedná se o novou patentovanou 
technologii, kterou vyvíjeli vědci v Německu několik let. Více o této technologii a alfa a omega vodě se 
budou moci dozvědět návštěvníci v připravovaném Centru, kde budou moci také tuto energetizovanou 
léčivou vodu pít.

Kompletní rekonstrukcí prošla také páteřní a vedlejší kanalizace v celé budově, včetně biologické čistírny 
odpadních vod.

Významným krokem bylo pořízení ekologického zdroje tepla - čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda 
a záložního elektrokotle, které tvoří základ nově zrekonstruované kotelny. Po celé budově byly rozvedeny 
z kotelny kilometry potrubí, trubek a spojek, aby mohly být naplněny teplou vodou a rozvést hřejivé teplo 
do nově zavěšených velkoplošných radiátorů. Současně započala stavební rekonstrukce koupelen 
a  toalet společných i v jednotlivých pokojích, kuchyně, pokojů, společných prostor a mnoho dalšího.



Svámí Vishwabaladharananda také kompletně navrhl prostory meditační a užitkové zahrady. Pod jeho 
osobním vedením byla za pomoci mnoha dobrovolníků dokončena revitalizace meditační zahrady, 
která je nejen nádhernou podívanou ale především oázou harmonie, míru a láskyplné energie. Hlavními 
prvky meditační zahrady jsou energetické kameny a svatyně s múrti, které svým silným energetickým polem 
napomáhají zmírnit dopady civilizační zátěže. Pobyt na této meditační zahradě vnáší do našich životů příliv 
nové energie, osvěžení, pozdvihnutí, pocit radosti, klidu, míru a harmonie. 

Na části zahrady byla na návrh Svámího Vishwabaladharanandy vybudována ekofarma, na které jsou tři 
skleníky, záhony pro pěstování ovoce, zeleniny, bylinek a ovocný sad. Vše se pěstuje v bio kvalitě, pouze 
za použití přírodních organických hnojiv a prostředků. Tato bioekofarma bude sloužit jako sezónní zdroj 
potravy pro Centrum a ášram a také jako zdroj potravin na zimu, které se ze zahrady budou sušit, zavařovat 
a skladovat. 





Součástí zahrady jsou také záhony pestrobarevných květů, které svou barvou a vůní lákají včely z širokého 
okolí. Vlastní včelstva nasbíraný květní nektar a šťávy přemění na lahodný med s tisíci užitečnými látkami, 
jenž slouží nejen k uctění božstev při rituálech, ale jeho lahodnost mohou ocenit také návštěvníci Centra.

Četných prací na zahradě a stavebních příprav v budově se během roku formou sévy - nezištné pomoci 
účastnily desítky dobrovolníků z  řad oddaných a  následovníků Paramahamsy Vishwanandy. Lidé, často 
opakovaně, přijížděli do Centra a v náročných podmínkách pomáhali s veškerými pracemi, které bylo 
třeba v průběhu budování Centra vykonat, a tak věnovali svoji energii, čas a schopnosti ku pomoci šíření 
Gurudžího mise a ku pomoci lidem v celé České republice. 



Vzhledem k velké 
finanční náročnosti takto 
rozsáhlého projektu 
sloužícího široké veřejnosti 
byla na webových stránkách Bhakti Margy ČR 
otevřena sbírka na podporu ášramu pod heslem 
DARUJ. 

V rámci sévy, jako jednu z dobročinných aktivit, 
zájmový spolek Bhakti Marga upravil prostor 
u blízkého pramene vysoce kvalitní lahodné pitné 
vody, kam si chodí lidé z širokého okolí pro vodu. 
Pro lepší dostupnost k prameni byly vybudovány 
přístupové schody a pro všechny příchozí 
bylo vytvořeno příjemné posezení pro chvíle 
odpočinku, či pro setkávání se s přáteli stávajícími 
či novými. V horkých letních dnech je zde možné 
příjemné osvěžení v novém, průzračném bazénku. 

I přes tyto velmi náročné stavební úpravy 
v  prostorách Centra zorganizovala Bhakti Marga 
několik významných událostí. 

Svámí Vishwabaladharananda přijal v loňském 
roce třikrát pozvání Bhakti Margy ČR, a tak se 
v nádherné meditační zahradě mohli lidé zúčastnit 
tří starodávných ohňových rituálů - jagny, která je 
velmi mocným nástrojem očištění a léčení všech 
úrovní lidské bytosti (fyzické, psychické, duchovní) 
a transformace karmy, kterou člověk nahromadil 
během svých mnoha životů. Jagna pomáhá očistit 
naši duši, a tak umožňuje rozvoj jejích pozitivních 
kvalit. Podrobné informace o jagně se mohli lidé 
dozvědět nejen z webových stránek Bhakti Margy 
ČR, ale široká veřejnost si mohla přečíst článek 
v deníku Metro, který vyšel 14. května 2018. Účinky 
jagen, které vedl Svámí Vishwabaladharananda, 
aby pomohl očistě nejen účastníků rituálů, ale 
i širokému okolí a České republice, zažívalo mnoho 
účastníků v květnu a srpnu během Sudaršana 
jagny a  v  říjnu během první Mahálakšmí jagny 
v Gurudžího centru v České republice. 

Svámí Vishwabaladharananda přijal též pozvání 
na první kurz Jednoduché púdži konaný v Centru 
ve Svojanově, během kterého se zájemci pod 
vedením učitele púdži Praveshanandy seznámili 
s  hlubším významem púdži a  s  novými pravidly 
provádění púdži.   Svámí Vishwabaladharananda 
poskytl všem přítomným účastníkům Satsang na 
téma „Púdža a  seberealizace“. Krásným závěrem 
tohoto setkání byla společná oslava Narasimha 
čaturdží.

V září do Centra přijelo 16 nových zájemců 
o zasvěcení do oddaných Paramahamsy 
Vishwanandy. V budoucím ášramu Paramahamsy 



Vishwanandy byl pro ně připraven program, kdy mohli společně s dalšími oddanými naslouchat zážitkům 
s Gurudžím a Svámím Vishwabaladharanandou, a v rodinné atmosféře v závěru slavnostního dne obdrželi od 
Svámího Vishwabaladharanandy zasvěcení.   

Na závěr roku přichystala BM ČR v pořadí již 4. Vánoční požehnání se Svámím Vishwabaladharanandou. 
Díky právě probíhajícím rekonstrukčním pracím v budově Centra se bezmála dvě stě sedmdesát oddaných 
sešlo, aby při Požehnání prostřednictvím Svámího Vishwabaladharanandy obdrželi Božskou energii a Lásku 
Paramahamsy Vishwanandy v brněnském Společenském centru Bystrc. V průběhu satsangu vyzval Svámí 
všechny přítomné, aby šířili vegetariánství a nejedli maso. Na závěr Vánočního Požehnání se přes dvě 
stě padesát účastníků společně se Svámím Vishwabaladharanandou ponořilo do posvátného zvuku ÓM 
a brněnským centrem se nesl mocný Mahá OM Chanting na podporu všech trpících a potřebných.

Přes velké pracovní vytížení, spojené nejen s budováním Centra Paramahamsy Vishwananady, si Svámí 
Vishwabaladharananda našel čas a v průběhu uplynulého roku natáčel audio knihu Gurgíta. V současné 
době probíhá postprodukce a mastering a tedy v letošním roce se můžeme těšit na krásné CD, kde nám hlasy 
Paramahamsy Vishwanandy a  Svámího Vishwabaladharanandy předají hluboké Gurdžího učení o  vztahu 
Gurua a žáka, který je základem naší duchovní cesty, cesty bhakti.





Kromě akcí organizovaných v Centru jógy ve Svojanově Bhakti 
Marga Česká republika zorganizovala kurz pro oddané, 
kterého se zúčastnili oddaní z celé republiky. Při této příležitosti 
zasvětil Svámí Vishwabaladharananda 10  nových uchazečů 
o zasvěcení do oddaných Paramahamsy Vishwanandy.

Pro oddané a následovníky byla připravena v červnu loňského 
roku duchovní pouť na oslavu Gurudžího narozenin a Just 
Love festival do centra SPN. Oddaní měli příležitost být 
v přítomnosti Gurudžího při Jeho významném životním jubileu 
a společně s ostatními účastníky mezinárodní duchovní rodiny 
Bhakti Marga zažít festival lásky. K této příležitosti byl předán 
Gurudžímu dar od českých následovníků a oddaných – 
narozeninová mála, která vznikla z Projektu mantra za účasti 
více jak 719  lidí, jež po dobu 40  dní pravidelně odříkávali 
mantru Óm Namó Narájenája. 

Druhou duchovní poutí v období léta byla cesta do SPN 
na Gurupúrnimu. K této příležitosti byla Bhakti Marga ČR 
Gurudžím poctěna a mohla vyzdobit hlavní stan. Na zadaném 
úkolu pracovalo bezmála 50 oddaných z celé republiky, kteří 
připravili nádhernou výzdobu.

Novým projektem Bhakti Margy Česká republika bylo organizování duchovní pouti v rámci Českého týdne 
v SPN. Bezmála 120 oddaných mělo touto cestou možnost být v přítomnost Gurudžího, zažít více do hloubky 
život v ášramu a účastnit se mnoha doprovodných programů.

V průběhu roku se Bhakti Marga Česká republika připojila k několika celosvětovým projektům. V rámci 
projektu Pomozte odčinit minulost, jehož hlavní myšlenkou je prostřednictvím techniky OM Chantingu 
energeticky pozvednout místa bývalých koncentračních táborů, proběhly 24. 2. 2018 v České republice 
OM Chantingy za celkové účasti 99 lidí na těchto místech:
1. Dětřichov u Moravské Třebové – bývalý porodní tábor 
2. Litoměřice – bývalý koncentrační tábor 
3. Rychnov u Jablonce nad Nisou – bývalý koncentrační tábor 
4. Jáchymov – bývalý pracovní tábor 
5. Nová Role – bývalý koncentrační tábor.



V neděli 15. 4. 2018 se ve 14 městech naší vlasti sešlo téměř dvěstě účastníků několika kruhů OM Chantingu 
na podporu vegetariánství, aby propůjčili svůj hlas záměru šíření vegetariánství ve světě. Největší kruh se 
sešel v Praze a čítal 81 účastníků.

„Jen ti lidé, jen ty státy, jen ty civilizace, které nejedí maso 
a jsou vegetariány, se mohou považovat za vyspělé a humánní.“ 
- Svámí Vishwabaladharananda

Dalším celosvětovým projektem, ke kterému se Bhakti Marga 
ČR připojila, byl 24hodinový OM Chanting na podporu lásky, 
trpělivosti a jednoty ve světě. Kolem celé naší planety tak 
byla vytvořena mocná 24hodinová „OM Chantingová vlna“. 
V  naší zemi podpořilo tuto akci okolo 100 účastníků v několika 
OM Chantingových kruzích, a to v  Praze (2), Brně (2), Olomouci, 
Karlových Varech, Hradci Králové, Turnově, Benešově, Jeseníku, 
Římově v Jižních Čechách a Petrovicích na Domažlicku. V Karlových 
Varech se realizoval dokonce i historicky první 24hodinový OM 
Chanting. 

Za uplynulý rok se BM ČR účastnila několika festivalů, aby představila 
Bhakti Margu, Paramahamsu Vishwanandu a Jeho učení. Formou 
přednášek o sádhaně a názornými ukázkami dávali jednotliví učitelé 
příležitost příchozím lidem osobně se s jednotlivými technikami 
seznámit. 

Ani v loňském roce stále se rozrůstající tým překladatelů, korektorů 
a grafiků složený z příznivců Paramahamsy Vishwanandy nezahálel. 
Výsledkem jejich usilovné práce jsou pravidelně publikované 
zprávy a Gurudžího poselství a v předtiskových přípravách je kniha 
modliteb - Práthany. V průběhu roku byl zahájen velký několikaletý 
překladatelský projekt - překlad knihy Šrímad Bhagavadgíta 
s Gurudžího podrobným komentářem, která čítá 1340 stran. 

Nezahálela ani média, která příznivcům Paramahamsy Vishwanandy, Svámího Vishwabaladharanandy 
a  Bhakti Margy již několik let přináší nejnovější zprávy prostřednictvím webových stránek Bhakti 
Marga Česká republika (bhaktimarga.cz), Facebooku Bhakti Margy Česká republika (facebook.com/



bhaktimargacz) a  Svámho Vishwabaladharanandy (facebook.com/
vishwabaladharananda), telegramových chatů Bhakti Marga Česká 
republika (t.me/bhaktimargacr) a  Paramahamsa Vishwananda živě 
(t.me/svamivishwananda),  twitteru Bhakti Margy ČR (twitter.com/
bhaktimargacr) a  youtube kanálu Bhakti Margy Česká  republika 
(youtube.com/channel/UChug9wsMHIITx4MGXaW638g), a  tak 
v průběhu celého roku mohla být široká veřejnost v neustálém 
kontaktu s Paramahamsou Vishwanandou, Jeho učením, promluvami 
a osobními zprávami, a  čerpat inspiraci pro každodenní život. 

V loňském roce v oblasti sádhany Paramahamsa Vishwananda 
a  Mahávatár Babaji pro Českou republiku zvolili tři nové učitele 
Atma Kriya Yogy a po velmi náročném a  intenzivním 14denním 
kurzu je ve Shree Peetha Nilaya při posvátném obřadu Paramahamsa 
Vishwananda osobně inicioval. Řady lektorů Babajiho súrja namaskár 
se rozrostly o 3 nové učitele a  6  organizátorů programu Project 
Mantra obdrželo požehnání. 

Díky probíhajícím kurzům jednotlivých technik sádhany po celé 
republice Bhakti Marga přivítala 106  nových Atma Kriya jogínů 
a  22  absolventů praktikujících Simply Meditation. K organizátorům 
OM Chantingu přibylo 33 nových. Celkově se tak v rámci projektu 
Města Světla v naší republice rozsvítilo dalších 14 měst. 



Hlavním cílem Bhakti Margy ČR v roce 2019 je dokončení rekonstrukce Centra jógy Paramahamsy 
Vishwanandy ve Svojanově. Čeká nás kompletní nová elektroinstalace s odstíněnými kabely ve 
společenských prostorách a pokojích, pořízení a instalace hlavní múrti pro Českou republiku - 
Narasimhasudaršana a pozvání Paramahamsy Vishwanandy do Centra, aby jí posvátným rituálem prána 
pratišty oživil a oficiálně zahájil činnost Centra.
Současně budou realizovány stávající i nové duchovní projekty. I v letošním roce bude Bhakti Marga Česká 
republika pořádat v Centru jógy Paramahamsy Vishwanandy ve Svojanově mnoho událostí se Svámím 
Vishwabaladharanandou. Lidé budou moci obdržet požehnání Svámího Vishwabaladharanandy, setkávat 
se se Svámím Vishwabaladharanandou, účastnit se jeho kruzů, ohňových rituálů jagny, meditačních 
víkendů, přednášek, Satsangů a OM Chanting maratonů.

Stejně jako v roce minulém i letos budou pořádány kurzy sádhany Paramahamsy Vishwanandy, kurzy 
védských rituálů - púdži, abhišékamu. Připravujeme také kruzy umění. Tým překladatelů Bhakti Margy 
bude pokračovat s překlady Gurudžího promluv a tým médií s  jejich publikací na sociálních sítích. Pokud 
byste se rádi zapojili do šíření Gurudžího mise lásky, potřebné informace naleznete na  bhaktimarga.cz/
seva-cr.

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 finanční 
dary je možné zasílat na:

Bhakti Marga Česká republika, z.s.
IČ - 03327311
č.ú. - 107-8487400247/0100
Do zprávy pro příjemce: DAR
Dary a příspěvky na činnost jsou daňově odečitatelné položky. (Pro fyzické osoby dle § 15 odst. 1 zákona 
o dani z příjmu, pro právnické osoby dle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Na vyžádání Vám rádi vystavíme 
potvrzení o daru pro daňové účely.)

Děkujeme Vám všem za finanční pomoc a za nezištnou pomoc, kterou věnujete ve formě svého 
času a úsilí, a tak podporujete Gurudžího misi a pomáháte lidem v České republice a 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


