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I. Úvod 
 

Pojem joga sa rozvíja a pochádza z Indie. Dobrú povesť a dôveru v jogu  rozšírili lekári, 
psychológovia na celom svete. U nás akademik C.Dostálek, lekár Šedivý, Bašný, Motajová, 
psychológ L. Míček, Skarnitzl a ďalší, ktorí  vyvinuli obrovské úsilie, aby priviedli tento pojem 
do popredia záujmu a porozumenia laickej verejnosti. 

Každý pojem, idea, teoretický rámec prechádza sériou transformácie od svôjho pôvodného 
významu až k rozvoju vedeckého a overiteľného pojmu. Pojem joga prešiel rovnakou cestou 
overovania v rôznych kultúrnych usporiadaniach ako sa jeho aplikácia rozširovala v 
jeho kontexte s psychosomatickou medicínou, sociálnou psychológiou, humanistickou 
a transpersonálnou psychológiou. Aplikácia tohto pojmu sa stala tiež populárnou vplyvom 
narastajúcej globalizácie, sociálnej a organizačnej atmosfére, v ktorej jedinci dnes dlhé hodiny 
pracujú počas svojho života, znášajúc turbulentné  zmeny. Obrovské spoločenské a politicko-
hospodárske zmeny vyplavili nahor mnohé sociálno-emocionálne a kultúrne problémy a ťažkosti 
vo vyrovnaní sa, prispôsobeniu sa prostrediu, čo vytvára emočné krízy a neschopnosť zvládať 
emócie v daných situáciach. Joga ako najstaršia psychohygiena ,  psychoterapeutická metóda, 
ktorá patrí do metód relaxačne-koncentračných podobne ako hypnóza , autogénny tréning, 
progresívna relaxácia, sa rozšírila do vyspelého západného sveta a narastá potreba ju lepšie 
spoznávať a porozumieť jej. 

Je pociťovaná potreba preskúmať a zmapovať tradičnú jogu, identifikovať jej genézu 
s ohľadom k jej potenciálu poslúžiť novej generácii lekárov, rehabilitačných pracovníčok,  
psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, vychovávateľov, manažérov, lídrov, 
podnikateľov  pri osobnostnom rozvoji. Aj všetkým tým, ktorí  čelia civilizačným ochoreniam, 
trpia vysokým a kolísavým krvným tlakom, nádorovým ochorením, alergiami, ďalšími  psycho-
somatickými chorobami, aby prekonali popri jogovom cvičení aj klamy mysle, sebaklamy, 
sugescie, atď. Aj tým, ktorí sa potrebujú  vysporiadať so zhonom, stresom a efektívne fungovať  
v tímoch, rozvíjať nový druh vedomia v sebe a aktívne krok za krokom modulovať komunikáciu, 
odstraňovať zlozvyky, vytvárať dobré návyky, zdravý životný štýl a pozitívne postoje ako 
dosiahnuť svoje poslanie, realizovať ciele. Ktorí sa chcú sebazdokonaľovať. 

Preto je trebné pochopiť univerzalitu a kultúrnu odlišnosť pojmu joga pre jej aplikáciu 
v rôznych kultúrnych podmienkach. Najmä zrozumiteľnosť pre západných cvičencov, cvičiteľov, 
aj vedcov, ktorí jogu skúmajú.  Dnes existujú medzinárodné organizácie pre svetovú koordináciu 
výcviku, terapie a výskumu jogy a celý rad národných organizácii zameraných na racionálne 
jadro jogy. Avšak tu vzniká problém, že síce je dostatok príručiek pre jogový výcvik, záujemca 
sa môže oboznámiť s množstvom cvikov a techník a mnohé z nich si v kurzoch jogy aj osvojiť, 
ale nie je ľahké pochopiť filozofiu jogy, psychológiu „jastva“,celé štrukturované učenie. Preto sa 
v tejto práci zameriavame predovšetkým na ich pochopenie, aj za cenu, že sa dostaneme na pôdu 
stretu východného a západného myslenia, vedy a spirituality. 

Pochopili sme, že  preskúmanie účinkov takto osvojeného komplexného systému jogy na 
duševný vývin cvičenca je náročnejšie. Veď tradičná joga vznikla predovšetkých ako 
sebazdokonaľujúca metóda. Dokázali cvičitelia, cvičenci, bádatelia pochopiť tradičné jogové 
učenie, jej  psychológiu „jastva“? A ak áno, dokázali cvičenci dlhodobo aplikujúci tradičnú jogu 
prekonať kultúrne vplyvy, iný západný spôsob myslenia a života, nadchnúť sa pre sebarealizáciu 
ináč chápanú, než na Západe?  

Keďže je práca písaná pre psychológov, bolo potrebné skĺbiť vysvetlenie odbornejších 
výrazov, bežne používaných cvičencami v dobovom diskurze a pretlmočiť ich do 
psychologického jazyka. A naopak, pojmy zaužívané v psychológii ako napr. ego, doplniť 
o odlišné jogové chápanie. V oboch prípadoch nech je to tolerované, že sa nie vždy podarilo 
všetko vysvetliť a ozrejmiť. Ide o proces zbližovania oboch odlišných prístupov, ktorý je síce na 



jednej strane najmä v dnešnej dobe multikulturalizmu žiadúci, na druhej strane náročný na 
pochopenie, aj vplyvom predsudočných postojov. Zároveň je ťažké vylúpnuť racionálne jadro 
jogy bez toho, aby sme ju nezdeformovali. Ale nedá sa skúmať účinky jogy na duševný vývoj 
cvičenca, keby sme sa vyhli vysvetleniu štrukturovaného jogového učenia, a uspokojili sa 
s niektorými komponentami. 

Pre lepšiu zrozumiteľnosť a náväznosť práce uvádzame jogové príbehy, v ktorých sú určité 
pojmy a techniky jednoducho laicky vysvetlené. Zároveň máme možnosť spoznať, ako jogu učili 
a dodnes vysvetľujú indickí jogíni.  Životopisy veľkých indických jogínov nám chcú 
pripomenúť, že sa nejedná o teoretický model, ktorý by čakal na „áno“ modernej spoločnosti, ale 
o tisícročiami overený systém, ktorý pomohol k sebarealizácii mnohým „mahatmom“ (veľkým 
duchom Indie). A aj vďaka ktorému sa menila tvár Európy, sveta . Každý z nich ilustruje jednu 
z jogových ciest. 

Rozlíšenie nadpisov, užitie rôznych typov písma má slúžiť k lepšej prehľadnosti . Dôležité je 
pri čítaní dopriať si pokoj, nenáhliť sa a prelúskať paradoxy, ktorými je tradičná joga 
popretkávaná. A najmä pri konfrontácii oboch odlišných prístupov, západného a východného, 
pokiaľ sa dá zmeniť mentálny softvér aspoň krátkodobo. 

Joga bola majstrami odovzdávaná žiakom ústnym podaním, aj s  praktickým výcvikom 
priamo v širšej rodine majstra (gurukule) a títo súbežne premýšľali, vysvetľovali ako „dva 
v jednom“. Dívali sa na veci z nadhľadu ako sebarealizovaní majstri, s celostnou mysľou 
a zároveň aj z pozície žiaka, ktorý sa cítil čiastkou celku. Hovorili o dvoch úrovniach pravdy. 
Nemohli sa držať iba jednej polohy, jednej pravdy, lebo by nesprostredkovali jogu „nad 
protikladmi“, čo je jadrom jogy. 

Tento prístup sa premietol aj do definície ja. Západné poňatie „ja“(jastvo, self) sa odlišuje od 
poňatia „ja“ v ázijských kultúrach. Z toho vyplýva, že veľa výskumov, ktoré sa týkajú tejto témy, 
je pre veľkú časť ľudstva irelevantné (Marsella, Devos a Hsu, 1985). 

V tejto práci ide o mapovací výskum zameraný na vplyv aplikácie tradičného jogového 
učenia pre duševný rozvoj človeka.  V teoretickej časti ide o vybudovanie modelu 
štrukturovaného jogového učenia, ktorý si cvičenci jogy osvojili a praktizujú. Zároveň ide o opis 
koncepcie sebarealizácie jogovej psychológie v porovnaní so západnou Eriksonovou 
a Maslowovou koncepciou duševného rozvoja. 

V empirickej časti ide o vplyv takto osvojeného a praktizovaného systému jogy na cvičencov. 
Je potrebné zmapovať špecifiká jedného pohľadu i druhého pohľadu na duševný rozvoj človeka, 
ako aj odlišnosti.   

Nebude to ľahká úloha, ale treba začať. A radšej v ďalších výskumoch sporné, dôležité 
a nezrozumiteľné časti v spoločnom výskume zástupcov oboch regiónov rozvinúť, upresniť, 
porovnať, premisy dokázať alebo vyvrátiť.Na takto vybudovanej základni budeme môcť 
pochopiť, do akej miery dnešní cvičenci jogy sú v stave prevziať z jogy aj jej filozofiu 
a psychológiu, do akej miery sa s ňou identifikujú.  Či to vôbec na Západe ide, alebo je potrebné 
tradičné jogové učenie upraviť, zostručniť, vybrať racionálne jadro a takto vyučovať? 

Túto tému som si vybrala zo začiatku už v 17-tych rokoch ako koníček, keď som  hľadala 
sebaidentitu, zmysel života, recept na zdravý a šťastný život, Zistila som, že joga nie je mýtus o 
dokonalom zdraví,  dlhovekosti a mimoriadnych schopnostiach. Učí človeka byť pánom svojej 
mysle, byť nad emóciami, získať stabilitu. 

Nadväzujem na diplomovú prácu Psychologické aspekty jogy (70 strán), ktorú som obhájila 
r. 1975 na Karlovej univerzite, katedre psychológii. Vďaka triednemu profesorovi PhDr. 
Eduardovi Urbanovi, ktorý ma podporoval počas vysokoškolského  štúdia v mojej orientácii a po 
jeho ukončení usmernil na celoživotné bádanie jogy, som bola schopná prekonať mnohé 
prekážky a nepoľaviť v úsilí. Stálosť v tomto rozhodnutí ma priviedla do láskyplného 
multikultúrneho prostredia cvičencov jogy, k osvojeniu si nových zručností pod vedením 
popredných majstrov, ale aj k zakúseniu predsudkov voči Aziatom, tzv.krajinám 3.sveta, voči 
joge na vlastnej koži. Avšak najviac si cením to, že som získala šancu využiť v zmysle 



terapeutickom a sebazdokonaľujúcom hlboké psychické mechanizmy, ktorými disponuje joga  aj 
iné východné náboženstvá ako lamaizmus, taoizmus, zen-buddhizmus,  pochopila a zakúsila ich  
pozitívny vplyv a získala nadhľad. 

V tejto práci uvádzam svoje 34-ročné skúsenosti odprednášané pri rôznych príležitostiach 
a medzinárodných konferenciach zameraných na nové vedy o vedomí a psychosomatiku. Otázky 
a skúsenosti mnohých ľudí boli pre mňa vždy podnetom k tomu, aby som nejasné veci overila, 
svoje výpovede lepšie premyslela alebo opravila. Inokedy som bola istá, že som vec formulovala 
dostatočnej zrozumiteľne a že som dobre vystihla duševný proces.  

V teoretickej časti sa vraciame do minulosti k počiatkom vzniku  jogy. Zmocňujeme sa 
reálneho základu , princípu jogových tradícií. Objavujeme základy psychológie, introspekciu, 
pojem duše definovanej rišiom Nachiketou niekoľko tisíc rokov pred Aristotelom, ako aj prvú 
jogovú koncepciu sebarealizácie a sebapoznania, pretrvávajúcu v Indii dodnes.  Avšak , všetci 
ľudia sa rodia do odlišných kultúrnych nastavení  a sú socializovaní myslieť, konať a správať sa 
podľa noriem  a prejavovať sociálne akceptovateľné správanie.  To, ako dokážeme regulovať 
sami seba, naše emócie je odlišné medzi ľuďmi v rôznych kultúrach.  Aj praktizovanie jogy, 
ktoré obsahuje vlastné aj sociálne zručnosti  zvládanie emócií, sa líši v jednotlivých regiónoch 
sveta.  

V našom západnom regióne sa rozšírilo hathajogové cvičenie, rôzne zostavy psycho-
somatických, dýchacích cvičení a relaxačných cvičení. Ukazuje sa však dopyt porozumieť  
ďalším, najmä psycho-sociálnym a mentálno-spirituálnym aspektom jogy. Tomuto sa venujeme 
v teoretickej časti s ambíciou formulovať  model štrukturovaného učenia jogy, a jeho znalosť si 
overiť v empirickej časti. A takto doplniť doterajšie poznatky o joge. Zároveň uvádzame prehľad, 
ako sa joga udomácnila u nás a vo svete.(2.1.) V tejto časti sa venujeme dôrazu na filozoficko-
psychologicko-etický fundament jogy. Detailne rozoberáme 8-stupňovú tradičnú aštanga jogu 
(1.7.1.). 

V aplikovanej joge skúmame praktické využitie a rozšírenie jogových cvičení v rôznych 
ďalších oblastiach života. Skúmame relaxačne koncentračné metódy odvodené z jogy, 
aplikované v psychoterapii (6.1.).  Všímame si,  čo majú  joga a autogénny tréning spoločné a čo 
rozdielne, v čom sa líšia.  

V empirickej časti si po stanovení cieľov výskumu a popisu použitých metód zisťujeme 
jógou dosahovaných stavov a účinkov. Vykonáme analýzu získaných údajov a na záver si 
zhrnieme výsledky. Jogu aplikujeme a jej účinok skúmame u zdravých, aj chronicky chorých. 
Metodologicky sa opierame o holistický prístup a multikauzálnosť.  

V tejto práci sa nevyhýbame  ani širším súvislostiam. Uvádzame filozofické, historické, 
kultúrne , náboženské, vývojové, biologické a psychologické, sociologické i ekologické 
súvislosti, pretože tieto veci úzko spolu súvisia a prechádzajú jedna v druhú. Lebo len 
v konfrontácii s pálčivými otázkami dneška, dokážeme postihnúť zmysluplnosť  jogového učenia 
a ďalšie náväznosti na prienik myslenia jogínov do našej západnej civilizácie opuncované  
lekármi, psychológmi, sociálnymi vedcami, historikmi, archeológmi, religionistami,  expertami. 
O problémoch dneška nepíšem s chladným odstupom, lebo cítim, že sa ma a nášho odboru 
psychológie osobne dotýkajú.  Tiež často užívaná definícia a charakteristika jogy ako 
sebadisciplína a ovládanie rušivých myšlienok naznačuje možnosť a schopnosť človeka 
povzniesť sa od primitívnych začiatkov fylogenézy i ontogenézy až na stupeň umenia ovládať 
nielen svoje okolie, ale predovšetkým seba samého.  Zjednotením síl, ďalším overovaním 
a aplikovaním tohto najstaršieho učenia sebarozvíjania človeka, by sme mohli napomôcť. 

Teoretická časť obsahuje základné teoretické poznatky a definíciu pojmoslovia. Začína 
z pohľadu jazykového, historického a nakoniec sú pojmy vymedzené psychologicky. Bez 
zosúladenia obsahu pojmov a absorbovania podstaty jogy, pochopenia jej  definície,  základných 
druhov jogy, jej techník ovládania mysle, by sme nenaštartovali. Pointou je si uvedomiť väzbu 
nášho myslenia s realitou v danom časopriestore, dobovým jazykom, dobovým(regionálnym) 
vierovyznaním, a zmenou v čase . Kľúčová otázka v tejto práci neznie, či je pravdivá jogová 



paradigma a účinný systém jogy pri rôznych diagnózach, ale prečo joga vznikla, udržala sa viac 
ako 6 tisíc rokov a šíri sa do celého sveta? Aký je z nej úžitok? Z akého zdroja vzišla a aké 
učenia následne inšpirovala, ovplyvnila? Lebo opúšťame statický systém a nahradzujeme ho 
dynamikou transformačného cyklu.  Ak by sme sa orientovali na dielčie jogové prvky, techniky, 
sledovali ich účinok na dielčie telesné a duševné systémy, unikol by nám holistický pohľad – 
duševný rozvoj konkrétneho cvičenca jogy v dlhodobom procese, ovplyvnený aj inými 
vnútornými a vonkajšími faktormi.  Nepostrehli by sme a nepochopili klasickú definíciu jogy ako 
živé učenie, do dnes živý rozvetvujúci sa strom po celej zemeguli s koreňom v Indii. Šíriaci sa 
mentálnym kanálom, líniou majstrov a žiakov, na konci ktorého  ba mal byť sebarealizovaný 
jogín, spokojný, integrovaný, citovo vyrovnaný senior alebo seniorka. 

Predpokladáme , že súbor výskumov na celom svete, ktorý sa venoval dielčím väzbám 
a účinku dielčích jogových techník, súboru cvikov, či dýchacích cvičení, vplyvu 
bhastriky(holotropného dýchania) na vedomie, myseľ, alebo relaxačných (Jacobsonova relaxáca, 
autogénny tréning), či meditačných cvičení na pacientov s rôznymi diagnózami, ktoré potvrdili 
pozitívne účinky, vytvára predpoklad, že aj celý osvojený štrukturovaný systém jogy bude 
účinný aj u zdravých ľudí,  a umožní im získať a udržať si zdravie, podporiť ich duševný rozvoj.  

Ak sa človek dlhodobo  venuje joge, je duševne zrelý, vzlietol, tak môžeme konštatovať, že 
joga priaznivo pôsobí na duševný „rast“, pomohla vzlietnuť.  Ak človek spokojne pristal, ukotvil  
a naplnil svoj život, je spokojný, šťastný, vďaka joge si osvojil zdravý životný štýl , drží sa 
zdravotne veľmi dobre aj v dôchodkovom veku , možno konštatovať, že mal úžitok z jogy. 
A naopak. Ak by sme sa však orientovali na vplyv dielčej techniky, napr. súboru ásan 
zameraných na pružnosť  kĺbov pri bolestiach, tak by sme mohli zistiť po čase, či je účinok 
viditeľný, významný, pacient spokojný. Ale ťažko by sme mohli konštatovať z dielčieho bádania 
na celostný proces, kam duševný rozvoj právom patrí. 

K sebarealizácii cvičením jogy je potrebné ovládať jogové štrukturované učenie, 
upozorňujeme staré viac ako 6 tisíc rokov od prvých písomných dokumentov. To si vyžaduje 
nielen poznať „suroviny“,  pojmoslovie, techniky, zostavy cvikov,  komponenty,  ale aj „recept“, 
ich naväznosť a súvislosti, dávkovanie, hlavné zložky, ich skĺbenie a postupné osvojenie si 
behom života. Potrebujeme model štrukturovaného jogového cvičenia.   O to viac je táto časť 
náročná, lebo sa jedná o jednu z najťažších tém – duševný rozvoj. 



 

II. Teoretická časť 
 
Tentokrát je predmetom, objektom nášho poznávania ani nie telo jogína, jeho 
organizmus, ale jeho myšlienkové pochody, jeho myseľ, nálady, aj jeho vyšší 
intelekt, aj jeho duša, JA. 

 
V  teoretickej časti nejde o zásobáreň dobrých receptov našich predkov, o voľbu večného 

hotového „duchovna“ či už pod značkou joga, alebo inou.  Ide o proces znovu zjednotenia. 
Spojenie konkrétneho s abstraktným myslením, ako aj B-poznávanie, presahovanie seba samých, 
presahovanie svojej kultúry, poznávanie iných kultúr. Pochopiť myslenie našich predkov, o čo 
nám v tejto časti ide,  umožňuje stať sa o trochu viac členom svojho druhu, prekonať predsudky, 
ktoré nám v tom bránia, aj tlaky tých, ktorí nás majú potrebu poučovať, čo je dobré a čo zlé. Ak 
chceme seriózne zodpovedať kľúčovú otázku: či a aký je vplyv aplikácie jogy pre duševný 
rozvoj človeka, je potrebný dôraz aj na to, čo sa nazýva „filozofická antropológia“, to znamená 
pokus o definovanie rozdielu medzi človekom a iným druhom, medzi človekom a predmetom. 
Čo robí človeka človekom podľa jogy? Podľa dnešných poznatkov? 

Táto práca sa prirodzene člení do dvoch častí: každá z nich je sama o sebe kompletná, aj 
keď sa navzájom dopĺňajú.  Teoretická časť pomáha  definovať  pojmy a procesy ako joga, 
filozofia života, umenie správneho života, viera, mentálny kanál, mantra, emočná inteligencia, 
psycho-somatika, autogénny tréning (AT), náboženstvo, kultúra, hodnotový systém, predsudky 
a stereotypy až prídeme k pohľadu na Indiu, jogový ašram, 4 etapy života, model mentálno-
spirituálneho rozvoja kundalini joga, najstaršia typológia postavená na troch kvalitách, gunách. 
Takto si zmapujeme komplexné teritórium jogy, od staroveku, i filozofiu jogy. Okrem 
základného stupňa, ,  si rozoberieme aj podmienky získania a udržania vrcholového zážitku 
samadhi (nirvána). Rozpoznáme rozdiel medzi tradičnou jogou v Indii, a modernou jogou na 
Západe, u nás. Rozlíšime mentálny výcvik napr. mantrajogu (1.10) od psycho-somatického 
hathajogového cvičenia. Nakoľko sa joga cvičí a rozvíja od staroveku dodnes , aj v prvej časti sa 
opierame o praktické poznatky jogínov, nielen  o ich majstrovské diela (1.7). Koncentrujeme sa 
na klasickú aštanga jogu, 8.stupňovú jogu, kde zvládnutie nižších stupňov umožňuje posun 
v raste nahor. Aštanga joga je vybudovaná na etickom základe (1.a2.stupeň). V dôraze na tento 
etický fundament tradičnej jogy je rozdiel medzi jej dnešnou modernou modifikáciou. Bez 
duševnej hygieny, kam sa prvé dva stupňe príkazov a zákazov zaraďujú, nevznikne 
dobré(satvické) a vhodné vnútorné prostredie pre „rast“.  V tejto časti sa premosťuje východné  
a západné myslenie, formuje holistický prístup (4.2). Vysvetľuje štrukturované jogové učenie,  
medzi ktoré patrí okrem 8-stupňovej tradičnej jogy s hlbokou relaxáciu,joganidrou (4.4), 
meditáciou „sebaspytovaním“,  vrcholovým zážitkom samadhi (5.kapitola) (1.7) aj kundalini 
joga (4.kapitola). Táto nám pomáha postupovať po rastovom rebríku nahor aj vo vonkajšom 
svete. Avšak ukotvenie v najvyšších dvoch čakrách si vyžaduje dobré (satvické) a vhodné 
vonkajšie podmienky. O nich sa dozvieme v najstaršej Kapilovej typológii  3 kvalít (6.5).   



1.   Joga v Indii 

1.1 Čo je joga ? 
 

     Joga patrí k najstaršej múdrosti, je základňou, na ktorej stojí indická civilizácia. Šírila sa 
ústnym podaním v línii majster – žiak. Vyniká svojou komplexnosťou, holistickým prístupom. 
Termín „joga“ (v sanskrte jednota) označuje aj cieľ, aj prostriedky k cieľu. Cieľom je podľa 
najstaršej védskej terminológii znovuzjednotenie s TO. TO bolo nahradené v hinduizme 
a ostatných náboženstvách, ktoré vznikli neskôr po 2- 3 tisícročiach pojmami Boh, Stvoriteľ 
(Brahma), kozmické vedomie, kozmická inteligencia, prázdnota. 
      Podľa filozofického-náboženského vymedzenia je joga znovuzjednotenie človeka, jeho 
individuálneho vedomia s kozmickým vedomím, vo vrcholovom zážitku. Podľa psychologickej 
definícii je integrácia na najvyššej úrovni, sebarealizácia. Zároveň je aj súborom metód vedúcich 
k tejto integrácii. Budeme skúmať jogu rozšírenú u nás, zaradenú medzi tzv. relaxačné metódy, 
ako je napr. autogénny tréning, hypnóza – s širším významom než len uvoľňujúcim. Je zároveň 
metódou sebaprežívania i sebaovládania, sebaregulácie,  je metódou liečebnou aj 
zdokonaľujúcou.  
     Identifikovanie faktorov, ktoré sú dôležité pre úspech v živote, zamestnávali mysliteľov 
a bádateľov od nepamäti. Prečo niektorí ľudia dokážu lepšie organizovať svoj život, kariéru, 
stres, vzťahy? Aké kvality mysle, či ducha determinujú, kto uspeje? Už v starovekej Indii sa 
zistilo, že prispôsobivosť na zmeny, vodcovstvo, sebadôvera, medziľudské vzťahy,  
komunikačné schopnosti sú spojené s ovládaním mysle, s inteligentným manažmentom emócií. 
     V joge nejde  o boj nižšej a vyššej zložky, ale o jednotu, integráciu.   
     Autor prvej publikovanej jogovej knihy mních Patandžali (300 r.p.K) spísal slávnu Jogasutru. 
Je to jedna z najvýznamnejších knih starej Indie, ktorá obsahuje návod, ako dosiahnuť celkovú 
rovnováhu. Zhrnuje v nej overené poznatky, podtrhujúc nosné myšlienky starých jogových 
systémov. Patandžali definuje jogu zastavením zmien mysli. Slávny verš v originále znie „Joga 
citta vrittis niródha“. (Patandžali, 2002,). Je to stav vnútorného pohrúženia – získaný nácvikom, 
v ktorom sa spoluzúčastňuje zároveň zložka relaxácie (sebauvoľnenia) a koncentrácie 
(vnútorného sústredenia. Nadväzuje na zvládnutie nižších stupňov, vybudovanie etického 
základu. (1.7.) Podnetom k tomu je pocit narastajúcej vnútornej spokojnosti a schopnosť 
dlhodobo udržať si tento stav mysle, aj v náročných životných situáciach. Myseľ je neoddeliteľne 
spojená s telom. Dopĺňajú sa. Nemožno rozvinúť osobnosť bez ovládania mysle. Dýchanie 
pomáha skrotiť myseľ . Hlboké uvoľnené dýchanie je viazané na výdrž a nehybnosť tela. Cvičiť 
treba v tichom kúte, najlepšie v peknom prírodnom prostredí, na pokojnom mieste, ďaleko od 
hluku, davu.  
     Sebapoznanie závisí od stálosti mysle. Védy, Upanišady nevznikli na základe „púhych“ 
detských personifikácii síl prírody, k čomu inklinujú niektorí západní orientalisti bez znalosti 
dobového jazyka. Pojem „Sthitha-prajna“ (emočná stabilita), podobný pojmu emočná 
inteligencia, možno nájsť v druhej kapitole Bhagavadgíty, „biblie“ jogínov,  napísanej približne 
v 9.st.p.K. Vo verši 55-58 radí veľký jogín Krišna princovi Ardžunovi, aby sa stal mužom 
Sthitha – prajna ( stabilných emócií). Vysvetľuje mu, že iba ten dosahuje cieľ,  ktorý dosiahol 
stálu rovnovážnu myseľ. Akcieschopnosť a rozhodnosť, správna voľba je možná iba pri emočnej 
stabilite. Podobne vo Védach sa poukazuje na potrebu vzdelávania sa v prvej štvrtine života, aby 
študent získal vyváženú osobnosť. Vo verši 56-58 Bhagavadíty sa dočítame : 

„Človek, ktorý zostane v utrpení, či v šťastí stály, ten ktorý ovládol žiadosti, strach, hnev, 
sa môže nazývať Sthitha-prajna (emočne stabilný). 

Stabilnej mysli je ten, ktorý prekonal náklonnosť k hocičomu, k hocikomu, ktorý nie je 
povznesený alebo provokovaný zistiť, či je pod vplyvom šťastného osudu alebo smoliarom. 



Toho nazývame „stálej mysle“ , kto dokázal stiahnuť zmysly zo zmyslových objektov tak, 
ako sa korytnačka vťahuje do svojho panciera.“ (Shrimad 1989).  

Tento proces súvisí s 3 základnými energetickými systémami zvanými nádis. Pravý kanál 
je slnečný (pingala, alebo v čínskom pojmosloví jang) a rozlišuje kvality (guny) uvažovania, 
rozlišovania týkajúceho sa vonkajšieho sveta.  Ľavý mesačný kanál (ida, jing energia) obsahuje 
emočnú časť a týka sa vnútorných procesov. A centrálny kanál (šušumna) sa týka mentálno-
spirituálneho rozvoja. Pojem emočná inteligencia je rovnováha vonkajšieho a vnútorného života, 
ľavého a pravého systému (sympatiku a parasympatiku). Už v staroveku ľudia chápali potrebu 
zladiť inteligenciu, rozum s citom najmä pri rozhodovaní a dosiahnutí úspechu v živote, 
rozvíjaní osobnosti. 

 Zistili, že sa v priebehu cvičenia jogy uviedli subjektívne do dobrého, euforicko-
eufunkčného stavu, pôsobí tento spätne zasa na ďalšie objektívne zlepšovanie jednotlivých 
funkcií telesných i duševných a ich ďalšiu harmonizáciu. „Zo stavu dysfunkcie a dysforie 
k eufunkcii a eufórii“. Ide tu o aspekt psychologický, ale zároveň predovšetkým o aspekt 
fyziologický. Objektívnym ekvivalentom tohto subjektívneho pocitu harmónie je celková 
eufunkcia (somatická a z nej opäť i psychická). Tieto stavy možno objektívne sledovať 
a kontrolovať na elektrických prístrojoch, monitoroch a stav VNČ a nepriamo i psychiky 
špeciálne na EEG (alfa vlny). Jedná sa tu v princípe o harmóniu alebo postupné 
harmonizovanie (iradiáciu, generalizáciu) funkcií všetkých rôznych častí, zložiek 
a subsystémov, ktoré sú vzájomne funkčne prepojené. Ide o prepojenie neuro-muskulárne, neuro-
vegetatívne, neuro-humorálne i iných regulačných systémov. Ale tiež intrapsychické (vyšších 
psychických funkcií), funkčným zosúladením ľavo-pravej hemisféry. (Vojáček, 1988). 

 Inými slovami: čím vyšší a dokonalejší je stupeň psychickej harmónii (v meditácii, 
samadhi), tým je vyššie súbežné a súvztažné zlepšovanie, zdokonaľovanie, zharmonizovanie 
zložiek biologicko-fyziologických a psychických, organizmu ako celok, integrovanejšou 
osobnosťou s kvalitnejším myslením, cítením a vnímaním sveta, kvalitnejším životom 
a sebarozvíjajúcim správaním. Povedané fyziologickou terminológiou: čím lepší je funkčný stav 
mozgovej kôry (VNČ), ktorý si sústavným a systematickým cvičením jogy navodíme – alebo 
čím dokonalejší je rytmus alfa ako známka dobrého zdravého stavu CNS – tým účinnejšie môže 
mozgová kôra pôsobiť kortikoviscerálnymi spojmi cez hypotalamus na fyziologický stav celého 
organizmu. 

 Meditačný stav, nirvána (samadhi) je blahodárny, ozdravný stav. Dochádza k veľkej 
premene fragmentárneho zúženého vedomia v celostné.  Iba napovrchu je to stav podobný 
drogou navodenej eufórii, „útek“ od reality. V jadre ide o zvýšenú bdelosť, lepšie koncentračné, 
pamäťové, rozlišovacie schopnosti, a vyššie intelektuálne schopnosti, ktoré síce nemusia byť 
zachytené terajšími inteligenčnými testami, terajšími psychologickými testovými batériami, ale 
v získanej múdrosti, kvalite života, v etickom a duševnom vývoji,  autoregulácii, v správaní.  
Joga nám poskytuje veľkú službu – psychickú harmóniu a tým aj telesnú harmóniu, a spokojnosť 
človeka, sebauzdravenie, sebazdokonaľovanie. Jogíni na rozdiel od behavioristov nepovažovali 
za postačujúce pre etický vývin posilniť vonkajšie kontrolné mechanizmy, súdy, políciu, 
inšpekciu, dozor, ale predovšetkým vnútornú premenu, sebaporozumenie a sebapoznanie, 
ovádanie impulzívneho správania. 
Joga je harmónia  

Harmónia je z gréckeho slova súlad, vyrovnanosť, súzvuk častí s celkom, zloženie 
jednotlivých častí v organický celok. V sanskrte je zafarbené slovom „sangati“, vyladenie. Joga-
vina, hudobný nástroj poskytuje vynikajúcu rajskú hudbu len vtedy, pokiaľ má adekvátne 
naladené struny a ak na ňom hrajeme s citom.  Jemné radostné citové rozpoloženie závisí na 
harmónii medzi všetkými telesnými a mentálnymi funkciami. Veľký význam pri dosahovaní 
týchto účinkov majú autonómne a proprioceptívne neuromuskulárne reakcie, ako i určité zmeny 
v sekrécii endokrinných žliaz. Dôraz, ktorý je kladený na úpravu stravy (vegetariánska), 
dýchanie a pestovanie pozitívnych postojov, dokazuje, že hlavným cieľom sú pozitívne zmeny 



v metabolizmu tela ako celku. Tieto metabolické zmeny v telesných tekutinách pôsobia na rôzne 
systémy (žľazový, obehový, nervový, vylučovací, atď.) a vedú k úplnej zmene celej osobnosti 
skôr, než prejde k vyšším praktikám jogy. (Kuvalayananda,1990).  

Jogová terapia sa teda neskladá len s z očistných procedúr (krija joga) a psycho-
somatických cvičení (ásan), ale kladie dôraz na kontrolu stravovania, sociálnych postojov 
a dobrých návykov, odbúranie zlozvykov tak, aby spôsobila pozitívne  zmeny  vo všetkých 
metabolických procesoch. Jedná sa skutočne o integrálny prístup, chápajúci človeka ako celok.  
Jogíni vytvorili 8miliónov 400 tisíc ásan (telesných polôh). Odpozorovali ich od pohybov, 
oddychových polôh pri sledovaní zvierat, rastlín, mláďat, detí. Jedna z obľúbených a veľmi 
účinných polôh na spevnenie svalového korzetu, pri bolestiach chrbta je poloha „lietadielka“ 
(kobylky, šalabásana). Túto polohu cvičia medzi prvými polohami kojenci na brúšku. Je zrejmé, 
že nielen v senzomotorickom štádiu a v nasledovných štádiach kognitívneho vývoja, ale aj 
v dospelosti pokračuje proces konštrukcie skutočnosti, zrejme na základe obdobných 
mechanizmov, ale vedomo konaných. 

 Sústredili sa na sebaovládanie, ako môže človek sám seba dotvoriť, „znovuzrodiť“, zlepšiť 
svoj osud. Avšak dnešní psychológovia sa k tomuto vrátili až po publikáciach Saloveya a Mayera 
(1990) a manažéri, konzultanti, bádatelia, pedagógovia začali mať osoh z tohto a naďalej 
skúmajú možnosť, ako rozvíjať túto schopnosť a aplikovať v rôznych sférach ľudského života.  

Meditáciou dosiahli vnútorné sústredenie. Podobne ako u batoľat ide o znehybnenie 
a pozorné skúmanie avšak vedomo zvoleného objektu ( plameň sviečky, zapadajúceho 
slnka,atď.) i vedomé znehybnenie, pravidelné usádzanie sa do meditačnej polohy. V tomto stave 
môže človek na seba pôsobiť, získa vhľad „dovnútra“, i vhľad do problému, na ktorý je jeho 
myseľ koncentrovaná v tom období. Výsledky sa uskutočňujú touto činnosťou samé cestou 
vnútorných automatizmov. Prvé spontánne meditácie vznikli na pekných výhliadkach, počas 
putovania, skúmania nového terénu. Tieto miesta sa nazývali „satvické“, dobré, upokojujúce. Na 
takýchto miestach sa utáborili, budovali domy, ašramy,osady, mestá, neskôr chrámy, kláštory, 
domov. Na tejto spätosti človeka s prírodou, vesmírom vznikol i vastu, staroveká indická veda 
o architektúre a zariadenia domova (čínske feng-shui).  

 



1.1.1. Druhy jogy 
 
Jogíni vypracovali štrukturované učenie jogy, podľa profilu osobnosti, silných stránok cvičenca: 

• Džnána joga, cesta poznania, stimuluje, podporuje kognitívny vývoj, je pre intelektuálov. 
Najväčší myslitelia a proroci boli džnanajogíni. 

• Bhakti joga, cesta viery a lásky, oddanosti. Podporuje sociálne – emocionálny vývoj, je pre citovo 
založených ľudí.  Mnohé ženy, tanečnice, umelkyne boli bhaktijogínky. Tradičný indický tanec je 
dodnes vedený majstrom, je zhmotnením duchovnej lásky k Bohu v pohybe.  

• Radža joga, kráľovská cesta sebaovládania a meditácie, pre ľudí s pevnou vôľou, a silnou 
motiváciou.Mnohí starovekí králi (radžovia, maharadžovia) a princovia boli radžajogíni. 

• Karma joga, cesta dobrých skutkov, morálny a psycho-sociálny vývoj, je pre činorodých ľudí. 
Patrí sem veľa dnešných jogínov, aj Mahatma Gandhi. 

• Hatha joga, cesta ovládania tela, psycho-somatický tréning pre všetkých ľudí, aj chorých. Dnes sa 
jej venujú niektorí sadhuvia, putujúci jogíni, ktorí nepotrebujú takmer nič, ani oblečenie. Sú 
mimoriadne odolní voči extrémnym vonkajším vplyvom. 

Jogíni precízne rozvinuli metódu introspekcie. Upozornili dávno pred Sokratom, ako je dôležité 
poznať seba samého. V prvom stupni dokázali ovládať svoj organizmus, telesné funkcie. Pocitmi 
vnútorného tepla v kombinácii s uvoľnením a dýchaním vedeli zvýšiť svoju teplotu v chladnom 
prostredí. Boli odolní voči teplu, horúčavám i chladu, mrazu. Žili v meditačných jaskyniach. 
Živili sa bylinami, lesnými plodmi. Dodnes konzumujú indickí jogíni špeciálnu satvickú 
nechemizovanú stravu. Milovali zvieratá, prírodu a cítili sa dobre v jej lone. Jogové metódy 
objavili osamote, aj za extrémnych podmienok. Zjavne im sebapoznávanie, B-poznávanie, robilo 
radosť. Sebadisciplínou sa lepšie  využívala mozgová kapacita,udržal pozitívny postoj k osudu, 
budoval sa etický základ spoločnosti, postavený na aktívnej dobročinnosti, konaní dobrých 
skutkov. Jogu možno vymedziť ako historicky prvú paradigmu rozvoja spoločnosti na báze 
mentálno-spirituálneho rozvoja človeka. Je táto paradigma dávno prekonaná? Alebo naopak, 
dnešní vedci, fyzici, odborníci  potvrdzujú  jej aktuálnosť, pravdivosť?   
Niektorí religionisti spájajú jogu s náboženstvom. Bezpochyby jogové metódy napr. opakovanie 
modlitby, mantier, pohrúženie, meditácia pomáhajú všetkým náboženstvám rovnako v ich 
praktizovaní. Avšak joga je mimo náboženstva. Má svoje metódy výskumu mysle, bezprostrednú 
analýzu myšlienok. Nik nemá vlastnícky list od jogy. Nevlastní ju nijaká krajina, ako to niektorí 
spisovatelia píšu. Je vlastníctvom prírody a vedomia, patrí nám všetkým. Ako každá veda sa 
zakladá na faktoch, získaných výskumom myšlienok, subjekt-objektové vzťahu, psycho-
somatiky, i samotného subjektu myslenia. V stave meditácie je myseľ značne jasnejšia, silnejšia, 
lepšie ovláda telo, i myseľ. Joga sa dá bez problémov naučiť. 
 

1.1.2. O vnútornom svete 
 

Citové prežívanie  a činnosť mozgu 
Odkiaľ prichádzajú emócie? Z akej časti mozgu? Prečo ich potrebujeme v každodennom živote, 
v organizačnom kontexte? Inštinktívne emočné reakcie sú kľúčom k prežitiu. Napr. ak sa bojíme, 
strach podnecuje tok krvi do svalov, aby sme dokázali ľahšie uniknúť. V mozgu sú dve 
najdôležitejšie štruktúry, ktoré sú zodpovedné za emočné reakcie: amygdala a neokortex. 
Amygdala, grécky „mandle“ má podobu nazhromaždenia vzájomne prepojených bunečných 
štruktúr  v tvare madle, umiestnených nad mozgovým kmeňom v blízkosti dolnej časti 
 limbického okruhu, ktorý dekóduje emócie vo všeobecnosti, podnety, ktoré ohrozujú 
organizmus. Amygdala je centrom citov, zodpovedná za všetky druhy emočných reakcií ako 
napr. rozkoš, nechuť, strach a hnev a je zdrojom inštinktívnej žiadostivosti, agresie, hladu 
a túžby.  



V porovnaní s našimi najbližšími evolučnými príbuznými – primátmi – je tento orgán u človeka 
relatívne veľký.  Amygdala je centrum emočnej pamäti a teda i samotného zmyslu pre citový 
význam udalostí. K amygdale sa nespája len schopnosť mať niekoho rád, závisia na nej tak 
povediac všetky emócie. U zvierat, ktorým bola odstránená amygdala, zmizol strach a zloba. 
Zvieratá stratili zmysel pre svoje miesto v spoločnosti. Bez amygdaly by neexistovali žiadne slzy 
ani žiaľ. Pohľadenie, objímanie či iné prejavy náklonnosti aktivitu amygdaly a blízkych oblastí 
mozgovej kôry (gyrem cinguli) stišujú a zastavujú plač.  

 Neokortex na druhej strane, v prednej časti, je mysliacou časťou mozgu, ktorá rozumne 
zvažuje, rozhoduje. Modus operandi amygdaly a neokortexu sú veľmi zaujímavé študovať. 
Charakteristiou amygdaly je nedostatok vedomej cenzúry. Emočne posudzuje v okamihu alarmu 
alebo príjemného signálu, bez nájdenia slov k opisu našich pocitov. Je to amygdala, ktorá 
vyvoláva traumatické situácie, zatiaľ čo sa iné udalosti, ktoré sa stali v danom čase, zabudli. Na 
druhej strane je neokortex doménou rozumu, s prístupom ku všetkým vzruchom, ktoré vnímame.  
Umožňuje celostné chápanie toho, čo sa deje okolo nás, a ako to na nás pôsobí. Je to neokortex, 
ktorý generuje naše myšlienky, ale je to limbický systém, ktorý preciťuje tieto myšlienky. 

 Keďže sme najpokročilejším druhom vo svete prírody s predným čelným lalokom 
neokortexu a amygdalou, ľudský mozog reaguje odlišne než ten, iných druhov živočíchov. Na 
jednej strane je ľudský mozog riadený činnosťou amygdaly, naliehavou reakciou a na druhej 
strane neokortexom k uvažovaniu, ako reagovať, oprávnenie takto reagovať a spomienkami, 
skúsenosťami. Zvieratá ako napr. hady nemajú neokortex a preto nedokážu zakúsiť a naučiť sa 
niečo také ako materská láska. Preto sa mláďatá hadov musia skrývať, aby sa vyhli požieraniu 
vlastnými rodičmi (Bhattacharya a Sengupta, 2007). 

Avšak, Le Doux (1986) vysvetlil, že inštinktívne a naliehavé reakcie starého mozgu majú 
prednosť pred racionálnymi, premyslenými reakciami neokortexu a človek je geneticky 
naprogramovaný byť poháňaný inštinktívnou vášňou (vplyvom činnosti amygdaly). Vyjadruje to 
termín „emocionálne zmocnenie sa“. Kvôli emocionálnemu zmocneniu sa, napriek našej 
najlepšej snahe držať naše emocionálne výbuchy pod kontrolou, často nás tieto vedú k určitým 
okamžitým reakciám. Pri vysvetlení „emocionálneho zmocnenia sa“ Le Doux (1986) 
poznamenal, že amygdala, v limbickom systéme ľudského mozgu, pôsobí ako alarmujúci systém, 
ktorý pomocou špecifických emočných reakcií preklenuje naliehavú situáciu a drží v ostražitosti 
väčšiu časť mozgu.  Spúšťa výlučok telesných hormónov útok – útek, mobilizuje centrá pohybu 
a aktivizuje kardio-vaskulárny systém, svaly, črevá (Goleman, 1997).  

Zmyslový signál zo zmyslových orgánov najprv ide do  thalamu a pozdĺž synapsie 
dosahuje amygdalu. Z thalamu vedie iný signál do racionálnej časti mozgu, do neokortexu. 
Neokortex zhromažďuje a vyhodnocuje informáciu a potom iniciuje vhodnú odpoveď. Vstupný 
tok, ktorou je kratšia cesta z thalamu do amygdaly, je rýchlejší (12 milisekúnd oproti 25 
milisekund do neokortexu) a objem informácie je menší.  Dôsledkom toho funguje ako rýchly 
počiatočný obraz zachycujúci nebezpečenstvo alebo príležitosť ešte pred tým, než neokortex plne 
chápe informáciu. Tento fenomén sa nazval „emocionálne zmocnenie sa“ (Goleman, 1997). 

 Avšak najväčšia časť zmyslových informácií vedie do neokortexu. V prednej čelnej  časti 
sú informácie analyzované, plánované a koordinované a dôsledkom tohto uvažovania sa vytvára 
vypočítavá, premyslená reakcia. Napr. ak vidíme hada na chodníku, okamžite zareagujeme 
útekom, skokom nabok. Ale ak zistíme, že to bol len planý poplach, lebo na zemi ležala iba 
ohnutá palica, tak sa upokojíme. Reakcia amygdaly bola okamžitá, zatiaľ čo neokortex dostal 
informáciu neskôr o pár milisekúnd a dodatočne koriguje, reguluje primitívnu reakciu.  Takto 
predná časť mozgu ovláda zmyslové stimuly a spolupracuje s amygdalou, aby odpoveď bola 
racionálnejšia.  Prirodzene upravuje reakciu amygdaly.  Spojenie medzi amygdalou (a s ňou 
spojeným limbickým systémom) a neokortexom je centrom konfliktu alebo kooperatívneho 
zjednávania medzi hlavou a srdcom, myslením a cítením. Tento okruh vysvetľuje, prečo je 
kľúčové ovládať myseľ, emócie, či už pri voľbe múdreho riešenia, rozhodnutia alebo 
jednoducho, aby sme veci videli jasne.  



Mentálna práca –sebaanalýza (atmavičara)   
„Nepresnosť emočných centier je ešte umocnená tým, že mnoho silných citových 

spomienok pochádza z prvých rokov života, zo vzťahu dieťaťa k svojej rodine.  To platí obzvlášť 
v prípade traumatických udalostí, ako je bitka, nezáujem rodičov, vychovávateľov, učiteľov  
o dieťa.  Amygdala dozrieva skôr ako hippocampus. Jej dominantná rola v ranom detstve 
potvrdzuje správnosť základného princípu psychoanalýzy a síce, že udalosti prvých rokov života, 
kontakt a konflikty medzi dieťaťom a tými, ktorí sa oňho starajú, vytvárajú citové základy 
človeka.“ (Goleman 1997).  

Jedným z dôvodov, prečo sme našimi emočnými výbuchmi zmätení, je, že ich pohnútky 
majú korene nezriedka až na samom začiatku našich životov, kedy v nás okolitý svet vyvolával 
zmätok a my sme doposiaľ nepoznali slová, pomocou ktorých by sme mohli naše zážitky 
pochopiť. Jogíni podobne ako stúpenci a absolventi holotropného dýchania zistili, že je 
univerzálna pamäť. Že dokážeme nielen uchovať rôzne zážitky, skúsenosti, poznatky, ale aj 
naučiť sa, pochopiť to, čo vedeli, vedia iní. Vzájomne si odovzdávať skúsenosti, aj bez slov. I 
kolektívna meditácia je bez slov. Vyšší stav vedomia uspôsobil meditujúcich lepšie nahliadnuť 
do minulosti, do nevedomia, nájsť príčiny svojich problémov, zdroj rušivých emócií, ale aj 
techniku, ako znovu získať pokoj. Netrebalo nájsť „bútľavú vŕbu“vyšpliehnuť svoje problémy na 
druhú osobu, ako keď sa zbavujeme odpadku.  

Naviac, ak ignorujeme prvý stupeň, budovanie etického základu, duševnú očistu, a so 
znečistenou mysľou meníme stav vedomia, môže dôjsť k fantáziam, klamom mysle, kde sa 
absolvent psycho-spirituálnej analýzy, „napája“ , robí „channeling“, prichádza k 
„dôležitým“ informáciam z nevedomia, a v skutočnosti ide často o jeho výmysly, prekrútenú 
pravdu. Ďalšie roky môže z tohto dôvodu stagnovať. Pravidelné duševné cvičenie pod vedením 
majstra pomáha nájsť harmóniu na báze vedomej „sebaanalýzy“ (atmavičara). Atma znamená 
duša, vičára je sebaspytovaním. Hľadá odpoveď na hlavnú otázku „kto som?“ 
vovnútri,v zážitkovej sfére. Osamote.  

Jogou rozširujeme oblasť vedomia, avšak nie analýzou nevedomia, podvedomých obsahov, 
sústredením sa na vnútorné centrá, utíšením. Nirvána sa nedá získať s nečistou mysľou. A myseľ 
sa nevyčistí iba katarziou, ani abreakciou, ale regulovaním myšlienok, pozitívnym myslením, 
mantradžapou, opakovaním mantry na vnútornom mechanizme, dýchacími cvikmi, s vedomým 
nádychom a výdychom, jogou, sebapoznaním (atmavičara, Godrealisation), ľudovo povedané 
„vierou v TO“, prekonaním sebastrednosti, aktom viery, postupne poznaním TO. 

 Kde sa vzalo slovko duša? Je to hybná sila, životná sila. Voľba filozofie smrti nás 
oslabuje. Latinské „animus“, duch, „anima“ – duša, je to isté ako grécke „anemos“ = vietor. Aj 
grécke „pneuma“, iný názov ducha, je vietor. Spojené so vzduchom, dýchaním. 
V staronemeckom bol „spiritus sanctus“ označovaný ako „atum“ – dych. V arabštine je to „rih“, 
vietor, „ruh“- duša, duch. Blízke je tomu grécke „psyché“ t.j. duša, súvisiace s „psychó“ = 
dýchať. Sanskrtské Atma = duša, hybná sila, životná sila. Pôvodná predstava duše bola známkou 
života, spojená s dýchaním (posledný výdych, smrť).   Tvorčia sila Boha a tvorivá hybná sila 
duše sú podľa jogínov jedno. Brahma (Stvoriteľ) = atma.“ Živnou pôdou duše je prirodzený 
život.“ ( Jung, 2001). Zdrojom života, vitality, zdravia je myšlienka nesmrteľnosti duše. Psyché 
je veľmoc, ktorá mnohonásobne presahuje všetky mocnosti sveta. To, že dnešný človek si myslí, 
že dušu možno uväzniť do hlavy, mozgu, či srdca, do celého tela, je dôsledkom materializmu, 
oddeleného telesného ja (klam ja). Aj preto, zánikom tela, „šatu“ duše, ateista zomiera. Podobne 
dnešný človek má sklon domnievať sa, že poznanie prichádza „zvonka“. Starí myslitelia, celé 
národy po celé tisícročia chápali, že „duša má božské poznanie“ (Godrealisation). Chápali, že 
sny, vízie, intuícia a podprahové vnímanie, sú dôležitým zdrojom  informácií. Veľké kultúry ako 
indická, čínska, hebrejská prepracovali vnútornú cestu vedomia, i poznania. Freudova 
psychológia sa pokúsila vytvoriť nevedomie skrze individuálnu existenciu a vedomie. 
Nevedomie tu ale bolo vždy, lebo je to funkčná pripravenosť zdedená z dávnych čias. Vedomie 
je neskôr narodeným potomkom nevedomej duše. (Jung, 2001). V zásade sme do tej miery 



zahalení do psychických obrazov, že nemôžeme preniknúť k bytiu vecí mimo nás. Všetko, čo 
môžeme vedieť, je z psychickej látky. Psyché je to najreálnejšie bytie, lebo ona jediná je 
bezprostredná.  

 Bol rešpektovaný princíp ahimsa, neubližovanie. Osvojením si jogovej paradigmy „TO si 
ty“ , nielenže cvičenci prekonali dualitu človek – TO (boh), ale aj naštartovali smer „nahor“, 
znovu zjednocovanie, prekonávanie bariér, klamu „oddeleného telesného ja“.  Spoznávali sa ako 
neoddeliteľná súčasť stromu života. Milovať ostatné živé tvory ako seba samého. Voľba filozofie 
života má nielen ekologický aspekt, ale aj sociálny rozmer. Ako možno liečiť choroby ľudí, keď 
stále viac ľudí nemá vodu k pitiu, vzduch k dýchaniu a pôdu, na ktorej môže ešte niečo rásť? Je 
voľbou lásky pred egoizmom.  Aj preto donedávna úzkosť, strach, hnev neboli v dejinách 
myslenia žiadnou veľkou témou. Koncentrácia bola zameraná na život, na „dušu“ ako obrovský 
potenciál tvorivých síl a najmä na cieľ duševného rozvoja – zmena vedomia (nebo v nás, dostať 
sa do „vyššieho neba“). Stav samadhi. Jogíni, i terapeuti, predchodcovia psychológov, liečili 
naturopatiou, prírodnými prostriedkami a pozdvihnutím človeka bližšie k celku. Bohabojnosť 
bola dôležitejšia ako strach pred telesnou smrťou. V staroveku panovala idea posmrtného života, 
do r. 533 aj idea reinkarnácie. Znovuzjednotenie sa nerealizovalo iba s tými cítiacimi bytosťami, 
objektami, ktoré existujú v prítomnosti. Nešlo o postoj lásky a milovanie iba prítomných 
indivíduí, jednota s hmotnou, zmyslami vnímateľnou materiálnou úrovňou existencie. Išlo 
o komplexnosť, holizmus, prekonanie zúženého vedomia nesebarealizovaného, neosvieteného 
človeka, transcendenciou materiálnej úrovni existencie. (1.3.). Ľudia chápali, že život je 
najväčšou školou. Že iba v tele dokážu robiť dobré skutky, duchovne napredovať, nie na onom 
svete. Na svojej úrovni chápali, že sme sa reinkarnovali na Zem, aby sme „povyrástli“, postupne 
získali mókšu (oslobodenie), oslobodili sa zo samsara, tohto kauzálneho mechanizmu kolobehu 
štiepenia života, smrti. Znovu sa zrodili, ožili ako celostné aj duchovné bytosti, transcendovali 
telesné ja. Integrovali osobnosť, nábožensky povedané „dostali do   neba“.Nepochybovali 
o poslednom súde, že vynaložené úsilie o „rast“ sa ráta k dobru, v celostnej bilancii evolúcie.  
Nemali dlhodobo výčitky svedomia, lebo vedeli, že sme tu, aby sme sa sebapoznali, rozvinuli 
svoj mentálny potenciál, zlepšili. Ide o cieľavedomé tvorčie úsilie vrátiť sa k svojmu pôvodu, 
k Celku, ktorý sa rozštiepil a štepí, ale súčasne aj sieťuje, spája, k prameňu. Inými slovami 
povedané „ide o proces nechceného pochovania, rozštiepenia, smrť Boha a následne slobodná 
voľba jeho scelenia, zmŕtvychvstania, avšak v inej zvnútornenej podobe.  

Duševný rozvoj podľa jogy je o koncentrácii na spájanie, „rast“, súzvuk s Celkom. 
Prekonanie rušivých myšlienok  z oddelenosti, limitov. Je o duševnej slobode. O slobodnej voľbe 
podriadiť sa Celku (nábožensky povedané „Jeho vôle“ stať sa jeho obrazom). Ide o pozitívny 
proces,  ktorý objavili a naštartovali naši predkovia, jogíni  objavením vnútorného sveta 
introspekciou, obrovského mentálneho potenciálu, i možnosti znovu zjednotenia, prejaviť tento 
„božský“ potenciál v každodennom živote, zveľadení životného prostredia. Tento recept, 
duchovnú cestu k mýtickej hore Meru (1.9.2.)  ako aj objavený nástroj zmeny utrpenia 
v oslobodenie - jogu odovzdali mentálnym prenosom cez líniu ďalej. Takto postupne  vznikli  
duchovné prúdy , terajšie svetové náboženstvá, ktoré sa z Ázie a stredného Východu rozšírili do 
celého sveta. Možno najstaršia koncepcia duševného rozvoja “vnútorná cesta poznania“ 
vznikla na severe Indie, v Himalájach, kde  zrejme praotec jogy meditujúci Šiva aj vplyvom 
vysokohorského „satvického“ prostredia a jeho mimoriadneho vplyvu na myslenie, VNČ 
a organizmus, objavil spontánny dlhodobý meditačný stav, neskôr vedomý pohľad dovnútra, 
introspekciu, sebaanalýzu, vnútornú realitu. Tibeťania ju dodnes uchovali v symbolike mandaly 
z piesku, kde hora Meru, symbolizuje najvyššiu horu, „vrchol“ sebarozvíjania.   

Urbanov „záchytný padákový systém“ 
Maslowova pyramída potrieb do určitej miery zachycuje mentálno-spirituálny rozvoj 

a vrchol tohto rozvoja. Nepozná však recept, ani mílniky duchovnej cesty, ani pravý 
mechanizmus „rastu“, len niektoré jeho vonkajšie prejavy z behaviorálneho hľadiska. Asi preto 
koncentrácia ľudí v USA na uspokojovanie nedostatkových potrieb, bez uvedomenia si cieľa – 



vrcholu pyramídy, bez voľby „života“, „dobra“,  bez mentálneho prenosu línie majstrov, iba 
s génovým prenosom a Darwinovým zákonom džungle „kde silnejší vyhráva“, nedokázala 
ustrážiť skutočný duševný rozvoj  ruka v ruke s etickým vývinom, spustila svetovú finančnú 
krízu. Morálny kapitalizmu, po akom volá dnešný svet, nie je možný iba behaviorálnym 
prístupom, „zvonka“, posilnením dozoru, kontrolných orgánov a vybudovaním inštitúcii, 
dozerajúcich nad morálkou človeka, biznismenov, politikov, trestajúcich vinníkov. Joga ponúka 
systémové, skutočné riešenie krízy. Trest vyvážiť odmenou. Upriamiť sa na sebavýchovu, 
vedomú voľbu dobra. V situácii globálnej krízy by pomohol Urbanov „záchytný padákový 
systém“ integrácie človeka v kríze. „Duševné zdravie je práve podmienené určitou stabilitou 
psychickej integrácie človeka). V Urbanovom modeli psychickej integrácie človeka HOTRI je 
stabilita obrazne zaistená 3 nohami (profesia, sex-erotika, zdravie). Na 2 nohách je človek menej 
stabilný, viac pohyblivý. Kritická situácia nastáva, ak je na 1 nohe a dve prestávajú fungovať.  
Strata zamestnania v dnešnej globálnej hospodárskej a finančnej kríze, strata domu v exekučnom 
konaní, často následne aj strata sexuálneho partnera, rozpad rodiny, a iné sprievodné faktory, 
ktoré sú v hre, vedú k nestabilite, k dezintegrácii. Buď sa jedna noha doplní, alebo padá na ústa. 
Ale sú aj výnimky. V hre sú aj iné faktory, ovplyvňujúce psychickú integráciu človeka 
:„záchytný padákový systém“ – viera, nádej, láska. Religiozita je dôležitým hodnotovým 
systémom. Napomáha stabilite a integrácii ľudskej psychiky a dáva zmysel životu mladého 
človeka. Nejde len o uspokojenie telesných a duševných potrieb, ale pre celkovú stabilitu sú 
dôležité aj duchovné hodnoty. Pevne vybudovaný „záchytný systém“ môže udržať psychickú 
integráciu i pri výraznejšej frustrácii fyzických a nedostatkových potrieb. (Urban, 1994). Dá sa 
strata 2 nôh trojnožky v modeli HOTRI, doplniť o tento „záchytný systém“ slobodnou voľbou  
lásky-viery-nádeje, filozofiou života?  Ako? Akým postupom? 

   V tejto práci sa orientujeme na jogovú koncepciu sebarealizácie nielen z historického 
hľadiska, spoznať najstarší model sebarozvíjania, ale najmä s cieľom overiť ho v praxi, zistiť, či 
je pochopiteľný, funkčný, efektívny aj pre moderného človeka. Zároveň sa ponúka možnosť 
vnútorný prenos, tento komunikačný kanál vyčistiť a znovu použiť. Ide o cieľavedomé osvojenie 
si staro-novej paradigmy, nie psychoanalýzu, ale vyššiu kvalitu  a vyšší stupeň mentálno-
spirituálnej analýzy, avšak po zvládnutom nižšom stupni. Treba dodržovať princíp nenásilia, 
pochopiť zákon odplaty, príčinnosť a bumerangový efekt našich myšlienok, slov, činov, prijať 
traumy a neviniť iba okolie, porozumieť zmysluplnosti autoregulácie, sebadisciplíny v prevencii.  
Učiť sa z vlastných chýb, zlýhaní, odpúšťať a voliť dobro a vieru, lásku, nádej. Ak podľa 
Eriksonovej teórii psychosociálnych štádií vývoja ide o získanie cností ako je viera, láska, 
múdrosť, nádej a nie podľahnúť krízam v týchto vekových obdobiach a zafixovať, uložiť si: 

• Nedôveru namiesto viery. (vek 0 – 1 rok) 
• Pochybnosti namiesto autonómie. ( vek 2- 3 roky) 
• Pocity viny namiesto vlastnej iniciatívy. (vek 3 – 6 rokov, predškolské obdobie) 
• Pocity menejcennosti namiesto pocitov vlastného úsilia v práci.(vek 6 – 12 rokov) 
•  Pocity neistoty zo zmätku rolí namiesto identity Ja. (vek 12 – 19 obdobie 

dospievania) 
• Pocity izolácie namiesto splynutia s druhým človekom (vek 19 – 25 mladá 

dospelosť) 
• Pocity vlastnej stagnácie namiesto generativity (plodenie a výchova ) ( vek 25 – 50 

)   
• Pocity beznádeje namiesto dosiahnutia osobnej integrity (50+ staroba).(Erikson, 

1996) 
  Je to možnosť prežitia života a ľudského druhu na Zemi. Nedá sa však u väčšiny realizovať na 
základe vôľového rozhodnutia, alebo kognície. Je potrebné zmeniť mentálny softvér, zblížiť 
východné a západné myslenie, vedu a spiritualitu. Udržovať si cnosti, aj koncentráciou na 
pozitívne očakávania. 



Súčasný stav by sme mohli porovnať so stavom medicíny v 16.storočí, kedy sa začalo 
s poznávaním anatómie, ale o fyziológii ešte nikto nemal ani potuchy. Tak aj my máme 
z duchovného života duše len zlomky. Mnohí západní vedci, najmä Iohannes Heinrich Schultz 
a jeho stúpenci , ICAT (International  Comitteee for the Coordination of Clinical Application and 
Teaching  of Autogenic Training) vytvorili obrovský kus práce na zmapovaní vnútorných 
mechanizmov psycho-somatiky pri skúmaní AT. Keďže joga ako AT patrí do oblasti metód 
relaxačne-koncentračných, sa tieto zistenia vzťahujú aj na jej pôsobenie.  Potvrdzujú  výsledky 
jogových výskumov akademika Dostálka a ďalších (Dostálek,  1996). Je však potrebné 
zmapovať život psyché.  Ako sa rozvíja vnútorná cesta poznania? Ako sa prejavuje, ako žije, 
ako myslí, ako cíti, čo koná jogou zharmonizovaný  človek, na rozdiel od úspešných, spravidla 
mimoriadne nadaných, sebarealizovaných ľudí? Ide o konfrontáciu tentokrát už nie iba 
západného autentického človeka s východnými duchovne vyspelými, osvietenými majstrami, ale 
o nové generácie západných ľudí, ktorých oslovila joga.   Môžu pomôcť nastaviť západnú 
kultúru na pozitívnu zmenu. 

 

1.1.3. Ako zosúladiť city a rozum? Emočná inteligencia 
 

Z tohto uhla pohľadu sa ukazuje ako veľmi dôležité dokázať ovládať naše zbrklé 
emocionálne reakcie, či už na základe skreslenej reality, alebo na základe minulých spomienok. 
Ukazuje sa ako geniálne vypestovať si postoj emocionálne nezaujatého pozorovateľa, ktorý aj 
v čase poplašnej emočnej reakcie z amygdaly dokáže hneď nereagovať, súc pozorovateľ strachu, 
zlosti, túžby. Ako ovládať myseľ, emócie je obsahom jednotlivých druhov jog, celého 
štrukturovaného učenia.  . 

V akom sa zdržuješ prostredí, taký si. 
 Aj tak, že sa združuje a vytvára si také životné a sociálne prostredie (satvické), kde má 

pokoj. Ak je potrebné, vie byť „radžastický“ (aktívny) a zmeniť prostredie. Túžba po šťastí, 
znovudzjednotení, je aj túžbou po pokoji. Ten si pokročilý cvičenec vie viac vážiť, dlhšie udržať.   
Možno preto donedávna nebol ani strach, ani úzkosť hlavnou témou, lebo nehrozilo ľuďom, ktorí 
si boli vedomí svojej slobodnej voľby „aktu viery“, a chápali „vrchol“, verili majstrom, v rámci 
možností dodržiavali etický princíp nenásilia,  či iné univerzálne hodnoty, aby neupadali.  

Cieľom jogy bolo zosúladiť, presnejšie povedané spojiť city a rozum, (srdcovú a najvyššiu 
čakru, 4.kapitola) čo viedlo k pozitívnemu emocionálnemu naladeniu. Treba zdôrazniť, že jogíni 
nepoužívali drogy na získanie vyššieho stavu vedomia, byť nad protikladmi. Nešlo im 
o navodenie stavu slasti drogou, ale systematicky sa venovali rozvoju mentálneho potenciálu, 
hybnej sily. Oslobodzovali sa od zúrivých príkazov amygdaly celostne. Nech sa udialo hocičo, 
nech za svoje činy dostali odmenu, alebo pokarhanie, trest, udržovali sa nepripútaní k ovociu 
svojich činov, nad emóciami. Chápali kauzálnu väzbu medzi minulosťou a prítomnosťou, že naše 
minulé činy, zážitky, emócie sa „zhmotňujú, a následne premietajú do prítomnosti, zafarbujú 
prítomnosť či už negatívne, alebo pozitívne. 

 Miesto, kde sme takmer padli do priepasti, kde sme sa báli, sa zhmotnilo v spomienku. 
A iba pomyslenie si na to miesto nielenže vyvolalo znovu úzkosť, ale aj nevôľu týmto smerom 
znovu cestovať, spôsobovalo zmenu plánu, či premrhanie šance zrealizovať obchod, cestu 
v tomto regióne. Aj preto, že chápali zákon príčinnosti, zákon karmy, že ak budeme reagovať 
zbrklo, pomstychtivo na niečo, čo je zastaralé, neadekvátne v prítomnej situácii, dávno 
prekonané, tak sa zaplietame do nových kariem, negatívnych činov, rušivých emócií. Jogínom 
nešlo o korigovanie zastaralej mapy, napr. psychoanalýzou, ale o spokojný život v prítomnosti, 
napredovanie, koncentrovať sa na víziu „vrchola“, o sebarealizáciu, na udržanie získaných 
cností. Poplašná reakcia amygdaly nás vždy bude mýliť, rozharávať, ale máme na to, aby sme 
dokázali využiť ten zlomok času a zastavili chaos, spojili rozum s citom. Samyama – meditácia 
na zlomok času, najnižšiu časovú jednotku akú sme schopní registrovať,pomáha rozvíjať 
sebadisciplínu. 



 Ovládaním jednotlivých stupňov sebazdokonaľovania sa uskutočňujú veci same cestou 
vnútorných automatizmov. Nešlo však iba o intrapsychický proces, ale kozmický, 
transpersonálny. Našich predkov nestresoval  strach, ale rozptýlenie, strata koncentrácie na cieľ. 
Možnosť dostať sa do pekla bola horšia, ako žiť biedne, predčasne zomrieť. Morálny úpadok 
dneška nie je vecou spupnosti poslúchať „hlas svedomia“. Ale toho, že hlas už nepočuť, lebo sme 
koncentrovaní na iné ciele ako „rast“ . 

Sú to nedostatkové potreby, ktoré sú aj umelo vytvárané celou dnešnou prijatou filozofiou 
smrti, v ktorej je dôraz na neživú hmotu. Ego vyhráva v spojení s ID, uvoľnenými pudmi, 
povolenou a stimulovanou promiskuitou, drogami, alkoholom, agresívnymi filmami na plátne 
s potokami krvi z odseknutých hláv, zmrzačených tiel. Dnešná doba poslala „nadjá“ do 
dôchodku, rukopisy, sochy svätcov do múzea, Desatoro do archívu. Zostali iba symboly na 
lekárniach a mená po svätcoch. A cirkvi na Západe začínajú tvoriť skanzen s uzavretými 
kostolmi, s návštevnými hodinami chvile omše, polnočnú omšu, Veľkonočnú nedeľu. Nevadí, že 
sa čas nezastavil, že je všetko pominuteľné, ako budova postavená na piesku. Zafúka a padne. 
Ale je potrebné vnútorne neupadať, ale pokračovať dopredu – dostať sa znovu k duchovnej 
úrovni existencie, k Bohu, k jednote. Psychologickou cestou, odbúraním predsudkov v pluralitnej 
spoločnosti a koncentráciou na monantropizmus, mierové súžitie.  

Joga nás nevedie k odstráneniu emocionálnych reakcií z nášho správania, ktoré sa 
prejavujú napr. u zvierat s odstránenou amygdalou vymiznutím strachu a zloby, stratou zmyslu 
pre svoje miesto v spoločnosti, tuposťou. Jogíni chápu význam, magiu emočných reakcií 
vyburcovať k aktivite neokortex, pretaviť utrpenie v spokojnosť. Veď medzi hlavné telesné 
zmeny pri pocitu šťastia patrí zvýšená činnosť v tom mozgovom centre, ktoré inhibuje negatívne 
emócie a stimuluje uvoľňovanie väčšieho množstva energie. Súčasne dochádza k útlmu centier, 
v ktorých sa tvoria ustráchané myšlienky. Dochádza k fyziologickým procesom spôsobujúcich 
upokojenie, ktoré umožňuje telu rýchlejšie sa zo vzrušenia vyvolaného silnými emóciami 
vzpamätať. Toto citové rozpoloženie spokojnosti navodzuje v tele celkovú relaxáciu, vzbudzuje 
v nás nadšenie pre akúkoľvek úlohu a pripravuje nás na usilovanie sa o celý rad rôznych cieľov 
a predsavzatí (Goleman, 1997) . 

Lepším manažmentom, regulovaním  nepríjemných pocitov človek  harmonizuje emócie 
a myšlienky, spája v zlomku času  hlavu a srdce, preciťuje situáciu POZITÍVNE. Nahradí  strach  
láskou. „ Kde je strach, niet láska. Kde je láska, niet strach.“ – konštatuje indický jogín 
Mahaprabhudži v príbehu Tiger a láska (Madhavananda, 1995). Získanie stálej mysle upevňuje 
pokoj a zlepšuje koncentračné schopnosti, jasné myslenie. „Nech je vaša láska tak silná, aby 
z vás prechádzala aj na druhých. Ani dravá zver vám neublíži, ak pocíti vašu lásku.“ „Na vlastné 
oči sme videli, ako pravdivé sú Mahaprabhudžiho slová. Láskou môžeme čeliť všetkému. Nielen 
šelmám vonkajšieho sveta. Ak nás napadnú dravci vynorení z podvedomia – obavy, 
úzkosti,komplexy, agresia – rozpúšťajme ich v láske. Prežijeme zázrak lásky a porozumenia, 
láska nás bude vítať vo svete vonkajšom i vnútornom.“ (Madhavananda, 1995). Človek, ktorý nie 
je chaotizovaný klamnosťou sveta (májou), ani drezúrovaný amygdalou, ale využíva svoje 
mentálne schopnosti, cieľavedomo pestuje s jogou vnútorný stav spokojnosti. Takto ovláda 
strach, rušivé emócie, stáva sa pánom seba samého , Sthitha-prajna, stálej mysle a citovo 
vyrovnaný.  Nedopustí, aby ho znovu ovládla predošlá zúrivosť. Aj preto sú mnohí Indovia 
dodnes vegetariáni.  Stali sa ochráncami života, dharmy, nie ničiteľmi živých tvorov. Zistili, že 
na našu integráciu má veľký vplyv metabolizmus, strava a psycho-somatika. 

 

1.1.4.   Joga ako znovuzjednotenie 
 

Jogíni považujú ľudský život za prchavý a je malou bohatou baňou v rozmanitej tvorbe. Objavili 
už v staroveku výnimočný nástroj – jogu, aby sme sa dokázali v sebe vyznať, preskúmať vrodené 
schopnosti, tvorivý potenciál a najmä pozitívne sa naprogramovať, vedomo zvoliť cestu života, 
dobra, „rastu“. Ideálom duševnej harmónie bol stav medzi eufóriou a ataraxiou, pokojná sila, 



ktorá mohla byť okamžite podľa podtreby aktivizovaná a nasadená podľa potreby. Sebarealizoví 
majstri, ktorí mali rozvinuté mentálne schopnosti, nastavili spoločnosť na volanie po jednote. 
Joga v preklade znamená (znovu)zjednotenie. „Vasudhaiwa Kutumbakam“ – jeden svet, jedna 
ľudská rodina. Vďaka joge dokázali ľudia rozlišovať stovky emócií , prekonávať strach, rušivé 
emócie, rozvíjať svoju osobnosť k dokonalosti,  konať vznešené činy. Táto múdrosť bola spísaná 
vo Védach. (1.8.) 
Joga nebola postavená na viere v dogmu. Od stúpenca jogy sa očakávalo, že bude cvičiť, že si 
osvojí introspekciu, sebareflexiu, že bude mať bohatý „vnútorný život“, že bude proaktívny, že si 
bude sám overovať na vlastnej koži poznatky starých rišiov a testovať ich techniky, ako zlatník 
skúša rýdzosť zlata. Joga bola objavená ako živé učenie, ktoré bude rásť, upresňovať sa, rozvíjať 
sa. „Kam pôjdem po smrti?“ – bolo spojené s človekom od nepamäti. Až počas pôsobenia rishiho 
Nachiketu ľudia sa stali proaktívnymi dživatmou (živým ja). Uvedomili sa ako páni svojej mysle, 
so schopnosťou riadiť  telo, ako (dopravný) prostriedok zveľaďovať vonkajšie životné prostredie, 
sebarozvíjať sa, poznávať oboje súčasne – vonkajší svet aj vnútorný svet.  Bolo to útechou: sme 
živé bytosti a máme v sebe hybného činiteľa, nie sme iba „reaktívne“, bábky v rukách vonkajších 
síl prírody, univerza, spoločnosti. Znalosť dživatma, tohto hybného, živého JA , bola jadrom 
jogy. Nešlo iba o intelektuálnu sebareflexiu, ale zároveň pohyb, proaktívnu, kvalitnejšiu 
manifestáciu v živote, riešenie pálčivých problémov v spoločnosti, pomoc ľuďom udržať si 
zdravé telo i zdravú myseľ, dobročinnosť. Byť strojcom vlastného osudu. 

Bol to koperníkovský obrat a u jogínov naštartoval perpetuum mobile sebarozvíjania 
a tvorivé konštruktívne pôsobenie vo svete. Stali sa pánmi svojej mysle, svojho tela, aj so 
slobodnou voľbou pánmi vedomia. Dnes sa niektorí psychológovia obávajú, že keď si človek 
zvolí jogu, duchovnú cestu, tak sa bude musieť odriekať svetského života, unikať od 
spoločenského života, ochudobní svoj život. Naopak vidíme, že z Himalájí, z Indie, zo Stredného 
Východu, z Afriky ľudia migrujú do Európy. Nehrozí, že  by sa globalizovaný zhýčkaný človek 
3.tisícročia  vrátil  do prírody. Hrozí však nevyváženosť vnútorného a vonkajšieho života, 
v prospech vonkajšieho. A hrozí, resp. realizuje sa vonkajší život s ochudobneným u mnohých až 
vykuchaným „vnútornym životom“, s hodnotovým relativizmom, bez „vrcholu“, bez viery , bez 
napredovania, s nohami zabetónovanými v „božskom“  hmotnom svete. Azda „jedinom“ svete, 
s množstvom podobne degenerovaných ľudí dookola ženúcimi sa v materiálnom ošiali za 
vidinou bohatstva a luxusného života v prepychu, cez mŕtvoly. Joga je o zjednotení a vyvážení 
oboch svetov, vonkajšieho i vnútorného, o dobrej kvalite života (satvickej). Jogu treba chápať 
ako zdokonaľovanie, prostriedok prevencie, objektívnej harmónie „vonku“, i subjektívne 
prežívanej ( pocitovej). 
          Sebareflexiou, sebauvedomením ako mimoriadne vzácne ľudské stvorenie s potenciálom 
slobodnej voľby, voľby filozofie života, s našou planétou a celým vesmírom ako jednotnou 
a vzájomne prepojenou sieťou , v ktorej každý z nás je jej nedieľnou súčasťou  (Capra, 1992). 
Dodnes je sloboda (moksha) v Indii chápaná ako voľba pre „rast“, sebapoznanie (atmadžnana, 
džnana= poznanie, atma= duša), spolu s využitím možnosti prakticky zmeniť realitu v prospech 
seba i ostatných, lebo čo urobím ja, má vplyv na celú sieť. Nešlo iba o slobodu pohybu, slobodu 
prejavu, či slobodu tlače, slobodu vierovyznania. A najmä dostať sa von zo samsara(kolotoč 
reakcie-akcie-reakcie,života-smrti). Nachiketa však pátral ďalej. Odkiaľ dživatma(živá duša) 
berie silu hýbať vecmi? Prečo ho spravidla nepoznáme? Ako sa s ním spojiť, lepšie využívať 
potenciál, správne zvoliť, vykonať viac užitočných činov, kvalitnejšie žiť?  

  Joga našich predkov poháňala stretávať sa s ostatnými s cieľom pracovať na sebe, 
zakladať jogové  ašramy (a-shram je miesto kde je každý vítaný, aby pracoval na sebe). Spoločne 
ľudia v ašramoch spolupracovali proaktívne na krajšom svete. Za účelom  telesnej i duševnej 
hygieny postavili kúpele, meditačné haly, spojené s pestovaním obilia, zavodňovacím 
zariadením, aby mali čo jesť,  mohli niečo spolu dobré urobiť, pripraviť užitočný projekt, 
zrealizovať dobrý nápad. Toto tvorivé úsilie skrášliť svet zväčšovalo serióznosť rozuzliť ďalšie 
mystéria.Toto hĺbanie o podstate sveta, seba samého v interakcii s prostredím  viedlo k novým 



objavom – spoznanie kategórie Brahma (TO). A čo je to, čo nás ženie využívať a rozvíjať 
kognitívne funkcie, skočiť do oceánu záhad, rozvíjať sa? Mnohé meditácie, pohrúženia, 
konzultácie a učené debaty indických mysliteľov viedli k poznaniu,  že je tu niečo , ktoré nazvali 
TO. A telo je chrámom TO, pomocníkom, nástrojom. Rishi Nachiketa (5.1) objavil, že je tu 
niečo, čo transcenduje dživatmu, duševného hybateľa. „TO“ je neviditeľné. A hĺbal ďalej, prečo 
TO nevidíme? Prečo je TO bez formy? Ako TO spoznať, spojiť sa? V tomto ušľachtilom snažení 
nepoľavil, kým neodhalil priekopnícky objav, vyvažovací princíp – jogu. Joga je mostom 
k znovuzjednoteniu individuálneho vedomia s kozmickým vedomím. Je to správna voľba.  

 Je to integrálna disciplína, dívajúca sa na človeka ako na celok. Intelektuál sa postupne 
stáva karmajogínom, i bhaktom. Radžajogín, ktorý časť života meditoval v ašrame, či v jaskyni 
v Himalájach po osvietení zostúpil do miest a vyučoval ľudí, zriadil ašram pre záujemcov o ním 
preverené, osvedčené , či nové objavené techniky. Stal sa karmajogínom, služobníkom ľudí. 
Bhakta, ktorý slúžil svojmu majstrovi, modlil sa, obsluhoval s láskou svojho majstra, sa po 
rokoch stal karmajogínom, služobníkom ľudí, i džánajogínom – znalcom seba samého, radcom, 
učiteľom, filozofom. 

 TO je vo všetkom, TO si ty! Rišiovia (starovekí vizionári) objavili introspekciu  utíšením 
sa na odľahlom mieste, kde neboli rušení, obrátením pozornosti dovnútra. A potom ďalším 
zotrvávaním v tomto stave odľahčenia ešte viac stav pohrúženia prehlbovali. A to buď stavom 
„flow“, nazývaným v taoizme wu-wei, alebo ďalším vylaďovaním vnútorného súzvuku, ruka 
v ruke s duševnou očistou. Doba trvania tohto prirodzeného plynutia sa predlžovala od 
niekoľkých sekúnd po hodiny, dni, celé obdobie. Postupne a plynulo cvičenci získali schopnosť 
vidieť TO vo všetkom, prekonali dualitu subjekt–objekt, ja-ty. Dosiahli stav trvalého samadhi 
(5.3.). 

 Vyslovili hlavnú védsku mantru „TO si ty.“ Prekonali rozdiely a bariéry medzi ľuďmi.  
Objavili studnicu lásky ku všetkým tvorom, schopnosť milovať v zmysle B-potreby. Pochopili, 
že udržať sa v prapôvodnom stave vedomia,byť si neustále vedomí vesmíra ako jednotnej 
a vzájomne prepojenej sieti,  v nedualite, je najťažšia úloha človeka na Zemi, lebo zmysly, oči, 
sú neustále zamestnávané množstvom zrakových podnetov, mnohosťou, premenlivosťou. Človek 
obrátený „von“, je rozptýlený v mnohosti, preto sa potrebuje zvnútorniť, rozvíjať vyšší intelekt, 
duševné funkcie, napr. vivéku – rozlišovanie podstatného od nepodstatného, reálne od 
neskutočného. A najmä rozlišovať tento stav „vo vyššej čakre“ (4.2.) od bežného stavu, od straty 
tohto vyššieho stavu, a nedovoliť koncentráciou na ten „vyšší“ predchádzajúci stav, ktorý 
vplyvom rušivých podnetov, nejakej krízovej situácie, konfliktnej situácie sa začína strácať, aby 
sa celkom stratil. Postupne aj týchto rušivých podnetov bude menej, lebo človek už dokáže 
nielen ukočírovať vlastnú myseľ, ale sa aj zbavuje pripútanosti k bývalým objektom 
žiadostivosti. Stáva s nepripútaným, slobodným. 

Nie je záujem dnešných ľudí na celom svete o jogu potrebou správnej voľby byť 
nepripútaným, slobodným? Nepotrebujú vyvážiť vonkajšie povinnosti, ktoré rastú a nedajú sa 
stihnúť, svetský život jogou, pohrúžením a sebaobjavovaním , vnútorným životom voľnosti, 
„flow“, wu-wei? Stať sa proaktívnymi v „raste“?  

 

1.2 Všetko v jednom, jedno vo všetkom  
 
Pojem joga, aj keď patrí k najstarším  pojmom, sa stal dnes populárnym šíriacim sa slovom, 
najmä v kontexte voľby filozofie života, vegetariánstva , navodenie si stavu pokoja. Ale obsah 
výskumných prác o joge je tenší než jej praktické aplikácie. V tejto kapitole prediskutujeme 
rôzne jogové modely a významné objavy. Kľúčovým je slovo „mája“.(fatamorgána), ahimsa, 
princíp nenásilia, „lila“ –kozmická hra. Intrapersonálna inteligencia (sebauvedomenie) 
a emočná inteligencia (sebaovládanie). Znovuzjednotenie časti s celkom 
(sebanaplnenie).Samsára – kolobeh reakcií - akcií, udalostí, život, smrť. Vnútorný kanál (prenos 



poznania) verzus Darwinov prenos génov. Filozofia života. Autogénny tréning. Sugescia. 
Autosugescia.Ideoplazia. Tzv. roztrúsené znalosti (dispersed knowledge)  prenos informácií, 
meniacich sa v čase a priestore, v rôznych okolnostiach, viazané na ľudí. Dobový diskurz – 
dobová reč. 
Jogíni a neskôr po nich hebrejci, kresťania prevzali obraz slobody človeka zvoliť  si filozofiu 
života alebo smrti. Vychádzali z najstaršej védskej mantry „TO si ty“ (Tat twam asi). Nešlo 
o morálnu hodnotu, ale reprezentáciu sveta, postavenú na modele mentálno-spirituálneho rozvoja 
človeka. Tento model možno považovať za najstarší model duševného rozvoja. Vychádza zo 
vzájomného ovplyvňovania a rovnosti makrokozmu(vesmíru, prírody) a mikrokozmu (človeka), 
iný uhol pohľadu na „to isté“. Dozvieme sa, že je tu len jeden svet, avšak multiplikovaný každým 
živým tvorom. Rozdiely v pohľade na „TO“ sú v rozdielnej úrovni vedomia, duševného rozvoja. 
Inými slovami povedané: človek vidí, vmýšľa svet podľa stupňa svojho duševného rozvoja. 
Jednotlivé pohľady na svet akokoľvek odlišné na seba nadväzujú a inšpirujú „rast“, alebo 
spôsobujú stagnáciu, úpadok, podľa toho, či ide o voľbu života, alebo smrti.  Takto  človek počas 
svojho života kmitá okolo osi kozmického poriadku, niekedy správne, inokedy nesprávne. Čím 
viac sa odkláňa, tým viac trpí, chorľavie. Túto väzbu zdravia a plnenia si povinnosti, dharmy, 
rozpoznali už spoloční predkovia Indov a starých Sumérov, ktorých civilizácia ovplyvnila 
hebrejskú a egyptskú, grécku kultúru.  Avšak najlepšie túto ideu zdôvodnili Indovia.  
Matka (Šakti)- sila prírody je v každom tvore, nielen človek je dieťaťom prírody. Čo to 
znamená? Že príroda a jej zákony nám umožňujú prežiť. V dobovom diskurze:  Náš krvný obeh 
je ako riečny systém (vodný živel) . Jej „krvou“ sú žriedla prameňov, dážď, moria, jazerá, plesá. 
Vzduch, ktorý dýchame, pochádza z dychu Matky zeme. Je to vzduch modrého neba, šepot lístia, 
vánok na lúkach, vlnenie v obiliach. Pevnosť naších kostí pochádza z kostí Matky zeme, skál 
a kameňov. Tak ako sú neviditeľné naše vnútornosti, je neviditeľné vnútro zeme. Zvuky, ktoré 
počujeme, sú zvuky prírody. Svetlo, ktoré vidíme pochádza z farieb a zvukov zeme. Tak ako je 
plod v lone matky, zajedno s matkou, aj človek, živé tvory sú zajedno s prírodou. Jedno vo 
všetkom – všetko v jednom. 
 Ona je v nás a my sme v nej. Preto treba chrániť prírodu, seba, preto treba dodržiavať prírodné 
zákony a rešpektovať všetko „živé“, seba samých.  „Vaša krv je jej krvou, vaše kosti, jej 
kosťami, vaše mäso, jej mäsom, vaše oči, jej očami, vaše uši jej ušami,“ dočítame sa v Evangeliu 
Esejských. „ Ak nebudete dodržiavať len jeden z jej zákonov, ak budete len jedinej časti svojho 
TELA  škodiť, budete trpieť, chorľavieť, umierať. A návrat k jej zákonom, je ozdravenie, únik od 
smrti, koniec zabíjania. Šťastný je ten, ktorý Matku prírodu miluje a pokojne spočíva na jej 
prsiach. Lebo vaša Matka vás miluje, aj keď sa od nej odvraciate. A o koľko viac vás bude 
milovať, ak sa k nej opäť vrátite? „(Evangelium Esejských, 1987). Láska k prírode inšpiruje 
človeka k „rastu“ a neúcta naopak k stagnácii.Takto sa vmýšľajú dve sily – prosperujúca, 
škodiaca. Nie je to iba filozofický pohľad, ale praktický život.  
Nielen človeka možno zabiť, ale aj živých tvorov , prírodu možno zničiť. Tu nejde o dogmu, ani 
slová, ale o žitie v súlade s prírodou, alebo proti prírode. Ak sa tento odklon udržuje dlhodobo, 
dochádza k ireverzibilným zmenám v organizme človeka, i v prírode. Človeka kvária chronické 
choroby, príroda je znečistená, hromadia sa odpadky, likvidujú sa živočíšne aj rastlinné druhy. 
Najlepším liekom je zmena stravovacích návykov, pôst, pobyt na čerstvom vzduchu, dýchacie 
cvičenia, hlboký dych, pobyt v prírode, liečba slnkom, svetlom, očistný kúpeľ, šanprakšalana 
(očista čriev ich výplachom) modlitba k matke, vnútorná očista, i vodou a krstom. Tento súzvuk 
všetkého v jednom je láska. Preto treba milovať bližných ako seba samého. A naopak rozkoly, 
rozpady, rozštiepenia, časté medzi ľuďmi, sú rizikovým faktorom, spôsobujú psycho-somatické 
choroby. Aj keby sme hovorili jazykmi ľudskými i anjelskými a lásku by sme nemali, znelo by to 
ako plech, alebo rozladený cimbál. Aj keby sme mali vieru veľkú hory prenášať a lásku by sme 
nemali, nie sme ničím. Tento vhľad je zdrojom rozvoja vyšších citov, súcitenia, spolupatričnosti, 
empatie, ale aj nádeje a viery. Jogíni považujú materskú lásku za kľúčovú pri rozvíjaní súcitu 



a vyšších citov. Tým, že sa matka dokáže starať nezištne o dieťa, hladiť ho, opatrovať v dobe, 
keď je nemohúce a neprežilo by, je prototypom najvyššej sily vo vesmíre, sily lásky. 

• Pokoj mysle tehotnej ženy je kľúčový . Strach, hnev sú škodlivé. 

• Po narodení dieťaťa je dôležitý fyzický dotyk matky. Aj keď bábo nevidí, ale cíti, je závislé 

na prsu matky, mlieku. V matke svojou prítuľnosťou, bezbrannosťou vyvoláva úzky vzťah, 

blízkosť. Kľúčovým faktorom je vzťah matka, pestúnka – dieťa. 

„Súcit som získal nie od náboženského vodcu, učiteľa, ale od matky. Stav mysle matky je 
dôležitý. Ak človek prežil v detstve, v minulosti ZLO, bol zneužitý, manipulovaný, neprejavili 
mu lásku, city, je takýto človek nešťastný. Ľudia sú na sebe závislí, vedia sa vcítiť a pomáhať si 
od narodenia prežiť. Korytnačky nepotrebujú starostlivosť. Je to kľúčový faktor pre šťastný 
život. „(Dalajláma, 2009) 
Človek na Zemi má byť ochranca všetkých tvorov prírody, nie ničiteľom života. Základným 
princípom je ahimsa – neubližovať, nenásilie. Opakom je himsa – násilie (strach, agresia, 
zbabelosť – vo vnútri to v človeku vrie, háda sa, odporuje, vedie to k chronickým chorobám, 
k dezintegrácii osobnosti). Chirurg, ktorý operuje, je koncentrovaný v pokoji – má menej násilia 
ako frustrovaný zbabelec.  K veľmi deštruktívnym ľuďom treba pestovať ľahostajný postoj, 
celkom sa vyhýbať ich spoločnosti. Človek, ktorý je „zapadnutý“ vo fixácii, v rigidných 
obranách, v bezpečných polohách, ktoré znemožňujú rast, potrebuje pomocnú ruku. Nestačí ho 
pozývať kráčať po „rastovom rebríku“. Musíme byť pripravení rešpektovať jeho tempo, jeho 
pády na nižšie priečky, jeho utiahnutie sa do vnútorného brlohu, vylízanie sa z rán, alebo aj 
voľbu druhej cesty, aby sa „popálil“ a mohol získať späť odvahu pre rast.  
Aby človek žil život v mieri a harmónii so všetkým i sám so sebou, mal vyvážený vonkajší 
a vnútorný život, aby poznal, kto je, aký má potenciál, pochopil sám seba, vedel, čo na Zemi 
robí, odkiaľ sem prišiel, kam pojde po smrti, musel sa dopátrať svojho miesta v kozme, v lone 
prírody, v pospolitosti ľudí. Avšak uvedomenie si svojho miesta vo svete nebolo ani v jaskyni, 
ani v kabinete filozofa. Regióny, národy, svetadiely vytvárali svoju identitu v porovnávaní sa 
s odlišnými národmi, v krížových výpravách, na zámorských cestách, počas útokov z iných 
regiónov, v multikultúrnom prostredí.  Takto vznikla aj dualita Západ – Východ.  
Ideológ amerických neokonzervativcov Robert Kagan pod titulom „Labyrint síly a ráj slabosti“ 
nahradzuje slabosť „rajom“, postmoderný raj Európanov veriacich naivne slabošsky v právo, 
vyjednávanie a dohody ako jediný prípustný prostriedok politiky. Tento vyvážený postoj Európy 
bol však vyvážený storočiami násilia, bojov, dvoch svetových vojen, a tak začala Európa snívať 
svoj sen o večnom mieri a aj keby mala zostať osamelým ostrovom, nemieni sa ho vzdať. 
(Třeštík 2005, s. 192). Bude Európa protiváhou USA, Číny, atď.? Je človek spôsobilý získať 
trvalý stav „nad protikladmi“? Ak áno, ako to dosiahnuť?  
Najnovšie poznatky potvrdzujú múdrosť indických jogínov zo staroveku: žiaden svetadiel, 
žiaden región, žiaden národ nie je „večný“, ale vznikol cieľavedomým myšlienkovým snažením 
múdrych vodcov. Národ a jeho politika nie je v ústach, ani v žilách, nie je to spoločný jazyk, ani 
obyvateľstvo spoločných predkov,  ale vedomie. Nie je to ani prírodná danosť ako počasie, na 
ktoré nemáme vplyv, a teda sa oň ani nemusíme starať, zalievať, aby rástlo. Ani Marxova 
spoločensko- ekonomická „vonkajšia“ zákonitosť. Podľa dnešných mysliteľov národ, kultúra, 
mier sídlia nie v sociálne-ekonomickej realite, ale „vovnútri“ v hlavách ľudí. Naši predkovia si 
už pred mnohými tisícročiami dokázali uvedomiť jednotu, svoje miesto v lone Matky prírody, 
slobodnú voľbu buď pre život, alebo smrť .Našu spoločnosť nastavili na filozofiu života. Avšak 
nemohli sa rozhodnúť aj za nás, svojich potomkov pre život. Je to slobodná voľba každého 
jedinca, aj keď nám zanechali tradície, staré texty, symboly. Dnes hľadáme svoje miesto vo 
svete. Zabudli sme na svoje miesto, odcudzili sme sa prírode a začali sme ju systémovo ničiť.  
Máme silu i rozum zvoliť si život? Nielen joga i autogénny tréning nám hovorí : ide to. Treba 



tvoriť formulu podľa osvedčených vzorov ruka v ruke s priestorom sa o tejto téme do hĺbky 
zamyslieť. 

1.2.1. Dá sa svet zlepšiť? 
 
Kedy a ako ľudia rozpoznali slobodnú voľbu? Dnešný typ človeka, súčasný človek (poddruh 
homo sapiens sapiens – čo znamená, alebo skôr by malo znamenať – človek rozumný rozumný) 
sa vynoril asi pred 50 – 100tisíc rokmi pred koncom doby ľadovej (podľa pôvodného náleziska 
nazývaný človek  cromagnonský). V dobe pred 10 – 15 tisíc rokmi ustúpila doba ľadová, kedy 
vyhynuli mamuty, nosorožci a iné zvieratá.  Až v dobe poľadovej mohlo dôjsť k rýchlejšiemu 
rozvoju ľudstva. Nastala mladšia doba kamenná (neolit), bolo objavené poľnohospodárstvo, chov 
zvierat, pastierstvo. Zvýšila sa kvalita života, bohatstvo aj hustota osídlenia.  Na začiatku neolitu 
bolo na Zemi asi 5 miliónov ľudí, po „neolitickej explózií“ sa mal ľudský rod do dnešných čias 
rozmnožiť na Zemi  viac ako tisíckrát. Ľudia sa dostali tiež do Ameriky aj do Austrálie.  Ľudstvo 
začína prechádzať z matriarchátu do patriarchátu a nastupuje historická doba (asi 5tisíc rokov) 
a v jej rámci doba medená, bronzová a železná – až najnovšie vedecko-technická civilizácia. 
(Vojáček, 1988) .My sa budeme opierať od dobu historickú, kedy sa už zachovali prvé 
písomnosti. A v empirickej časti sa budeme venovať dnešnej technickej dobe. 
Vývoj človeka pokračoval pomaly. Existovalo mnoho vetiev života  a viac druhov predčloveka 
i pračloveka, ktorý sa nedokázali adaptovať na meniace životné podmienky a zmizli z javiska 
života. Zrejme bolo potrebné začať používať mozog aktívnejšie, vyrábať nástroje, pestovať 
remeslá, poľnohospodárstvo, vedieť využívať cez kanalizáciu povodne. Až keď človek mal 
dostatok jedla, komfort, žil v mestských občinách, vypestoval viac ako spotreboval, začal 
obchodovať, bohatnúť,  začala sa vyčleňovať kasta mocných a bohatých, prišlo do popredia 
koristníctvo, krádeže, lúpeže a ruka v ruke s nimi vedomé zabíjanie ľudí. Po pospolnej 
spoločnosti sa objavila otrokárska spoločnosť, kde prvými otrokmi boli zajatci, dĺžnici, ktorí 
nedokázali zaplatiť dávky za prenájom pôdy. Nielen nenažranci a supersamci mali voľbu 
uskromniť sa a nechať žiť,  alebo ďalej pustošiť a plieniť, vraždiť,  ale aj okupovaní, olúpení sa 
začali zamýšľať  nad  voľbou trpieť, či vracať údery, tiež zabíjať. Pád na ústa nebol 
cieľavedomý, ale mimovoľný, v ošiali sebastredného postoja, upriamením sa na vlastné sebecké 
záujmy, jednostranný uhol pohľadu. Voľba  filozofie života,( cesty dobra, súcitenia, lásky,  
nádeje, spolupatričnosti) a filozofie smrti – cestou hýrenia, užívania si, koristiť,kradnúť, zabíjať, 
mala rôzne stupne v dejinách ľudstva . Aj dobrí zdiveli, i márnotratní sa vrátili „domov. 
V období tejto prvej voľby medzi filozofiou života a smrti začínajú štádia psycho-sociálneho 
vývoja, krízy jednotlivých období, kríza identity, chaos rolí z uzurpovania moci, likvidácie hlavy 
občiny, rodiny, nastolenie diktatúry formálneho vodcu, veliteľa nepriateľského vojska,  beznádej, 
strach z neprirodzenej smrti, sklamanie zo života verzus integrácia, transcendencia seba, 
splynutie v láske, alebo znásilnenie, využitie druhého, atď.  
 Odkaz jogínov pre dnešného človeka je že psycho-sociálny vývoj človeka ide ruka v ruke 
s voľbou filzofie života, ochranou života.Je zrejmé, že jogíni nevytvorili jogu iba pre svojich 
súčasníkov v staroveku, lebo poznatky boli zosumarizované, uchované ako vzácne texty, 
spoločné duchovné vlastníctvo, klenoty. Dodnes sa joga šíri ústnym podaním, v ašrame 
v gurukule, pod odborným vedením majstra rovnako ako v staroveku. Jej definícia - „živé“ 
učenie predpokladala, že sa bude aj v ďalekej budúcnosti rozvíjať a rozširovať, obohacovať 
o nové idey, vetvy, druhy, zostavy, techniky. T.č. je živým stromom rozvetveným po celej 
zemeguli, s koreňom v Indii.  
Sebapremena -  podmienka zmeny sveta k lepšiemu. 
 Hathajoga, ktorá sa najviac rozšírila, pomáha človeku adaptovať sa na rýchle životné tempo, na 
orientáciu „navonok“, zvládať tempo, a postupne sa obrátiť „dovnútra“. Modifikácia na Západe z 
časti ignorovala jogovú filozofiu. Alebo ju prispôsobila dnešnemu diskurzu, nepresne 
pretlmočila, iba zhruba, bez potreby poznať a na sebe si overiť celé štrukturované jogové učenie.  
Dokonca aj  niektorí cvičenci, ktorí pravidelne cvičia, tak majú problémy zvládať prvý stupeň, 



etické princípy, osvojiť si vegetariánstvo, naučiť sa relaxovať. Považujú jogové cvičenie ako 
príjemnú spoločenskú udalosť, a uniká im cieľavedomá práca s mysľou a filozofia jogy. 
  Alebo naopak cvičenci striedajú kurzy, cvičiteľov, druhy cvičení, testujú rôzne školy. V tomto 
je o veľký kus dopredu autogénny tréning, že má postupný nácvik základného a vyššieho 
stupňa, že sa podľa pokynov nacvičuje relaxácia, aj pasívna nenásilná koncentrácia, ktorá po 
zvládnutí základného stupňa prechádza plynulo do meditácie. Praktikant prestáva byť 
vyrušovaný vonkajšími podnetmi – človek zostáva ponorený hlboko v sebe a môže venovať plnú 
pozornosť svojmu vnútru, a to ako vo sfére vnútorného vnímania, tak vnútorného konania. 
Žiadúce účinky v telesnej i duševnej oblasti sa tu dosahujú cestou autosugescie 
(sebaovplyvňovaniu pomocou myšlienok a predstav, na ktoré je nutné sa bezvýhradne sústrediť, 
a ktoré potom ovplyvňujú druhotne psychiku i organizmus. Relaxovaný stav a vnútorné 
pohrúženie stupňujú jej účinok. 
 Sugescia znamená pôsobenie na jedinca a ovplyvňovanie jeho psychiky bezprostredne, bez 
rozumovej kontroly a kritiky. Ide prevážne o pôsobenie cez city, emócie, fantázie. Človek potom 
prijme tieto veci bezprostredne ako danú skutočnosť, mimo rozumovú úvahu. Čím je pritom 
citový náboj väčší, tým je účinok silnejší. Takých príkladov je z bežného života veľa, bez toho, 
aby sme si to uvedomovali. Tak pôsobí na človeka sugestívne umenie, básne, romány, hudba, 
najmä vážna hudba, meditačná hudba, chorály, televízne filmy, reklama, reči a prejavy politikov, 
náboženských lídrov. Jogová relaxácia je spravidla podfarbená relaxačnou hudbou, čím sa 
zvyšuje uvoľňujúci účinok a vnútorný stav sebaovplyvnenia. Sny v spánku pôsobia veľmi 
sugestívne, pretože pôsobia priamo bez vedomia kontroly. Človek sa zobudí buď spokojný, 
nadšený, alebo zhrozený a s obavami, plný zlých predtuch.(Vojáček, 1988). 
Autosugescia nastáva vtedy, keď využije tieto javy pre seba, ak úmyselne prehliadne kritiku 
rozumom a oddáva sa pôsobeniu myšlienok a predstáv, ktoré prípadne ešte posiľuje. Môže sa tak 
diať jednorázovo, alebo sústavným cvičením. Obzvlášť silné sú účinky autosugescie 
v relaxovanom stave, čo sa deje práve počas hlbokej jogovej relaxácie (joganidra), čo je práve 
princíp AT. Sústredenie sa tu nedeje silným vôľovým snažením, ale vnútorným poddaním sa 
týmto myšlienkam a predstavám v stave plného duševného pokoja. Účinku sa dosahuje mimo 
oblasť našej vôle, okľukou cez mimovolné mechanizmy (ako je ideoplastický princíp).  
Ideoplazia (Forel) patrí k psychickým mimovoľným mechanizmom. Je to úkaz, kedy veľmi živé 
myšlienky a predstavy , ktorých sa držíme dostatočne pevne , majú tendenciu sa v reálnych 
medziach uskutočňovať. Napr. sama predstava behu, tanca spôsobí zrýchlenie srdečnej činnosti 
a zvýšenie krvného tlaku, predstava jedál spôsobí reakcie tráviacich orgánov, atď. Predstava 
šíreho pokojného mora s odrazom slnečných papršlekov na hladine nám navodí stav pokoja 
a mieru. (Vojáček, 1988).   Podobne aj prestavy mrtvej hmoty dookola, alebo živá príroda, 
rašiace steblá, obilné klasy,  voňavé kvety, pestré motýle a bzukot včiel na pozadí sýtozeleného 
lesa vyvoláva iné cítenie a správanie sa voči prírode. Kde začať, ako a čo spájať?  

1.2.2. Filozofia života a filozofia smrti  

Desatoro  je tu už vyše 3000 rokov. „Nezabiješ!“ Predstavuje filozofiu života. Filozofiu života však 
najlepšie rozpracovali Indovia. Dodnes ju väčšina indického národa ctí a koná podľa nej. Ten súboj medzi 
konzervatívcami a liberálmi nie je podľa konzervatívneho politológa Lukáša Krivošíka  konfliktom 
„včerajších“ a „zajtrajších“ hodnôt. Je to konflikt nablýskaných klamlivých ilúzií, poloprávd,  aké sa 
objavujú v každej epoche,  s hodnotami, ktoré sú nadčasové, večné a pravdivé  v každej dobe, aj keď sa v 
každej dobe na ne zúrivo útočí. 

 Osou týchto večných hodnôt je desať Božích prikázaní, ktoré dostal Mojžiš na hore Sinaj. Tieto 
prikázania sa nedajú „modernizovať“, tak sa mnohí snažia ich znenie aspoň relativizovať. Keď sa dnes 
diskutuje o tom, či sa cez 2. svetovú vojnu napr. na Slovensku veriaci laici, klérus a konzervatívni politici 
zachovali tvárou v tvár fašizmu správne, nikto im nevyčíta, že neboli vtedy dostatočne „moderní“. Vyčíta 
sa im, že hodnoty života, zhmotnené v Desatore neobhajovali dostatočne silno pred vtedy módnou 



ideológiou smrti. Inými slovami, vyčíta sa im, že vtedajšej móde podľahli až príliš. A všetko toto platí 
analogicky aj pre dnešnú dobu, kedy sa niektorí spoločenskí liberáli snažia zaprieť 3000 rokov 
osvedčených a nadčasových princípov, ktoré jediné môžu byť základom civilizovanej spoločnosti. 
(Krivošík, 2009).  

Moderná doba odvrhla Desatoro. Pevný rámec makrosveta sa rozsypal v kvantovej realite. Podľa Frankla: 

„žijeme v storočí, keď sa vidí, že Desatoro prikázaní stratilo pre toľko ľudí platnosť, preto musí byť človek 

uschopnený započuť 10 000 prikázaní, ktoré sú obsiahnuté v 10 000 situáciach, s ktorými ho život 

konfrontuje.“ (Frankl,  1997.) Je to vôbec možné? Nejde o to, aby sme sa zastavili a vrátili naspäť zo 

stezky smrti na cestu života? Aby sme Desatoro, či hlavný jogový princíp „ahimsa“ (neubližovanie), 

dostali priamo „do hlavy“ z chrámov, palácov, synagóg, kostolov, mešít, stúp? A vystačili si s telom ako 

chrámom božím? Široký rozmach jogy v modernej dobe najmä na Západe ukazuje, že by to mohlo ísť. 

Avšak v dnešnej  modifikovanej hathajoge tento hlas nepočuť. Aj preto je potrebné vykolíkovať dnešnú 

cestu jogy, poukázať na jej križovatky, mílniky a ukazovatele.  

Je tu ďalšia lekcia, ktorá sa iba čiastočne šíri – filozofia života,  ktorá je fundamentom jogy. Slobodná 

voľba pre život, „rast“.  Ochrana života je esencia, zmysel jogy. Jogínom ani v minulosti, ani v súčasnosti 
nejde iba o dokonalé pružné telo, čo je cieľom najmä hathajogy. Rovnako dôležitá je zdravá myseľ, 
súzvuk s kozmickým poriadkom, v ktorom expanzia života, „rast“ vedie k dlhovekosti, k zdraviu, 
k zrelosti. A naopak nesúlad, ničenie prírody, zabíjanie živých tvorov, ľudí je prejavom úpadku, 
chorobnosti. A keď to bude moderný konzumný človek ignorovať, bude pestovať filozofiu smrti, 
koncentrovať sa na bezbrehé uspokojovanie materiálnych D- potrieb, tak vyhynie. Sebarozvíjanie nie je 
vo viere, že sa automaticky uspokojením D-potrieb jedinec začne koncentrovať na B-potreby. 
Koncentrácia na D-potreby spravidla vedie ku konzumnému životnému štýlu, k získavaniu príjemných 
pocitov z vecí, veľkej závislosti na veciach, obklopovanie sa mnohými umelými vecami, často 
nepotrebnými, nefunkčnými, ku konformizmu a k filozofii smrti. K uprednostneniu komfortu, zarábaniu  
peňazí, i krádežami a lúpežami, pred ochranou života, ochranou rodiny,  pred ochranou a výchovou  detí. 
A toto vedeli už naši predkovia.  

Vo výskumoch a skúsenostiach marketingového experta Mariana Timorackého, uverejnených na 
web sa dozvedáme, že sa zaoberá nákupným správaním ľudí. „Keď sa ich pýtame, prečo kupujú 
práve ten a ten výrobok, úprimne odpovedia „neviem", a je to celkom prirodzené.“ (Timoracký, 
2009). V poslednom čase vychádza vo svete veľa knižiek, ktoré nákupné správanie skúmajú 
z pohľadu kognitívnych vied, neurovedy či behaviorálnej psychológie. Majú zásadný vplyv na 
marketing. No mnohí si to neuvedomujú a stále žijú v klamných ilúziách, že všetko, čo človek 
robí, robí vedome a že človek vie racionálne zdôvodniť všetky svoje rozhodnutia. Avšak veľkú 
časť nášho správania riadi nevedomá myseľ.  
Podarilo sa mu identifikovať sedem základných nákupných stratégií, podľa ktorých ľudia 
nakupujú. V každom z nás je týchto sedem stratégií namixovaných v rôznom, vždy v inom 
pomere.  Ľudia majú nákupné správanie automatizované - pri nakupovaní zapnú „autopilota". 
Človek predsa často siahne aj po produkte, ktorý nepotrebuje, ktorý nemá tie „najdôležitejšie" 
vlastnosti. Racionálne rozhodnutia príliš často nerobíme. Súčasný spotrebiteľ je zberateľom 
zážitkov. Pri nakupovaní sa vonkoncom nerozhoduje iba pod vplyvom racionálnych, 
materialistických pohnútok, ale čoraz dôležitejšiu rolu v ňom zohráva závistlivosť, 
neopakovateľnosť, pocit exkluzívnosti a dôležitosti. Koniec koncov, najväčším luxusom dnes nie 
je kúpiť si ešte väčšiu jachtu či drahší briliantový náhrdelník, ale zažiť niečo, čo niekto iný 
doteraz nezažil. 

Kam vedie tento trend? Ako sa zbaviť tejto závislosti ? Neukazuje sa pokrok ako slepá ulička 
vývoja? Ukazuje sa, že prehnaná orientácia na D-potreby  v konzumnej spoločnosti je 



podobne ako drogová závislosť, snahou o vrcholový zážitok. Avšak pomýlenou 
„vonkajšou“ cestou dôjsť na vrchol pyramídy. Nie vnútornou voľbou „rastu“, 
dehypnotizáciou a zbavovaním sa manipulatívnych sugescií. 

Celá debata o tom, kto je na jednej strane moderný a pokrokový a na druhej strane prekonaný a 
zastaraný, má svoje ťažisko inde. Móda je vrtkavá a ako sa módne vlny zjavia, tak náhle aj 
opadnú. Mnohí samozvaní liberáli akoby nechápali, že neexistuje nič také ako abstraktná 
modernosť alebo pokrok sám o sebe. To, čo týmito slovami označujeme, je vždy len momentálny 
výsledok názorových stretov a konaní istého množstva ľudí, intelektuálov, imidžmejkrov, či 
„trendsetterov“. Každá doba má svoje ilúzie a omyly. Čo všetko bolo moderné v minulosti ? 

V 30.rokoch minulého storočia neexistovalo na svete nič „pokrokovejšie“ a „modernejšie“, než fašizmus 
a národný socializmus. Veľké očakávania ako niečoho nového do nich vkladali intelektuáli, umelci i bežní 
ľudia.  

O tom,že hodnotiť niekoho názory podľa ich modernosti môže byť zavádzajúce, svedčí aj pohľad 
do 60. rokov, kedy na Západe vrcholila študentská revolta. Kto by sa prešiel v tej dobe po 
najväčších amerických alebo západoeurópskych univerzitách, zistil by, že najpopulárnejšou 
literatúrou medzi vzbúrenou mládežou bola Červená knižka čínskeho komunistického diktátora 
Mao Ce-tunga. Teda toho istého Maa, ktorého spoločenské experimenty zahubili milióny ľudí v 
jeho vlastnej krajine. A ktorý začal genocídu Tibetu. 

 Ktorý sociálny liberál môže s istotou tvrdiť, že veci ako privilégiá pre homosexuálov alebo 
voľné potraty nebudú zrevidované nasledujúcimi generáciami a vysmiate ako slepá ulička 
vývoja? To, že jogíni v staroveku dokázali rozpoznať zmysel života, zrejme súvisí s kvalitou 
životného prostredia, panenskou prírodou, ale najmä s prielomom, keď  naši predkovia  zachytili 
vyššiu duchovnú úroveň existencie, najprv mimo seba „vonku“ a niektorí obrátili zrak 
„dovnútra“. A takýmto mentálnym cvičením rozvinuli mentálne schopnosti, sebareflexiu, vyššie 
city, empatiu, sebapoznanie, uvoľnili skryté sily v človeku. Rozbehli vnútorný kanál šírenia 
svojho poznania.  Verili, že najvyššie poznanie je tu pre všetkých. Postupne „bohov“ v prírode, 
vo vesmíre nahradili  kozmickým princípom, a tento odhalili aj v sebe, v druhých. Tento riadi 
podobne  ako vonkajší materiálny svet aj „vnútorný svet“.  

A to bol bod zlomu, keď dal náš predok prednosť „bohu“ v sebe, sebapoznávaniu, pred  tými , 
vzývanými bohmi formou rituálov, v dualite človek – boh. Takto joga, veda o mysli, vedomí 
a psycho-somatike, postupne sa  v Indii  stala  všeobecne uznávanou a šírila sa ako joga vedanta, 
vedecká joga, advaita t.j. „nad protikladmi“. Joga premostila človeka s vesmírom , v jednote, 
v integrovaní „nižšej“ časti, s vyššou, pozdvihla človeka. Ukázala, že „boh v nás“ sa nelíši od 
toho mimo nás. Lebo Jedno vo všetkom a všetko v Jednom. Dnešní fyzici objavujú jednotný svet 
s dominantnou živou subjektivitou. 

 Podľa Maslowa  vnímanie vo vrcholnom okamihu má silnú tendenciu byť idiografické a netriediace, „nad 
protikladmi“. Vnímaný predmet, či je to človek, svet, strom alebo umelecké dielo, má tendenciu byť 
videný ako jedinečný vzor, krásny. Bez zaškatuľkovania. Celý koncept triedenia spočíva na všeobecných 
triedach. Ak by neexistovali žiadne triedy, potom by pojmy ako podobnosť, rovnosť, zhoda a odlišnosť 
boli úplne zbytočné. Nemožno porovnávať dva predmety, ktoré nemajú nič spoločné. Okrem toho, aby 
mali dva predmety niečo spoločné, je potrebná abstrakcia, napr.  na základe rôznych kvalít, farieb, 
takých kvalit ako tma, svetlo, hmotnosť.Ale ak vnímame človeka bez abstrahovania, ak zachytávame 
všetky jeho vlastnosti súčasne a vzájomne, potom už viac nemôžeme triediť. „Jedným aspektom 
vrcholového zážitku je úplná, hoci dočasná strata strachu, úzkosti, potlačenia, obrany a kontroly, vzdanie 
sa zriekania, odkladania a ovládania sa. Strach z dezintegrácie a rozkladu, strach z poddania sa 
„inštinktom“, strach z oddania sa nespútanému potešeniu a emóciam , to všetko má tendenciu zmiznúť, 



alebo byť načas odložené. Z toho tiež vyplýva väčšia otvorenosť vnímania, lebo strach skresľuje.“ 
(Maslow 2000). Bežné dichotomické koncepty sa na vyšších úrovniach psychického fungovania strácajú. 
Napr. princíp slasti a princíp reality. Ľudia prestávajú mať strach z nevedomia. 

 Aj u jogínov je v týchto vrcholových zážitkoch jednoty človek ľahší, bez úsilia, spontánny, integrovaný, 
prekonal dualitu, vnútorný rozpor, odhypnotizoval sa od pripútanosti k telu. Získal stav nirvany. Avšak na 
počiatku tohto výsledku bola slobodná voľba filozofie života. 

 

1.3 Kto si, človeče ?  
 

„Joga“ znamená znovu zjednotenie s prapodstatou, prekonanie duality, 
ktorá tvorí klam oddelenosti. Nejde o slovný zvrat. Ide o stav bytia „in 
synchrony“1, v synchronizovanom stave, teda prebývať v jednote, „byť ako 
jedno“. Podobne ako napr. húf rýb pláva ako jedna ryba, a v nečakaný 
okamih sa všetky otočia naraz a plávajú ako na povel iným smerom. Žiadna 
z nich nie je vodca, aby ostatným udávala smer či príkazy. Ryby nemyslia 
„keď sa tá predo mnou otočila doľava, tak aj ja sa otočím doľava“. Všetko 
medzi nimi prebieha simultánne, v rovnaký zlomok sekundy.  
Táto synchrónia je choreograficky riadená silnou všade prenikajúcou 
inteligenciou, ktorá leží v samom srdci prírody a ktorá sa manifestuje v 
každom z nás tým, čo nazývame dušou.  

1.3.1. Tri dimenzie existencie 
 
Podľa indického psychiatra pôsobiaceho v USA Deepaka Chopru (Chopra 2005) existujú 3 
dimenzie existencie – materiálna, energeticko-informačná a duchovná. 
 „Ako náhle sa naučíme vychádzať a žiť z úrovne a z hlbín vlastnej duše, začnú sa diať 
podivuhodné veci. Začneme si uvedomovať prítomnosť znamenitých vzorcov a 
synchronizovaných rytmov, ktorými sa riadi celý náš život. Obavy a strachy nás začnú opúšťať v 
miere, v akej začneme pozorovať a chápať svet v novej podobe, v akej sa pred nami roztvára. 
Začneme vnímať tkanivo náhod, do ktorého sme nevymaňujúco vpletení a začíname chápať, že i 
v tej najmenšej udalosti je skrytý istý zmysel, vpísané posolstvo. Tým, že venujeme pozornosť 
náhodným javom, vstúpime do zväzku so všetkými ostatnými javmi vo vesmíre a začneme 
poznávať ducha, ktorý nás všetkých spája v jedno. Budeme sa tešiť z práve rozpoznanej nádhery 
a pocitu blaženosti. Začneme uvedomele formovať svoj osud do ničím neobmedzovaných 
tvorivých podôb. Začneme reálne žiť svoje najskrytejšie sny a túžby. 
 Sankalpa-shakti je vnútorná sila dosiahnuť, vyplniť si želania, zobrazená  v rozprávkach ako 
kúzelná palička, „strom želaní „ pod ktorým sa vysloví želanie a splní. Kto má „silu želaní“ tomu 
sa jeho želania,  rýchlo plnia, predsavzatia realizujú.  Je to prejavom mentálno-spirituálneho 
rozvoja na behaviorálnej úrovni. Je to stav mysle v synchronii, kedy človek túži po tom, čo mu 
pomáha rásť, čo leží na duchovnej ceste ako mílnik.  
Rozvoj človeka nekončí jeho dospelosťou a fyzickým vzrastom. Je tu veľký mentálny potenciál, 
ktorý čaká na objavenie a využitie. Každý z nás spoznal vrcholové zážitky nesmierneho šťastia.. 
Deepak Chopra razí pojem „synchrodestinita“. Podobne ako pri rozsvietení baterkou v 
miestnosti zhliadneme iba jeden obraz na stene, a keď rozsvietime hlavné svetlo, ocitneme sa v 
umeleckej galérii s desiatkami, stovkami obrazov. A náš pohľad nie je obmedzený na jeden 
obraz.  Práve takú podobu má odhalenie synchrodestinity, ktorá pred nami rozsvecuje celý široký 
svet. Uvoľňuje schopnosť, aby sme namiesto slepého dohadovania, pokusom a omylom, kade a 

                                                 
1 Chopra, D.:  Anatomie zázraku, Praha, Ikar 2005, s. 23. 



kam sa zvrtnúť v živote, mohli robiť jasné rozhodnutia. Umožňuje nám nájsť vo svete zmysel, 
chápať vzájomnú súvislosť a súbežnosť, a teda synchronicitu javov. A zvoliť si spôsob života, 
akým chceme naplniť svoju životnú púť. Získavame schopnosť žiť v zhode so svojimi úmyslami 
a túžbami, realizovať svoje sny, projekty.  
Princíp synchronicity, ako významnú alternatívu k lineárnej kauzalite, po prvýkrát komplexne 
študoval a opísal C.G.Jung. Podľa neho je synchronicita nekauzálnym princípom, ktorý sa 
vzťahuje na zmysluplné koincidencie javov, ktoré sú od seba oddelené časom a priestorom (Jung 
1960). Aj keď sa Jung zaujímal o zvláštne zhody okolností vyskytujúce sa v ľudskom živote 
obecne, svoju pozornosť zameral najmä na situácie, v ktorých sa vonkajšie udalosti zmysluplne 
spájali s vnútornými zážitkami, napríklad snami, predstavami a víziami. Definoval ju „ako prejav 
psychického stavu vyskytujúceho sa súčasne s jednou či viac vonkajšími udalosťami, ktoré sa 
javia ako zmysluplné paralely k momentálnemu subjektívnemu stavu“. Synchronicita môže mať 
rôzne podoby, niekedy dochádza k prepojeniu jedincov a udalostí vyskytujúcich sa na rôznych 
miestach, inokedy v rôznych časových obdobiach. 
Jung z dôvodov hlbokej zakorenenej viery v princíp kauzality, ktorý spoločnosť vnímala ako 
jeden z hlavných prírodných zákonov, dlhé roky váhal s publikáciou svojich pozorovaní, ktoré sa 
tejto koncepcii vymykali. S vydaním svojej práce s touto témou vyčkával, dokiaľ sa jemu, ale aj 
ďalším pracovníkom, nepodarilo zhromaždiť doslova stovky presvedčivých príkladov 
synchronicit. Až potom získal istotu, že môže predložiť niečo veľmi hodnotného. Dôležitou 
skutočnosťou bolo, že jeho teóriu synchronicity podporovali tiež dvaja priekopníci modernej 
fyziky, Albert Einstein a Wolfgang Pauli. Nie je bez zaujímavosti, že Jung vo svojom 
priekopníckom diele Synchronicity: An Acausal Connecting Principle (Synchronicita: 
nekauzálny spojovací princíp) (Jung 1960) hovorí konkrétne o astrológii. (Grof, 2004). Pri práci 
s holotropnými stavmi sa zvláštne synchronicitné udalosti vyskytujú tak bežne, že ich možno 
považovať za spojujúci princíp, ktorý predstavuje významnú alternatívu ku kauzalite. Aj 
v priebehu meditačnej praxi sa často stáva, že obsahy vystupujúce z nevedomia a nadvedomia 
vstupujú do tvorivej súhry s rôznymi aspektami konsenzuálnej reality. Táto skutočnosť 
spochybňuje naše najzákladnejšie predpoklady o realite a celkom stiera deliace hranice, ktoré 
obvykle kladieme medzi vonkajším a vnútorným svetom. 
Každé rozsiahlejšie spoločenstvo a náboženstvo vytvára symbolický svet s mnohými rôznymi 
subštruktúrami. Človek spravidla zostáva v skupine či v tom symbolickom svete, v ktorom 
vyrástol, a tým si uchováva duševnú stabilitu. Občas však dochádza ku zmene štruktúry viery a 
vzorcov správania. Tento proces môže prebiehať kratšiu alebo dlhšiu dobu a závisieť na 
mnohých rôznych faktorov vo vnútri skupiny či jedinca ako psychickej jednotky. Prechod z 
jedného symbolického sveta či subštruktúry k inému Berger a Luckmann nazývajú alternáciou 
(fenomén obrátenia). Niekedy človek prevezme iný názor zvnútorňovaného obsahu viery, a 
obrátením sa rozumie súhlas s tým, čo v minulosti zvnútornil, ide o akési dozretie . Žijeme 
prelomovú dobu, kde sa intenzívne pripravuje pôda pre dozretie, zmena štruktúry viery a vzorcov 
správania.  
Podľa novej kultúrnej histórii nie je dôležité, čo ľudia „objektívne“ robili, ale čo si o tom 
„subjektívne“ mysleli. Každé jednanie smeruje k cieľu, za ktorým vždy stojí nejaká hodnota, 
ktorú svojím konaním zároveň tvoríme. Tá potom vstupuje do vzťahu s inými, konštruujeme tak 
vlastne svoj svet ako sieť hodnôt alebo významov. Vzniká tak niečo ako situácia na šachovnici, 
kde sú síce pomenované prvky pešiak, kôň, strelec, ich skutočný význam je však daný 
CELKOM, momentálnym rozostavením týchto figúr na šachovnici. Nič nemá význam samo 
o sebe, len v premenlivom vzťahu k ostatným. Nič tu vlastne nie je „reálne“. Figury na 
šachovnici sú len „znameniami“ celku, dané hernou situáciou, ktorá predsa nie je hmatateľná, 
a teda „reálna“. (Třeštík, 2005).  
Tento fenomén postrehli aj jogíni v staroveku a nazvali ho „mája“. Išlo o premenlivé situácie, 
zhluky, ktoré sa rozplynú, ktoré nie sú „reálne“. Zrejme aj preto sa dnes šíri joga do celého sveta, 
že dnešný  dobový diskurz sa začína podobať tomu v starovekej Indii. Ľudský svet, ako si ho 



začíname dnes predstavovať  je vedomý, živo subjektívny, a nie mŕtvo objektívny. Tou živou 
subjektivitou je kultúra, nie  ovšem v diskurze európskeho meštiactva posledných storočí, 
„vyššej kultúry“ elity, snobov vlastniacich  obrazy , umelecké diela, ale ako systém predstáv, 
postojov k životu. Ľudia nekonajú na základe racionálneho kalkulu, ale na základe týchto 
vzorcov, predstáv a hodnôt, ktoré im predpisuje ich kultúra. To znamená, že kultúra nie je niečo 
zvonka nalepené na objektívne existujúce štruktúry, nie je to niečo, čo zatemňuje skutočnosť, 
klame o nej, je sama tou postižiteľnou skutočnosťou. 
  Z tohto uhla pohľadu aj prienik jogy na Západ naznačuje, že aj keby joga bola pre človeka 
užitočná a ozdravná, ak u niekoho narazí na predsudky, dobový diskurz, tak nielenže tento 
človek nebude cvičiť, ale bude šíriť poplašné správy. A naopak, ak sa joga trafila do 
subjektívneho myslenia dnešného moderného človeka, tak má „zelenú.“ „Nejaká objektívna 
realita s najväčšou pravdepodobnosťou existuje, lenže o nej moderný človek dnes nič isté nevie 
a sotva kedy sa niečo aj dozvie, už len preto, že by o nej musel hovoriť našim jazykom, čo je 
predsa zasa len systém znakov. Pomohlo by to, čo objavili jogíny, meditovať dlhodobo, získať 
jednobodovú myseľ, venovať sa vyprázdneniu mysle, dehypnotizovať sa? Našou skutočnosťou 
sú systémy symbolických reprezentácii sveta v pojmovej, obrazovej, verbálnej či inej podobe 
a potom až spoločnosť. 

1.3.2. Joga ako súčasť dobového diskurzu 
 
Prečo sa stúpenci jogy prihlásili na Západe k joge, aj keď to bolo zrejme v rozpore s dnešným 
diskurzom, aj ich skupinovým záujmom? Odhalíme ich skutočné, individuálne, jedinečné 
pohnútky? Jednajú cvičenci jogy rozumne? Ide o myšlienky, kultúru, energeticko-informačnú 
úroveň. 
Keď r. 852 priplávala po Seine pod Paríž veľká výprava Normanov, podarilo sa Parížanom nadviazať spojenie 
s jedným z ich veliteľov Siegfridom a podplatili ho, aby zanechali obliehanie.  Siegfrid vzal peniaze a nedodržal 
slovo. Frankovia boli veľmi sklamaní. Lenže Siegfrid sa zachoval čestne, naozaj so svojimi ľuďmi na mesto 
neútočil. Ťažkosti boli v tom, že bol len veliteľom len svojich ľudí, nie „kráľom“ nájazdníkov. Ale túto jednoduchú 
skutočnosť Frankovia vôbec nebrali na vedomie, podľa nich tomu vojsku musel veliť jeden kráľ, to predsa dá rozum 
– ten ich. Pokúsili sa preto divokých pohanov skrotiť pokrstením. Krstenci sa len hrnuli, ale len preto, že pred 
ponorením dostali košeľu z bieleho ľanu. Jeden z Normanov sa chválil, že takto získal až 20 košiel. Biskup Hinkmar 
z Remeša si r. 862 predvolal jedného takto pokrsteného Normana, lúpežníka, a uložil mu za trest pokánie o chlebe a 
vode. Nevieme, čo si o tom myslel pohan – lúpežník, ale biskup sa evidentne domnieval, že krst znamená 
automaticky aj vernosť franskému kráľovi, že krstom sa stali pohania poddanými kráľa.  (Třeštík, 2005). 
Tento príbeh z histórie sme uviedli preto, že aj dnes v dobe dekolonizácie a multikultúry sa 
stretávajú rôzne videnia sveta. Spravidla nik nemá snahu vcítiť sa do inej „kože“, porozumieť 
tomu druhému, ale opakuje si to svoje. Zrejme aj skúsenosti indických jogínov, ktorí učia jogu 
na Západe, sú v mnohom podobné. Nie každý žiak, ktorý si zoberie mantru od učiteľa, ju aj 
praktikuje. Lebo mantrajoga nie je u nás rozšírená. Podobne i práca s mysľou, odstránenie 
rušivých emócii sa nedarí tak, ako by si učitelia predstavovali. Príčina nemusí byť 
v nedokonalosti jogových techník, ani celého systému, ani v osobnosti učiteľa, ale vo vyššie 
analyzovanom vplyvu kultúry, mentálneho softvéru. 
 Aj v totalitnom prostredí „jedného kráľa“, ktorého sa takmer všetci báli a poslúchali, bolo možné 
si vytvoriť „svoj kus sveta“ na základe rovnosti k dotyčnému despotovi. Zároveň získavame 
pohľad, že činy na materiálnej úrovni existencie, vraždenie, zabíjanie, pustošenie neposlušných 
susedov nemusí mať nijaký, tobôž trvalý efekt. Že tu je aj ďalšia úroveň existencie, ktorú Chopra 
nazval energeticko-informačná, kam patria naše myšlienky, kultúra. Činy na tejto úrovni sa 
ukazujú omnoho dôležitejšie ako činy na materiálnej úrovni. Pretože táto „vyššia“ úroveň 
ovplyvňuje aj tú „nižšiu“ úroveň. Keď nepochopíme druhého, tak sa ani nedivme, že žiadne 
zmeny sa nedejú. Porozumenie si zrejme vyžaduje obojstrannú interakciu. Jedného, ktorý dáva, 
lebo porozumel toho druhého. A toho, ktorý prijíma, lebo porozumel dávajúcemu. Týka sa to aj 
jogy a vzťahu učiteľ – žiak (3.kapitola). 



 Dnes sa takto šíri demokracia, i joga. Ľudia si ju osvojujú krôk po krôčiku. Najrýchlejšie sa 
rozšírila na Západe hathajoga. Najprv k nám prišli pred niekoľko sto rokmi cviky aplikované 
v telesnej výchove, len sa zmenili názvy. Napr. sviečka je sarvangasana, stoj na hlave je 
širšasana, mostík je čakrasana, kliešte sú paščimotasana, turecký sed je siddhasana, atď.  
Nedokázali sme však prebrať mentalitu Indov, ktorí cvičia rovnaké polohy pomaly, 
koncentrovane, s výrazneným synchronizovaným pohybom,dychom a uvoľneným stavom. Práve 
takto zacvičený cvik má silnejší účinok na našu myseľ a organizmus.  
Avšak mnohí naši západní cvičitelia, najmä z krajín bývalého východného bloku, ktorí nemali 
možnosť cestovať do Indie, ani z rôznych dôvodov (predsudkov, strachov, atď.) cvičiť pod 
vedením indického jogína u nás, cvičia v kurzoch v rýchlom tempe. Zamenili jogu za telocvik, 
spravidla ani nevedia, že treba vedomo dýchať, synchronizovať nádych a výdych s jednotlivými 
pohybmi údov, tela. Často ani nedodržujú fázu útlmu, krátkodobo nerelaxujú po každom cviku, 
aj keď to z jogových kníh zrejme vedia, hoci niekedy ani indickí autori nezdôraznia oddych po 
asane, lebo pre nich je to samozrejmé, vštepované od malička. Takto zacvičená joga síce nie je 
cvičencom na škodu, naopak, pomáha rozhýbať telo, umožňuje chrbtici, kĺbom uchovať si 
flexibilitu, ale je obmedzený účinok takto zacvičených jogových asan na psychiku, regulácie, 
keďže práve dýchacie cviky podľa akademika Dostálka ( Dostálek, 1996) majú najväčší a skorý 
harmonizačný účinok na fyziologické regulácie. 
 Avšak tu nejde len o vedomé dýchanie, ale aj o hĺbku a uvoľnené dýchanie. Ľudia na Západe 
neovládajú hlboký jogový dych. Ani hlbokú relaxáciu telesného a duševného napätia, lebo táto je 
viazaná na hlboké uvoľnené dýchanie. Takže je obmedzená aj schopnosť utíšiť myseľ, 
transformovať rušivé emócie, rozvíjať sa. A to nespomíname vedomú voľbu  filozofie života.   
Bohužiaľ, dodnes po vyše sto rokov šírenia jogy na Západe sú voči joge a jogínom predsudky. 
Zrejme na tomto stave majú svoj podiel dobový diskurz,  kultúrny softvér. Tu je veľká rezerva 
ako pre rozvoj spoločnosti, tak pre rozvoj tých cvičencov, ktorí cvičia tajne, alebo tých, ktorí 
prerušili cvičenie kvôli vlastnému strachu, alebo netolerancii v ich sociálnom prostredí. 
Jogíni doporučujú zmeniť stravovacie návyky a osvojiť si vegetariánsky spôsob života. Aj táto 
podmienka sebarozvíjania cvičením jogy, viazaná na voľbu filozofie života,  je spravidla 
západnými cvičencami obchádzaná a mnohými západnými cvičiteľmi nedocenená, niekedy až 
ignorovaná, alebo dokonca kritizovaná, že predsa nežijeme v Indii. Podľa výskumov lekára 
Bukovského, je vegetariánska strava hlavnou zložkou zdravého životného štýlu. Ak sú pôsty 
a očistné kúry, pozostávajúce zo zeleninových a ovocných štiav, ktoré sa dnes realizujú aj napr. 
v kúpeľoch Piešťany pod názvom detoxikačné kúry, účinné nielen pri redukcii nadváhy, ale aj pri 
ozdravení niektorých chronických onemocnení, zrejme aj táto zložka štrukturovaného jogového 
učenia má značný význam na jeho efektívnosť. A to sme ešte len na materiálnej úrovni . Ak by 
sme načreli aj do duchovnej úrovni, tak sa popasujeme so zákonom karmy. Cvičiť jogu 
a nedodržovať etické princípy, najmä ahimsu, princíp nenásilia, neubližovania živých tvorom je 
v joge prejavom štádia začiatočníka. Ale ako napr. naučiť západného človeka to, čo v Indii po 
celé tisícročia ovládajú aj malé deti, že konanie dobrých skutkov je prospešné predovšetkým pre 
dobrodinca, ktorý sa za možnosť robiť dobrú karmu ešte sám poďakuje obdarovanému a denne 
robí dobré skutky, dobré karmy? Nezávisí to od dobového diskurzu , mentálneho softvéru, 
kultúry, kde filozofia života, viera, nádej, láska, dávanie, dobro, vegetariánstvo idú ruka v ruke? 
Ak chceme chápať indických jogínov, musíme vystúpiť zo svojej kultúry a vstúpiť do cudzej 
kultúry a snažiť sa tam hrať ich hru. Musíme však z tejto kultúry vystúpiť a preložiť ju do jazyka 
našej kultúry. Hlavné je ale vrátiť sa na začiatok 21.st. a vyložiť to, čo sme videli, pomocou 
pojmoslovia, ktoré samozrejme má málo spoločné s tým, ktorého by užili tí, ktorí spolu cvičili 
jogu v ašrame v Mohendžo-dar pred 2 700 r.p.K. Tí by nazvali väčšinu dnešných stúpencov jogy 
slovkom „hľadajúcich duchovnú cestu“, tápajúcich, ešte nepripravených stretnúť majstra. 
Mnohých dnešných popredných indických učiteľov jogy by považovali za 
„neschopných(zrozumiteľne) vyjadriť poznanie. Tento kultúrny fenomén je veľkou brzdou 
v napredovaní, v duševnom rozvoji. Ak chceme zistiť efekt aplikácie jogy pre duševný rozvoj 



moderného človeka, musíme spoznať prítomnosť očami toho, ktorý nahliadol do histórie jogy.  
Vyžaduje si to porovnať západné koncepcie sebarealizácie s jogovou. Ale najprv treba vymedziť 
pojmoslovie. 

1.3.3. Joga a energeticko-informačná úroveň 
 
Človek je „v jadre“ duchovná bytosť , ktorá funguje aj na materiálnej, telesnej aj kvantovej 
úrovni. 
Podľa Chopra a jeho spolupracovníkov z radov neurológov, psychiatrov a psychológov , existujú 
tri roviny existencie. (Chopra 2005). Familiárne poznáme hlavne tú prvú. O druhej bádame, tretiu 
tušíme. Materiálna – fyzická, ktorú vnímame 5 zmyslami. Vo fyzickej rovine sa nám vidí beh 
času ako jednosmerný, že hovoríme o šípke času minulosť – prítomnosť – budúcnosť. Vo 
fyzickej ríše má všetko svoj počiatok, svoj stred i koniec . Niektorí ľudia uprednostňujú túto 
rovinu existencie. Dávajú prednosť fyzickej kráse pred duševnou, materiálnemu blahobytu pred 
duševným bohatstvom.  
Z tohto aspektu by bola táto dimenzia existencie akýmsi prirodzeným projektívnym testom. A na 
základe subjektivity sa práve „odhaľuje“  subjekt tohto „projektívneho“ testu.  Pre niekoho je 
tento materiálny svet baňou na drahokamy, zlato, čierne zlato, biele zlato, akýsi Klondike – 
zdroj hmotného bohatstva.  Táto voľba jedinca, podľa nej aj jeho životné úsile, zvolené 
správanie, tento prirodzený „projektívny“ test  nám síce neodhalí objektívny zmysel,  ale 
súkromný a osobný svetonázor danej osoby. Podľa Maslowa jeho postavenie na rebríčku potrieb. 
(Maslow  2000). 
A bolo by jedno, či by dotyčný býval priamo na Aljaške, pri zlatonosnej žile,  pri naftových 
poliach, alebo na púšti.  V každom prostredí by „vyčaril“ svojou projekciou 
a koncentráciou, následným úsilím a motivačným vyburcovaním, adekvátnymi činmi i tučné 
zisky , z pohľadu nezávislého pozorovateľa takmer bez úsilia, akoby mu do cesty vstúpila 
šťastena, bohyňa blahobytu Lakšmi. Najmä v porovnaní s iným človekom, chudákom, 
smoliarom.  
Tento však mohol rovnaké materiálne životné prostredie ignorovať, zahĺbený do práce na 
počítači, čítajúc mnoho kvalitných kníh aj mŕvych autorov, pre ktorého bola reálna druhá 
energeticko-informačná dimenzia existencie. Tento človek síce rovnako spontánne, bez úsilia, 
prišiel k duševnému bohatstvu, múdrosti, spokojnosti, presieťovaniu s mnohými zahraničnými 
partnermi, s ktorými si vymieňal know-how, názory, recepty na šťastný a zdravý život. Aj tento 
človek by v každom prostredí na Zemi „vyčaril“ , získal veľkú životnú múdrosť,  svojou 
projekciou a koncentráciou, následným úsilím a motivačným vyburcovaním sa k činom, 
adekvátnym správaním, hodnotovým rebríčkom. Zrejme medzi domorodcami bez počítača, by sa 
spriatelil s múdrymi členmi komunity, mal odvahu vydať sa s karavánou na ďaleké cesty, mal 
chuť a trpezlivosť naučiť sa čítať a písať, učiť sa, hĺbať o živote a smrti, bádať. S veľkou 
pravdepodobnosťou by sa takýto jedinec, aj napriek veľkých materiálnym bariéram, bez peňazí, 
dokonca aj bez víza,  dostal k žriedlu poznania, napr. cez bojujúci Afganistán, vďaka  šťastnej 
náhode, priamo do indického ašramu, ako sa to napr. podarilo mne v totalitnom režime r. 1985 s  
devízovým prísľubom 200 nemeckých mariek. 
 O tom sú tri úrovne existencie, že je tu nadmanažér, ktorý však nie je mimo nás, ale aj v nás. 
Synchronizuje, harmonizuje, vyvažuje celostnú sieť podľa diečich krokov „subjektov“, vlastnej 
(subjekt-objektovej)  dvojhry. Ten vyvažovací princíp, starší ako naša slnečná sústava, nazvali 
vizionári „ jog“. . 
Žijeme v storočí rozširujúceho sa pocitu nezmyselnosti a  nezmyselnému úniku z tohto. Patrí 
k únikovým slepým cestám aj šírenie jogy? Vedie cvičenie jogy človeka k podobnému fenoménu 
ako LSD? Sú ľudia, ktorí cvičia jogu takmer desiatky rokov „zhulení“ jogou? Apatickí, do seba 
zahľadení, izolovaní od spoločnosti, s rozpadnutými partnerskými, rodinnými, pracovnými 
vzťahmi? Alebo naopak, je cesta jogy východiskom z tejto situácie, keďže pomáha rozvíjať 



sebapozorovacie schopnosti, premostiť sa z „máje“ z premenlivého sveta,  dovnútra a nájsť 
zmysel, bez LSD? 
 Darí sa cvičencom jogy udržať si dobré telesné i duševné a sociálne zdravie? Je reálne 
systematickým cvičením jogy nájsť zmysel života? Je možnosť v čase existenciálnej krízy 
cvičením jogy ju prekonať a znovu nájsť zmysel života? Ako? Môže byť tou kúzelnou paličkou 
meditácia“sebaspytovanie“, (atmavičara) ,sebareflexia? Alebo väčší vplyv má na zdravie 
cvičenca a jeho duševný rozvoj harmonické( medzinárodné) sociálne prostredie, jogová skupina 
ľudí, ktorí naštartovali sebavýchovný proces ?  Alebo stretnutie s učiteľom bolo tým 
naštartovaním? 
   
Ide v  živote  o dávanie zmyslu, alebo o jeho hľadanie? Je život akýsi Rorschachov test, v ktorom 
sa dávaním zmyslu na základe subjektivity človek „odhaľuje“? Alebo ide o skrývačku a zmysel 
je niečo objektívneho a nie je to iba výraz môjho súkromného a osobného svetového názoru, ale 
tiež výsledok experimentálne psychologického skúmania ? Tvaroví psychológovia poukázali na 
to, že v každej jednotlivej situácii je obsiahnutý charakter požiadavky, zmysel, ktorý má naplniť 
osoba s touto situáciou konfrontovaná, a tieto požiadavky majú byť považované za „objektívne 
kvality“. „James C. Crumbaugh a Leonard T. Maholick označujú vôľu ku zmyslu za špecifickú 
schopnosť odhaľovať zmyslové tvary nie iba v skutočnom, ale tiež v možnom.“(Frankl, 1997).    
Podľa jogínov je tým posunom smerom „nahor“, k znovu zjednoteniu existencia troch 
vesmírnych kvalít (gun) – tamas, radžas a satva (6.5.). Človek je kombináciou troch kvalít, 
stredná radžastická kvalita zodpovedá činorodosti, aktivite. Svojimi činmi človek môže 
napredovať „nahor“ k satve (svetelná energia, osvietenie, dobro, ), alebo upadať k tamasu 
(nevedomosť, tma, ťažkopádnosť, zlo, pripútaný k hmote). Človek v ľudskom tele nemôže byť 
bez činnosti.  Ide o slobodnú voľbu. Tamas alebo satva. Cesta „nadol“, alebo „nahor“. Aj keď je 
voľba jedinca slobodná, cesta nie je hladká, priamočiara,  je tu aj vplyv kvality prostredia, 
životného i sociálneho. Aj vplyv minulých činov, nielen jedinca, aj ostatných, dokonca aj činy 
predošlých generácií. Z pohľadu jogínov má v sebe každá životná situácia túto slobodnú voľbu – 
nadol či nahor. Zmysluplnosť situácie je vyburcovať pevnú vôľu, slobodné rozhodnutie,  
poskytnúť možnosť „rastu“, prejavu vyššieho mentálneho potenciálu, zamyslieť sa nad účinkom 
voľby osobou vo fáze rozhodovania. „ Je neskoro, keď už osoba hodí kameň a zasiahne dieťa“ –
konštatuje Maheshwarananda (2002). 
2. rovina je rovinou kvantovou. Je tvorená z energií a informácii. Je to ríša kvant, neviditeľný 
mikrosvet. Nič v ňom nemožno nahmatať, ničoho sa nemožno dotknúť, a nič v ňom nemožno 
vnímať zmyslami. Naše vedomie, myšlienky, naše ego, ja spadajú do tejto ríše. Aj keď je v tejto 
sfére všetko prchavé, nevypočítateľné, vieme, že sú to naše myšlienky, naša múdrosť, naše 
životné skúsenosti, naša láska,  že sme to my sami, a že existujeme. Kvantový svet je dobre 
predstaviť si ako svet myšlienok. Svet vedomia zahrnuje širšiu oblasť.  
Pozor: Všetko vo viditeľnom svete je v skutočnosti prejavom energií a informácii z kvantovej 
ríše. Hmatateľný viditeľný svet je odrazom, prejavom, podsúborom sveta kvantového. Slávny 
Einsteinov vzorec E=mc2. Hovorí nám, že hmota a energia sú to isté.  
Vo fyzike sa učíme, že hmotné veci pozostávajú z drobných atómov, molekúl, subatomárnych 
čiastočiek, ktoré už vôbec nemajú pevnú štruktúru. Sú to doslova balíčky či vlny energie a 
informácii. V tejto druhej rovine to znamená, že stôl za ktorým sedím, nie je nič len číra energia 
a informácia. Ako sa môžu neviditeľné energetické a informačné vlny prezentovať ako pevné 
objekty?  
Všetci sme súčasťou obrovskej energetickej polievky.  
Odpoveď je, že udalosti prebiehajúce v ríši kvantovej, sa odohrávajú rýchlosťou svetla. Naše 
zmysly nie sú spôsobilé k tomu, aby sme pri takýchto rýchlostiach vnímali a spracovali podnety, 
z ktorých sa skladá naša percepcia, naše vnímanie skutočnosti. Odlišovať predmety jeden od 
druhého sme schopní vďaka tomu, že energetické vlny obsahujú navzájom odlišné informácie, 
dané odlišným chvením, kmitočtom, či vibráciami týchto vĺn. Dôvod, prečo nevidíme svet ako 



obrovskú energetickú sieť, je ten, že ta pre naše zmysly vibruje obrovskou rýchlosťou. A naše 
zmysly sú schopné zachytiť z toho len chumáčiky energie, určité dávky –tie sú stolom, 
počítačom, vodou, telom.  
 Ak by sme tieto limity vo vnímaní nemali, videli by sme, že sme všetci súčasťou obrovskej 
energetickej polievky, a každý objekt, predmet je zhluk energie plávajúci v energetickom 
roztoku. V každom okamihu vstupuje naše energetické pole do kontaktu s energetickým poľom 
niekoho iného a ovplyvňuje ho. A naopak, aj my reagujeme na prichádzajúce podnety. Túto 
spojitosť niekedy dokážeme precítiť napr. keď vstúpime do miestnosti a zachytíme, že tam 
vládne napätie, ktorá sa dá “krájať“. Alebo napr. v chráme sa nás zmocnilo nadpozemské ticho a 
pokoj.  
V našej fyzickej ríši si neustále vymieňame energie a informácie. Napr. v reštaurácii vás znechutí 
cigaretový dym fajčiara. Tento fajčiarsky pach je inhalácia čiastočiek výdychu fajčiara, produkt 
metabolizmu z každej bunky ľudského tela. Všetci si navzájom vymieňame vlastné telesné 
čiastočky, molekuly.  
V kvantovej ríši žiadna pevnosť neexistuje. Je jednota – všetkého. Lepšie si to predstavíme, keď 
položíme na záhrade na zem zrnko z jabĺčka = jadro atómu v našom príklade a stromy, celá 
záhrada aj s celou rodinou predstavujú rozmer elektrónového oblaku prestierajúceho sa okolo 
jadra jabĺčka. Ak sa dotkneme nejakého predmetu, vnímame istý odpor, istú pevnosť tam, kde sa 
stýkajú elektrónové obláčky predmetu – a naše. Takto vnímame pevnosť objektov 
prostredníctvom citlivosti našich zmyslov. Oči máme naprogramované tak, aby vnímali objekty 
ako trojrozmerné a pevné. Podobne aj nervové zakončenia sú naprogramované tak, aby vnímali 
objekty ako trojrozmerné a pevné. Ale v kvantovej ríše žiadna pevnosť neexistuje. 
 Podobne ako na oblohe sa dve mračná dotknú, premiešajú a oddelia – niečo podobné sa deje aj 
pri dotyku ľubovoľného predmetu. Naše energetické pole (a elektrónový oblak) sa stretne s iným, 
jeho časť sa s ním zmieša a zase oddelí. I keď sa nám zdá, že z nás neubudlo, v skutočnosti sme 
odovzdali časť svojho energetického poľa danému predmetu a na oplátku sme od neho dostali 
časť jeho. Pri každom kontakte s iným objektom si vymieňame informácie a energie a 
vychádzame z tohto kontaktu do určitej miery pozmenení. Na našej kvantovej úrovni (na úrovni 
našej mysle, vedomia, na úrovni „seba samých“) sme spojení so všetkými ostatnými a so 
všetkým. Starí vizionári to vedeli, že je jedno ľudstvo.Priateľský vzťah k iným  bol užitočný. 
Svet je čistou energiou a informáciami. 
 Čo by sa však stalo, keby sme mali „kvantové“ oči? A mohli pozorovať kvantovú ríšu na vlastné 
„kvantové“ oči? V kvantovej ríši by sme uvideli, že všetko čo považujeme vo fyzickom 
hmatateľnom svete za pevné, v skutočnosti k nám vyskakuje a prebleskuje z nekonečnej 
prázdnoty k nám a zasa späť rýchlosťou svetla (E=mc2). Trvanie, kontinuálnosť, spojitosť a 
pevnosť sveta existuje len v našej predstavivosti, ktorá je napájaná našimi zmyslami, ktoré však 
nie sú schopné rozlíšiť vlny energie a informácie, z ktorých pozostáva súcno na kvantovej 
úrovni. V skutočnosti aj my všetci vstupujeme do nášho sveta v krátkych zábleskoch a zasa z 
neho vystupujeme v krátkych zábleskoch.  
V jednej chvíľke sme tu, potom nie tu, a potom zasa tu. Za to, že svet vnímame ako súvislý a 
kontinuálny, vďačíme tomu, že sme vybavení pamäťou. Požiadavkou poznávania je schopnosť 
introspekcie, inteligencia a hlboký záujem o myšlienkový vývoj ľudstva. Jogíni poznali, že 
kontinuita mysle prichádza z času bez počiatku, a jej zdrojom nie sú náhodné príčiny 
a podmienky. Preto ju nazývajú nezrodenou. 
 Vedci zistili, že slimák potrebuje 3 sekundy, aby zaznamenal svetelný podnet. Predstavme si, že 
by nás slimák pozoroval a my by sme vybehli von z miestnosti, vykradli banku a do 3 sekúnd sa 
vrátili späť. Slimák by vôbec nezbadal našu neprítomnosť. Ako svedok na súde by nám potvrdil 
100% alibi, že sme miestnosť neopustili. Ten čas, 3 sekundy, pre slimáka spadal do medzery 
medzi dvomi obrázkami. Slimák nezaregistruje medzery. To znamená, že senzorická skúsenosť 
všetkých živých tvorov je zhola umelá percepčná konštanta vytváraná našou predstavivosťou. 
Tak ako sa objekty vo vesmíre strácajú a znovu materializujú, aj my žijeme v tomto rytme. 



 V zene sa traduje príbeh: dvaja mnísi sa dívali na vlajku vlajúcu vo vetre. Prvý hovorí „vlajka sa 
hýbe“. Druhý „nie, to vietor sa pohybuje“. A keď prišiel majster žiaci sa ho pýtali, kto mal 
pravdu? Pohybuje sa vlajka? Alebo vietor? A majster odpovedá: mýlite sa obaja, len vaša myseľ 
sa pohybuje.“ A svojimi predstavami uvádza svet (doslova ho vmýšľa) do jeho existencie, do 
bytia.  
  Naša inteligencia, schopnosť sebapoznávania sťaby pozorovaný objekt i subjekt súčasne, 
schopnosť samoregulácie, nie je celkom odlišná od samoorganizácie reality. Aj preto dokážeme 
poznávať prírodné zákony, presne určiť zatmenie slnka, využívať, či zneužívať poznatky na 
premenu vonkajšieho sveta, životného prostredia, jeho zveľaďovanie či ničenie. To isté sa zrejme 
týka aj „vnútorného sveta“. Aj keď humanistická psychológia vidí človeka v jadre dobrého, 
Maslow vyslovil aj ideu regresívnych síl v spojení s psychopatológiou. Avšak sadizmus, 
zlomyseľnosť a krutosť sa mu javia ako silné reakcie na frustráciu vnútorných potrieb, emócií 
a možností človeka. Otázkou je, či deštruktívna hostilita alebo agresivita je výlučne reaktívna. 
Nemôže byť voľbou človeka-psychopata? (Maslow, 2000). 
 V skutočnosti môže byť iba jedna inteligencia, z nášho uhla pohľadu rozdvojená na subjekt-
objektovú, dve paralelné samoorganizácie. Avšak sebarozvíjaním získame skúsenosť jednoty 
poznávajúceho subjektu, poznávaného objektu, procesu poznávania. Rozpoznávame „vyššiu“ 
inteligenciu, „nad protikladmi“, z ktorej obe vyvierajú, aj tá „nami vnímaná“ ako objektová, aj tá 
nami vnímaná ako naša inteligencia, subjektová, a ďalšie subjektovo-objektové, inteligencie 
našich spolupracovníkov, zveľaďujúce či niekedy aj ničiace našu prácu. Možno aj preto 
ignorujeme, obávame sa rešpektovať mentálny fundament univerza, že nepovažujeme naše 
rozhodnutia, naše idey, predstavy za „objektívne“, spoluurčujúce, spolutvoriace nielen náš osud. 
 V štádiu rozvoja vedomia  „v plienkach“, pripisujeme väčšiu silu okoliu, vonkajším vplyvom 
a bránime sa brať zodpovednosť za svoj rozvoj.  Nerozpoznali sme svoj obrovský („božský“) 
potenciál. Za svoje choroby, biedu, trápenia, sklamanie, vojny viníme druhých, vonkajšie 
faktory. V koncepcii humanistickej psychológii je človek dobrý.Zrejme podľa tejto paradigmy, 
mentálneho softvéru „nezrelého jedinca“ 21.storočia, vnímame potom následne za zlých ľudí 
okolo nás, za „zlú spoločnosť“, ktorá nám bráni v „raste“.  A riešenie podľa humanistických 
psychológov vidíme v tom, aby sme si naplno uvedomili  tieto zlé vplyvy spoločnosti, ľudí okolo 
nás, dištancovali sa, a naopak uvedomili si „dobro“, hnací motor „rastu“ v nás. Presnejšie 
opísané, chceme, aby ľudia okolo nás boli lepší, tak ich treba vidieť lepšími.  
 Tento potenciálny „perpetuum mobile“ rastu vovnútri nás je podľa humanistickej psychológie 
t.č. nefunkčný nie kvôli našej nezrelosti, nerozvinutému zúženému vedomiu, a následnej subjekt-
objektovej rozpoltenosti, kedy sa poznávajúci subjekt oddeľuje od poznávaného objektu i od 
procesu poznávania, a takto sa vzdáva, stráca schopnosť registrovať reálny (pozitívny či 
negatívny) vplyv svojích myšlienok , skutkov na svoj osud, na spoločnosť, na životné prostredie, 
ak je pod vplyvom paradigmy o materiálnom fundamente sveta. Ale trpíme, chorľavieme, 
ekonomicky stagnujeme, zomierame vo vojnách kvôli zlej spoločnosti, ktorá nám bráni v „raste“, 
kvôli veľmociam, ktoré nás vtiahli do vojnového konfliktu. Keď treba je dôraz na jedinca, keď 
zasa treba, kladieme dôraz na iných, na spoločnosť. Nedokážeme zachytiť JEDNO KVANTOVE 
súcno(nadčloveka). 
 Veď ak sa väčšina ľudí koncentruje na uspokojovanie materiálnych potrieb, na nákupy 
nepotrebných vecí, na materiálnu úroveň existencie, a  nepracuje na sebe, potom sa takéto 
„videnie sveta“, táto dobová „magma“ ideí a predstav, názorov, postojov, svetonázor šíri ďalej 
z generácie na generáciu, z regiónu do iných kútov sveta a bráni pokroku. Aj preto vedecko-
technický pokrok orientovaný na ovládanie vonkajšieho materiálneho sveta, na ovládanie 
prírody, nepriniesol  to, čo sa od neho očakávalo – spokojný radostný život, zdravie a blahobyt. 
Ale ešte ničivejšie nukleárne zbrane, vojny s biologickými zbraňami.  
 Je potrebné prestať ignorovať vlastnú nezrelosť a vyvíjať cieľavedomú snahu o lepšie využitie 
mentálneho potenciálu, zdôrazňujeme správnym smerom, voľbou „rastu“, neprehliadať druhú 
energeticko-informačnú a najmä dokonalú  tretiu duchovnú úroveň existencie. Podobne ďalšie 



psychologické smery, nielen humanistická psychológia, či behaviorizmus podceňujú vplyv 
človeka na svet. Takto konzervujú materializmus a ateizmus, dichotómiu vedy a spirituality, 
dualitu materiálnej a duchovnej úrovni existencie.  A tento redukcionizmus kozmu na hmotu, táto 
paradigma  spätne bráni nášmu „rastu“.  Je to však súčasť nášho dobového myslenia, ktoré sa 
však dá vlastnou iniciatívou ozdraviť.  
Tento posun transformačného cyklu sa nedá občanom nadiktovať. Dá sa však šíriť individuálne, 
koncentráciou na jedinca. A preventívne výchovou. Lenže znovu narážame na mentálny softvér, 
kultúru a návyky. Aj preto treba postupovať uvážene a tešiť sa z prípadných pomalých zlepšení. 
Je nereálne, aby zo dňa na deň celý Západ prešiel na vegetariánsku stravu, ale je reálne postupne 
ozdraviť jedálniček.  
Tým však netrvrdíme, že humanistickí psychológovia nemali čiastočne pravdu. Lebo aj keď má 
človek, jeho myšlienky, slová, činy veľkú silu a rolu pri sebarozvíjaní (sebadeštrukcii), či pri 
napredovaní (úpadku) spoločnosti, veľkú silu a rolu má v jeho živote aj vonkajší svet. Vo 
všetkých prípadoch duševný rozvoj človeka podľa Kapilovej typológie (6.5.)  ide spravidla so 
zmenou kvality nášho života. A táto sa prejavuje ako zmenou kvality vonkajšieho i sociálneho 
prostredia, kde uprednostníme, slobodne si zvolíme zdravšie prostredie (satvické), tak 
sebapremenou, voľbou pozitívnych myšlienok, dobrých želaní, opakovaním mantier, než 
intrigovaním, ohováraním. Tiež  ovládaním rušivých emócií, utíšením mysle. Inými slovami 
povedané,  u mnohých ľudí sa sebarealizácia na základe sebapremeny manifestuje aj zmenami 
v sociálnom prostredí, výberom lepších priateľov, odklonom od zlej spoločnosti, od gangu, či 
drogovo závislých, alebo od agresívnych či manipulujúcich ľudí. 
Bude sa človek cvičiaci jogu lepšie duševne vyvíjať, keď prestane jogu cvičiť, opustí jogovú 
komunitu? Alebo môže pokračovať v cvičení, len opustí majstra, príp. jogovú komunitu? Aj 
o tomto je táto štúdia. 
Na rozdiel od humanistických psychológov jogíni rozvíjajúc vyššiu duševnú fukciu „vivéku“ 
(rozlišovaciu schopnosť) rozpoznali klamlivosť sveta, rozlíšili realitu od neskutočna.  Uvedomili 
si štádia sebauvedomenia, proces sebapoznávania a detailne ho preskúmali. Ako kľúčový faktor 
sebarozvíjania nebolo uspokojovanie nedostatkových potrieb, ale rozpoznanie vnútorného 
bohatstva.  Objavili v sebe aj schopnosť sebaodriekania, či sebakázeň ako vzácny poklad. Aj keď 
sa orientovali na jedinca, poznali vplyv prostredia na rozvoj jedinca (6.5.), ale vonkajšie faktory 
neboli dominantné. Dominantným sa stal „jog“, jednota, vyvažujúci princíp, zosúladenie. 
Dočasný únik „dovnútra“, introspekcia, meditovanie, sebaspytovanie nebola únikom, ani 
v dnešnej dobe nie je únikom u väčšiny cvičencov, ale vyvážením zhonu a vonkajšieho 
spoločenského tlaku. 
 Človek má schopnosť vyvažovať vonkajšie vplyvy v svoj prospech, aj v prospech okolia. 
Cvičenci jogy v dnešnej dobe svojím „únikom“ do seba hlasno bijú na poplach. Šírenie hathajogy 
apeluje na nedostatok pohybu už od útleho veku. Nejde o mocenský boj vierovyznaní, ale 
o snahu skoncovať s chorobným sedavým spôsobom života. Ako? Vyvážiť ho pohybom. Tu 
nejde iba o začlenenie jogy do škôl, ale aj o zmenu životného štýlu školákov. Ide o apel na 
zdravšie trávenie voľného času rodičov s deťmi. Veď keď idú rodiny na víkendový pobyt 
s jogou, či na dovolenku s jogou, spravidla zvolili pobyt v prírode, na vidieku, tak spravidla 
zároveň nemôžu sedieť pri televízoroch v hotelových apartmánoch, či vysedávať v 
zafajčených hostincoch a baroch. Čo by sa v živote zmenilo, keby sme rešpektovali duchovný 
fundament sveta? Keby sme prestali „vyskakovať“ do sveta hmotných merateľných objektov 
a zostali ukotvení v mentálnej, kvantovej energeticko-informačnej dimenzii?  
Spojili by sme v človeku v jednotnej súčinnosti tri veľké oblasti, ktoré sú (alebo sa zdajú byť), do 
istej miery oddelené a samostatné – a využívali práve ich vzájomné súvislosti k vzájomnému 
ovplyvňovaniu a pôsobeniu – až ku konečnej harmónii psycho-somatickej a sociálne-spirituálnej 
jednoty človeka. Tieto oblasti sú mnohonásobne vzájomné prepojené nervovými spojmi, nervo-
hormonálnymi, geneticky, i mentálnym šírením informácií. Môžeme ovládaním týchto oblastí 
ovplyvňovať aj tie iné. Zdalo by sa, že najľahšie môžeme ovládať psychickú oblasť, ale nie je 



tomu tak. Stačí, keď si pomyslíme na stavy duševnej nevyrovnanosti, rozháranosti 
a nezvládnutých reakcií, depresívnych, úzkostných, agresívnych nálad. Omnoho ľahšia je cesta 
cez motorickú oblasť – svalovú, a to najmä jej relaxáciu. Tým potom dokážeme reflektoricky 
ovplyvniť aj relaxovanie oblasti vegetatívnej (autonómnej) a potom spätne i psychickej, a o to 
nám práve ide.  Relaxovanú oblasť potom dokážeme ovládať i v aktívnom zmysle. 
 A to je práve podstatou ako jogy, tak autogénneho tréningu. Ide o schopnosť ovplyvňovať  
vlastnou mysľou najprv svoje telo a tým (spätne) svoju myseľ.  V AT ak si budeme dostatočne 
sugestívne vnútorne prezentovať formule, tvoriace štruktúru a skladbu AT, a dostatočne plasticky 
si ich významne predstavovať, potom po opakovanom precvičovaní sa začnú tieto zložky „sami 
od seba“ v nás uskutočňovať a dostaneme sa tým automaticky do stavu žiadaného 
autohypnotického pohrúženia, v ktorom potom môžeme sami seba ďalej žiadúcim spôsobom 
ovplyvňovať a „modelova“. Musíme však byť trpezliví, lebo tieto javy prichádzajú pomaly, 
postupne. Základných cvikov je 6: tiaž v rukách a nohách, teplo v končatinách, pokojný tep, 
pokojný dych, vnútorné teplo a chlad na čele, čo vyvoláva spolu pokoj mysle. Pocity, ktorých sa 
dosahuje v AT sú celkom reálne, t.j. subjektívne celkom zreteľné, i keď pôvodne vychádzajú len 
z predstáv. A objektívne sú merateľné. Napr. zmena povrchovej teploty je viac než 1 stupeň C. 
Reguláciu dychu a tepu môžeme kontrolovať na prístrojoch, ochladenie povrchu čela je 
merateľné a tiež stav duševnej činnosti (VNČ) môžeme v tomto stave vnútorného pohrúženia 
a sústredeného uvoľnenia kontrolovať pomocou EEG. Kvalita dosiahnutých pocitov sa môže 
u jednotlivých ľudí líšiť. Sú to komplexné pocity, niekedy ťažko vyjadriteľné. Základná formula 
vždy vystihuje najnázornejší pocit.  
Podľa jogínov, tvorcov i šíriteľov hlbokej relaxácie a koncentračných cvičení, spolu s meditáciou 
je podobne postup založený na autosugescii, a súzvuku vzájomného ovplyvňovania troch oblastí. 
Okrem odlišností, ktoré sme už spomínali, napr. strava, jogová filozofia, etický fundament, je 
kľúčové sebapoňatie. V týchto odlišnostiach sú aj korene nasledovných rozdielov, napr. 
v etiopatogenéze chorôb.  
Podľa jogínov sú choroby psycho-somatické, začínajú v mysli – ruka v ruke s odpojením jedinca 
od prírody. Cieľom je znovu „očistiť myseľ“, zakúsiť následne jednotu so životným prostredím, 
nielen v stave uvoľnenia, ale aj v každodennom živote pri výbere sociálneho i prírodného 
prostredia, stravy, kníh, filmov, hudby a iné,  v zmysle Kapilovej typológie 3 kvalít – gun. 
Takáto psycho-somatická, sociálno-spirituálna, environmentálna i kozmická jednota 
a zosúladenie so silami vesmíru a prírody, nielen v rámci psycho-somatiky, je podmienkou 
porozumenia skutočnosti,„podhubia“ pre synchronicitu. Takto fungujúci ľudský organizmus 
a konajúci človek je schopný sa kompletne dehypnotizovať, kráčať svojou životnou cestou 
so sebadôverou v obrovský spoločný potenciál nekonečných možností, v každej životnej situácii 
voliť „rast“, život, nie úpadok, smrť.  
Každá naša predstava, každá idea, je energiou a informáciou. Svoje fyzické telo a celý hmotný 
svet sme uviedli do jeho existencie vnímaním energetickej polievky ako jednotlivých odlíšených 
entít. Ale odkiaľ sa vzalo samo vedomie za tie predstavy zodpovedné?  

1.3.4. Joga a duchovná úroveň existencie 
 
Duchovná ríša je čistým potenciálom nekonečných možností  
Tretia rovina pozostáva z inteligencie či vedomia. Môžeme ju nazvať ríšou duchovnou, 
spirituálnou (virtuálnou), poľom potenciálov, univerzálnym bytím, nelokálnou inteligenciou. Tu 
sa informácie a energie vynárajú z mora možností. Najfundamentálnejšia rovina prírody nie je 
ani materiálna, ani energetická a informačná, ale potenciálna, čistý potenciál. Táto ríša funguje 
mimo čas a priestor. Čas a priestor na tejto úrovni ani neexistujú. Nelokálnou ju nazývame preto, 
že ju nemôžeme umiestniť. Ani v nás, ani mimo nás, ani nikde inde. Jednoducho je. To čo 
usporadúva kvantovú polievku do rozpoznateľných entít, je inteligencia. Tá viaže kvantové 
častice do atómov, atómy do molekúl a molekuly do štruktúr. Je to organizujúca sila ležiaca za 
všetkými objektmi a javmi.  



 Napr. teraz čítate text na bielom papieri, čerň otlačenú na bielej stránke, ale rozum prekladá tieto 
kliky háky do symbolov, do písmen, slov, myšlienok a pokúša sa pochopiť zmysel. Kto to číta? 
Kto je tým vedomím za našimi myšlienkami? To, čo dekóduje, analyzuje, prekladá, je vedomie. 
Kto to tu vlastne číta? Je v nás potenciálna schopnosť chápať celý svet, ktorá zabezpečuje 
poznávanie  - inteligencia.  
Mnohé pokusy potvrdili spútanosť, synchronizáciu pánov so svojimi psami. Ak sa i ďaleko 
vonku pán rozhodol vrátiť sa domov, a mohlo to trvať rôznu dobu – pes to zachytil. A sadol si ku 
dverám, čakajúc. My ľudia strácame spojenie s vyššou realitou, na rozdiel od zvierat. Vplyvom 
zmesi bežných starostí a miliónov drobných strachov o všetko. Niektorí ľudia sú spolu 
synchronizovaní. Nemusí ísť o príbuzenský vzťah ako napr. u dvojčiat. Keď jeden prežíva krízu, 
tak sa okamžite prenesie na toho druhého. Ale aj stavy radosti, tvorivosti, dokonca tvoria aj 
podobné projekty, prechádzajú im hlavou rovnaké myšlienky. Tento potenciál má každý človek. 
Učitelia využívajú tento vnútorný kanál.Treba však dodať, že nie každá komunikácia je vnútorný 
prenos. Zjavne tam, kde sú tzv. disperzné (rozptýlené) vedomosti, šumy, polopravdy, prekrútené 
informácie sa jedná o kvantovú úroveň, kde si každý projekuje „seba“ a čosi od každého pochytí 
do svojho poľa.  
Prenos je prenášanie reakcií, životných skúseností a zážitkov do daného vzťahu, resp. do akútnej 
komunikácii. Kľúčový význam majú zážitky z detstva, kedy sa formovali  naše postoje k druhým 
ľuďom a k svetu v podstatných rysoch. Tieto citové zážitky sa podvedomo môžu prenášať do 
súčasných aktuálnych vzťahov. Pokiaľ si neuvedomíme, o čo v komunikácii u našeho partnera 
ide, vzniká v nás dojem nepochopiteľnej príčiny jeho prekvapivých reakcií i prípadného 
nesúladu. Komunikácia tak môže byť ovplyvnená tzv. laickými chybami vznikajúcimi pri 
hodnotení druhých osôb predovšetkým z nesprávneho zobecnenia momentálne vnímaných 
charakteristík druhých ľudí, vznikajúcich často na základe rôznych predsudkov  iracionálnych 
myšlienkových postupov (Kebza, Šolcová, 2004).  
Vo vzťahu žiaka k učiteľovi môže ísť o prenos. Vnútorný prenos je čosi iné ako Freudom 
objavený prenos. To je schopnosť odovzdať skúsenosti a poznanie z učiteľa na žiaka. Tomuto 
fenoménu sa bude treba v budúcnosti venovať aj výskumne. Zatiaľ je na zážitkovej úrovni.  
V pasívnom apatickom stave je riziko, že dôjde k prehliadnutiu signálu, chybnej interpretácii 
správy, alebo skreslenej informácií. Napr. pri monotónnej práci sa vyskytuje viac chýb. Podobne 
v group think – v kohéznej skupine sa potláča vlastný názor, kritický úsudok. Pod vplyvom 
skupinové tlaku, skupinového konformizmu je jednomyseľnosť myslenia.  
Veci môžeme vidieť „znútra“, ide o potenciál možností, predvídané vízie, vnútorný zrak.  Aj 
zvonkajška. Súvisí to s úrovňou vedomia, s alternatívnymi stavmi vedomia. Nižšia úroveň 
vedomia facilituje nástup a priebeh imaginačných procesov.  
Vzťahy medzi ľuďmi môžu byť vedomé, racionálne – výsledok prebiehajúcej komunikácie. 
A neuvedomované, emocionálne a iracionálne, historicky podmienené. Sem patrí prenos. Pri 
akýchkoľvek rušivých elementov v komunikácii treba odlíšiť , čo je racionálny výsledok 
komunikácie a čo iracionálny prenos a podľa toho komunikáciu riadiť. ( Kebza, Šolcová 2004). 
Vnútorný  kanál sa realizuje na duchovnej úrovni existencie. Takto sa odovzdávali poznatky cez 
líniu prorokov Starého zákona, aj cez líniu majster – žiak v iných školách, zameraných na 
mentálno-spirituálny rozvoj, na osvietenie. Aj keď orientácia na sebarozvíjanie podľa Maslowa 
prichádza „samo“ po uspokojení D-potrieb, v praxi sa deje tento transformačný proces 
sebapremeny cez „kohosi“. Napr. tých, ktorí pripravujú novú paradigmu pre sebarealizáciu ľudí. 
Vedomostná spoločnosť je najmä o rozvíjaní jedinca, ľudských zdrojov, využití mentálneho 
potenciálu, o novej paradigme, o staronových „nosičoch“ poznania. 
 
Dnes vieme, že sa chápanie sveta vyvíja v určitých daných, značnou mierou geneticky 
podmienených vývojových štádiách a že tento vývoj veľmi závisí na sociálnych činiteľoch, na 
tom, čo a  kedy si dieťa osvojí.  



Iná otázka je, od ktorého štádia kognitívneho zrania môžu byť zvnútorňované duchovné obsahy 
plne zužitkované? Pri dospievaní sa za priaznivých patričných podmienok rozvinie 
diferencovaný náboženský život. Dnešná doba volá po zmene chápania sveta, aj seba samého. 
Ako stimulovať, zrealizovať revolúciu hláv a sŕdc? Ako vrátiť koncentráciu mladých ľudí na 
prácu s mysľou? Ako prebudiť vyššie sebarozvíjajúce potreby? Zatiaľ vieme, že je dôležitá 
slobodná voľba. Sebarozvíjanie nie je spartakiáda, kde rozdáme učiteľom telesnej výchovy CD-
čka so zostavou a vsunieme nácvik zostavy do rozvrhu. Prístup je individuálny. Ide o osobnú 
voľbu, spravidla viazanú na iného človeka.  

1.3.5. Psychológia a spiritualita 
 
Psychológia náboženstva sa odvodzuje od dvoch vedeckých odvetví z 19.st. Jedným sú obecné 
dejiny náboženstva, ktoré dosiahli pozoruhodný rozvoj v minulom storočí najmä v Nemecku, 
Francúzsku, Holandsku a v Anglicku. Druhým odvetvím je psychológia, ktorá sa v tomto období 
oddelila od filozofie a plodne podnietila rozvoj psychológie náboženstva výskumami v psycho-
fyziológii (Wundt, Kulpe) a hlbinnou psychológiou, ktorými najvýznamnejšími predstaviteľmi 
boli Freud a Jung. Uvádzame jej stručný popis, na ktorý nadväzujeme, lebo sa orientujeme aj na 
duchovné zdravie cvičencov jogy, rozvíjame tento rozmer osobnosti,skúmame jeho vzťah 
k zdraviu.  
V USA rozkvet začal na Clarkovej univerzite, kde pôsobil G. Stanley Hall (1844 – 1924), ktorý 
je považovaný za  zakladateľa americkej  psychológie náboženstva. Zaujímal sa hlavne 
o náboženstvo u dospievajúcich. Inšpiroval Starbucka, ktorý sa venoval religiozite 
dospievajúcich a téme obrátenia, a Leuba, ktorý skúmal mystiku. Najznámejším sa však v tejto 
oblasti stal Wiliam James (1842 – 1910). Vo svojich slávnych giffordských prednáškach 1901 – 
2, ktoré boli vydané pod názvom The Varieties of Religious Experiences a preložené do 
mnohých jazykov sveta, Wiliam James pojednáva o vzťahu náboženstva a fyziológie, 
o skutočnosti neviditeľného, o obrátení, o mystike a o svätosti. Na svetových náboženstvách pre 
neho neboli rozhodujúce teologické systémy, ale konkrétne zážitky v podobe vízií, počutia, 
vypočutia modlitby, záchrany z nebezpečia atď. Bol presvedčený, že náboženstvo je základňou 
v ľudskom živote.  
James Pratt v svojom spise The Religious Consciousness (1920) sa zaoberá fenoménmi z mimo 
kresťanských náboženstiev. Nábožensko-psychologické bádanie potom v USA z rôznych 
dôvodov stráca na význame, aj kvôli nástupu radikálneho behaviorizmu v obecnej psychológii 
a podceňovaním zážitkov, introspekcie i zo strachu z psychologizovania v teológii.  
V Nemecku W. Wundt, známy ako zakladateľ experimentálnej psychológie, videl v náboženstve 
prejav vyšších duchovných pochodov mimo iné v tom, že mýty a náboženstvá možno skúmať 
a porozumieť im pomocou psychológie národov a kultúr. 
Freudovo poňatie náboženstva je prevažne negatívne. Zaoberal sa nevedomými silami v ľudskej 
duši. Mnohé neurotické problémy osobnosti pokladal za spôsobené konfliktami v nevedomí.Jung 
sa zaoberal mýtami a rituálmi cudzích náboženstiev.  Pritom zistil veľkú podobnosť medzi 
hlavnými náboženstvami. Na tomto základe vyslovil predpoklad kolektívneho nevedomia 
ľudského rodu.  
Vo Francúzsku vznikol záujem o nábožensko- psychologické otázky najmä zo strany psychiatrie. 
J.M. Charcot (1825 – 1893) ovplyvnil Pierra Janeta (1859 – 1947), najväčšieho francúzskeho 
psychológa náboženstva na prelome storočí. Janet sa zaoberal prípadovými štúdiami s výskytom 
intenzívnych náboženských prejavov ako stigmatizácia, levitácia a absencia. Ako jeden z prvých 
skúmal mystické zážitky. Inými vynikajúcimi predstaviteľmi psycho-patologickej školy vo 
Francúzku boli T. Ribot, E. Murisier, H. Delacroix, ktorý skúmal mystikov ako sv. Terezu 
z Avily, Madam Guzonovú, sv. Františka Saleského a sv. Jána od Kríža. K nemu možno pridať 
Švajčiara T. Flournoey, ktorý sa zaoberal mystickými stránkami náboženstva. Ďalšími 
významnými vedcami boli G. Berguer, P. Bovet (1878 – 1965), z ktorého práce čerpal dôležité 
podnety veľký vývojový psychológ Jean Piaget (1896 – 1980). Svojimi výskumami kognitívneho 



a morálneho vývoja detí tiež on nezanedbateľne ovplyvnil psychológiu náboženstva. Generálny 
vikár Juhoaustrálskej katolíckej cirkvi, otec Dávid Cappo, sám prešiel jogovým výcvikom 
priamo v  ašrame v Jadane a konštatoval: „ Som si veľmi vedomý a je mi jasná duchovná hĺbka 
Véd, hlavne Upanišád. Keď čítam tieto texty postrehujem toľko spoločného s kresťanskými 
textami.“(Maheshwarananda, 2002, str.73).  
Zoznámiť sa s tradičnou jogou, a preniknúť k jej jadru, sa nedá iba z „ochutnávky“, ale chce to 
celoživotné úsilie, badánie, priamo pod vedením majstrov, doporučuje sa pre vyššie uvedené 
dôvody priamo v Indii. A to chce prispôsobiť svoj život tomuto bádaniu, dať niekedy súkromný 
život, pohodlie nabok. Musíme opustiť našu kultúru, spoznať indickú kultúru, z tejto kultúry 
vystúpiť a preložiť ju do jazyka našej kultúry. Ináč pre nás zostáva joga nezrozumiteľná. Tak do 
toho! 

1.4 Filozofia histórie 
 
Objavuje perlu, ktorá sa ukrýva pod vlnami historického pohybu a zvratov. Vývoj človeka 
nemožno plne chápať len z dnešného, moderného pohľadu, v dnešnom diskurze, dobovej reči. 
Bez znalosti spôsobu života predkov, vhľadu do ich vnútorného života, opierajúc sa o najstaršie 
texty nimi napísané, o ich poznatky, pre nás zanechané, ruka v ruke s ich konaním, reakciami, 
historickými udalosťami, neprenikneme k jadru.  Staré teórie duševného rozvoja nemožno 
vnímať izolovane od následných a novších koncepcií sebarozvíjania. Tak ako zostáva jedna a tá 
istá ľudská bytosť v procese rastu a dozrievania osobnosti a nemožno tvrdiť, že dieťa je 
v protiklade s adolescentom, či dospelým, tobôž nie, že sa jedná o iného človeka, len preto, že 
vyrástol, ošedivel, prešiel ďalšími zmenami, má odlišné názory ako v mladosti.  
Monantropismus, všeľudská rodina, nemusí byť iba védska mantra, mentálny konštrukt, 
holistické poňatie človeka sťaby ´“ja = my“, ale reálny funkčný celok, v ktorom je časť 
v súzvuku, jednote s celkom. A tak prapredok so svojou skupinovou schémou sa rozvinul 
v dnešného globalizovaného človeka.  A má nám čo povedať. Tu nejde o teóriu, ani o metódu, 
ani o filozofiu ako takú. Je to praktické myslenie ľudí, ktorí žili v konkrétnom období a prostredí. 
Hlavne to bude o predsudkoch, o tom, čo si ľudia myslia, že vedia, a pritom nevedia nič. Nič vo 
vede nie je samozrejmé. Keď z minulosti vyťahujeme určité udalosti, tak v tom období existovali 
aj iní ľudia s inými myšlienkami. Tu nepíšeme o jedine pravdivých dejinách, ale o pravdivom 
pestrom premenlivom, nevyspytateľnom myslení. Ani nejde o to, zozbierať čo najviac pohľadov, 
udalostí, myšlienok ako zbierku prísloví, ľudových pesničiek. Nám nejde o to zisťovať, či sa 
určité udalosti v minulosti ozaj stali. Vybrali sme to, čo slúži ako časť nejakého zmysluplnému 
celku.  
Predstava, že naše historické i dnešné pramene sú akýmsi veľkým skladom univerzálne, 
multifunkčne použiteľných údajov, je naivná. Aj predstava, že autorka dokáže pozliepať hocijakú 
mentálnu reprezentáciu.  Ak napr. rozoberáme filozofiu života, nemôžeme pod udalosti 
podporujúce a rozvíjajúce filozofiu života zaradiť napr. holokaust, s Hitlerom na čele, akože 
stúpencom filozofie života. Ani si nemôžeme myslieť, že kdesi nájdeme presný traktát o filozofii 
života starých Indov, či Hebrejcov. Ide o výber a presieťovanie ideí, ale aj to je konštrukt.  
Marťan, keby písal filozofiu dejín, tak by si zrejme všímal a vyberal iné udalosti. Napr. 
koľkokrát obehla družica vyslaná zo Zeme okolo Marsu. Prečo sa pozemšťania snažili o kontakt 
s Marsom, o jeho lepšie poznanie. Zasa vojnový stratég by si všímal taktiku bojov medzi 
národmi. A my sa zaujímame o zachytenie myslenia našich predkov, či sa považovali za 
dokonalých, s ukončeným vývojom, prípadne ako sa dívali na svoj „rast“.  
Nepochybujeme, že tu bude z čoho vyberať. A budeme sledovať väzbu jednotlivých škôl 
s jogovým učením, nakoľko toto učenie patrí k najstarším.“ Clifford Geertz požaduje napr. 
„hustý popis“, t.j. obšírne skúmanie, pri čom vedec vstupuje do svojho predmetu ako jednajúci, 
poznávajúci subjekt. Inými slovami, nepreberáme automaticky popis Zeme Marťanom, ani 
vojenským stratégom, aj keď sa môžeme opierať o niektoré rovnaké (zapísané) udalosti. My, 



využívajúc vnútorný komunikačný kanál, chápeme predkov „po svojom“, berieme si od nich 
celkom iné poznanie než je ich pohľad na vojnové ťaženie. Takto nám pomáhajú dostať sa hlbšie 
k prameňu myslenia, k poznaniu našej mysle, nášho vedomia.  Otázka je, čo je za takto chápanou 
realitou? Nepochybne je tam akýsi dejinný pohyb, ktorý je zrejme síce deterministický, ale vo 
svojej podstate chaotický a nepredvídateľný“. (Třeštík 2005) V nedávnej minulosti sme 
považovali za vedecký názor materialistický monizmus, že je spoločnosť riadená spoločensko-
ekonomickými silami, vonkajšími „pomermi“, triednym bojom,historicko-materialistickou 
zákonitosťou. Zistilo sa však, že človek spoluvytvára realitu.   
 Avšak myslenie nie je nadradené človeku. Neexistuje akýsi objektívny, tentokrát pre zmenu“ 
duch“, ktorý nahrádza objektívnu hmotu, drží opraty v rukách a my, ľudia, i zvieratá, sme jeho 
poslušní vazali. Zákonitosti myslenia sú rozpoznateľné človekom, obsahujú v sebe tvorivý 
dynamický potenciál sebarozvíjania a rozvíjania spoločnosti, skrášľovania a ochrany životného 
prostredia, bohužiaľ zároveň aj ničivý potenciál, sebadeštrukciu i úpadok spoločnosti. Človek 
myslí a dokáže iniciatívne využiť myslenie ako motor pozitívnej zmeny, „života“, ale aj ako 
motor „smrti“. Nepochybne je tu zákonitosť myslenia, že voľba „života“ je o celkom inom 
scenári, projekte, činoch a naopak voľba „smrti“ má zákonite zasa svoj scenár, skutky. Pre nás 
t.č. chaotické a nepredvidateľné je, prečo ktosi volí „smrť“, iní striedavo ako aprílové počasie 
„život-smrť“, a ďalší „život“. Vieme, že rôznorodá podotýkam subjektívna a slobodná voľba  
,má zákonite následky. 
 Je „slobodná voľba“ ozaj slobodná? Alebo je tu akýsi kvantový pravdepodobnostný počítač, 
ktorý po troch voľbách „smrti“ zaradí štyri voľby „života“? Ktorý v komunite s prevahou voľby 
„smrti“, zákonite nariadi novým členom voľbu „smrť“? Alebo naopak mechanizmus slobodnej 
voľby funguje bezchybne, len ľudia sú pomýlení a nemajú dostatok potrebných informácií, 
z rôznych dôvodov? A tak myslia, uprednostňujú  voľbu „života“, zdravia, radosti a šťastného 
života, avšak v realite volia „smrť“ na základe ilúzie nezraniteľnosti, ignorovaní informácií 
a racionalizáciou, či morálnou nadradenosťou, stereotypmi v myslení, čierno-bielym videním – 
ilúziou jednomyseľnosti, stratou duševnej pružnosti, zmätočných informácii  o tom, čo vedie 
k životu, upevňuje zdravie, „rast“? 
 Odpoveď starých jogínov je známa. Sloboda má stupne. Jej najvyšším stupňom je „móksha“, 
oslobodenie sa (zo samsara). Je viazaná na múdrosť, rozlišovaciu schopnosť. Dokiaľ sa točíme 
v samsáre, tak nerozlišujeme skutočné od pomyslného, premenlivého, dočasného bytia. 
Nerozlišujeme duchovnú úroveň od materiálnej, resp. redukujeme duchovnú úroveň na dočasnú 
funkciu materiálneho sveta, krátkodobé „oduchovnenie“ hmoty. Zatiaľ čo je oslobodený človek 
zakotvený v duchovnej úrovni existencie, a jednu z jej prejavených možností chápe a registruje 
ako materiálny, vonkajší svet, „tvorbu“. Ako oslobodený jedinec sa nestráca v kozmickej 
„čiernej diere“, ale stáva sa „pánom prírody“, ovláda nielen vlastný telesný organizmus, ale aj 
svoju myseľ, svoje myslenie, dokáže „slobodne myslieť“, odbúrať predsudky, bariéry, 
dehypnotizuje sa. Takýto znovuzrodený, sebarealizovaný, oslobodený jedinec naštartoval 
perpetuum mobile „rastu“. Nevystupuje po rastovom rebríku, ani nepadá dolu. Je ustálený, 
znalec myslenia a konania. Rozpoznal obe cesty a niet sily, aby volil „smrť“. Aj za cenu svojej 
fyzickej smrti. Takto staré texty opisujú „mokshu“, i muktiho (oslobodeného). Dodávajú, že 
proces oslobodenia nie je viazaný iba na intrapsychickú úroveň. Ale aj na interpsychickú 
a transpersonálnu. Je tu možnosť a nutnosť presieťovania s úrovňou majstrov, súčasných i našich 
predkov. Zrejme to ide ľahšie, keď nám pomáhajú poznať, čo oni spoznali. Lebo neobjavujeme 
znovu“ Ameriku“, ale rozpoznávame múdrosť , plod ich snaženia a konania, máme ich mapu na 
druhý breh, sme nimi bezpečne navigovaní. Keďže však každý musí prejsť svoju cestu, vznikli 
rôzne doplňujúce sa mapy, aj preto je veľa systémov a duchovných,  psychologických, 
filozofických škôl. 
 

1.4.1.   Spoločný zdroj myšlienok 
 



 V tejto práci ponúkame jednotu v rozmanitosti: 
Víziu č. 1 – že rôzne duchovné školy a náboženstvá, filozofické a psychologické systémy sú skôr 
komplementárne, než rozporuplné, a vzájomne si pomáhajú skvalitniť a rozvinúť vlastné učenia, 
idey, ktoré sú imanentné v nižšej úrovni a prejaviť ich, dosiahnuť vyššiu úroveň. Vyšli z jedného 
zdroja. Výlučne kvôli zdôrazneniu určitých elementov v danej škole, sa vytvorila mylná 
predstava, že jedna škola je v opozícii k druhej. A aj následkom sebastrednosti, obmedzujúcej 
rozvoj človeka. Tak ako sa stretli všetky svetové náboženstvá v monoteizme, len sa líši názov 
celku, boha, vedie prvá vízia k monantropizmu, jednej všeľudskej rodine. A migrácia, miešanie 
kultúr napomáhajú výmene dobrých praktík, rozvíjaniu cností a múdrosti. Avšak za predpokladu 
vedomého spracovania tohto fenoménu.  
Ak prevláda emocionálne zmocnenie sa situácie, dôraz a redukcia celého transformačného cyklu 
jednoty a prechodu jedného protikladu v druhý na „boj protikladov“, potom rozporuplné 
protirečivé svetonázory vedú ku konfliktu, k boju, k vojnám, k stretu civilizácií.  
Podľa vízie č. 1 nejde tu o konečné riešenie konfliktov medzi rozmanitými kultúrami, etnikami, 
vierovyznaniami, o harmóniu a všeobjímajúcu zhodu, kde sa duchovná mapa na veky vekov 
rozkrája podľa počtu veriacich a nebude sa viac meniť. Každá cirkev by sa „hrala“ na svojom 
a vzájomne by sa tolerovali. Prípadne, že by sa určil dohodou kľúč, podľa ktorého by sa menili 
kontúry cirkví v zhode s členskou základňou, jej úbytkom, či nárastom. Ale tu ide 
o transformačný cyklus jednotlivých fáz, prechod jedného protikladu v druhý a skrytú jednotu. 
A zviditeľnenie spoločného zdroja myslenia.  
Tak ako ľudstvo pochádza od spoločnej Evy, aj myslenie má svoj spoločný zdroj. Pluralistická 
demokracia je v súzvuku s víziou č.1., v súzvuku s Celkom, môže viesť k sebarealizácii, 
k výchove tolerantnej osobnosti,  k pozitívnemu pohľadu na život, na svet, na spoločnosť.Treba 
zabezpečiť, aby sa konflikt záujmov riešil v prospech „rastu“,  nie na základe darwinizmu, 
zákona džungle a princípu „silnejší vyhráva“. Ako? Nepomôže iba diktát európskych hodnôt, ani 
iba psycho-spirituálna analýza, je potrebná osveta, učenie, nové učebnice, nová paradigma. 
Realizovať zmenu aj na materiálnej úrovni (nové učebnice), aj na energeticko-informačnej (nová 
paradigma). Ale najmä na duchovnej úrovni – znovu sfunkčniť vnútorný kanál, ktorý sa počas 
niekoľko tisícročného pôsobenia znečistil, najmä zneužitím mentálneho kanála pre mocenské 
boje a záujmy, podporou vojnového ťaženia, filozofie smrti.  Dôkladne ho preskúmať. 
Treba vysvetliť a pochopiť „ jednotu v rozmanitosti“  
 Žijeme v dobe postupnej zmeny paradigmy. Krok za krokom sa rozvíja a presadzuje holizmus, 
celostný obraz človeka, spoločnosti, sveta. Nespadol z Marsu, ale vzniká  postupne sieťovaním 
rôznych myšlienkových prúdov, svetonázorov, kopírujúcich reálny život a zároveň meniacich 
reálne podmienky, okolie, seba samých, spoločnosť, svet. Tento celostný obraz je krehký, 
rozsypateľný na množstvo črepín, fragmentov. Domnievať sa, že stačí prenechať uzdu 
globalizácii, vonkajšiemu holistickému draftu, všemocným vonkajším vplyvom a tlakom a veriť, 
že tieto majú „mandát“ zmeniť aj človeka bez jeho vedomej spolupráce, bez jeho slobodného 
rozhodnutia, bez sebareflexie a sebapoznávania, bez spoluzodpovednosti , bez vnútorného 
kanála, bez aktívneho spracovania dojmov, bez stretnutia s učiteľom, sa ukazuje ako naivné a 
nepresné. Ani dieťa, ani dospelého nemožno prenechať v jeho vývoji samého, ale podporne na 
jeho vývoj pôsobí hlavne láskyplný vzťah k niekoľkým blízkym ľuďom. Premisa nevedomej 
jednoty človeka a vesmíru, ktorého je človek nedeliteľnou súčasťou, je síce pravdivá, ale náš 
život má aj iný rozmer než len  byť účastníkom, pešiakom v hre prírody ,pri rúcaní starého, 
stavbe nového.  Má iný zmysel.  
Dnes ťažko predpokladať, že človek dosiahol svoj limit, stal sa dokonalým. Že je ochráncom 
a budovateľom lepšieho života. A pomáha iným k „rastu“ . Vízia č. 1 nám umožňuje chápať aj 
nepríjemné životné situácie ako možnosť spoznať seba samých, ostatných, život z rôznych uhlov 
pohľadu a vytvoriť si užitočný postoj k životu, nový svetonázor.   Dokonca ani náš výkladový 
systém, paradigma nemusí byť nemenná po celý život, ale sa vyvíja. Akým smerom? Vcelku 



zhodne s Maslowovou pyramídou potrieb so sebarozvíjajúcimi potrebami na vrchole. Joga a jej 
najvyšší ôsmy stupeň samadhi sú ponímané ako vrchol.  
Avšak draft „rastu“ je v joge, v starovekom učení o sebarealizácii, odlišný než u Maslowa. Ide 
o uvedomenie si vnútorného bohatstva, užívať „poklady“ napr. nepripútanosť, (vairagiu),  
vnútorný kanál t.j. hľadať útočisko, ctiť múdrosť majstrov a učiť sa od nich, nie iba pre seba, aj 
pre druhých. Ide o voľbu viery, akt viery. Je to viera v  majstra-seba, v ľudí. Nejde o dualitu 
drobný človiečik, veľký Boh. Ide o znovuzjednotenie, rovnosť.  
 Vzniká  súcit k cítiacim bytostiam. Súcitenie redukuje strach. Nelpieme na potrebe bezpečia, 
lebo sme prestali byť vyvrhnutí v cudzom svete, ale svojou mentálnou prácou, premýšľaním 
a pochopením, šírením poznatkov ďalej, si uvedomujeme presieťovaný jeden náš svet . Realitu 
možno vidieť z viacerých uhlov, dimenzií. Nie iba z jedného uhla pohľadu.  Pokoj mysle si 
okrem súcitenia vyžaduje aj byť, žiť v realite, mať pravdivý pohľad na situáciu. Podľa dalajlámu 
je 90% našich mentálnych projekcií ZLA kvôli jednému pohľadu na vec. (Dalajláma, 2009).   

Treba využiť pri uspokojovaní nižších potrieb aj vlastné úsilie a vôľu 
 Uspokojovanie nedostatkových potrieb primárne záviselo na „vnútornom živote“, na interakcii 
„ja“ s prostredím, na viere. . Napr. uspokojovanie materiálnych potrieb: na Zemi nevlastníme 
nič, lebo ani telo si nemôžeme po smrti zobrať so sebou. Veci dostávame do užívania. Majetok 
spravujeme v svoj prospech, aj v prospech ostatných. Na Zemi je dosť potravy pre všetkých, ale 
nie dosť pre chamtivcov. Tak ako TO ošatí nebeské vtáctvo, postará sa aj o človeka. Pôvodná 
predstava slobody nebola sloboda prejavu názora, spolčovania, písania, tlače, ale ako bytie 
nespútané materiálnymi vecami.  
 Bola odvahou vykročiť do neznáma. Viera, že sa TO o nás postará, bola nápomocná. Išlo 
o vnútorný vzťah (religio=relation=vzťah) medzi TO a jedincom, akt viery. Naši predkovia sa 
nezaujímali o DPH rastu ekonomiky, ale kľúčové bolo poslanie strážiť vieru. Veriaci nebol 
frustrovaný, ani tlačený D-potrebami, chápal, že všetky situácie, aj frustrujúce sú v jeho 
prospech, umožňujú mu „rast“, rozvíjajú jeho emočnú inteligenciu. Veril. Tento pozitívny postoj 
k životu na základe viery, spojenie s TO, nielen meditovaním v jaskyni, ale spokojnosť, 
bezstarostnosť , či nádej v ťažkých chvíľach v každodennom živote, pri uspokojovaní potrieb, 
tvorilo chrbtovú kosť religiozity. Kozmická religiozita bola o tomto. Človek vnímal svoju 
individuálnu existenciu ako väzenie a túžil po tom, aby mohol zakúsiť celé svoje bytie ako čosi 
jednotného, zmysluplného, úžasného. Bol pripravený a schopný aj obety. 
V reálnom živote vidíme vedľa seba aj takých, ktorí sa dokázali uskromniť, ktorí sa zriekli 
uspokojovať nižšie potreby, napr. dobrovoľne držia celibát, pôstia sa, nemajú záujem o svetské 
postavenie, ani o zabezpečenú starobu ako napr. indickí sádhuovia, jogíni. Ale vidíme materiálne 
vyspelé národy, v ktorých občania majú do veľkej miery uspokojené nedostatkové potreby. 
Nájdeme tam ľudí, ktorí majú aj tučné kontá, aj vysoké, prestížne postavenie, aj milovaného 
partnera a rodinu, a predsa ako „žraloci“ potrebujú požierať v biznise, v spoločenskom živote 
tých slabších.  Preto doporučujeme skĺbiť oba pohľady na sebarealizáciu. Podoprieť voľbu 
osobnostného rozvoja aj o mentálno-spirituálny rozvoj.  Ak chceme rásť, je potrebné sa najprv 
pre sebarozvíjanie rozhodnúť, veriť v „rast“, v zmenu k dobrému. Nečakať, že zvládnutie 
krízy psycho-sociálneho štádia nám prinesie vieru, nádej, lásku, múdrosť, aktivitu, 
integritu, generativitu – ale proaktívne využiť slobodnú voľbu k vývoju. Trénovať sa vo 
viere, nádeji, láske, kedykoľvek je šanca k voľbe. 
Zdroj myslenia nie je na zemi,  ani v mozgu jedinca. Je to duchovná úroveň existencie. 

1.4.2. Voľba dobra a Urbanov záchytný padákový systém 
 
Dá sa predpokladať, že pluralistická spoločnosť vychová vodcov a zrealizuje monantropizmus. 
Ale nepôjde to iba s vymenovaním priorít európskych hodnôt, ktoré väčšina občanov 
neschvaľuje z rôznych dôvodov, nielen zo stereotypu, konzervativizmu, či rozporu teórie 
s praxou. Pôjde to iba so slobodne zvolenou voľbou „rásť“ najmä vierou v potenciál rastu, 
v dobro v sebe i v druhých. Slovami Učiteľa národov Jána Amosa Komenského, hlboko 



veriaceho človeka, ktorý chápal, že zdrojom myšlienok nie je materiálna úroveň existencie, je 
napísané   motto na vstupných dveriach v jeho múzeu v rodnej Nimnici: „Želajme si svetlo, ktoré 
by ľuďom ukazovalo ich dobro a to všetkým a všestranne.“   
To isté len inými slovami vyryl žiak Hermesa Trismegista na Smaragdovu dosku: „Na svojej 
púti sa budeš s dobrom stretávať všade, a všade ho aj uvidíš, i v okamihoch a na miestach, kde by 
si ho najmenej čakal, pri bdení aj usínaní, plavbe či chôdzi, v noci i cez deň, pri rozhovore 
i mlčaní, lebo neexistuje nič, kde by nebolo.“ Túto dosku našiel v jaskyni pri Hebrone Alexander 
Macedonský a odovzdal svojmu učiteľovi Aristotelovi.(6.2.1.) Cez vnútorný kanál sa šírilo svetlo 
poznania ďalej. Treba doplniť paradigmu sebarealizácie o dobro a  „vieru-nádej-lásku“ 
 „Každému podľa jeho potrieb“ si vzali za svoje aj ľavicové socialistické , komunistické politické 
strany. Ich poňatie zamerané na uspokojenie nedostatkových materiálnych potrieb je v našej 
dobovej reči viazané na vedecko-technický rozvoj, ekonomický rast štátu – starostlivého živiteľa 
ľudí. Štát tu vystupuje ako „bohyňa plodnosti, úrody - Matka živiteľka“, ktorá nasycuje svoje 
deti bez toho, aby vopred stanovovala podmienky. Takto sa presadzuje dôvera v mocný štát, v 
silu štátnych regulácií a pák. Dôraz je kladený na „úrodu“, plné sýpky obilia, tučné bankové 
kontá, zabezpečenie ekonomického rastu, uspokojovanie nedostatkových D-potrieb občanov. 
Sebarealizácia sa odvíja od tejto materiálnej ateistickej paradigmy.  Viera (vnútorné spojenie) 
v tomto „vedeckom“ (merateľnom, deskriptívnom) modeli sebarealizácie je apendixom, 
nefunkčným, nepotrebným pozostatkom minulého vývoja, alebo podľa najnovšieho trendu 
sociálnej politiky v Európe potrebným doplnkom. Majoritné kresťanstvo v EÚ môže podľa 
dnešných socialistov slúžiť ako „viera-nádej-láska“, barla, o ktorú sa v ťažkých chvíľach dá 
oprieť. Vyššie city,kresťanská láska k bližnému, nie sú spochybňované, ale povolené. 
Štúdium náboženstva bolo úzko späté s formovaním modernej psychológie na prelome l9. a 
20.st. Počas celého tohoto obdobia bolo náboženstvo dominantným záujmom rady vodcovských 
osobností  (Wulff  1997). Vývojová psychológia nachádza plodnú tému v celoživotnom vývoji 
religiozity. Sila tejto väzby je viditeľná napr. na Eriksonovej teórii biodromálneho vývoja, v 
ktorej 3 základné motívy kresťanskej spirituality (viera, láska, nádej) sú zároveň kľúčovými 
pojmami troch najdôležitejších štádii celého vývoja osobnosti.  
“Duševné zdravie je práve podmienené určitou stabilitou psychickej integrácie človeka “(Urban 
l994).  V modeli psychickej integrácie človeka HOTRI je stabilita obrazne zaistená tromi nohami 
(profesia, sex-erotika, zdravie). Na dvoch nohách je človek menej stabilný, viac pohyblivý. 
Kritická situácia nastáva, ak je na jednej nohe a tie dve prestávajú fungovať. Buď sa jedna noha 
doplní, alebo padá na ústa. Ale sú výnimky. V hre sú aj iné faktory, ovplyvňujúce psychickú 
integráciu človeka, “záchytný padákový systém” – viera, nádej, láska. Religiozita je dôležitým 
hodnotovým systémom. Napomáha stabilite a integrácii ľudskej psychiky a dáva zmysel životu 
mladého človeka. Nejde len o uspokojenie telesných a duševných potrieb, ale pre celkovú 
stabilitu sú dôležité aj duchovné hodnoty. Pevne vybudovaný “záchytný systém” môže udržať 
psychickú integráciu i pri výraznejšej frustrácii fyzických potrieb. 
Nejde o riešenie psycho-spirituálnej krízy, ale  mentálno-spirituálny rozvoj, vhľadom 
kvantovými, celostnými „očami“, odhrnutie trojrozmerného závesu. Tento rozdiel medzi 
holotropným dýchaním a jogou je spôsobený tým, že joga je aktom osobného rozhodnutia pre 
filozofiu života,  takto chápaný aj „ rast“. Je  aktom viery v jednotu života, v prekonaní 
materiálno-duchovnej bariéry medzi vonkajším a vnútorným svetom, sebanaplnením, kde niet 
dichotomie medzi individuálnou a kozmickou inteligenciou, medzi individuálnym a kozmický 
vedomím. Je aktom viery, že jadrom nášho pôsobenia na Zemi je paradigma jeden svet – jedna 
spoločnosť. A zároveň po získaní nirvány aj aktom poznania, potvrdenia tohto poznatku, 
získaného vnútorným prenosom od majstrov, v možnosť rastu držiac sa najstaršieho princípu 
„ahimsa“, nenásilie, pilierom tejto paradigmy jednoty sveta, kde ubližovať inému tvoru, je 
vlastne ubližovať sebe samému. 
 Nie je to ľahké ovládať pudy, gény, zákon objavený Darwinom, ale práve slobodná voľba  
filozofie života nás dokáže postupne emočne a motivačne vyburcovať k súciteniu s cítiacimi 



bytosťami , veriť vo „vyšší“ potenciál, , v silu vízie a myslenia, kde sa Urbanov „záchytný 
padákový systém“ viera, nádej, láska , umožňujúci  psychickú integráciu človeka, stáva 
základom  riešenia dnešného stavu sveta s globálnou krízou. Pomáha uspokojovať  duchovné 
hodnoty,  zrelativizovať  osudovosti v biologickom, psychologickom a sociologickom zmysle.  
Aj keď máme vrodené dispozície, sú to iba možnosti, ktorých uskutočnenie sa realizuje aktom 
osobného rozhodnutia. „A práve len toto uskutočnenie vnútorných možností v individuu 
a individuom robí z pôvodnych a vlastne hodnotovo neutrálnych dispozícií, hodnotu alebo 
nehodnotu, cnosť alebo neresť.“(Frankl 1997, s. 69).  Je o hlbšom poznaní väzby medzi 
vesmírom, časopriestorom, jedincom a jeho voľbou pre dobro. Pre dobro i vieru  sa slobodne 
rozhodujeme. Aj pre víziu ľudstva s možnosťou  premeny na spoločenstvo jedincov schopných 
mierového súžitia s ostatnými, bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, národnosť. I s ostatnými 
živočíšnymi a rastlinnými druhmi. Je to o rozvoji vyšších citov, spirituality, aj jogou. 
Holotropné dýchanie je o individuálnom ponáraní sa v nevedomí, matným rozpoznávaním 
mentálneho potenciálu, kde sa vnútorný prenos poznania z majstra na žiaka  nerozlišuje. Podobne 
ako Jung, aj S.Grof vložil „vyššiu“ zložku do nevedomia, ID. Tým sa vôľa človeka stala závislou 
na materiálnych, sociálnych, vonkajších okolnostiach, nielen dynamike a „vrtochom“ ID. Zatiaľ 
čo voľbou dobra, „rastu“, aktom viery  sa vôľa stáva nadvedomou. „Miesto, kam môže táto 
voľba dobra človeka priviezť nie je žiadna posledná, konečná stanica. Ale z tejto stanice môže 
dostať predsa „priame spojenie“ v smere na transcendentno. Lebo táto stanica leži „na trati“ 
k absolutnu – k absolutnu“, ktoré je postihované len v náboženskom prežívaní.“ (Frankl 1997, s. 
75).  
Rozdiel medzi zodpovednosťou ne-religiózneho a religiózneho človeka nie je podľa Frankla v 
protiklade, lebo náboženský zážitok je len dodatočný. Vidíme to veľmi presne podľa toho, ako 
obaja, náboženský aj nenáboženský človek, zakúšajú svoju existenciu, jeden ako jednoducho 
úlohu, a tým ako výzvu svojej zodpovednosti, druhý ako zážitok naviac – tej inštancie, ktorá 
úlohu stanoví, úlohu, ktorá je prežívaná ako božský príkaz. Vnútorný prenos z majstra na 
žiaka na rozdiel od Frankla je síce tiež o akte viery, ale nie je o interiorizácii dogmy, predpisov, 
spravidla vyslovených v dobovej reči, šírených ako „roztrúsené znalosti“.  
Je o jednej voľbe – života. Je o živom učení, dennodenne overovanom, rozvíjanom, aplikujúcom 
sa v interakcii s vnútornými i vonkajšími faktormi.  Je o duševnom rozvoji. A spätne 
psychologickou cestou liečebne ovplyvňujeme strach, úzkosť, agresiu, emócie, ktoré 
doprevádzajú ľudskú bytosť po celý život. Ktoré sa podieľajú na formovaní osobnosti človeka 
a jeho vzťahov, sú dôležitým vnútorným regulatívom správania. Čiže ovládanie mysle prispieva 
k našej aktívnej i pasívnej adaptácii, k prekonaniu utrpenia. Obohatenie ľudského života 
o duchovné hodnoty, jeho skvalitnenie prispieva k priaznivému rozvoju osobnosti človeka, 
k zvládaniu týchto emócií. 
Úzkosť a strach sú zároveň výborným príkladom prepojenosti ľudského organizmu a prostredia. 
Vyjadrujú jednotu psychosociálnych, biologických, duchovných i ekologických dejov a vplyvov. 
Je zaujímavé, že toto konštatovanie korešponduje s novšími výskumami v neurovedách, ktoré 
vedú k zisteniu, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad paradoxné. Preukazujú totiž významný vplyv 
ľudskej subjektivity a psychologických premenných  na biologickú stránku človeka, včítane 
nielen úrovne endokrinnej a psychoneuroimunologickej, ale tiež ovplyvňujú naše predstavy 
z hľadiska genetického. Možnosť ovplyvnenia expresie génov psychickými vplyvmi tak 
predstavuje celkom zásadný zlom v chápaní psychofyzického bytia človeka. (Vymětal a kolektív, 
2007). 
 Aj stav sveta a premeny nášho života v porovnaní s dlhým obdobím prirodzeného spôsobu 
života v lone prírody si vyžadujú rozvíjať schopnosti sebareflexie a nahliadnutia dovnútra. 
Úzkosť, strach a agresivita sú vo vzťahu interdependencie (cirkulárnej kauzality), teda 
vzájomného ovplyvňovania a zosiľovania. I takto môžeme rozumieť ich nárastu v prejavoch 
jedinca i celých spoločností. 



 Jedinec je spravidla pod tlakom a vplyvom rôznych ľudí pri rozdeľovaní pracovných, 
spoločenských, dokonca aj náboženských úloh. A títo sa nemuseli vedomo rozhodnúť pri 
udeľovaní takýchto úloh pre filozofiu života, pre dobro, najmä ak zvážime, že sa úlohy podobne 
ako v armáde udeľujú od najvyššieho po posledný článok.  A od „hlavy“ závisí, či aktom 
osobného rozhodnutia  sa zvolilo „dobro“, lebo spravidla nižšie články z rôznych dôvodov úlohy 
iba plnia, resp. odovzdávajú niektoré z nich ďalej. Samozrejme, že sú tu aj tzv. roztrúsené 
poznatky, kedy sa aj na nižšom článku môžu pozitívne úlohy zvrtnúť na negatívne. 
 Joga pomáha človeku byť integrovaným, nekonformným, mať rozvinutú  „vivéku“ , rozlišovaciu 
schopnosť. Dobro nie je iba otázkou tušenia, ale jasného rozlišenia. A táto rozlišovacia 
schopnosť, ktorá je v každom človeku, a rozlišuje nás od zvierat, sa týka práve rozlíšenia 
skutočnej podstaty vesmíru (nás samých) od neskutočnej, klamov 
 Pod morálnym inštinktom sa schováva táto rozlišovacia schopnosť( vivéka). Ponechávam 
originálny názov, aby sme si ju nezamieňali za jednoduché porovnávanie a rozlíšenie napr. inej 
ceny medzi dvomi výrobkami, či odlíšenie pohlavia. Vivéka sa týka vnútorného rozlíšenia, 
skutočného od neskutočného Veľký majster Šankaračarya povedal: „Ak chcete dosiahnuť 
sebarealizáciu, musíte vidieť samých seba v každej bytosti, ktorá žije.“ „(Mahešvarananda 
2002).  
Religiózni ľudia, pre ktorých je spiritualita prioritou, prežívajú svoj život zmysluplnejšie než 
ateisticky orientovaní ľudia. (Bauer, 1994).Záver výskumu J. Bauera potvrdil starú pravdu o 
vplyve religiozity na ľudskú psychiku. Že “prežívaná religiozita má preukázateľný vzťah k 
vnútornej psychickej integrácii človeka a zvyšuje duševnú odolnosť jedinca proti existencii 
frustrácie a noogennej neuróze.” 
V tomto modeli viera – nádej – láska nie sú iba záchytným systémom, ale prirodzeným stavom 
sebarealizovaného jogína. Človek sa prestáva snažiť, bojovať s „nižšou“ zložkou. Podľa 
Maslowa jedným aspektom vrcholového zážitku je úplná, hoci dočasná strata strachu, úzkosti, 
potlačenia, obrany a kontroly.  Človek je integrovanejší, mocnejší, spontánnejší, ľahší a abez 
úsilia (Maslow, 2000). 

1.4.3. Ako dosiahnuť integráciu osobnosti  
 

Jogíni pozerajú na integráciu celostne. Detailne si všímajú psycho-somatiku.  Dnes 
uznávame, že zdravie a duševná pohoda majú svoje stupne a úrovne, ale zatiaľ ich nevieme 
presne definovať. Krija joga by mala pozdvihnúť úroveň zdravia a pohody na najvyšší možný 
stupeň. K tomu slúžia určité zásady týkajúce sa stravovania, bývania, vedomého pestovania 
prospešného a zdravého pozitívneho postoja k sociálnemu a individuálnemu prostrediu a takto 
vytvoriť vhodné prostredie pre „vyšší“ výcvik. Človeku pomáhajú psycho-fyzické cvičenia aj na 
úpravu činnosti tela a mysle, najmä ak je celý tento systém zanesený odpadovými produktmi. 
Prvé stupne jogy majú za cieľ harmonizovať všetky fyziologické regulácie, hormonálny systém, 
nervový systém. Jogové cvičenia vedú k schopnosti odolávať veľkému množstvu zmien 
prostredia bez toho, aby dochádzalo k poruchám v systéme reakcií. Dosahuje sa to zmenami 
adaptability tkanív, tvoriacich rôzne systémy a orgány, takže nedochádza pri traume tak ľahko 
k funkčným poruchám alebo patologickým zmenám. Veľký význam pri dosahovaní týchto 
účinkov majú autonómne a proprioceptívne neuromuskulárne reakcie, ako aj určité zmeny 
v sekrécii endokrinných žliaz. Dôraz, ktorý je kladený na úpravu stravy, dýchania a pestovania 
pozitívnych postojov, dokazuje, že hlavným cieľom sú pozitívne zmeny v metabolizme ako 
celku. Tieto metabolické zmeny v telesných tekutinách pôsobia na rôzne systémy (žľazový, 
obehový, nervový, vylučovací, atď.) a vedú k úplnej zmene celej osobnosti skôr než prejde 
k vyšším praktikám a duševným cvičeniam. Ide o integrálny prístup, chápajúci človeka ako 
celok.2 Proces integrácie vyžaduje, aby sme našli spôsob, ako čeliť vplyvom, ktorým pripisujeme 
„dezintegráciu“. Ochorenia tela a mysli sú jedným z týchto vplyvov. Preto jogíni vypracovali 

                                                 
2 Kuvalayananda, S., Vinekar, S. L.: Jógová terapie. Bratislava, CAD Press 1990, s. 12. 



joga šastru (jogovú vedu) a zahrnuli do nej určité pozitívne hygienické metódy pre získanie 
a udržanie mentálnej a telesnej hygieny (krija joga t.j. očistná joga). 

Krijou, prípravným štádiom, sa mimoriadne rozšíri celková readaptácia tela a mysle, takže 
sa mimoriadne rozšíria hranice ich adaptability a vzrastie prah reaktivity. V krija joge sa venuje 
pozornosť vplyvom prostredia, vonkajšieho aj vnútorného, na telesné a duševné pochody. 
Cieľom je vypestovať značnú imunitu, schopnú klásť účinný odpor rôznym vonkajším 
i vnútorným škodlivým vplyvom na telo i na myseľ. Takéto posilnenie tela i mysle je 
nevyhnutné, aby bolo dosiahnuté vyvážené správanie, sebadisciplína, a pevný charakter. 
Techniky  krija jogy  sú pravidelné výplachy nosa, žalúdka, čriev, očista jazyka podobne ako 
očista zubov a  špeciálne duševné krije zamerané na dýchanie,uvedomenie si psycho-somatickej 
väzby, ovládanie mysle.  Vývoj a zránie je do veľkej miery závislé na spoločnosti, na prostredí, 
na genetických vlohách3). K svojmu životu vo svete a k pozitívnym a negatívnym konfrontáciám 
s podmienkami existencie človek potrebuje výkladové systémy. 
Doktor T. Burrow je jedným z prvých priamych žiakov Freuda a Junga. Patrí k priekopníkom 
psychoanalýzy v USA.  Zistil, že “ukryté determinanty ľudských sociálnych vzťahov” nie sú 
ukryté v tom či inom jedincovi, ale v človeku ako druhu. Preto je človek ako druh základným 
“študijným objektom”. Takýto kmeňový prístup viedol k “analýze fyziologických” prejavov  
napätia a stresu, ktoré sa zapájajú “do štruktúry neurózy alebo konfliktu”. Spoločne s Clarence 
Shieldsem asi pred 50 rokmi predložil hypotézu, podľa ktorej prevládajúce normy dobra a zla, 
ktoré ľubovoľne odlišujú jedného človeka od druhého a jednu skupinu od druhej nie sú založené 
na organických štruktúrach ľudského správania, ale že došlo k poruche v procesu fylogenézy. 
Chybný a dezorientovaný systém reakcií je možné vysledovať v rámci vývoja ľudského druhu 
(Kuvalayananda 1990). Podľa Burrowa ľudský druh ešte nedospel. 
 “Toto obecné rozdeľovanie a konflikty v mentálnych procesoch človeka, táto dichotómia ja 
verzus ty odráža sociálne nevedomý faktor, ktorý je typický pre správanie v medziľudských 
vzťahoch celého ľudstva. Správanie dnešného človeka je narušené nesprávnym spôsobom 
uvažovania. Jeho spôsoby a motivácie sú len nediferencované podvedomé spôsoby správania z 
ranného detstva, privedené do vedomia. Tento prvotný spôsob správania je rovnaký v rannom 
pred vedomom detskom štádiu u všetkých ľudí. A človek sa neustále vracia k bežným 
predstavám. Techniky, ktoré použil Dr. Burrow a spol. sú podobné technikám jogínov, s fixáciou 
pohľadu, voľnými asociáciami myšlienok – pozorovať ich tok a nezasahovať, neľpieť na 
niektorých a nevracať sa k nim. 

Účinky, ktoré pripisoval Patandžali jogovým cvičeniam(ásanam) sa celkom zhodujú s tými, 
ktoré zistil Burrow po rokoch výskumu. Pocit oddeleného “ja” s nasledovnou dichotómiou “ja” a 
“ty”, sa stráca a namiesto toho začína cvičiaci pociťovať “svoj vrodený organizmus v jeho 
spontánnej kontinuite. Burrow pochopil, že až na niekoľkých svätcov je ľudstvo už niekoľko 
tisícročí v bojovom ťažení jedného proti druhému. Podľa vízie č. 1 a transformačného cyklu 
možno konštatovať, že sa nachádza ľudstvo vo fáze boja protikladov. V každej  ére , v každom 
regióne môžu byť „špecifické“ rozpory, a z toho vyplývajúce miestne, regionálne boje, 
a výslednicou takéhoto „šialeného“ nezretého správania je potom svetová vojna. Po jej skončení 
dostáva ľudstvo načas „rozum“, kým sa nepostaví zasa na nohy, avšak postupne znovu nabehne 
na staré dualitné myslenie. Zrejme to súvisí aj s tým, že sme síce obnažili jednotu protikladov, 
dialektiku myslenia a bytia, ale ako objektívny zákon nezávislý od ľudskej vôle. A táto chyba 
spôsobovala, že sme sa nesústredili na možnosť účinného subjektívneho zásahu do tohto 
„objektívneho“kolosa.  

1.4.4. Vzdor ducha proti psycho-fyzis  
 

Ak sa pozerá psychoanalýza na ľudskú existenciu ako na existenciu ovládanú vôľou k slasti 
a individuálna psychológia ako na existenciu určenú „vôľou k moci“, potom ju existenciálna 

                                                 
3 Holm, N. G.: Úvod do psychologie náboženství. Praha, Portál 1998, s. 74. 



analýza vidí ako ovládanú vôľou ku zmyslu. Nepozná len „boj o existenciu“,ale tiež zápas 
o zmysel existencie a vzájomnú pomoc v tomto zápase. Z psychoterapeutického hľadiska koniec 
koncov nejde o afektívne dynamické a pudové energetické premeny, ale o existenciálnu 
prestavbu. Osoba patrí do oblasti „ja“, nie  ID, nie je iba pod diktátom amygdaly. „Keď Freud 
tvrdil, že ja nie je pánom vo vlastnom dome, mal na mysli zrejme toto. Ja nemožno odvodiť ani 
z dynamického, ba ani z genetického ohľadu , od ONO, od pudovosti. Ja=pudy je vnútorne 
rozporuplný, pomýlený názor.  
Osoba môže byť nevedomá a síce práve tam, kde ma duchovno korene, práve vo svojom 
pramennom základe je nielen nezáväzne, ale obligátne nevedomé. Vo svojom pôvode, v základe 
je duch nereflektovaný a potiaľ práve nevedomý čistý akt. Musíme preto veľmi presne rozlišovať 
medzi oným pudovo nevedomým, s ktorým jedine má čo činiť psychoanalýza a duchovne 
nevedomým. K nevedomej duchovosti patrí tiež nevedomá viera, nevedomá religiozita ako 
nevedomý, áno nezriedka potlačený vzťah človeka k transcendencii. Je zásluhou C.G.Junga, že 
ju objasnil. Chyba však, ktorej sa dopustil, spočívala v tom, že lokalizoval túto nevedomú 
religiozitu tam, kde je treba lokalizovať nevedomú sexualitu: do pudovo nevedomého, do oblasti 
„ONO“. Avšak k viere v Boha a k Bohu samému nie sme pudení, ale pre neho alebo proti nemu 
sa máme rozhodnúť. Religiozita patrí do „ja“, alebo vôbec nie je.  
Osoba je nielen jednota a celosť, ale osoba tiež jednotu a celosť zakladá: telesne-duševne-
duchovnú jednotu, ktorá tvorí podstatu „človek“. Táto jednota a celosť je až osobou 
konštituovaná, fundovaná a garantovaná. My ľudia poznáme duchovnú osobu len v koexistencii 
s jej psychofyzickým organizmom. Človek podľa toho predstavuje priesečník, ohnisko troch 
vrstiev bytia: telesnej, duševnej a duchovnej.  Tieto vrstvy sa nedajú od seba oddeliť. Človek je 
ich jednotou ale vo vnútri tejto jednoty a celosti sa duchovno v človeku „utkáva“ s telesnom 
a duševnom v ňom (noopsychický antagonizmus). Zatiaľ čo psycho-fyzický paralelizmus je 
obligatórny, je noo-psychický antagonizmus fakultatívny: je vždy možnosťou, púhou 
mohutnosťou – na ktorú sa môže vždy apelovať, a síce práve z lekárskej stránky sa musí 
apelovať: stále znovu ide o to, vyburcovať „silu vzdoru ducha“ proti len zdánlivo tak mocnej 
psycho-fyzis. 
 Práve psychoterapia sa nemôže obísť bez tejto výzvy a to som označil za druhé 
psychoterapeutické krédo: vieru v túto schopnosť ducha človeka, nejako sa za všetkých 
podmienok a okolností odtiahnuť od psycho-fyzického v ňom a postaviť sa k tomuto psycho-
fyzickému do plodnej vzdialenosti. Ak by podľa prvého psychiatrického kréda neišlo  
psychofyzický organizmus „reparovať“, pretože by bola napriek všetkému onemocneniu 
nedotknutá duchovná osobnosť a túto obnovu nepripúšťala, potom by sme neboli – podľa 
druhého kréda – vôbec s to vyburcovať k odporu duchovno v človeku proti telesne-duševnému 
v ňom, lebo by tento antagonizmus vôbec neexistoval.“ (Frankl 1997). 
Podobne ako Frankl aj jogíni rozpoznali tento antagonizmus, aj dynamiku osobnosti práve tým, 
že sa duchovno dokáže dištancovať a odvrátiť od psychofyzična. V starom indickom bhadžane 
spievajú „Shivoham, Shivoham.....“ : som božský nesmrteľný Šiva ( duch), ani mečom ma 
nemožno zabiť, ani ohňom spáliť, ani jedom otráviť. Iba moje telo umiera. „ Ex-zistovať“ 
znamená vyjsť zo seba, proti sebe. Až toto seba-dištancovanie sťaby psychofyzický organizmus 
konštituje vôbec duchovnú osobu ako takú. Zviera nie je už preto osobou, že sa nedokáže 
postaviť nad sebou samým, postaviť proti sebe. Ak by sme chceli porovnať zviera – človek, určiť 
pomer (užšieho) zvieracieho okolia k (širšiemu) svetu človeka, a ďalej tohto sveta opäť k (všetko 
zahrnujúcemu) nad-svetu, potom sa ponúka ako podobenstvo zlatý rez. Podľa neho sa má menšia 
časť k väčšej tak ako väčší diel k celku.  
Opica, kôň nevedia, prečo trpia vplyvom človeka, jeho ľudských experimentov, lebo nie sú 
schopní sledovať uvažovanie človeka, ktorý ich zapája do svojich experimentov, dáva im 
bolestivé injekcie, atď.Lebo ľudský svet - svet zmyslu a hodnôt im nie je prístupný. Ale 
nemusíme predpokladať, že ľudský svet je sám prevyšovaný nejakým svetom zasa človeku 
neprístupným, ktorého zmysel, „vyšší princíp“ môže však až dať zmysel jeho utrpeniu?  



Práve tak málo, ako môže zviera porozumieť svetu človeka, ktorý ho presahuje, práve tak málo 
by človek mohol pochopiť nad-svet. Domestikované zviera nevie o cieľoch, do ktorých ho 
zapojil človek.  Ako by potom mohol vedieť človek, aký význam má svet ako celok?   Je 
pravdepodobné, že ľudská schopnosť vzoprieť sa psycho-fyzis, prekonať sebastrednosť, vlastné 
záujmy a potreby a vidieť túto voľbu pozitívne, ako aj svet ducha, ktorý nazývam „dvojité salto“, 
pretože najprv sa musel človek vysporiadať so svojou nižšou zložkou, a uvedomiť si duchovnú 
úroveň existencie. Potom keď sa s veľkým úsilím snažil koncentrovať na duchovné hodnoty 
a skvalitniť svoj život, zrealizoval druhé salto, tentokrát aj s pomocou TO a nechal sa viesť. Je to 
aj sebanaplnenie, lebo čomukoľvek človek čelí, je po tomto dvojitom salte dobré! V Jeho réžii. 
Pochopiť toto dvojité salto je vyšší stupeň pohrúženia, preto sa niet čo diviť, že sa viera v Boha 
ako nadmanažéra v histórii ľudstva pretavila v ďalšie „viery“, napr. vieru v demokraciu. 
Jogíni v časoch, kedy nebola príroda tak veľmi znečistená priemyselnými odpadkami, ani 
spoločnosť intoxikovaná znečistenými medziľudskými vzťahmi, ani myseľ nebola 
hypnotizovaná záplavou dielčích informácií, poloprávd, kedy ľudia žili jednoducho a vznešene, 
keď zrealizovali koperníkovský obrat a pohrúžili sa dovnútra, naštartovali sebarozvíjanie 
a vytvorili predstavu nad-sveta.  Ide o poznanie jogínov, ktorí si ctili celú prírodu, nielen ľudí, 
a takto nastavili indickú spoločnosť. Treba si ich dokázať predstaviť podobne ako velikánov 
dneška napr. Einsteina, kontemplujúcich o konečnosti alebo nekonečnosti vesmíru, snažiacich sa 
poznať zákonitosti objektívneho i subjektívneho sveta, zistiť pravdu, nájsť zmysel života, ktorí 
vypracovali unitárnu teóriu.  Ich formulácie dovoľujú pocítiť harmóniu mysle a citu v celom ich 
živote (3.7).  Transpersonálny rozmer im umožnil premýšľať s takou dôslednosťou , natoľko 
vzdialenej všetkého osobného, rozpracovať teóriu potýkajúcu sa so zrejmosťou pozorovania, so 
zrejmosťou logiky, rozpracovať teóriu  „šialenou“ v najvyššom a blahodárnom slova zmysle.  
Z tohto pohľadu sa nám javí ich duševná čistota neoddeliteľnou od titánskej sile ich myslenia. 
 Vytvorili víziu „sebarozvitia“, obrovského potenciálu možností, a objavili mentálne techniky 
ako k tomu dospieť. Pomocou introspekcie, kontemplácie, meditácie,  modlitby, mantier, 
a stotisícov ásan zacvičených podľa rytmu dychu, v koordinácii tela a mysle, v jednote 
a koncentrácii na  nadsvet, a takto sa stali  pánmi tela a mysle. K tomu bolo potrebné získať, 
objaviť v sebe takú silu sústredeného myslenia, ktorá znamená  úplnú neprítomnosť postranných 
myšlienok vo vedomí,  očisteného od všetkého pominuteľného, bezvýznamného a osobného. 
  Pre racionálne založeného západného človeka je to nepochopiteľné, že vonkajší svet je 
neskutočný „mája“, rieka premenlivých tvarov, zoskupení, ktorým pripisujeme významnú 
dôležitosť. A nevidíme princíp  vyvažovania, kolobehu života, zobrazený kolobehom vody, to 
podstatné,  zakryté rôznymi mrakmi, slnko. Jogíni pochopili, že TO je vo všetkom. A dokázali 
TO rozlíšiť  zahalené„za mrakmi“ vonkajšieho makrokozmu, aj vovnútri.  Veď TO tvoriace, 
množiace sa v miliónoch tvoroch,  sa dokáže aj v človeku manifestovať, a takýto „prebudený“ 
znovu zjednotený človek sa stáva ťahúňom v spoločnosti ako napr. mních Patanžali (1.7.),guru 
Nanak (3.7.) vizionár Nachiketa (5.1.), Mahatma Gandhi (6.9). S veľkým potenciálom zasahovať 
a pretvárať svet.  
 Iba znovu zjednotený človek ( v nirváne) dokáže budovať pluralistickú spoločnosť. 
Sebarealizácia v joge je spojená s mokshou – slobodou, nirvanou, oslobodením z utrpenia, 
samsara. 

• Pojem sloboda, je v dnešnej dobe základom demokratickej spoločnosti, usporiadania, 
ktoré sa považuje za najväčší pokrok a výtvor človeka. Podľa hebrejských prorokov ide 
o hodnotu, vieru v Jeho vôľu a rozpoznanie Jeho vôle. Byť slobodným u hebrejcov 
neznamenalo byť materiálne zabezpečeným, mať dostatok jedla, vody, spánku, lásky, 
úcty, rešpektu, priestor pre sebarealizáciu, koníčky, vyššiu kvalitu života. Ale byť sám 
sebou, autentickou bytosťou,  relatívne nezávislým na materiálnej úrovni existencie,  na 
mocipánoch, ostatných ľuďoch, so schopnosťou ľudí zapáliť a sprostredkovať im túto 
slobodu, duchovnosť. Ani nie prednáškou, či esejou, ale príkladom, ako učiteľ, 
vnútorným prenosom. Išlo o akt viery. 



• V textoch Sumérov z 3.tisícročia p.K, predchodcov hebrejcov, súčasníkov Indov, nájdeme 
príklad ufňukaného človeka, ktorý prenáša všetky svoje neúspechy na osud a neustále 
narieka:„narodil som sa na nešťastný deň“. Suméri o týchto fňukaloch hovorievali „ak ťa 
položia do vody, voda sa znečistí. Ak ťa položia do záhrady, ovocie zhnije.“ Ľudia i vtedy 
pochybovali o svojej budúcnosti. „Ak sme odsúdení umrieť, utrácajme! Ak chceme dlho 
žiť, počítajme!“(Kramer, 1965). Byť slobodným znamenalo byť pánom svojho osudu, 
byť silným.  

 Expanzia dnešnej „bohyne štátu“ sa podopriera o idey judaizmu uchované v kresťanstve, neskôr  rozvinuté v 
socializme, v sociálnej demokracii, najmä ideu o slobode. Podľa popredného slovenského ľavicového intelektuála 
Chmelára to boli  „hebrejskí proroci, revoluční myslitelia, ktorí ponúkli svojmu ľudu víziu slobody. Chápali ju ako 
bytie nespútané materiálnymi vecami a protest proti podriaďovaniu sa idolom, resp. akýmkoľvek dielam ľudských 
rúk. Nový  zákon pokračoval v proteste Starého zákona proti vlastníckej štruktúre existencie. Je dokonca ešte 
radikálnejší, lebo na rozdiel od Talmudu nebol plodom kočovných majiteľov oviec, ale vytryskol medzi chudobnými, 
sociálne opovrhovanými, ponižovanými a vydedenými. Preto raní kresťania ostro kritizovali bohatých a mocných, 
nekompromisne vystupovali proti bohatstvu, svetskej a cirkevnej moci ako strašnému zlu. Nie náhodou videl Max 
Weber v Ježišovej Reči na hore intelektuálny projekt pre veľké povstanie otrokov. Revolučný duch raného 
kresťanstva ostro kontrastuje s jeho neskoršou konzervatívno – byrokratickou podobou“ ( Sklenka, Sládek, 
2004).V tomto citovanom úryvku máme hneď niekoľko pomôcok: 

• Vidíme, ako sa vízia č. 1 realizuje v praxi. V našich úvahách sa spravidla zvykneme 
opierať o poznatky predkov, staré náboženstvá, filozofiu. A o takto získané pozliepané 
poznatky, bez ladu a skladu, bez transformačného cyklu a  filozofie histórie, sa opiera 
celý štáb politických strán v predvolebnej kampani a presviedča laickú verejnosť 
s priemerným, podpriemerným i nadpriemerným IQ o svojej pravde. Pri víťazstve tejto 
straníckej skupiny sa realizuje a ďalej šíri vládny program rozvoja spoločnosti a rozvoja 
človeka. Dopĺňam, že podobný intelektuálny výkon dnes podávajú aj konzervatívni, či 
liberálni intelektuáli a politické strany, ktoré šíria svoje myšlienky. 

 V tejto analýze aplikujem na horeuvedenom príklade víziu č.1. Je to ako detská hra „na telefón“. 
Ide o tzv.rozptýlené (disperzné) vedomosti.  Spravidla dôjde k prekrúteniu pôvodného odkazu, 
niekedy k jeho opaku, či doplnku. Avšak v reálnom živote sa málokto vynasnaží zistiť pôvodný 
odkaz. Opakuje ďalším ľuďom to, čo sa on dozvedel, rovnako „šeptom“. Čo človek, to iné 
chápanie a zafarbenie pojmu sloboda. A takmer nikto, možno iba Židia, si uvedomujú, že 
sloboda bola v slobodnej voľbe plniť Jeho vôľu, vzoprieť sa psycho-fyzis, strachu, beznádeji. 
Išlo o akt viery. Spolu s nádejou a láskou. Nie ohnutý chrbát pred agresormi, okupantmi. 
Tak ako sa stával človek zjednotenejší, tak mal tendenciu vnímať viac jednoty vo svete. Ide 
o paradigmu raného súzvuku človeka ako čiastky celku s celkom. A  cieľom života je tento 
súzvuk i udržať. Nevzpierať sa prírode a jej zákonom. Správnou slobodnou voľbou bez 
donútenia vonkajším tlakom sa ukotviť, nebojovať s „vyššou“ zložkou.  A v prípade „šumu“, 
keď stratíme tento vnútorný  kontakt, sa usilovať o znovuzjednotenie, dosiahnuť novú zmluvu. 
Odstrániť poruchu na prijímači, prestať hrešiť, prestať byť konformným, klaňať sa „iným 
bohom“ napr. sláve, mamone, sexu, moci.  Aj tu „šumom“ došlo k vážnym deformáciam, ktoré 
spôsobili veľké utrpenie a pretieklo mnoho krvi. Iný boh nebol iný názov „vnútorného spojenia“. 
Všetky monoteistické náboženstvá uctievajú, milujú Jedného. A poznajú pojem Jeho vôľa. A nie 
je podstatné či sa to volá Insalah, alebo Naham karatam, alebo Buď vôľa Tvoja, alebo pevná 
vôľa.  
 

1.4.5. Sloboda - akt viery 
 

Tento model slobody majú spoločné joga, védy, judaizmus, Ježišove učenie. Byť sebeckým 
nemusíme trénovať. Ale iba prekonaním sebastrednosti sme schopní vedomo uprednostniť 
druhého človeka, jeho záujmy pred našími. Nielen myslieť pozitívne, rozprávať pekne, zaujať 
pozitívny postoj,  ale aj konať dobré činy. Stať  sa sebarealizovaným. Takto sa zbaviť tlaku 
darwinizmu. 



 Podľa Chmelárovej definícii  hebrejského poňatia slobody sa ukazuje, že mu unikol súzvuk 
protikladov: človek - Boh, človek ako duchovná bytosť - okolitý materiálny svet. Prehliadol 
dynamickú podobnosť či  totožnosť medzi vnútorným a vonkajším. Veď ide o „vnútorný 
kontakt“. Nie boj ale súzvuk je kompasom v živote. Človek nemusí kradnúť bohatým, ani ich 
zabíjať, kuť pikle proti bohatým, demonštrovať, či organizovať revolúciu, aby získal slobodu. 
Stačí ak uverí, udrží si nádej, silu lásky, zvalcuje strach. Dostane sa na miesta pre neho určené. 
Tak ako vtáky doletia do teplých miest. Dôraz je kladený na holistickú slobodu. Interakciu 
a súzvuk jedinca s Celkom. Stredný „celok“ napr. štát, či trieda sú v pôvodnom modeli 
hebrejcov, jogínov, či raných kresťanov nepodstatné, závislé od znovu zjednotenia človeka 
s celkom. Aj  rada, aby sa veriaci vzdal svojho majetku v prospech ostatných, či spoločné 
vlastníctvo, napomáhalo  predovšetkým individuálnemu rozvoju. 
 Aj Budhova 8-dielna cesta sa opiera o tento model súzvuku jedinca s Celkom. Byť v pravý čas 
na pravom mieste a konať pravý(pozitívny) čin. Ukotviť sav nadvedomej úrovni. Je to vec 
umenia žiť, než revolúcia a násilne činy. Čo sa týka vlastníckej štruktúry, dôraz bol kladený viac 
na skutky, ktoré človek konal svojimi ústami, rukami, nohami, orgánom množenia, 
(gyanindriami) a majetkom. Majetok, ktorý človeku (kráľovi) bol daný, aby ho spravoval, mal 
slúžiť k množeniu dobrých skutkov, dobrej karmy, k službe bližnému. Dôraz bol  kladený na 
využitie majetku na dobré karmy, než na vlastnícke vzťahy. Naši predkovia dokázali zachytiť, že 
veľa majetku škodí zdraviu, človek stráca spokojnosť, má strach, že príde o majetok. A naopak, 
ak aj kráľ napr. Ašóka bol „správcom“majetku, zveľaďoval ho, dôverovali i v tejto voľbe Bohu, 
že dobre vybral pre národ. Avšak podriadenie sa miestnych mocipánov dobývateľovi spravidla 
ohrozilo túto vnútornú slobodu, viedlo k neposlušnosti, k vzniku alternatívy vlády. Aj preto 
nedokážu čínski socialisti chápať Tibet a poukazujú na feudálne zriadenie, veľký palác Potalu vo 
vlastníctve Dalajlámu a z toho odvodzovali vykorisťovanie tibetského ľudu „vlastníkmi“ .  
A seba samých pasovali na ochráncov chudáčikov Tibeťanov. 
Avšak Tibet je jedna z mála duchovných spoločenstiev, v ktorej je panovník mníchom. Zmyslom 
života Tibeťanov, ktorí sa vedeli podeliť o jedlo v neúrodnom kraji himalájskeho pohoria 
a náhorných plošinách v obrovských výškach, aj si vzájomne láskyplne pomáhať, bolo získať 
osvietenie, nirvánu, konať dobré skutky, oslobodiť sa zo samsara, kráčať po zlatej strednej ceste, 
pod vedením svojho milovaného majstra. Ich zmyslom života nebolo uspokojiť si materiálne 
potreby, znárodnenie. 
Naši predkovia v staroveku hľadali predovšetkým svoju cestu životom, svoje miesto na Zemi, 
svoju identitu ruka v ruke s duševným rozvojom, slobodou, nie na úkor iných, okupáciou iných. 
Ukazuje sa, že sloboda bola „vnútornou záležitosťou“ a to najintímnejšou, súzvuk s bytím,  
s ostatnými ľuďmi na princípe rovnosti, vnútorný kontakt.  Ak zistili, že v zmenenej vonkajšej 
situácii, či už príchodom cudzích kmeňov, alebo stretnutím cudzích kmeňov na životnej púti 
hrozí strata slobody, tak volili pokračovanie v púti (hľadanie zasľúbenej zemi) než zabíjanie. 
Tento bytostný draft „rastu“ je u mnohých prisťahovalcov kľúčový. Rezonuje s najvyšším 
princípom – nenásilie, neubližovanie.  
A naopak, tí okupanti, dobývatelia, ktorí drancujú, ovládajú kľúčové pozície, zabíjajú, mučia, 
ničia, devastujú chrámy, sú stúpencami filozofie smrti, poplatní darwinizmu, zákonu džungle. 
Pre nich je dôležitejšie zväčšovanie bohatstva, moci, sex, než „rast“ a duchovný rozmer 
osobnosti. Zrejme nepôjde o frustráciu nedostatkových potrieb, ide o prevahu psycho-fyzis 
a nevedomú duchovosť, potlačený vzťah človeka k transcendencii. 
Tak ako sa v niektorých kultúrach učia deti narábať so zbraňou, absolvovať vojenský výcvik, nie 
iba na plátne, ani simulovaním, ale priamo v akcii, v bojoch v Afganistáne, potom sa 
dlhodobejšie osvojí filozofia smrti. Tu nepomôže písať vyhlásenia proti terorizmu, ani 
schôdzovanie na najvyššej úrovni, ani robiť nábor na vojenské misie a „zdivieť“. Je potrebné 
apelovať na rodičov, civilistov, duchovných, ministrov školstva, aby sprostredkovali vhľad do 
tohto fenoménu. Vytvorili alternatívu vojenskej výchovy, a postupne ovplyvnili rodičov, 
mienkutvorných ľudí pre voľbu tejto alternatívy. Sledovať a monitorovať mládež, ktorá je 



vychovávaná anti-darwinisticky. Ide o mravenčiu dlhodobú prácu priamo v rodinách, aj 
o systémovú medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. O dehypnotizáciu. 

1.4.6. Sloboda – viera v seba    
 
Viera v demokraciu, ktorá nahradila z 3.tisícročia p.K. vieru v Boha a presvedčenie, že ju 
môžeme šíriť aj zhadzovaním bômb, zmenou totalitných vodcov, finančnými injekciami, či 
sankciami pripomína podľa L. Krivošíka utópiu jakobínov z čias Francúzskej revolúcie, ktorí tiež 
verili, že „sloboda-rovnosť-bratstvo“  môžu byť vyvezené do celej Európy na špičkách 
francúzskych bajonetov. Pripomína to sadenie paliem v tundre, keďže chýbajú pre túto formu 
politického zriadenia historické a kultúrne predpoklady. Nie žeby sa ľudia nedokázali zmeniť, ale 
tu sa ukazuje ako kľúčový princíp nenásilia (ahimsa). Tento princíp je dodnes v Indii hlavným 
etickým princípom. Ak sa ignoruje, nedoceňuje, aj skutky robené s dobrým úmyslom poškodia 
spoločnosti. A keďže je dnešná spoločnosť globalizovaná, tak môžu byť škody nevyčísliteľné. 
Nasilu rozbúraný starý poriadok prináša občiansku vojnu, zabíjanie, utrpenie, hlad a choroby, 
poškodenie životného prostredia, traumy, chaos, dlhodobé vlečúce sa strádanie, nové boje 
a vojny, hystériu a davovú psychózu. Toto by demokratické USA a európske demokracie 
nezistili, ak by to nevyskúšali. Dnes však vidíme, že dôležitejšia ako viera v demokraciu, je 
rešpekt voči princípu nenásilia a jeho uplatnenie. Bez nenásilia nedokážeme ustrážiť slobodu-
rovnosť–bratstvo. Veď násilný čin, ublíženie inému je prejav darwinizmu, zákona džungle, 
mocenský boj o prežitie, s víťazom, ktorý je silnejší než jeho porazený protivník (4.1). 
Demokratický poriadok stojí a padá na princípe rovnosti a neubližovania. 
Podľa Alberta Einsteina všetko, čo pôsobí na naše zmysly ako hmota, tak je v skutočnosti veľká 
koncentrácia energie na pomerne nepatrnom priestore. Na hmotu by sme mohli teda pozerať ako 
na také oblasti v priestore, v ktorých je energetické pole mimoriadne silné. Hmota je vo svojej 
podstate energia, alebo inak povedané: energia má hmotu. Ak sa pozeráme na celý vesmír ako na 
uzavretú sústavu, potom môžeme prehlásiť, že energia vesmíru je stála. Žiadna jej časť nemôže 
byť nikdy vytvorená a ani akákoľvek zničená. Aj preto sa v staroveku vedelo, že bez súhlasu 
boha, sa človeku na hlave neskriví ani vlások. Ľudia chápali celistvosť vesmíru, aj silu Celku, 
jeho oživujúci vplyv na nás, svoje časti. Prekonali mechanický pohľad na svet ako súbor 
jednotlivých hmotných stavebných častí. Prekonali dualitu, dichotomiu medzi človekom 
a bohom. 
 U kolísky náboženského uvažovania a všetkých religióznych zážitkov sú najrôznejšie city.  
Tým, že  archeológovia objavili hlavne materiálne zvyšky starých kultúr a dlhú dobu nedokázali 
preložiť nájdené hlinené tabule s klinovým písmom, hieroglyfy, bola značne obmedzená znalosť 
„vnútorného života“ našich predkov. A preto boli spravidla mýlne interpretované vonkajšie 
skutky, nebola pochopená dobová reč. Podstata náboženstva unikala. Historici nedokázali 
rozpoznať jeho užitočnosť pri transformácií rušivých emócií vo výkon. Tvorivosť, modelovanie  
sôch bohov a bohýň, ich maľby, budovanie chrámov im zasvätených, boli robené primárne 
sebarozvíjajúcimi potrebami, nie na nátlak a zo strachu. Triedna spoločnosť vznikla neskôr.  
Časom sa múdrosť u mnohých panovníkov a kňažstva zamenila za vzdelanosť,  zmysel života 
v duševnom napredovaní, bohatý „vnútorný život“ nahradili vonkajšími aktivitami, 
stereotypnými obradmi, rituálmi, mechanickým recitovaním, zveľaďovaním praktických 
zručností, spoznávaním a ovládaním prírody. Popri vládcoch sa do popredia dostalo vysoké 
kňažstvo, ktoré sústredilo v svojich rukách značný nemovitý majetok.   Toto bohatstvo 
umožňovalo sumérskym v 3.tisícročí p.K. i ďalším kňazom, aby uskutočňovali rozsiahle 
majetkové transakcie. Predposledný vladár lagašskej dynastie Lugalanda sa vzoprel proti 
nadvláde kňažstva a sekularizoval majetok chrámov. Za jeho panovania vzrastal v Lagaši 
neporiadok, prehmaty a korupcia úradníkov, čo vyvolalo u obyvateľstva nespokojnosť. Bol 
zavraždený. Končí zlatý vek a prichádza doba, ktorú poznáme i dnes. 
S novodobým liberálnym poňatím slobody sa do života človeka vrátil ateizmus 
a materializmus. Človek sa už nechápe ako duchovná bytosť s kozmickou religiozitou,  ale 



primárne ako  telesná bytosť. Rovnosť ľudí je vnímaná tentokrát na základe telesnej podobnosti, 
nie holisticky ako všetko v Jednom, vnútorná jednota, rovnosť, zázrak života. Telesná vonkajšia 
jednota  ide ruka v ruke so slobodou telesného pohybu, (a nesloboda je uväznením tela), so 
slobodou zhromažďovania (tiel), slobodou voľby (telesnej) sexuálnej orientácie, voľby života 
a smrti (tela), eutanázia, potraty, sloboda prejavu, tlače. 
Ale ako sa ukazuje, nestačí mať fyzickú slobodu, ani  možnosť povedať si svoj názor do éteru,  
napísať si svoj názor mailom do diskusie, právo voliť  alebo založiť si občianske združenie. Sú to 
len mílniky na ceste k slobode.  V tejto filozofii sa viera stala apendixom. Dožíva. Aj preto sa šíri 
existenciálna frustrácia , nedôvera medzi ľuďmi, kriminalita, a s ňou darwinizmus, zákon 
džungle v ekonomike, vo finančných tokoch, svetové vojny, mocenské boje v politike , 
terorizmus. Človek sa ukotvil v sebastrednosti. Prestal využívať vôľu, aby prežil, zostal 
slobodný. Boh pre liberála zomrel. Keďže sa liberáli pokúšajú oddeliť politiku od náboženstva, 
stávajú sa podľa ich kritikov ich predstavy o dobre organizovanej spoločnosti morálne 
a hodnotovo vyprázdnené.  
Táto kritika nemusí byť celkom korektná, je skôr namierená proti zjednodušenému chápaniu 
liberalizmu ako doktríny „neviditeľnej ruky“ trhu, podľa ktorej čím slobodnejšie jednotlivci 
môžu sledovať svoje osobné egoistické záujmy, tým lepšie pre celú spoločnosť. Politický 
liberalizmus je o jednote inštitúcií a pravidiel v spoločnosti, ktorá rešpektuje pluralitu hodnôt 
a záujmov. Jej prínosom je uznanie rozmanitosti hodnôt a záujmov. Demokratický poriadok na 
rozdiel od kozmického poriadku je jeho karikatúrou. Opiera sa o byrokraciu, neustálu 
novelizáciu zákonov. Avšak tam, kde si ľudia navzájom nedôverujú, lebo dôvera a viera je 
viazaná na život, na pozitívny postoj k životu, na úctu k životu, chápanie počatia ako požehnanie 
pre rodinu, aj národ, celú spoločnosť, oveľa väčšiu úlohu musí zohrávať polícia, súdy. Vznikajú 
diery v zákonoch, ktoré spätne ľuďom ukazujú nedokonalosť ľuďmi pripravených zákonov, 
nerovnosť, nespravodlivosť, zvyšujú nedôveru, nespokojnosť. 
 Žijeme dobu „tínejdžera“, ktorí sa vzoprel autorite, odmietol starostlivosť, nežnú ruku toho 
„vyššieho“ v ňom a zaslepený holduje tomu „nižšiemu“, veriac v seba. Dokedy? Podľa vízie č. 
1 aj táto fáza mentálno-spirituálneho rozvoja je potrebná, lebo došlo k veľkému „praniu“. 
Tradičné hodnoty sčasti pretvorené, sčasti prekrútené sa rozsypali a dochádza ku ich 
rekonštrukcii.  
 Do modelu štrukturovaného jogového učenia by sme zaradili : slobodnú voľbu filozofie 
života, rovnosť, nenásilie, vedomú duchovosť (vyburcovať „silu vzdoru ducha“ proti len 
zdánlivo tak mocnej psycho-fyzis.), a s ňou súvisiacou voľbou dobra, lásky , viery, nádeje.  
Ignorovaním vnútorného kanála a preceňovaním darwinizmu  človek uvoľnil obojok 
„nižšiemu“.Aj keď sa človek etabloval na pána vesmíru, jeho vlastná mentálno-spirituálna 
úroveň ho nepustí. Ak zakrpatel a nerozvíja sa, spirituálne upadá, tak nedokáže tvoriť dokonalé 
produkty. Jeho činy prestávajú byť konané v pravý čas, na správnom mieste, aj prestávajú byť 
pravé, správne. Nevedomky zvolil cestu úpadku, smrti, nie ochrany života, „rastu“. Stratil 
schopnosť vzoprieť sa psycho-fyzičnu.  

1.4.7. Viera v človeka a multikulturalizmus 
 
Sloboda byť sám sebou, ktorú v dnešnej dobe hlásajú liberáli, a k tejto slobode nepotrebujú ani 
Celok, boha, ani cirkev, ani „bohyňu štát“. Potrebujú iba „mantinely“, aby egoistickí ľudia 
nezneužívali svoju slobodu na úkor iných. Sú to spoločne stanovené pravidlá ako napr. vzájomný 
rešpekt, rešpekt k utrpeniu iných, odpor ku krutosti voči iným, dobrá ústava a ochota dohodnuté 
ľudské zákony dodržiavať. Predovšetkým ochota ľudí dodržiavať tieto pravidlá je najťažším 
problémom. Vyžaduje si to tentokrát vieru v človeka, v ľudí, že aj iní členovia spoločnosti ich 
budú dodržiavať, sociálny kapitál. Kde ho vziať? Individualizmus, egoizmus a trhová ekonomika 
z neho ukrajujú.  
Preto si aj liberáli v tejto modifikovanej koncepcii slobody vypomáhajú hebrejskými prorokmi, 
religiozitou, a tentokrát umožnili, podobne ako sociálni demokrati cirkvi, náboženstvám pôsobiť 



sekulárne, napomáhať človeku rozvíjať svoj mentálno-spirituálny potenciál. Aj dôveru 
v bližného. Niektorí veriaci pred zátarasou nečakaných vlastných pochybností cúvajú späť , či už 
do „detských štádií“ svojej pôvodnej viery alebo do nejakej nápodoby cirkevnej minulosti. 
 „Keď sme  na prahu novoveku rozdelili skutočnosť na „objektívnu“ a „subjektívnu“, stal sa Boh 
bezdomovcom.  Pokus umiestniť ho do jednej či druhej oblasti skončil vždy „smrťou Boha“. 
„Kráľovstvo Božie nie je z tohto sveta“. Je tam, kde platí logika paradoxu, nemožného. Je možné 
na tom všetkom vybudovať nejaký systém, logiku a morálku? Rozumný, zdravý, úspešný životný 
štýl? Viera ako zrnko horčičné v sebe tají dynamiku rastu. Viera – prekročiť mentálne hranice, 
vzoprieť sa psycho-fyzičnu, stať sa rozvinutou duchovnou bytosťou. Túto silu viery nevieme 
využiť pre seba, k dosiahnutiu lepšieho výkonu, pre traumatizujúce skúsenosti vo svete sobectva 
a násilia, kde platí zákon silnejšieho. Bez viery sme vtiahnutí do 3 alternatív: 

• Zúfaj a rezignuj 
• Prispôsob sa a vyj s vlkmi 
• Utišuj a ohlupuj nejakým typom drog 

4.alternatívou je viera, nádej,láska, nenásilie (Halík, 2005, s.42). Je to súčasť nášho „vnútorného 
života“.  
Ako sme mali možnosť postrehnúť každý človek v niečo verí. Pravá viera podľa starovekých 
mysliteľov bola viera v dobro. Ide o prirodzený stav vedomia, bez „škrtiacej“ slučky úsilia o 
„rast“. Stačí iba viera malá ako horčičné zrnko. Je to predovšetkým o vnútornom stave, utíšení. 
Treba prekonať sebastrednosť. Prestať túžiť po tom, či onom, chcieť tamto, byť nespokojný 
s týmto, žiadať si toto, odmietať zasa tamto.  Zapálením sa pre dobro, obnažuje sa tajomstvo 
lásky.  Ale ako sa pýta aj Halík „nemusíme aj pre našu vieru veľa trpieť, byť ukrižovaný,umrieť 
a potom vstať z mŕtvych, prekonať „self“? Aby Jeho vôľa sa prestala biť s mojím úsilím? Čím 
trpí naša viera? Prečo nie sme na Zemi  ako „v raji“? Je to o nevyužívaní a nerozvíjaní 
rozlišovacej schopnosti. Aj preto stačí viera ako horčičné zrnko, naša myseľ je plná  
klamov,poloprávd, celoživotných hypnotizácií, podľa ktorých sa riadime v domnení, že to 
dokážeme lepšie ako celok.. Naším krížom je hlboká ambivalentná skutočnosť, paradoxy, ktoré 
prináša život a ktoré sa vymykajú systému jednoduchých poučiek, zákazov a príkazov. Obrazne 
povedané: treba náš svet postaviť z hlavy na nohy. Priekopník jogy na Západe, Swami 
Vivekananda, ktorý bol pozvaný ako prvý z indických jogínov na medzinárodnú ekumenickú 
konferenciu do Chicaga pred sto rokmi, tam povedal: Ak, organizátori (Parlament of Religions) 
niečo ukázali svetu, tak toto: odskúšali a ukázali celému svetu, že svätosť, čistotu, milosrdenstvo 
si nemôže exkluzívne prisvojiť žiadna cirkev na svete. A že každý systém vychoval mnohých 
ušľachtilých mužov a ženy. Na zástave každého náboženstva bude čoskoro napísané namiesto 
bariér „Pomáhaj a nebojuj“ , „ Prispôsobenie a nie deštrukcia“ , „Súlad a mier a nie rozpor“. 
(Warren, 2003). 
 Avšak majoritné obyvateľstvo na Západe zvolilo cestu viery v seba, vo vlastný rozum, 
ekonomický trh, právny štát, dohodnuté normy, a najmä individuálne znalostí, skúseností,  kde 
človek v každej individuálnej situácii  určuje, čo je dobré a zlé. Vzkriesil sa i princíp nenásilia, 
odmietanie krutosti. Treba si uvedomiť, že podľa údajov svetovej banky (2005) žije takmer 200 
miliónov ľudí mimo krajinu, kde sa narodili, alebo ktorej sú štátnymi príslušníkmi, čo 
predstavuje takmer 3% svetovej populácie. Títo cudzinci sa z rôznych dôvodov udomácňujú 
najmä na vedecko-technicky vyspelom Západe, s hustou sieťou počítačov, nových informačných 
technológií. Ak uvážime, že bohatý západný svet najviac využíva dostupnosti leteckej dopravy, 
pestuje turistický ruch, podporuje krátkodobú mobilitu svojho obyvateľstva,sleduje dodržiavanie 
ľudských práv, rovnosť medzi etnikami a majoritnou spoločnosťou, podporuje menšinovú 
kultúru, nakupuje zahraničné filmy, zakladá nadnárodné politické a ekonomické organizácie, 
rozširuje a zveľaďuje sieť veľvyslanectiev – vzniká živná pôda pre multikulturalizmus, 
monantropizmus a najmä pre holistickú paradigmu postavenú aj na vízii č. 1 a 2. 



1.4.8. Transformačný cyklus 
 
Bez koncentrácie nedokáže jedinec prekonať rušivý vplyv „zvonka“. A polarizovaná spoločnosť 
tvorená ľuďmi so znečistenými medziľudskými vzťahmi, nedokáže byť tolerantná, žiť v mieri 
a súlade, prekonať spoločenské napätie, boje, krízy. A takto spontánne prichádzame k vízii č. 2 
Naše myslenie kopíruje prírodné procesy. Podobne ako existuje v prírode dualita muž – žena, 
aj v našom myslení sa odrážajú rôzne fázy procesu zjednocovania a prechodu jedného protikladu 
v druhý. Nielenže myslenie sa prelína, spája, poznatky sa „množia“, rozvíjajú, ale odráža 
vonkajšiu realitu a spoluvytvára ju.   Ináč myslia muži, ináč ženy, deti v rôznych štádiách svojho 
vývinu. A táto pestrosť, špecifiká sa vymieňajú, odovzdávajú, prekonávajú a kedykoľvek znovu 
používajú. To, že dieťa dozrelo a začalo abstraktne myslieť, neznamená, že vymazalo detské 
štádium myslenia. Kedykoľvek ho vie znovu použiť aj v dospelosti.  Podobne to, že sme 
prekonali materializmus, panteizmus, a zakotvili sme napr. v idealizme, neznamená, že 
nedokážeme tvoriť materiálne predstavy o sebe, o svete, obmedziť, zabudnúť duchovné zážitky. 
Práve v tejto flexibilite, ľahkej ovplyvniteľnosti davom, aj inteligentný národ, ktorý dal ľudstvu 
Goetheho a Schillera a ďalších velikánov ducha, ľahko podľahol Hitlerovi a jeho „náboženstvu“, 
klesol na nižšiu úroveň vedomia,myslenia.(4. 1.). 
 A to sa deje hlavne redukciou transformačného cyklu (úplnosti, holizmu), napr. na boj 
protikladov, polarizáciu spoločnosti v danej ére, ktorá spätne pôsobí na jedincov a fixuje dualitu 
v myslení jedinca, zaužívané stereotypy, ilúzie nezraniteľnosti, ignorovanie informácií, ilúziu 
jednomyseľnosti.. A súbežne sa udržuje dualita v myslení redukciou v čase. Historický proces sa 
ignoruje.  
Nedokážeme si vážiť poznatky našich sebarealizovaných predkov a udržať si rozšírené vedomie, 
nadväzovať v transformačnom cykle na ich múdrosť. Ani sa poučiť z jednotlivých historických 
etáp a dobových svetonázorov. Spoločenský „duch“ nepôsobí automaticky, nezávisle od stupňa 
zrelosti jedinca, ale v interakcii. Niektorí jedinci sú konformní, preberajú dobový diskurz, iní 
dokážu riadiť, manipulovať konformných jedincov, iní sú v stave pokoja, „nad protikladmi“. 
Z holistického hľadiska nie je žiadna etapa, stupeň myslenia zlá, ale dočasná, premenlivá. Múdri 
jedinci rozlišujú neskutočnosť, premenlivosť, vrtkavosť, a skutočnosť, pravdu, celostné 
myslenie. Nezostávajú fixovaní na určitú fázu myslenia,s rigidným, jednostranným uvažovaním, 
s jednosmerným uhlom pohľadu, fragmentárnym vedomím. Materiálny (vonkajší) svet, v ktorom 
vládnu a manifestujú sa protiklady, ich dichotómia a boj, je o fragmentárnom myslení, o 
spätnom polarizovaní vonkajšieho sveta naším myslením.  
Keď Cortez tiahol so svojimi bojovníkmi mexickým územím, natrafil na roklinu plnú 
zohavených mŕtvol. Neskôr pochopili aj na vlastnej koži, že mŕtvoly aj detí a žien boli obetou 
náboženských rituálov rozšírených v 13.st. u Aztékov, ktorí sa usadili v mexickom údolí. Pôdu 
im prepustili Toltékovia nie nezištne. Toto územie sa hmýrilo jedovatými hadmi a Toltékovia 
boli presvedčení, že zahubia prisťahovalcov. Stal sa opak. V starej kronike sa píše: „Aztékovia sa 
zaradovali, keď uvideli hady a jedli ich s chuťou.“ Podmienky mali nežičlivé. Krajina bola 
vystavená horúčavám, suchu, silným lejákom, chladu, sopečným výbuchom. Obdobie hojnosti 
striedalo obdobie hladu.  Aztékovia boli prinútení bojovať nielen s nežičlivým počasím 
a prírodnými podmienkami, ale aj so susednými kmeňmi. Vybojovali si prístup k moru. Vojna sa 
stala pre nich chlieb každodenný. V r. 1520 aj ¾ Cortézovej armády pozabíjali, obetovali bohu 
slnka a vojny. Kňazi stiahli z mužov, určených na obetu kožu a obliekli sa do nej. Nápojom pre 
smädného boha bola aj krv zajatcov, obetí. A to  150- tisícove Cortézove vojsko neboli nijakí 
baránkovia, ale pozbieraní zabijáci z Európy.  
Podľa prírodných podmienok sa formovali aj názory Aztékov na svet. Boli presvedčení, že 
zákonitým poriadkom vecí je boj. Svetlo zápasí s tmou, sucho s vlhkom, horúčava so zimou. Aj 
slnko musí každé ráno vyhnať svojich nepriateľov, aby mohlo svietiť.  Preto sa nedá leňošiť, 
treba bojovať, zabíjať, umierať.  



Ľudské obety boli rozšírené vo viacerých náboženstvách. Veď aj kresťanský boh obetoval svojho 
syna. Postriekané ľudskou krvou boli náboženské rituály Mayov a ďalších indiánskych kmeňov. 
Nikde však nie tak zversky ako u Aztékov. Prečo? Lebo krutý boj s prírodou splodil v ich 
predstavách aj krutých bohov. Časom sa aztécka ríša rozrástla až po dnešnú Guatemalu 
a Aztékov bolo menej ako porobených kmeňov. Rituálny kanibalizmus však pokračoval. 
Prostredníctvom krvilačných bohov vyvolávali strach v ríši a upevňovali si moc. Preto verejne 
obetovali predovšetkým zajatcov a vzbúrencov. Nešlo o boha, uzatvárajú historici, ale o moc 
a to, aby si ju udržali. 
Krutí aztécki bohovia sú takmer 5.storočí odstránení. Zriadili sa iné náboženstvá, iní bohovia., 
ktorí si našli svojich fanatických vyznávačov. Boli ešte ukrutnejší, ešte krvavejší. Bola to rasa 
alebo spoločenská trieda. V ich mene nie tak dávno posielali na smrť fašisti i komunisti milióny 
ľudí. Za tými ideami sa skrývala túžba po moci, v myslení zasa boj protikladov.  Voľba filozofie 
smrti, zákona džungle. 
Myšlienky a činy  jednotlivca dokážu priniesť  i ďalekosiahly úžitok miliónom ľudí, aj ostatným 
živým tvorom, ak nie sú viazané na fázu „boj“, ale ju prekonávajú v „jednote protikladov“. Také 
mierumilovné idey skvalitňujú životné prostredie, rozvíjajú, obohacujú „vnútorný život“. Keď sú 
naše ľudské zručnosti využívané správnym smerom a motivované vhodným postojom, môžu sa 
diať nádherné veci.  Vízie č. 1 a č. 2 nám obnažujú, že aj v myšlienkovom (vnútornom) svete 
všetko so všetkým súvisí, nadväzuje na seba, avšak na rozdiel od interakcie s materiálnou 
úrovňou existencie, s prírodným prostredím, sa toto presieťovanie deje aj na energeticko-
informačnej a duchovnej úrovni. Inými slovami, máme vonkajší svet riadený rovnakým 
kozmickým poriadkom ako „vnútorný svet“. Oba svety na seba pôsobia, interagujú, menia 
skutočnosť. Je tu jedno. Subjekt poznávania, objekt poznávania, proces poznávania sa stotožňujú. 
Tak ako sa stáva zjednotenejším, tak má tendenciu vnímať viac jednoty vo svete. Stáva sa 
jednotou, zjednocovateľom. 
 Rozmanitosť myšlienkových prúdov a ideí nie je iba o eklekticizme, tolerancii, akceptácii aj 
odlišných ideí, pohľadov na situáciu, udalosť, vec. Nejde o kognitívny proces, akési rozlúštenie 
krížovky, či subjektívne spracovanie,  namaľovanie pestrej gobelíny z ideí včítane predstavy 
„zámku na strakačej nohe“. Ide o život a smrť. Ide o rozvoj a úpadok ľudskej spoločnosti. Ide aj 
o rozpoznanie „draftu“, hnacieho motora vzniku myšlienok. Ide o interakciu, jednotu základných 
kompenontov rozvoja emočnej inteligencie: emócie, kognície, akcie. Ak chceme dosiahnuť, aby 
sa ľudia prestali polarizovať a strnulo fixovať na fázu „boj protikladov“, zabíjať, nestačí 
moralizovať, preferovať vyšší stupeň jednotu protikladov, hľadať kompromis. Je potrebné dostať 
sa nad „protikladmi“ ( nad jednotou a bojom protikladov). Vyvážiť vonkajší a „vnútorný“ svet. 
Prestať vyvyšovať materiálnu úroveň existencie. To, že existuje po 14 miliardách rokoch od 
Veľkého tresku človek s inteligenciou, schopnou Veľký tresk reflektovať, skúmať vesmírne 
zákony a využívať ich, je o jednote oboch svetov. Vonkajšieho materiálneho aj vnútorného 
mentálneho.  
Aj preto sa hmotná úroveň existencie, vonkajší svet mení, zveľaďuje, ale aj ničí myslením a 
následným konaním. Ukazuje sa, že sa v histórii ľudstva zriedkavo podarilo národom dosiahnuť 
tento stupeň mentálno-spirituálneho rozvoja, nedualitu (advaitu). A aj keď tento najvyšší stupeň 
mentálno-spirituálneho rozvoja dosiahli, tak ich potomkovia ľahko upadli do formalizmu. Stratili 
silu udržať myseľ pokojnú a znovu sa nechali vtiahnuť do bojov protikladov. Aj preto, že pri 
strete kultúr, v ktorom jedna považuje boj protikladov za alfu-omegu bytia, je vysoká 
pravdepodobnosť, že neustálymi atakmi a vojnovými akciami, streľbou smrtonosných rakiet na 
civilné obyvateľstvo, včítane žien a detí, jedného dňa vyprovokuje rovnakú úroveň myslenia, aj 
reakciu, boj. A takto sa môže do boja vtiahnuť aj viac  zmluvných a spriatelených národov, 
vznikne svetová vojna. Z tohto uhla pohľadu je mier iba nadýchnutím sa pred ďalšími vojnami.  
 Avšak cieľom tejto práce je aplikácia jogy pre duševný rozvoj človeka.  Preto sa pýtame: je 
opačná možnosť, že namiesto toho, aby aj „dobrí zdiveli“, sa nám podarí kultivovať „divochov“? 
Ako? Sumérologovia nám pomohli zachytiť chronológiu kultúry a poznania ľudstva. Ukazuje sa, 



že migračné vlny, nájazdy kočujúcich kmeňov zo severu a ich expanzie umožnili šíriť poznatky, 
a ďalej múdrosť rozvíjať. 
Sumérovia si ctili dobro, pravdu, právo a poriadok, spravodlivosť, slobodu, poctivosť, priamosť, 
súcit a zľutovanie – ako dnešný človek.  Zavrhovali zlo a lož, krutosť, neporiadok , bezcitnosť, 
bezcharakternosť,  aj keď chápali, že to je ťažké v praxi dodržať.  Panovníci si vždy kládli za cieľ 
odstrániť neporiadok, zlo, násilie. Panovník napr. upravil váhy a miery, aby zaistil poctivosť na 
trhu, staral sa o vdovy, sirotkov, chudobných. Iný sa pochválil, že odstránil príčiny sťažností, 
vyhnal nepriateľov, rebelov silou zbraní a priniesol blahobyt.  Avšak v textoch platí, že popri 
dobre je zlo, popri mieri je vojna, kde je život, je aj smrť. Kde je pravda, je lož, strach, 
nariekanie. Prečo považovali bohovia za nutné plánovať a stvoriť hriech, zlo, utrpenie, nešťastie, 
smrť? Suméri nekomentovali. Chápali dialektiku bytia, myslenia.  „Nikdy sa nijakej matke 
nenarodilo dieťa bez hriechu“ – je napísaný text na hlinenej tabuli z 3.tisícročia p.K.(Kramer 
1965).  
Sumérovia rozpoznali vplyv vesmíru na človeka, prírodu. Vyvinuli náuku o tvorivej sile 
(božského) slova. Šlo o prototyp mantry. Stačilo veci pomenovať a zmeny nastali. Stačilo 
vysloviť meno, a osoba dobehla na pomoc, otočila sa. Myšlienky a slová sa stali veľmi dôležité. 
Postupne vznikla snaha splniť si želania, opakovaním tohto želania. A fungovalo to. Na čo sa 
myseľ koncentrovala, to postupne dokázala zrealizovať. Naši predkovia nepochybovali, že sme 
túto schopnosť nezískali od opíc, ale „zhora“, iným kanálom. Podobne písmo (obrázkové, 
klinové, sanskrt, dévanagari) bolo považované za dané „zhora“. Dokázali premýšľať o riadení 
vesmíru, aj keď nepoužívali definície a generalizácie. Avšak na rozdiel od dnešného človeka 
nepochybovali o tom, čo pochopili, poznali. O svojej pravde boli presvedčení, vedeli ako bol 
vesmír stvorený a riadený.  Na sumérsku civilizáciu nadviazali Hebrejci. 

1.4.9. Filozofia života– staronová paradigma? 
 
Chápali, že kedysi nebola zem. Že vznikla, odtrhnutím sa od neba. Chápali, že život vznikol 
z prvotného mora. Detajlne pozorovali prírodu, zhotovili dlhé zoznamy rastlín, živočíchov, 
kovov, kameňov, atď. Poznali ich vlastnosti. „Ani vlas sa ti nemôže skryviť bez Božej vôle“ –
čítame v Biblii (Biblia 1990). Výskum prírody nebol iba o analytickom myslení, ale svet chápali 
holisticky. Pochopili, že božia tvorba je celistvá, nedá sa svojvoľne ničiť „zvonka“ túto jemnú 
tkaninu, z ktorej je presieťovaný vesmír. Mali úctu nielen k životu, ale aj k jeho stvoriteľovi. 
Pustili sa do rozboru civilizácie, a rozdelili ju do viac ako sto zariadení, zamestnaní, remesiel, 
vzťahov, spôsobov jednania.  
 Za jedno z najnápadnejších zjavov okolo seba považovali prirodzené zoskupovanie do dvojích – 
u ročných obdobiach, zvierat, rastlín, nerastov napr. leto-zima, dobytok-obilie, vták-ryba, strom-
rákosie, striebro-bronz, motyka-pluh, pastier-roľník. Ich spoločným znakom bol úžitok. Postupne 
vytvorili literárne diela – hádky a sváry. Organizovali rečnícke súboje, prvé literárne diskusie. 
Napr. pastier sa snaží dokázať, že je lepší ako roľník. Ale Inannu je rozhodnutá vydať sa za 
roľníka. Neskôr ju pastier presvedčí o svojej pravde, a Inannu zmení svoje  rozhodnutie. Roľník 
Enki prinesie pre Inannu niekoľko poľnohospodárskych produktov ako svadobný dar. (Kramer 
1965). Dodnes  rečnícke súboje trénujú tibetskí mnísi. Dá sa konštatovať, že táto podoba 
myslenia bola spoluvytváraná fázou prechodu jedného protikladu v druhý – ich jednotou.  
Tvorivosť, modelovanie  sôch bohov a bohýň, ich maľby, budovanie chrámov im zasvätených, 
boli robené primárne sebarozvíjajúcimi potrebami, nie na nátlak a zo strachu. Triedna spoločnosť 
vznikla neskôr. Preto je krátkozraké a nepresné chápať aj personifikáciu objektívnych síl, živlov, 
napr. ohňa v podobe sochy boha Agniho na oltári, či opakovaním mantier venovaných Agnimu, 
alebo budovanie chrámu prvému bohu vôd a múdrosti Enkimu, sošku bohyne plodnosti a úrody 
Innani ako závislosť na rozprávkových, mýtických, vymyslených bytostiach. Je to dobový jazyk, 
a my sme ho nedokázali pre hore uvedené príčiny rozpoznať a chápať našich predkov. 
Samozrejme, takto primitívne pretlmočené poznanie a svetonázor predkov vedie k obave, najmä 
ak sa v stredoveku jednou z cirkvi vedci, hlásajúci pravdu prenasledovali, upaľovali, že 



náboženstvo je viera naivných ľudí. A všetko rozpoznané v staroveku je potom iba kultúrne 
dedičstvo, akýsi neužitočný, spráchnivelý popol. Podobný postoj by raz mohli zaujať naši 
potomkovia voči dnešnému nášmu „vedeckému“ poznaniu.  
Naša doba sa charakterizuje ako doba vedy. C.F.von Weizsäcker nazýva vedu dokonca 
náboženstvom našej doby a vedca kňazom. My tu v krajinách bývalého Východného bloku sme 
budovali „jedine pravdivý a vedecký“ svetonázor marxizmus-leninizmus a dialektický 
materializmus. Tento svetonázor plnil tú úlohu ako kedysi náboženstvo. Veda je nehodnotové 
poznanie. Vedecké výdobytky sa využívajú pozitívne i negatívne, v prospech i na škodu človeka. 
Veda o hodnotách mlčí. Albert Schweitzer hľadal odpoveď na morálny úpadok dnešnej doby 
a svoje poznatky načrtol v jeho Etike bázne pred životom. V dnešnej dobe pre mnohých ľudí 
bázeň znamená strach, pôvodne to tak nebolo. V nemčine je tento výraz (Ehrfurcht)zložený 
z dvoch slov: úcta (Ehre) a strach (Furcht). Bázeň pred životom je úctou k životu, až ľuďom 
vychádzali na chrbát zimomriavky. Nebolo to však primárne zo strachu, ale z úcty. Schweitzer 
bol presvedčený, že pokiaľ sa človeka tento hlboký cit pred životom nedotkne, chýba mu pre 
rozvíjanie etiky základná skúsenosť. Pokiaľ sa človek na život pozerá ako na matériu, fakt, je 
z tohto pohľadu obmedzený v etickom vývoji. Predstava „Agniho“ i dnes vzbudzuje v Indoch 
hlbokú pokoru a citové rozpoloženie.  V najstaršom meste Varanasi dodnes horí bez prestávky 
oheň niekoľko tisíc rokov pri spaľovaní mŕtvol. Hovorí sa, že ak by sa mal Boh zobraziť, tak 
najbližšou jeho podobou by bol (večný) oheň. Aj preto je v každom chráme na Zemi večný 
plameň, horiaca sviečka. A pre veriaceho sa nejde iba o materiálny živel. Dživadžoti – živý 
plameň dokáže  
Novú paradigmu, ktorú navrhujem,, nie je viazaná na finančný trh. Týka sa vzťahu medzi 
myslením a realitou, a tvrdím, že chybné názory, mýlne predstavy, nesprávne chápanie hraje 
najväčšiu rolu pri formovaní priebehu histórie. Dokonalá súťaž je založená na získaní   
dokonalého poznania. Uvedomil som si, že účastníci trhu nemôžu zakladať svoje rozhodnutia len 
na samotnom poznaní . Ich ovplyvniteľné zostrihané vnímanie si nachádza cestičky ako 
ovplyvniť nielen  trhové ceny, ale aj základňu, od ktorej sa tieto ceny odvodzujú. Tvrdím, že 
myslenie účastníkov hraje dvojakú funkciu. Na jednej strane sa snažia pochopiť svoju situáciu. 
Nazývam to kognitívnou funkciou. Na druhej strane sa snažia zmeniť situáciu. Nazývam to 
participujúcou alebo manipulatívnou funkciou. Obe funkcie pôsobia proti sebe a za určitých 
okolností dokážu splynúť. Toto prelínanie som nazval reflexivitou, zvratnosťou. Ľudská moc nad 
prírodou kumulatívne narástla, zatiaľ čo jeho schopnosť sebaovládania sa nepohla 
dopredu.(Soros, 2007). 
Čo z toho vyplýva?  Že je tu nerovnováha medzi vonkajším a vnútorným životom. Že človek 
nepozná svoju vnútornú podstatu, sám seba, len svoju spravidla egoistickú silu a moc. Nevie byť 
ochráncom života, živých tvorov, ani seba samého, lebo nepozná svoju misiu na Zemi.  Bez 
sebadisciplíny, ovládania rušivých emócií, nedokáže prekonať impulzívne správanie, ani 
sebastrednosť, egoizmus,  sebadeštruktívne správanie. Dokáže zabíjať seba, aj iných.  Ničí 
prírodu , i to čo naši múdri, tvoriví, a zdraví predkovia poznali, vybudovali . Dokáže zničiť 
nielen národ ako napr. genocída t.č. v Tibete, holokaust, ale aj civilizáciu. Aby sa cítil mocným, 
silnejším než  iní, ktorí v jadre sú s ním zajedno. 
Náš pohľad na svet nikdy nebude zodpovedať svetu, aký je, pretože sme jeho súčasťou a ako 
myslíme,  automaticky sa tiež stáva súčasťou sveta. Spôsob akým pozeráme na svet, mení svet. 
Aj preto nie je kľúčovou otázka „Aký je svet? Ani prečo je taký, aký je?  Ale ako byť ochráncom 
života ? Ako sa správať, ako žiť, aby sme prežili? A dnešná západná civilizácia nevie odpoveď. 
Subjektívne konštrukcie a vstup subjektu do procesu pretvárania objektívnej reality nás 
usmerňujú k mentálnemu fundamentu sveta.  Svet i seba samých meníme najmä naším 
myslením, poznávaním,  v závislosti od stupňa nášho duševného rozvoja. Rozhodujúcim 
faktorom nie je ekonomická sila, ani historicko-materialistický proces, ani prírodný proces, ale 
človek sám! „Čo je však človek? Je to bytosť, ktorá vždy rozhoduje. A rozhoduje stále znovu, 



čím je, čím v najbližšom okamihu bude. Sú v ňom možnosti od anjela po diabla. (Frankl 1997).   
Na tejto voľbe stojí joga. 
Vízia č. 1 a vízia č. 2 je možnou paradigmou  európskej (svetovej) budúcnosti. Ide o rozpad 
múrov medzi jednotlivými náboženstvami, duchovnými prúdmi, svetonázormi, ideami a to 
rozpoznaním ich spoločného koreňa, získaním úžitku, sociálneho kapitálu jeho vykopaním. 
Nejde o subjektívny vynález dnešného moderného mysliteľa, objav akéhosi spirituálneho 
„esperanta“, zrozumiteľného pre ostatných stúpencov odlišných vierovyznaní, ktorí by mali vôľu 
sa ho naučiť a používať.  Ide o holistický pohľad na filozofiu histórie, rozpoznanie zlatej 
(psychologickej) nite a jej rozlíšenie v chuchvalci ideí a myšlienkových prúdov. Dnes už 
poznáme základné svetové náboženstvá, ale hľadáme odpoveď na ich funkciu, zmysel v živote 
našich predkov aj dnešných stúpencov. To, že vznikli, ľudia si tento dobový diskurz osvojili 
a podľa toho konali, mysleli je dokladom ich opodstatnenosti. Avšak nemá význam sa hádať, 
zabíjať pre otázku, u niekoho presvedčenie, ktoré z týchto dobových diskurzov je pravdivé, 
jedine pravé. Obrazne povedané, našli sme a zreparovali šachové figúry, aj polia, aj zápisky zo 
šachových partií, jednotlivé figúrky aj v každodennom živote využívame na rôzne účely, sami 
skúšame hrať a hľadáme návod tejto kráľovskej hry. Keďže sa jedná o ľudské osudy, ľudské 
výtvory, vnútorné bohatstvo a nie prírodné bohatstvo, je zrejme že tí vizionári, ktorí ju objavili, 
rozšírili, nám zanechali aj návod. Ukazuje sa, že ak by sme odstránili balast, zostal by akt viery, 
zoči-voči Celku, akt osobného rozhodnutia pre dobro, pre „rast“.  
Voľbou dobra však nie je žiadna dogma, ale vesmírna religiozita, vrcholový zážitok 
znovuzjednotenia , úžasu a hlboká úcta voči životu , ktorou sa vyznačovali géniovia všetkých 
časov. Je zrejme potrebné opustiť múry kostolov, synagóg, stup, mešít, chrámov a začať na sebe 
pracovať v teréne, pod holým nebom. Rozvíjať „dobro“ v sebe, celostnú myseľ, praktické 
náboženstvo. 

Jogíni vyučujú formou rozprávok, príbehov, priamo pred západom slnka v čase večernej 
meditácie a modlitby. Spájajú umenie, spiritualitu a vedu. Vedú ľudí k dobru. Na  stretnutí 
s ľuďmi komponujú múdre piesne, bhajany a tie sa potom pri ohníku spievajú a vysvetľujú. 
Dedinčania si ich ľahko zapamätajú a šíria ďalej. Takéto akcie sú považované za účasť v dobrej 
spoločnosti, ktorá vedie človeka „nahor“, cestou utanu, cestou sebarozvíjania, do vyšších stavov 
vedomia. Prítomnosť jogína pôsobí na farmárov, ženy v domácnosti ako výťah z materiálnej do 
vyššej duchovnej sféry, aj tým, že koncentruje pozornosť prítomných na to podstatné, 
zmysluplné. Súlad. Je to tiež súčasť života v ašramoch. Každý večer je sat-sang.  Silu našich 
myšlienok, ako rozvíjať schopnosť sebaovládania, zistíme v príbehu o džinovi. 
O džinovi 

Roľník sa denne modlil a bol veľmi pracovitý. Páčilo sa to Bohu a tak sa mu jedného dňa 
zjavil. „Keďže si poctivý človek, dám ti za odmenu džina. Čokoľvek mu prikážeš, on urobí. Ale 
podmienkou je, aby si ho zamestnal. Keď mu nedáš žiadnu prácu, všetko zničí.“  

Šiva sa stratil a džin sa hlásil svojmu novému pánovi. Roľník sa zaradoval a prikazuje: 
“Postav mi nový dom. A ani neluskol prstom, už sa džin hlásil k službám. Postav stajňu pre 
koníka.“ Aj to urobil v zlomku sekundy. „Pokop roľu!“ Ako dáva roľník príkazy, začína sa potiť, 
veď už ho nič nenapadá! A tu ako na zavolanie sa zastavil pri dome jogín. Roľník v rýchlosti 
všetko zreferoval a žiadal jogína o pomoc. Veď už tu bol netrpezlivý džin. „Prikáž mu, nech 
postaví strom vysoký až do neba. A keď preňho nebudeš mať nijakú prácu, nech lezie hore–dolu, 
napríklad desaťkrát, a nech sa ti potom prihlási. A keď niet čo robiť, môže pokračovať 
v šplhaní.“ Bola to rada nad zlato. A tak si roľník šťastne žije až dodnes. A kedykoľvek ho jogín 
navštívi, je vzácnym hosťom. 
V tomto príbehu sa vysvetľuje laicky význam mantra-dikshy (iniciácie do mantry), aby sa farmár 
stal žiakom jogína, a opakoval si denne na neho ušitú mantru. Napr. nech sú všetky bytosti na 
zemi šťastné. Alebo „klaniam sa ti kozmické svetlo“. Človek, ktorého myseľ nie je regulovaná 
mantrou, dennodenným opakovaním mantry, ktorá nakoniec prejde do mantra-džapy 
(automatické opakovanie, naskočenie mantry aj bez vedomého úsilia), je v ohrození. Lebo sa 



stáva otrokom mysle. A myseľ, džin, nám nakoniec uškodí, namiesto pomoci. Mantry dáva 
majster na sat-sangoch, aj celým rodinám, nielen dospelým. Deti sú v Indii vedené opakovať si 
mantry a k tomu majú v rukách náhrdelník zo santalových guličiek, málu a napr. Tibeťania 
mlynčeky, ktorými točia. V dnešnej dobe sú najväčším stresorom na Západe znečistené 
medziľudské vzťahy, a nepochybujeme, že opakovanie mantry, osvojenie si mentálnych techník 
by mnohým ľuďom pomohlo udržať si duševné zdravie. Upokojiť sa a počkať s impulzívnou 
reakciou. Aj preto sa venujú mnohí ľudia cvičeniu jogy. Treba ich za toto  úsilie oceniť. Mantry 
učia človeka pozitívne myslieť a takto sa vyjadrovať. Mantry sa udomácnili na celom svete, 
v každej rodine. Dodnes sprevádzajú človeka, napr. pri gratuláciach, oslavách, zmenách, cestách, 
kedy ľuďom želáme šťastnú cestu, dobrý pôrod, veselé vianočné sviatky a šťastný nový rok. 
Mantra-džapa- opakovanie mantry patrí k základným psychohygienickým návykom. Kto myslí 
na dobro, nemyslí na zlo. Kto myslí na dobro, koná dobro. Kto koná dobro je dobrý, získavá 
satvické kvality, ozdravuje spoločnosť. Aká je tradičná  štrukturovaná joga? 

 

1.5 Stručná história náboženských a filozofických myšlienok v Indii 
 
V sumérskej báji o potope, ktorá bola neskôr prevzatá Babylóňanmi do XI.spevu eposu 
o Gilgaméšovi, sa stretávame s miestom Dilmun, popisované ako mesto, kde vychádza slnko, 
a je velebené ako zem večného života a blažených ľudí, kde nie je nemoc ani umieranie, ako 
miesto obdarené sladkými vodami, ako zem plná obilných sýpok ako „dom lodeníc a prístavov 
zeme“. Sumerológ Kramer kladie Dilmun do povodia rieky Indu, kde boli objavené pamiatky 
vysokej kultúry. V puránach, starých indických textoch sa spomína satjajuga – zlatý vek, kedy 
neexistovali choroby, ľudia sa dožívali dlhovekosti, žili v spokojnosti, harmónii a láske. Ak sa 
potvrdí Kramerova téza, potom dôjde k uzavretiu pozoruhodného kruhu: Sumérovia opustili 
svoju dilmunskú domovinu, v južnej Mezopotámii narazili na ubaidské obyvateľstvo, prijali jeho 
kultúru, alebo vzájomne prepojili svoje kultúry, vypudili Ubaidských z Mezopotámie, tí sa potom 
dostali do Dilmunu, aby tam ďalej rozvíjali svoju hmotnú a duchovnú kultúru, ktorú si priviezli 
z mezopotámskej domoviny. (Kramer 1965). 
Sumérska metropola Ur bola po vyše tisícročnej existencii spustošená.Táto tragédia viedla 
k napísaniu rozsiahlej sumérskej skladbe , ktorá sa dnes nazýva „Nariekanie nad skázou mesta 
Uru“. Sumérski myslitelia hlásali, že ľudské neúspechy sú následkom hriechov a nerestí. Tvrdili, 
že niet jediného prípadu, kedy by bolo ľudské utrpenie nezaslúžené a nespravodlivé. Je možné, 
že v tom čase bol vzťah psycho-somatiky väčšmi precítený, že ľudia sa dívali na svet holisticky. 
A následky sa skôr dostavili. Bol v tom zrejme aj už v tom čase rozšírený zákon karmy, lebo ako 
vidieť v nasledujúcej básni je apel na človeka „v skúške“, aby dôveroval, aj keď si nemusí byť 
vedomý, že niečo škodlivé urobil. 
 V snahe predísť takýmto pocitom a udalostiam, aby nás „bohovia“, objektívne zákony, 
netrestali, bola zložená skladba, so 135 veršami. Hlavnou myšlienkou je rada získať stálosť 
mysle, koncentrácia na to „vyššie“, na dobro. Aby človek v prípade strádania a protivenstva, bez 
ohľadu na to, ako sa javí nespravodlivým, vydržal a neustále sa utiekal v myšlienkach k bohu. 
Básnik sa neuchyľuje k filozofickým úvahám a teologickému zdôvodneniu, miesto toho 
s charakteristickou sumérskou praktičnosťou , uvádza príklad. Ide o anonýmneho človeka, ktorý 
bol bohatý, múdry a spravodlivý, ktorý mal veľa priateľov a príbuzných. Jedného dňa ho 
prepadla nemoc a strádanie. Rúhal sa, neposlúchal príkazy božstva? Vôbec nie! Pokorne 
predstúpil pred svoje božstvo s plačom a v modlitbách a prosbách otváral svoje srdce. Nakoniec 
sa jeho božstvo (vnútorné JA) uspokojilo a hlboko dojalo k súcitu. Došlo znovu k spojeniu 
„nižšej“ a „vyššej“ entity. TO vypočulo jeho modlitbu, zbavilo ho jeho nešťastia a obrátilo 
strádanie v radosť. Vďaka pokore pred „vyššou“ mentálnou úrovňou existencie.  



Čo zistili indickí vizionári, jogíni v staroveku? Rozpoznali všetky tri úrovne existencie, 
materiálnu, energeticko – informačnú aj duchovnú. Sústredili sa na rozvoj duchovnej dimenzie 
človeka. Ako? 

1. človek je duchovná bytosť 
2. jeho esencia (JA) je rovnaká ako kozmická esencia 
3. vývoj človeka ako čiastočky celku je v znovuzjednotení. Pod vedením sebarealizovaného 

učiteľa. Tu išlo o  víziu vytvori ť spoločne jeden dobrý svet.  
4. Ako? Skvalitnením mysle.  Voľbou cesty dobra. Rozlíšením oboch ciest „nahor“ a 

„nadol“ (cesta hedonizmu) – kam vedú. 
Kvalita myslenia našich predkov bola iná, než dnešné myslenie. Poznali 5 stavov mysle:  

• „moodha“, myseľ bez zmyslu pre dobro a zlo. Je v útlme, nerastie, „žije“ nevýznamne 
ako povestný býk s klapkami na očiach rútiaci sa na nádobu s olejom. Je kvality tamasu. 

• „kshipta“, myseľ je zabraná, „špecializovaná“ na konkrétnu prácu a používa rozum, je na 
ceste k ideálu. Má radžas kvalitu. 

• „vikshipta“ je dobrej (satvickej) kvality. „vi“ zobrazuje odlišnosť, odlíšenie od „kshipta“. 
V tomto stave je myseľ bez strachov, úzkosti, bez rušivých pocitov, bez rozptýlenosti, 
celostná. Túto kvalitu mysle majú mudrci, nie farmári a roľníci. 

• „ekaagra“ – stav zacielenosti, mysel žiaka, ktorý sa koncentruje na svoj ideál. 
• „niruddha“ – počas meditácie, keď dochádza k súzvuku meditujúceho, meditácie 

a objektu meditovania. Oslobodenie  (z duality).  Stav slobody. (Anandanand 1975 ) 
Starovekí bádatelia venovali veľkú pozornosť „mysli.  Vonkajší svet poznávali holisticky, ruka 
v ruke s „vnútorným“. Nešlo o odraz reality, ale skvalitnenie nástroja poznania reality. Ich zásah 
do prírody bol potom v súlade s jej zákonmi, poriadkom. Ich zmysel života bol v súlade 
s kozmickým poriadkom. Sebapoznali sa, aj svoje miesto vo svete. Podľa ich klasifikácie druhov 
mysle by sme mohli zaradiť moderného západného „civilizovaného“ človeka do druhej kategórie 
– vlastník radžastickej kvality mysle (aktívni zamestnanci, workoholici, pracujúci) a niektorých 
do prvej kategórie (špekulanti, výpalníci,  povaľači, nezamestnaní, drogovo závislí, atď.) 
s tamastickou mysľou, bez schopnosti rozlíšiť dobro a zlo. Stav mysle bez strachov je ojedinelý 
aj u duchovenstva. Aj preto je náboženská netolerencia. 
 Príspevok tejto kapitoly, moje úsilie je zamerané na vystopovanie mentálno-spirituálneho 
rozvoja človeka. V tomto regióne začínajú dejiny psychológie. Aj keď je tento proces viazaný na 
mozog, výskumy zážitkov blízkych smrti ukazujú , že vedomie jemnohmotného tela existuje. 
Ako vyplynulo z historického pohľadu na rozvoj duchovnej dimenzie človeka 
• máme najveľkolepejší opis duchovnej jednoty vesmíru 
• védsky vizionár miloval ľudstvo a stvorenia rovnako silno ako miloval  TO  
• v slávnej mantre, Rigvéda prehlasuje existenciu (realitu) za Jedno, hoci sa nazýva 

rôznymi menami(Indra, brahma, ....) podobne ako voda je para, je ľad. 
• Jedno plodí mnohosť, a mnohosť je obsiahnutá v Jedno. Jedno je vitálnym zdrojom 

tvorby a vzoru vesmíru (hologramu). 
•  Je tu uvedená  snáď prvýkrát najstaršia úplná prezentácia povahy REALITY ako súčasne 

obojakej imanentnej aj transcendentnej 
• Duch (Purusha). Ľudstvo je jeden organizmus. Jednota neoddeliteľných prvkov 

spoločnosti.  Purusha je všetko čo bolo, je, bude. Celý vesmír je len nepatrná jeho časť. Z neho 
vyviera prapôvodná tvorivá vôľa, cez ktorú sa vesmír prejavil do času a priestoru. 
Sebaprojekciou. Prvýkrát tu máme PROJEKCIU . 

• Po prvýkrát sa ozýva hĺbka BYTIA. Hoci absolútne bytie transcendovalo nad všetky 
súcna, ale keďže nik TO nevnímal – tak sa táto skutočnosť nedala určiť ani ako reálna, ani ako 
nereálna pred manifestáciou neba a zeme. Predtým tu bola stálosť, nehybnosť, pokoj. Nebola 
tu ani smrť, ani nesmrteľnosť. Lebo sa tu nič neodlišovalo. Prirodzene tu nebolo ani deň, ani 
noc. Bolo tu JEDNO. Nebolo tu druhé. LEN TO JEDNO. Stálosť, pokoj je našou podstatou, 
nie nervozita, nepokoj. 



• A z toho vznikla tvorba. Ako? Nikto nevie, pretože každý prišiel “ po“ tom. A rozvoj 
tohto vedie k pestrosti filozofických a náboženských, psychologických  myšlienok Upanišád. 
A z tohto vznikla Dharma, učenie o vedomí, mysli, tele. A na ňu nadviazala Budhova dharma. 

• AGHAMARSHANA SUKTA sa odvoláva k cyklu tvorby (brahmova noc, brahmov deň) 
z kozmickej rovnováhy na počiatku. Základ tvorby sa opakuje. Jedná sa o obrovské časové 
jednotky (jugy). Vesmír je v Brahmovom dni konečný, ale v cykle Brahmových dní a nocí 
nekonečný. 

• V Rigvéde sa volá po jednote myšlienok, slova a činu medzi ľuďmi. A to je veľmi 
aktuálna vec pre dnešného človeka.  

• Satya (pravda) je duchovný zákon, zakotvený, integrovaný v absolútnu (nie ľudská 
dohoda).  Rita je zákon činu vo vesmíre = aplikácia, funkcia, fungujúci poriadok vo vesmíre. 
Dodržovanie zákonu vedie k materiálnemu a duchovnému progresu, k vyššej forme integrácie 
v živote. Cesta duševného rozvoja koreluje s etickým rozvojom. Sebec nezíska osvietenie, 
nedosiahne sebarealizáciu, nedokáže transcendovať ja, chápať ne-ja. 

• A násilie je trestané úpadkom, životom v prechodných úrovniach manifestácie. 
• Seba transcendencia, myslieť na druhých, OBETA je alfou a omegou. Celý vesmír je 

nazeraný ako AKT OBETY zo strany JEDNO. Je to o láske. 
• Cez sebaobetu, seba odriekanie si TO môžeme uvedomiť TERAZ a TU. 
• Vizionári Véd vyhlasujú, že život je radosť z dávania a  vnímania súzvuku .Skĺbením 

intuitívnej a racionálnej zložky (máme vrodenú rozlišovaciu schopnosť viveku = vyššiu 
intelektuálnu schopnosť.), vnímame prázdnotu, dokážeme rozlišovať od mnohosti foriem 
„ máju“. A nezamieňame neskutočnosť za skutočnosť.  

• Dodnes počuť invokáciu k TO (najvyššej entite), aby požehnalo solidaritu sveta, spoločné 
blaho.  

• Všetky inštitúcie (sociálne, politické, náboženské, vedecké, atď.) vznikli, aby pomohli 
RASTU – evolúcii indivídua podľa vlastnej kapacity smerom k uvedomeniu si duchovnej 
univerzálnosti, a takto rozvinuli skryté sily a mentálny potenciál tvorivosti, kultivovať prírodu, 
ľudskú spoločnosť. Ináč príroda funguje na darwinistickom princípe „silnejší vyhráva“. Jogíni 
prekonaním Darwinovho zákona, sebaobetou, rozvíjajú mentálny rozmer. 

• Zákon odplaty – karmy a reinkarnácie je zákon integrálnosti vesmíru. Život v budúcnosti 
závisí od života v prítomnosti. Dokazuje pravdivosť tohto pohľadu .Pravdivý pohľad odhaľuje 
príčinu problému, aj karmy, ktoré ho vyvolali, aj činy, karmy, ktoré ho dokážu vyriešiť. Aj preto 
sa jogínom hovorievalo a dodnes hovorí vizionári, tí, ktorí „vidia“ vnútorným zrakom aj do 
minulosti, aj prítomnosť, aj do budúcnosti. Na základe zákona príčinnosti dokážu zachytiť 
následky našich činov, slov, myšlienok. Neprebudený človek sa správa ako kentaur, robí karmy, 
koná sebecky, nevníma príčinnosť, nerozlišuje skutočné od premenlivéh, škodí i sebe. Má 
tamastickú najnižšiu kvalitu mysle. 
Rozvíjanie mentálno-spirituálnej úrovne existencie je aj o sebapoznávaní, sebaovládaní, 
poznávaní vesmíru 

1.5.1. Vzťah vedy a náboženstva 
 
Podľa štandardného vedeckého myslenia je hmota základom vesmíru. A všetko sa od toho 
odvíja.  Bez hmoty tu nie je začiatok, lebo vznik hmoty je začiatkom. A z toho vyplýva, že 
vedomie a myseľ sú prejavmi, funkciami hmoty. Je to však viazané na dve úrovne pravdy. 
Z pohľadu čiastky  a celku. 
Veľa dobrých vedeckých teoretikov dnes pracujú na novej paradigme „nad protikladmi“. 
Hovoria o teórii  jednotného poľa, teórii vedomého poľa, viacnásobnom vesmíre, 
a multiplikačných dimenziach. Predpokladáme, že existujú ďalšie vesmíry prístupné vedomej 
mysli. Môžeme ich nazývať iné úrovne vedomia. A stáva sa to očakávanou realitou a nástroje 



vedy nám pomáhajú to chápať. Môžeme to vyjadriť vedeckými pojmami „zmenené stavy 
vedomia“, rôzne úrovne existencie. 
 
Šesť aspektov novej paradigmy podľa F. Capru 
Nová paradigma sa pomaly začína presadzovať a môžeme jej bez váhania prisúdiť kvality 
spirituálne, kozmické, transpersonálne a ekologické (ochrana života). Je to práve ekologické 
vedomie, ktoré uznáva vzájomnú závislosť všetkých javov mikrokozmu a makrokozmu, spätosť 
jedinca, spoločnosti, prírody, vesmíru , včlenenie jednotlivca a spoločnosti do cyklického vývoja 
celej prírody.  Keď chápeme ľudskú spiritualitu ako modus vedomia, v ktorom ľudský tvor 
zažíva svoju spätosť s vesmírom, stáva sa zrejmým, že takéto vedomie má priestor rozširovať sa, 
a spirituálna dimenzia osobnosti „rásť“. Duchovne zrelá ľudská bytosť nemá potrebu 
zhromažďovať materiálne statky a preto je sociálna v najhlbšom  zmysle slova. Vzťah častí 
a celku v tejto novej paradigme je rovnaký ako v indických Védach – ide o holistický pohľad. 
Celok nemožno pochopiť iba z interakcií jeho častí, ani rozložením na jeho časti, ani pochopením 
dynamiky jeho častí.  Príroda na subatómovej úrovni vôbec nevyzerá ako mechanisticky chápaný 
vesmír a fyzici pochopili, že v tomto celku nejestvujú stavebné bloky, ale, že všetko je 
vzájomné prepojené v „sieti“. Podľa teórie relativity A.Einteina, že hmota je len formou 
energie, na subatómovej úrovni nevidíme látku ani nijakú látkovú štruktúru. To, čo pozorujeme, 
sú dynamické vzory v neustálej premene, ustavičný tanec energií (vo Védach Šivov večný 
kozmický tanec). 
Ani „pozorovateľa“ nemožno vyčleniť z prírody. Výsledky pozorovaní sú ním ovplyvnené. Veda 
sa takto posúva z objektívnej vedy k epistemologickej. 
Keď prišla na svet kvantova fyzika aj podľa A. Einsteina zmizol pevný základ, na ktorom by 
mohli stáť teórie. Pretože nová paradigma chápe vesmír ako nerozčleniteľnú sieť javov, bez 
akejkoľvek  hierarchie a základu, v úplnom súlade s budhistickým poňatím skutočnosti.  
Vzájomná spätosť všetkých vecí podnecuje vznik významnej otázky : “znamená to, že ak chceme 
pochopiť celok, musíme pochopiť všetky veci a javy vo vesmíre?“ Podľa jogínov už pred 
mnohými tisícročiami sa vedelo, že „že jedno vo všetkom, všetko v jednom“ a tak treba najprv 
poznať JA, jednotku vedomia. Poznaj sám seba! Ak spoznáš Jedno, poznávaš celý vesmír. Na 
rozdiel od karteziánskej paradigmy, ktorá spoliehala na vieru v pravdivosť vedeckého bádania, 
nová paradigma pripúšťa, že všetky vedecké teórie sú približné, obmedzené.  Vizionárov 
nezaujíma „maja“ (fatamorgána, čosi premenlivé, neisté, obmedzené), ale priamy zážitok jednoty 
so všetkým, na princípe rovnosti. 
Aj preto je výzva k zmene hodnotovej stupnice všetkých ľudí. Opustiť paradigmu nadvlády 
človeka nad prírodou. Darwinov syndróm sily a mužnosti ? Jedným z protagonistov násilného 
vzťahu k  prírode bol v 17.st. Francis Bacon, ktorý doslova napísal, „že prírodu treba zajať, 
prinútiť ju slúžiť človeku...a je na vedcoch, aby z nej vytĺkli všetky jej tajomstvá “. Bacon bol 
generálnym advokátom kráľa Jakuba I. v časoch, kedy sa najmä ženy mučili. Do l7.st. sa uznával 
poriadok vesmíru a život v súzvuku s prírodou. 
Pre mnohých ľudí nevedomie, „ vnútorný život“  predstavuje neurotické súženie, vnútorný boj 
a nepokoj, sebamrskanie a nariekanie, výčitky, sebatrýznenie od detstva. Dokonca nielen počas 
bdenia, aj v spánku. Pre iných ako napr. kresťanského teológa sv. Augustína rozhorčenie, že 
nedokáže obsiahnuť všetko, čím je.  Hoci jogíni vypracovali celý systém rozvoja vedomia, na 
Západe boli prezentované rôzne stupňe vedomia medzi r. 1700 – 1900. A iba v druhej polovici 
19.st. psychológia zahrnula ako svoju súčasť aj výskum nevedomia. Jedným z jeho priekopníkov 
bol Z.Freud. Neskôr bol pod tlakom nacizmu prinútený opustiť Viedeň a pôsobiť v Amerike, na 
ktorú mal veľký vplyv. Ďalší spirituálni psychológovia ako napr. Ken Wilber (Wilber, 2001) volá 
po súzvuku vedy a spirituality. Ich integrácia je nevyhnutná, lebo obe sú „vnútornými orgánmi 
dnešnej globálnej kultúry“ a ich zlýhanie môže v budúcnosti dostať ľudstvo do chúlostivej 
situácie. Aby sa spojili, bude potrebné zjednotiť umenie, morálku a vedu bez ich deformácie. 



Wilber navrhuje, aby náboženskí stúpenci relaxovali, prestali sa hádať, argumentovať 
a doporučili ortodoxným vedcom, aby sa naplnili úžasom. 
Je potrebné zdôrazniť, že naši predkovia neodsudzovali „obrátenú stranu mesiaca“, chápali 
protiklady ako súčasť života a sebarozvíjania, sebapoznania. V preetickom období nerozlišovali 
dobro a zlo.  
Zatiaľ čo jeho alternatíva, vízia o nekonečnom cyklickom svete, mnohých vesmírov, kde ten 
súčasný prejavený vesmír je jednou práve zrealizovanou variantou, a ak táto je viazaná na naše 
ľudské vybavenie (telesné i duševné), tak súčasne môže existovať viac prejavených vesmírov, 
uložených v duchovnej úrovni existencie sťaby zárodky, a individuálnom vedomí inteligentných 
tvorov ako „ich“ vesmíry. K tejto vízií sa prikláňajú aj dnešní fyzici. 

Podľa súčasnej kvantovej fyziky teda v podstate každá častica či ľubovoľný fyzikálny systém sa 
môže súčasne nachádzať v rôznych stavoch. Napríklad elementárna častica môže byť na dvoch 
priestorovo vzdialených miestach zároveň alebo môže súčasne nadobúdať rozdielne hodnoty 
energie či hybnosti. Matematické modely opisujúce realitu nášho sveta nám dávajú odpovede, 
ktoré priam zarážajú „zdravý sedliacky rozum“. Pripúšťajú možnosť viacero vesmírov v jednom 
univerze. 

Ak budeme akceptovať zákonitostí kvantovej mechaniky, dôjdeme napríklad k záveru. že 
elementárne častice musia byť silno nelokalizované, teda rozpriestranené na makroskopické 
vzdialenosti, dokonca až na celý vesmír. Alebo sa musí pripustiť existencia nejakého 
mysteriózneho spojenia, ktoré sa uskutočňuje prakticky nekonečne veľkou rýchlosťou, čo je však 
v rozpore s Einsteinovou teóriou relativity. 

Avšak bežne náš mozog, ako nástroj poznávania, takto nepracuje. Je potrebné mentálne 
schopnosti rozvíjať, trénovať. Rozumom, intelektom si nedokážeme predstaviť, čo bolo pred 14 
miliardami rokov, keď vznikol čas a priestor, teda vesmír, v ktorom sa náš ľudský rod na planéte 
Zem objavil približne pred 3 milionmi rokov. Naši vedci sa vyhýbajú tiež otázke, čo bolo pred 
vznikom nášho vesmíru (Brahmov deň), pred Veľkým treskom. Vraj to nemá zmysel, pretože čas 
„pred tým“ neexistoval. Pojem existovať? Čo si pred tým máme predstaviť? Je tu nejaká 
„úroveň“, TO, čo nemá vznik ani zánik? Problémy s existenciou triviálnych skutočností nášho 
sveta mali aj starí Indovia, Gréci, i kvantoví fyzici. Ukazuje sa, že aj makroskopické objekty 
môžu rovnako ako elementárne častice existovať napríklad vo viacerých stavoch súčasne. Ale 
potom aj vesmír ako celok by mohol existovať vo viacerých verziách súčasne. Čiže popri našom 
vesmíre by mohli súčasne existovať ešte iné paralelné vesmíry. 
Elementárne častice jedného druhu sú od seba navzájom úplne nerozlišiteľné. Je naozaj veľkou 
záhadou, ako je možné, že elektrón zo vzdialenej galaxie má presne takú istú pokojovú hmotnosť 
a elektrický náboj ako napríklad elektrón z nášho laboratória na Zemi. Kto ich dokázal „vyrobiť“ 
s takou úžasnou presnosťou, že ich od seba vôbec nevieme odlíšiť? 

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Henrich Feyman vyslovil naozaj prekvapujúcu hypotézu, či 
náhodou napríklad všetky elektróny nie sú úplne identické práve preto, že je to stále ten istý 
elektrón. Ale ako je potom možné, že v našom svete pozorujeme miliardy elektrónov?Základné 
elementárne častice toho istého druhu vznikli z prvotnej elementárnej častice daného druhu, ktorá 
sa vo veľmi skorej etape vývoja nášho vesmíru, keď sa rozpínal nadsvetelnou rýchlosťou, 
replikovala v dôsledku mnohonásobného cestovania do minulosti. 

Filozofia histórie nám ukazuje perlu, keď si národ dokázal zvoliť vodcu, mysliteľa, ktorý ich  
nadchol pre B-poznávanie,  duchovné hodnoty, pravdu, slobodu, spravodlivosť, demokraciu, pre 
vyššie city, lásku, sebarozvíjanie. A uľahčil im zbaviť sa pripútanosti k D-potrebám. Pomohol im 
ukotviť sa v B-potrebách. Naopak, ak sa nechali nahovoriť a zneužiť pre uspokojovanie svojich i 



vodcových D-potrieb, alebo sa nechali manipulovať jeho nižšími citmi pomstychtivosti, zlosti, 
strachu, nenávisti, pomsty, tak na to mnohonásobne doplatili i ako jedinci , rodiny i ako národ. 
A pre tento fakt nemožno nahliadať myšlienkové prúdy a náboženstvá ako izolované jeden od 
druhého, ktoré možno odstrihnúť od tých pred ním, bez žiadneho spoločného elementu. Každý 
čin jedinca ovplyvňuje celú spoločnosť, a týka sa to aj našich predkov. Ich vplyv neskončil ich 
smrťou. 
Odhaľujeme, že nielen  sumérska, indická kultúra  ovplyvnili hebrejskú, ale aj egyptskú a táto 
spätne hebrejskú a grécku kultúru, neskôr rímsku kultúru a kresťanskú, a táto zasa konzervatívnu, 
neokonzervatívnu, renesanciu antickej kultúry, osvietenský projekt, liberalizmus, nacizmus, 
fašizmus, komunizmus, socializmus. Spravidla zmenou panovníkov, vládcov  sa nezlikvidovala 
duchovná kultúra, celé tisícročia sa uchovalo sumérske písmo a liturgický jazyk v Mezopotámii, 
podobne ako u nás latinčina. Tento poznatok vyjadruje niečo, čo zrejme ešte nedokážeme plne 
oceniť, že máme spoločnú kultúru, najmä čo sa týka modelu duševného rozvoja, toho 
podstatného. 

1.5.2. Rast a inteligencia 
 
Človek t.č. stojí na križovatke : buď bude hľadať sebarealizáciu uspokojovaním B-potrieb, alebo 
bude uväznený v uspokojovaní D-potrieb a hľadaním vrcholového zážitku cez túto „vonkajšiu 
cestu“.  Nie je to iba jeho individuálne rozhodnutie. Lebo klamnosť spočíva aj v tom sa chápať 
ako fyzické ja, odlišné od inej fyzickej osoby, redukovať sa na telesnú bytosť, uspokojovať 
telesné a materiálne potreby. Podľa jogínov sa človek hypnotizuje telom mnoho životov. V jadre 
sme všetci jedno, z jednej Evy. Strom života. Nie miliardy rovnakých stromov. Sme tým jediným 
atómom, ktorý sa mnohonásobne multiplikoval . Jedno splodilo dva, tri, štyri.... A na základe 
tejto vlastnej nevedomosti a pripútanosti k telu, si myslí, že vedomie a naše ja je viazané na telo 
a limitované jeho životnosťou. Že sme oddelení od celku, extra ďalší „strom“ . Definovať sa ako 
žena, muž, starec je ako  identifikovať sa s prikrývkou, šatom  na skutočnom ja.  Joga je 
dehypnozáciou . Jogovými technikami koncentrácie, meditácie, sebareflexie spoznávame sami 
seba. K tomu nám pomáha naša výbava. Veľkú úlohu pri voľbe jogového modelu sebarealizácie 
zohráva dnešná veda, najmä psychológia a sociálne vedy. 
 Bolo by potrebné detailnejšie skúmať intrapersonálnu inteligenciu. Jogíni pred 5 a viac tisíc 
rokmi spoznali vesmír ako „kvantovú polievku“, pránickú energiu – tvorčiu silu, súhrn všetkých 
síl vo vesmíre, duševných i telesných, včítane elektrickej, magnetizmu. Súhrn všetkých týchto síl 
vo vesmíre zostáva neustále rovnaký, len na konci tvorčieho cyklu sa tieto sily ukľudňujú 
a stávajú sa potenciálnymi, utajenými a na počiatku ďalšieho nového cyklu (Veľký tresk) sa 
prebúdzajú a v interakcii s druhou zložkou vesmíru – akášou (všetko, čo má tvar, čo vzniklo 
zlúčením), vyvíjajú, vlnia rozmanité tvary, konštelácie. Zmenou akáše sa menia aj prejavy prány. 
Ovládanie a poznanie týchto kozmických síl v nás, v mechanizme mikrosveta, v organizme, 
ktorý je nám zo všetkých týchto kozmických síl najbližší  je vlastnou podstatou dýchacích 
cvičení – pranajamou.  Takto sa otvárajú dvere k poznaniu ďalších jemnejších síl, myšlienok 
a ovládaniu mysle. 
Jogíni pripravili a zrealizovali „koperníkovský obrat“, nie pri pive v kabinete, ani pri čaji 
v bibliotéke, ale celoživotným spoznávaním a ovládaním dýchania, praktizovaním dýchacích 
cvičení, vedomého dýchania, preciťujúc a rozvíjajúc vyššie city získaním prány, sily 
harmonického hlbokého jogového dychu, potrebnej k duševnému vývoju. Ovládaním dychu 
a prány sa ľahko dostali k ovládaniu (seba)deštruktívnych myšlienok , k ovládaniu mysle 
a reguľovaniu emócií, k sebaovládaniu, k integrácii nižšej a vyššej zložky. A postupne k znovu 
zjednoteniu, sebapoznaniu ako celostný kozmický už nie jedinec, ale „my“, živý spoločenský 
organizmus, kozmický život, TO, čo je všade a vo všetkom, ako náš skrytý obrovský potenciál,  
„rast“.     



Vďaka inteligencii vieme uvažovať, rozlišovať podstatné od nepodstatného, využívať rozum pri riešení 

problémov a usmerňovať naše správanie. Podľa faktorovej teórii inteligencie poznáme opis štruktúry 

inteligencie, ale nepoznáme vysvetlenie procesu alebo mechanizmu obsiahnutom v inteligentnom 

správaní. Podľa Piageta (Piaget a Inhelderová, 1997) je  inteligencia špecifickým procesom, ktorý  

umožňuje riešiť problémy, ktorým čelíme. Chápe ju ako adaptačný proces, ktoré dieťa zakúša v rôznych 

etapách svojho života. Gardner (1983) rozvinul teóriu viacnásobnej inteligencie na kultúrnom základe , 

v korešpondencii so štruktúrami ľudského mozgu. Takto získal 8 inteligencií: 

• Telesno-kinetickú, so schopnosťou dobre využiť telesné dispozície ( napr. atléti, remeselníci, 
chirurgovia).  

• Interpersonálnu, so schopnosťou vcítiť sa do druhých, chápať druhých (napr. obchodníci, učitelia, 
psychológovia, náboženskí vodcovia, politici). 

•   Intrapersonálnu, ktorá umožňuje ľuďom chápať seba samých, dobrý vhľad do seba a umožňuje 
efektívne využitie ostatných inteligencií. Sebauvedomenie (napr. jogíni.) 

• Lingvistická , so schopnosťou dobre verbálne i písomne komunikovať, aj vo viacerých jazykoch 
(napr. básnici, spisovatelia, lektori, animátori, koučovia). 

• Logicko-matematická, so schopnosťou naučiť sa vyššiu matematiku, ovládať logické 
polemizovanie, argumentovanie (napr. matematici, logici). 

• Hudobná, so schopnosťou naučiť sa, interpretovať, tvoriť hudbu (napr.hudobníci, skladatelia). 

• Prírodná, so schopnosťou chápať  a rozlišovať rôzne druhy vo svete prírody, prírodné vzory, 
klasifikovať prírodu (napr. biológovia, prírodovedci). 

• Priestorová, vizuálna , so schopnosťou orientácie, vyriešiť úlohy, ktoré si vyžadujú 3-
dimenzionálnu vizualizáciu a zapojenie ďalších častí tela (napr. námorníci bez moderných 
navigačných prístrojov, chirurgovia, sochári, maliari ). 

Podľa Thorndike (1920) tradičná inteligencia pozostáva z 3 častí: konkrétnej, abstraktnej a sociálnej 

inteligencie. Konkrétna inteligencia nám umožňuje spoznávať a pretvárať predmety, objekty. Abstraktná 

inteligencia dáva schopnosť poznávať a pracovať s matematickými symbolmi a sociálna inteligencia je 

viazaná na chápanie a tvorbu vzťahov s ľuďmi. Neskôr Thorndike so Steinom (1937) navrhli, že sociálna 

inteligencia obsahuje dva typy inteligencie: interpersonálnu (so schopnosťou chápať druhých) 

a intrapersonálnou ( so schopnosťou poznať seba, schopnosť človeka riešiť zmenené situácie). 

Mimo toho sa Sternberg (1988, 1997) sústredil na tri základné komponenty: 

1. Praktickú inteligenciu – schopnosť vzdelávať sa formálnym alebo neformálnym vzdelávaním, 
adaptovať sa na vlastné prostredie, poznať okolie. 

2. Skúsenostná inteligencia – schopnosť zvládnuť nové situácie. Zautomatizovať si nové skúsenosti, 
aby sme ich ľahko v budúcnosti zvládli. Schopnosť premýšľať inovatívne. 

3. Čiastková inteligencia – schopnosť využiť efektívne informácie.  Zahrnuje to komponenty výkonu, 
plnenie úloh a získavanie poznatkov, ktoré pomáhajú riadiť kognitívne procesy.  



Jogíni sa sústredili na schopnosť udržať stálu myseľ, emočnú stabilitu. Dnes tejto schopnosti najviac 

inklinuje emočná inteligencia.  Túto by sme podľa niektorých autorov mohli definovať takto:  

• ako schopnosť regulovať emócie  s cieľom zabezpečiť citový a rozumový rozvoj. Ako schopnosť 
presne si uvedomiť , odhadnúť a vyjadriť emócie. Aj schopnosť vyjadriť pocity, keď evokujú 
myšlienky, porozumieť emócie.  (Mayer, Salovey, 1990) 

• ako zručnosť sebakontroly, cieľavedomosti a vytrvalosti, schopnosť seba vyburcovať. (Goleman, 
1997) 

• ako súbor emočných a sociálnych poznatkov a schopnosť ovplyvniť našu celkovú schopnosť 
efektívne zvládnuť požiadavky prostredia (Bar-On, 2 000) 

Tieto definície sa do určitej miery líšia. Prvá zdôrazňuje potrebu poznať a chápať emócie na jednej strane 

a mechanizmus regulácie a ich ovládania na druhej strane. Jedná sa o praktickú zručnosť využiť naše 

poznatky v každodennom živote. Definícia Bar-On (2000) označuje celkovú stratégiu prežitia , zvládnutie 

požiadavok prostredia za pomoci osobnostných charakteristík. Golmanova teória emočnej inteligencie sa 

zameriava na úspešnosť zvládnuť nové zručnosti, spája kogníciu, s motiváciou a emóciami . A od ich 

interakcii v praxi bude závislé efektívne správanie. Ako vidieť máme mentálny potenciál nahliadnuť do 

seba, pochopiť naše miesto vo svete, naše poslanie, a naprogramovať sa na „rast“.  Znovuzjednotiť, 

sebanaplniť sa. Treba si však uvedomiť, že to je holistický proces. 

 Ak by aj existovala etická inteligencia, 6.zmysel, schopnosť intuitívne vytušiť, čo je dobré, rozhodovať sa 

pre voľbu „anjela“,  najmä v zamotaných životných situáciach je zrejmé, že by sme boli ľahko 

manipulovateľní nielen  pod vplyvom svojich rušivých emócií, ale aj rušivými, negatívnymi podnetmi 

z okolia. Preto jogíni považujú 6.zmysel za vyšší stupeň mentálno-spirituálneho rozvoja. V štádiu 

nezrelosti človek nemá vhľad do „rastu“, zákonite robí chyby, mýlne rozhodnutia.Čelí vnútornému i 

spoločenskému chaosu, sugesciám.  Podstatné však je, aby na sebe pracoval, ovládal charakterové 

slabosti, nečistoty 1.a 2.stupňom aštanga jogy (duševnou hygienou). Postupne prešiel do 3. stupňa 

aštanga jogy a ovládal telo, dokázal sa znehybnieť, uvoľniť, a ovládať svalstvo tela, zlepšovať kondíciu 

tela, fyzické zdravie a postúpiť na 4.stupeň, ovládať dych, pránu. A cez 5.-8.stupeň ovládať myseľ 

koncentračnými, zdokonaľujúcimi sa a meditačnými cvičeniami. Tento duševný rozvoj sa nedeje 

izolovane od spoločnosti, ale podstatné je  sa dostať do dobrej spoločnosti (sat-sang, sat=pravda, 

sang=spoločnosť), kde sa rozvíjajú rozumové schopnosti, najmä intrapersonálna a emočná inteligencia. 

A stretnúť majstra. 

 Celok pozostáva s častí. Ak chceme zlepšiť spoločnosť, treba začať s jej členmi. Avšak podstatný je 

pozitívny postoj. Treba zlepšovať seba s pozitívnym postojom, že som schopný-á transcendovať seba 

samého. A nájsť to miesto, kam sa dá obrátiť ako k zdroju hodnôt – dovnútra, iba do seba. Podobne ako 

existencializmus, aj jogíni chápali zložitosť ľudskej situácie, ktorá sa sprítomňuje v priepasti samsara, 

kedy sa oslepení  „májou“, preludom skutočnosti, točíme  v „samsare“, v kolese utrpenia, identifikujúc sa 

s telesným ja, fungujúc na nižších a zvieracích čakrách, s chviľkovým premenlivým šťastím. A potom 

opustení, osamotení  zomierame v utrpení, lebo sme sa nedokázali „prebudiť“, otvoriť oči a využívať náš 

krátky čas vzácneho ľudského zrodenia zmysluplne, zdokonaľovaním sa tisícročiami overeným cvičením, 

podobnými variantami ako napr. autogénny tréning. 

 Dá sa povedať, že je to priepasť medzi ľudskými ašpiráciami a ľudskými možnosťami, medzi tým, čím 

ľudská bytosť je a čím by rada bola a čím byť môže.„Toto nie je až tak ďaleko od problému identity, ako 



by to mohlo na prvý pohľad vyznieť. Človek je oboje: skutočnosť i možnosť. Ani trochu nepochybujem o 

tom, že by vážny záujem o tento rozpor mohol zrevolucionizovať psychológiu. A nielen to, tieto prístupy 

upozorňujú zároveň na problémy a techniky týkajúce sa integrácie tejto dvojakej prirodzenosti človeka: 

nižšej a vyššej, stvorenej a bohu podobnej.“ (Maslow 2 000). Táto priepasť sa premosťuje vo vrcholových 

zážitkoch. (5.kapitola). Celý systém joga vznikol na premostenie tejto duality človeka a vesmíru. Najmä 

kundalini joga (4.2.) je o prekonaní zvieracej podstaty (4.1.), vnútornej sebapremene, zmene myslenia. 

V národe pôsobia významné sily a vedú k mentálnemu programovaniu svojich občanov. 
(Hofstede, 2006). Budúcnosť ľudstva závisí na tom, či sa dokážeme dohovoriť a spolupracovať. 
Vyžadujú to súčasné problémy zdravotné, ekologické, hospodárske, politické, spoločenské. 
Pochopiť odlišnosti národných kultúr a na základe takto dosiahnutého porozumenia dospieť k 
účinnejšiemu postupu vzájomnej komunikácie vedie aj transformačný cyklus. Vojny sledujú 
dualitu v prírode, boj protikladov, a konzervovanie tejto fáze transformačného cyklu 
sebastredným postojom, „nižšou“ zložkou. 
Naše kroky a možnosti vychádzajú z čistej spontánnosti, zvnútra von. Zdravé dieťa jednoducho 
tým, že existuje ako súčasť svojho bytia, je náhodne a spontánne zvedáve, objavuje, hľadá, 
zaujíma sa. I keď nie je účelové a motivované akýmkoľvek nedostatkom bežného druhu, 
prejavuje sa spontánne, skúša si svoje sily, zasahuje a necháva sa pohltiť, fascinovať, zaujať, hrá 
sa, kladie otázky, ovplyvňuje svet.Objavovanie, ovplyvňovanie, prežívaniek zaujatie, 
rozhodovanie, radosť, vychutnávanie, všetko toto môžeme považovať za atribúty čistého bytia 
a vedie nás to k stávaniu sa, hoci náhodne, znenazdajky, neplánovane, nepredvídane. Spontánny, 
tvorivý zážitok sa môže udiať a deje sa bez očakávania, plánov, predvídania, zámeru alebo cieľa. 
A tak sa pýtame „čo zdržiava rast? Čo mu bráni? V čom spočíva konflikt? Čo je alternatívou 
k rastu? Prečo je rast pre niektorých tak ťažký a bolestný? Tu si musíme byť oveľa viac vedomí 
fixačnej a regresívnej sily neuspokojených nedostatkových potrieb, príťažlivosti istoty 
a bezpečia, funkcii obrany a ochrany proti bolesti, strachu, strate a ohrozeniu, potreby odvahy, 
ktorá je dôležitá pre rast. Zdravé malé deti žijú, nepripravujú sa na život. Bezhlavo skáču do 
rôznych situácií. Spontánne žijú pre daný okamih. Neusilujú o rast. Rastú.  
Podľa nestora jogy Patandžaliho je viac druhov nirvány. Byť sebaaktualizovaným, dostať sa do 
nirvány, nie je o spokojnom zotrvaní v dokonalosti, ale o naštartovaní perpetuum mobile 
sebarealizácie, k plnému fungovaniu všetkých jeho schopností, ku dôvere voči vonkajšiemu 
svetu a súčasne ku prijatiu vlastného, najhlbšieho, skutočného, nevedomého self, k odvahe čeliť 
výzvam, nebáť sa riskovať. Neusilovať o rast. Rásť.  Potom je  človek aktívny všetkými smermi 
– dovnútra, von, do minulosti, v prítomnosti, aj do budúcnosti. Aktívne vstupuje aj do života 
ostaných v jeho okolí, aj do svojho súkromného života ako „životabudič“. Prenáša poznanie na 
tých, ktorí majú záujem. Spravidla nielen pokračuje v línii majstrov, ale aj ju predlžuje.  
Ale je možnosť cieľavedomou osvetou a prácou na sebe nedostať sa pod vplyv duality a boja 
protikladov, a naopak dokázať zjednotiť protiklady.  Sem patria nielen konflikty s prostredím, ale 
aj základná dilema medzi obrannými silami a rastovými smerovaniami, Maslowom považovanú 
za existenciálny konflikt, spočívajúci v najhlbšej prirodzenosti ľudského bytia. Potom môžeme 
triediť rozličné mechanizmy rastu podľa toho, či: 

1. zvyšujú vektory v smere rastu, napr. rast je vďaka ním príťažlivejší a prináša viac 
potešenia 

2. minimalizujú strach z rastu 
3. minimalizujú vektory v smere bezpečia, napr. vďaka ním je bezpečie menej príťažlivé 
4. maximalizujú strach z bezpečia, obrany, patológie a regresie 

Preto môžeme považovať proces rastu za nekonečnú reťaz situácií, v ktorých sa človek slobodne 
rozhoduje. Každý jednotlivec je v každom okamihu svojho života konfrontovaný s nutnosťou 
vybrať si medzi potešením z bezpečia a potešením z rastu, zo závislosti a nezávislosti, z úpadku 
a z rozvoja, z nezrelosti a zrelosti. Bezpečie prináša oboje: úzkosť i potešenie a rast prináša 
oboje: úzkosť i potešenie. Bolo treba veľa experimentov so zvieratmi a veľa teoretizovania, aby 



sme presvedčili tých, čo študujú motiváciu zvierat, že sa musia dovolávať toho, čo P.T.Young 
nazval hedonickým faktorom. Čo nám chutí, je pre nás lepšie. Tu sa opierame o presvedčenie, že 
ak je slobodná voľba skutočne slobodná a ak dotyčný človek nie je príliš chorý alebo príliš 
vystrašený z voľby, častejšie si vyberie múdro, zdravo a v smere rastu, než naopak.  (Maslow 
2000). 
Toto tvrdenie už podporuje veľa experimentov, ale sú väčšinou na úrovni zvierat a v oblasti 
slobodnej voľby u ľudí je potrebný oveľa detailnejší výskum.  
Oblasť slobodnej voľby „rastu pre potešenie“ sa v joge rieši „nad protikladmi“. Aj keby sa táto 
predstava dá elegantne previazať s dynamickou teóriou, so všetkými dynamickými teóriami 
Freuda, Adlera, Junga, Horneyovej, Fromma, Burrowa, ako aj s teóriami Rogersa, Buhlerovej, 
Allporta, Goldsteina, Murrayho, Perlsa, Frankla a ďalších, sa v joge uprednostňuje „rast pre  
zásluhy (dobré karmy)“. Motívom k rastu je v dharme (starom učení) byť prospešným všetkým 
vnímajúcim bytostiam. Byť prospešným silou štedrosti a ostatnými cnosťami. Tu nejde iba 
o formulku úvodnej modlitby cvičiaceho mnícha, ale aj o voľbu dobrej spoločnosti, dôveru 
v majstrov, ktorí toto poznanie získali a vnútorným prenosom v línii majster – žiak odovzdali. 
V budhizme sa hovorí o troch klenotoch: učiteľovi (Budhovi), dharme (učeniu) a komunite 
praktikujúcich dharmu.  
Dobré skutky sa neorientujú na vlastné záujmy. Je to túžba omnoho úžasnejšia, odvážnejšia 
a veľkorysejšia. (Dalajlama 1994, s. 18). Spravidla sa aj zisk z meditačných cvičení venuje 
v prospech ostatných. Touto motiváciou na úvod cvičenia sme schopní uskutočniť premenu 
svojich postojov a utvárať pozitívne svoju myseľ.  Až keď sa na začiatku takto naladíme, má 
význam robiť ďalšie cvičenia. Sila každého cvičenia záleží od kvalite a sile prebudenej mysle. 
Preto je dôležitý rozvoj pozitívnej motivácie. 
Kľúčové je porozumieť skutočnému významu jogy, budhizmu. Je veľmi dobré, že o oboje rastie 
záujem, avšak dôležitejšie je poznať, čo to dharma je.  Čo je to štrukturované jogové učenie. 
Pokiaľ neporozumieme skutočnej hodnote a významu tohto učenia, bol by pravdepodobne 
akýkoľvek pokus ich ho skúmať, aplikovať, udržať, obnoviť či rozširovať, útekom po nesprávnej 
ceste.  

1.6 Myšlienky sú sily 
 

Porozumenie dharme nie je niečím fyzickým. Preto, keď sa to neuskutoční s hlbokým 
porozumením, nemôže byť púhe budovanie kláštorov, či recitovanie písma pestovaním dharmy. 
Zmyslom je, aby sa praktikovanie dharmy konalo v mysli. (Dalajláma, 1994). 
Aj preto sa tejto teoretickej časti venujeme detailne, aby sme dôkladne pochopili, že joga, ani 
dharma, nie sú o zmene šatu, diety, o mechanickom precvičovaní rôznych rozšírených techník 
ako bol kedysi v Československu nácvik spartakiády. 
Vo vesmíre je neustála zmena. Ani jedná forma, jedno telo nie je stále. Avšak jednotlivé veci 
existujú v slovách. Všetko je „kvantovou polievkou“. Jeden z jej lokálnych koncentrácii sa 
nazýva slnečná sústava, iný príroda, človek na Zemi. Nič z toho nie je trvalé, zhusťuje sa, riedne. 
Podobné procesy sa dejú s našou mysľou. Hmota tu existuje v podobe „éteru“ a myseľ patrí 
k najjemnejším záchvevom, vibráciam vo vesmíre. V meditačných stavoch, alebo u nejogínoch 
niekedy aj po užití drog, je celý vesmír oceánom myšlienok, jemných vlnení, a ľudské jednotky 
sú súčasťou týchto vĺn. Nielen vonkajší svet, aj vnútorný svet je zjednotený, presieťovaný, 
v interakciách. 
Jogíni vysvetľujú zložité psychické procesy jednoduchými príbehmi. Známy je príbeh ministra, ktorý stratil dôveru 
kráľa a bol zatvorený vysoko v paláci do veže. Jeho verná manželka mu chcela pomôcť, tak jej minister v noci 
zakričal, aby priniesla so sebou dlhý povraz, silnú šnúru, balíček nití, klbko hodvábnych nití, chrobáka a med. Jej 
manžel jej pokynul, aby priviazala chrobáka hodvábnou niťou a na tykadla mu dala med. Takto chrobák obrátený 
hlavou nahor k veži, cítil pred sebou neustále med a liezol vyššie a vyššie v nádeji, že med dosiahne. Takto sa 
zmocnil manžel hodvábnej nite. Potom jej povedal, aby na jej druhý koniec priviazala balíček nití, a takto opakoval 
niekoľkokrát, kým získal povraz a po ňom sa spustil dolu z veže, získal SLOBODU. 



V našom tele je pohyb dychu „hodvábnou niťou“. Ak sa ho naučíme ovládať, tak sa zmocníme 
balíčku nití, ktoré predstavujú „nadis, nerovové dráhy“ (4.3.4.). A potom ovládneme šnúru 
svojich myšlienok a konečne získame povraz – pránu.  A keď dokážeme ovládať pránu, 
dosiahneme oslobodenie. O telách vieme veľmi málo. Nepomôže mŕtve telo rozrezať. Lebo 
nemáme dostatočné rozlišovacie schopnosti, aby sme nimi zachytili nejjemnejšie pohyby. Chce 
to jemnejšie vnímanie. A tak prichádzame k práne, ktorá uvádza cez dych, svoj vonkajší prejav, 
telesný mechanizmus do pohybu. V spojení a zosúladení s dychom dokážeme vstúpiť zvolna do 
tela. Takto získame schopnosť vnímať jemné sily, poznať ako sa nervové vzruchy pohybujú 
celým telom v nervových dráhach skrz naskrz , a ak ich rozpoznáme, cez nich ovládneme telo.  
Aj myseľ je uvádzaná do aktivity týmito nervovými vzruchmi . Podobne všetky sily boli 
generalizované v „pránu“, a kto pochopil pránu, pochopil všetky sily vesmíru, duševné , 
jemnohmotné i hmotné. Ten kto ovládol pránu, ovládol aj telo, telá. Základná myšlienka 4.stupňa 
aštanga jogy (1.7.1.) je „ako ovládať pránu?“ A všetky dýchacie cviky sledujú tento cieľ.  Ten, 
kto ovládol pránu, ovládol aj myseľ. A zároveň cvičiaci musí ovládať veci okolo neho najbližšie. 
Naše telo je nám najbližšie.  A naša myseľ je nám najbližšia. Prána, ktorá pracuje v našom tele, 
i v našej mysli, je z celej prány najbližšia. Táto malá pránická vlna, ktorá predstavuje naše 
telesné a duševné sily, je nám najbližšou vlnou z celého nekonečného pránického oceánu. A keď 
sa nám podarí ovládnuť túto malú vlnu, už jedine môžeme dúfať, že ovládneme celú pránu. Ten, 
kto to získal, stal sa mocným a znalcom. 
Vidíme, že vo všetkých krajinách sa vytvorili sekty, komunity, ktoré sa pokúšajú ovládať pránu. 
Sú to kresťania, ktorí liečia vierou, spiritualisti, terapeuti myšlienkami, hypnotizéri sugesciami. 
V pozadí všetkých škôl je „prána“, či už si to uvedomujú, alebo nie. Je to vitálna (životná) sila 
každého človeka (Vivekananda, 1996). Najjemnejším a najvyšším pôsobením prány je 
myšlienka. Ale nevedomé myšlienky, i pudy sú nižšou pránou. Vedomá myšlienka je vyššia, ale 
spolu s rozumovými schopnosťami obmedzená. Tak ako vieme, že kométa prichádza do nášho 
sveta „zvonka“, z vesmíru, podobne existujú „vstupy“ aj mimo týchto hraníc a môžeme ich 
spoznať. Ale nie rozumovým uvažovaním. Duša môže existovať na ešte vyššej úrovni. 
V nadvedomí. Ak duša dosiahla samadhi, najvyššie vedomie, prekračuje hranice rozumu a ocitá 
sa zoči-voči skutočnostiam, ktoré nedokáže poznať ani pud, ani rozum. Všetky manipulácie 
jemných telesných síl, rôzne prejavy prány, ak sú integrované v najvyššom stupni, dávajú popud 
k duševnému rozvoju, k získaniu samadhi. A z tejto vyššej úrovne bytia môže človek pôsobiť.  
Pohyb pľúc je zlúčený s dýchaním, nie však preto, že by dych bol jeho príčinou. Naopak, tento 
pohyb vyvoláva dýchanie. Tento pohyb vťahuje dovnútra vzduch akoby čerpadlom. Prána 
pohybuje pľúcami a tento pohyb pľúc vháňa do tela vzduch. Preto pranajama nie je dýchaním, 
ale ovládaním svalovej sily, ktorá pohybuje pľúcami. Keď dokážeme túto pránu ovládnuť, tak 
dokážeme pomaly ovládať aj iné činnosti prány v svojom tele. Ak ovládneme svaly jednej nohy, 
prečo by sme nedokázali ovládnuť aj krčné svaly? Dnes už nedokážeme ovládať tieto sily a náš 
pohyb je automatický. Nemáme tieto zručnosti, lebo sa v nich necvičíme. Takto sa dá ovládať 
telo, ak by sme znovu prebudili utajené pohyby. Každá časť tela môže byť naplnená pránou, 
alebo životnou silou a keď to vieme, môžeme ovládnuť celé telo. Každá nemoc alebo bolesť 
v ňom pociťovaná, bude dokonale ovládnutá a nielen to, budete tiež môcť ovládnuť telá iných 
ľudí. Všetko v tomto svete, či je to dobré alebo zlé, je presieťované, nákazlivé. Keď sa vaše telo 
ocitne v akomsi stave napätia, bude mať sklon vyvolať podobné napätie aj v iných. Ak ste silný 
a zdravý, budú mať ľudia, ktorí žijú blízko vás tiež sklon stáť sa silnými a zdravými. Ale ak ste 
nemocní a slabí, budú mať i ľudia vám blízki sklon, stáť sa tiež takými. Tieto vibrácie budú 
prenášané.  
Pri liečiteľstve je prvou myšlienkou, primitívnym liečením: preniesť svoje zdravie na chorú 
osobu. Vedomý proces ovládania týchto síl je účinnejší. Hovorí sa o prípadoch prenosu zdravia 
na vzdialenosť. Ale v skutočnosti nie je nijaká vzdialenosť, v zmysle prerušenia sieťovania. Je 
nejaké prerušenie kontaktu a interakcie medzi nami a slnkom? Sme prerušení od kontaktu 
s ľavým brehom rieky, lebo stojíme na pravom brehu? Najmä ak sme bytostne naviazaní na 



vodný živel? Dokonca nie sme odpojení od celého kolobehu vody na Zemi. Principiálne môže 
byť prána prenášaná na veľké vzdialenosti, ale nie je to tak ľahké, ako by sa ľudia domnievali. 
Skôr sa liečitelia opierajú o sebaozdravenie, alebo vplyv viacerých faktorov, lebo spravidla chorí 
ľudia podľa nášho zákona navštevujú viacerých odborných lekárov. Vcelku môžeme 
konštatovať, že existuje prirodzená tendencia byť zdravým. Aj čo sa týka viery, že ozdravuje, je 
menej jednoznačné. Sú ľudia, ktorí neveria, že by mohli mať ťažkú chorobu, a to ich najviac 
poškodzuje, keď ju majú. Lieči prána, a tá pomáha v prípade choroby. Čistý človek, ktorý vie 
ovládať svoju pránu, má tiež silu, uviesť ju do istého stavu chvenia, ktoré môže previesť aj na 
iných, čím v nich prebúdza podobné záchvevy. 
 

1.6.1. Ako predísť a prekonať deštruktívne myšlienky? 
 
Ak súčasne s praktizovaním jogového cvičenia nevenujeme pozornosť psychohygiene, prvým 
dvom stupňom aštanga jogy (1.7.1.) prekonaniu rušivých emócií,  rozvoju emočnej inteligencii, 
ľahko by sme mohli venovať svoju novozískanú silu namiesto službe ľuďom v núdzi, 
deštruktívnym myšlienkam, kutiu piklov a taktík voči svojím neprajníkom. Najlepší mentálny 
tréning je vyskúšať si, ako reagujeme, keď nás niekto veľmi rozčúlil. Vieme si uvedomiť, koľko 
chýb, škody je v hneve a koľko kladných výsledkov prináša vytváranie súcitu? Môžeme 
uvažovať o tom, že ten človek, ktorý je predmetom nášho hnevu, tiež chce rovnako ako my 
dosiahnuť šťastie a zbaviť sa utrpenia.  Ako sa môžeme ospravedlniť zraneniu tohto človeka, aj 
keby nám to v danom okamihu prinieslo príjemné zadosťučinenie? Nehovoriac o dileme, že na 
jednej strane pri rannom cvičení sa motivujeme byť prospešnými a zaslúžiť si osvietenie, a o pár 
hodín neskôr by sme ubližovali, vysmievali ceste Budhu. Takto sa deje skutočná vnútorná 
premena. Negatívne myšlienky, zlosť sa môžu rozptýliť a byť nahradené pozitívnymi a súcitnými 
pocitmi k druhému človeku. 
Autormi altruistickej myšlienky na prebudenie mysle pred cvičením boli mudrci cvičiaci 
milosrdenctvo a súcit. Ľudia však môžu voliť akúkoľvek vieru. Otázka „rastu pre pre potešenie“ 
je viazaná na túžbu získať potešenie a vyhnúť sa utrpeniu, ktorú máme spoločnú so zvieratmi. 
Avšak, ak sú ľudia zavalení nenávisťou, pomstychtivosťou, pripútanosťou, nevedomosťou, 
nebudú sami šťastní a ostatným budú spôsobovať problémy. Aj preto je našou úlohou 
pokračovať v šľapajách majstrov a pestovať toto cnostné poznanie, potrebné pre rast. Jogovými 
cvičeniami dokážeme odstrániť vnútorných „nepriateľov“. Preto je dôležité z hĺbky srdca 
načerpať pevné rozhodnutie, že budeme užitoční ostatným ľuďom. V skutočnosti tu ide o moje 
vlastné šťastie. A to leží v naších vlastných rukách. 
Byť šťastným podľa dharmy nie je len žiť a radovať sa zo života. Je to aj o veľkej múdrosti, že 
aby sme dosiahli šťastie a slobodu od biedy tohto sveta, musíme si uvedomiť, že našimi 
nepriateľmi sú tri jedy – rušivé pocity túžby, nenávisti a nevedomosti. Nevedomosť naivne si 
myslieť , že veci existujú také, ako sa javia, nezávisle a autonómne, bez súvislosti s príčinami – 
je koreňom týchto klamných predstáv. Aby sme zmarili tieto sebastredné myšlienky plné 
nevedomosti, potrebujeme uskutočňovať súcit, altruizmus a múdrosť pochopenia prázdnoty. 
Takto náš osud leží v našich rukách. 
Dôvody naších zlých a nemúdrych rozhodnutí je nevedomosť. Netýka sa neznalosti školských 
vedomostí, právnických zákonov, či iných užitočných poznatkov. Tu sa nejedná o aparavidiu 
(školské poznatky), ale o paravidiu – vyššie poznanie, sebapoznanie ako celostný strom života. 
Aj preto je doba veľkej potreby zbližovania vedy a spirituality (náboženstva).   Aj keď 
nevedomosť je hlboko zakorenená v našich mysliach, nejde všetko patologizovať, lebo jogíni 
a budhisti videli možnosti ľudskej bytosti v smere zdravia a rastu dosť jasne a prakticky. 
Takmer každý majster pomáha svojim žiakom získať odvahu ísť za osvietením, trebárs aj na kraj 
sveta. A zároveň je to radosť z návštevy, stretnutia s majstrom, ďalší krôčik dopredu na ceste 
rastu, ktoré nás posúvajú vpred. Spolu s Maslowom možno konštatovať, že program rastu je 
príťažlivý a vyvoláva potešenie, radosť.  



Opakovanie védskych mantier má ozdravný aj seba rozvíjajúci účinok. Je to kompas životom  
Duševná potrava.  Veľký politik Mahátma Gándhi (6.9) sa vyjadril, že sa dokáže 2-3 týždne 
postiť, ale bez duševnej potravy nedokáže byť ani jeden deň. Tak ako pokazená strava znečisťuje 
telo, negatívne myšlienky znečisťujú myseľ. Pod duševnou potravou sa chápu múdre, krásne 
slová, myšlienky. Program WHO „zdravie pre všetkých do r. 2015“ je v podstate védskou 
mantrou. 

        „Môžete byť chudobní čo do hmotných statkov, ale nikdy nebuďte chudobní v myšlienkach, 
ani v reči. Používajte krásne, bohaté slová!“ -  radili védski majstri.  
Ako klenotník vyberá najkrajšie drahokamy a vkladá ich do náhrdelníka a keď takýto náhrdelník 
nosíme, je to krásne, podobne i mantry, múdre slová, sú drahokamy, ktoré prostredníctvom reči 
vstúpia do našej mysle a uložia sa v nej.“ . Mantry sú dodnes recitované ako invokácia boha, 
prosba o očistnú sprchu požehnania na všetkých ľudí. Pomáhajú regulovať koryto mysle, aby sa 
nevylialo a nezničilo naše úsilie v sebarozvíjaní. K tomu je potrebné dosiahnuť 5.stupeň aštanga 
jogy (1.7.1.) – odpútať myseľ od úzkeho prepojenia so zmyslami, tak aby nebola v otroctve 
zmyslov. Kým sa to nestane, sme iba „strojmi“, bez charakteru. Nie je však ľahké ovládať 
myšlienky. Jogíni prirovnali myseľ k šialenej opici.  
Bola raz jedna takáto šialená opica, a aby toho nebolo dosť, tak ju niekto donútil, aby vypila veľa vína, takže bola 
ešte nepokojnejšia. A naviac ju ešte uštipol škorpión. Skákala celý deň bezhlavu a aby bolo nešťastie dovŕšené, ešte 
vstúpil do nej zlý duch. Nedalo sa ani opísať, ako vystrájala.  Ľudská myseľ je ako táto opica. Neustále je v kolotoči 
akcií-reakcií (kariem), potom sa opije vínom žiadosti, a tým len zväčší svoj nepokoj. Po žiadosti je uštipnutá 
škorpiónom žiarlivosti proti tým, ktorých žiadosť bola splnená a nakoniec sa zmocní mysli zlý duch pýchy, takže sa 
domnieva, že je zo všetkých najdôležitejšia.  

• Prvým cvičením je posadiť sa na nejakú dobu a dovoliť mysli, aby bežala ako chce. 
Myseľ sa mení, ako keď opica poskakuje. Nechajte ju poskakovať. 

• Poznanie je moc. Dokiaľ nevieme, čo myseľ robí, nemôžeme ju ovládať. Ak jej 
povolíte uzdu, uvidíte, že do nej vnikne veľa nepekných myšlienok. Nebudete veriť, 
že také myšlienky máte. 

• Časom zistíte, že každý deň tých výstrednosti bude menej, myseľ sa utíši. Po 
niekoľkých mesiacoch namiesto tisícich myšlienok, bude mať myseľ už len stovky 
myšlienok. A za ďalších pár mesiacov ich bude ešte menej. A nakoniec myseľ 
ovládnete. Ale treba cvičiť denne. Cieľom ovládnutia mysle je oslobodenie sa, 
nebyť „strojom“. Získať stav pratyahary  (5.stupeň – 1.7.1.) 

• Ďalší krok je dharana – koncentrácia, sústrediť myseľ na isté body. Donútiť 
myseľ,aby cítila isté časti tela, s vylúčením ostatných. Napr. precíťte jednu ruku, 
a vynechajte všetky ostatné časti, údy tela. Keď citta (látka z ktorej je myseľ) je 
sústredená a namierená na iné miesto (ako laser), je to dharana. Je viac druhov 
dharan. Doporučuje sa precvičiť obrazotvornosť. Napr. sa má naša myseľ sústrediť 
na bod v srdci. To je ťažké. Ľahšie je predstaviť si v srdci lotos. Tento lotos si 
predstavujeme tak, že je plný žiariaceho svetla. Sústreďme sa naňho. Alebo myslíte  
na lotos v mozgu naplnený svetlom, alebo na rôzne strediská v mozgo-miešnom 
kanáli (šušumne). Jogín  musí denne cvičiť. Preto uprednostňuje pokoj pred 
svetskou spoločnosťou, ktorá ho rozptyľuje. Nemá ani veľa rozprávať, lebo dlhé 
rozprávanie rozptyľuje myseľ. Tiež nemá byť prepracovaný, lebo aj únava 
rozptyľuje myseľ. Dobro obsahuje silu. Aj najmenšia čiastka preukázaného dobra 
zrodí veľké dobrodinie. Nikomu neublíži, najprv potlačí nepokoj, rozčúlenie, 
spôsobí pokoj, umožní takto vidieť veci jasnejšie.  Naša nálada sa zlepší, aj povaha, 
aj zdravie. Prvými známkami vývoja je dobré zdravie a jasný hlas. (Vivekananda, 
1924). 

Nielen športový tréning si vyžaduje poriadne zabrať, aj mentálny výcvik. A pravidelne cvičiť. 
Ináč, bez týchto psychohygienických návykov sa myseľ poddá rušivým emóciam a človek stratí 
rovnováhu. Túto sú styčné body medzi jogou a kognitívno-behaviorálnou terapiou.  



1.7 Klasik jogovej psychológie Patandžali 
 
Tradícia jogy patrí k najstarším duchovným pokladom ľudstva. Archeologické vykopávky 
v údolí rieky Indus poukazujú na obdobie 3000 r. p. K.  Veľký záujem celého sveta o toto učenie 
dnes, v ére vedecko-technického rozvoja, vyburcoval ďalšie rozvíjanie a výskum jogy. Takto 
môžu mať osoh z jogy aj ďalšie oblasti. Oprášenie jogových poznatkov a jej racionálne jadro 
môže zohrať rolu dôležitého katalyzátora.  
Transformačný proces možno pozorovať aj pri výskume hmoty, najmä kovov a zliatin. Možno 
postrehnúť určitú paralelu s využitím jogy a jej účinkoch na človeka. Hmota existuje v pevnom, 
tekutom alebo plynnom skupenstve. A prechod z jedného stavu do druhého uskutočňuje 
transformáciu. Transformácia sa môže diať aj v jednom skupenstve, napr. zmena štruktúry 
kryštálov, atómov. Ľudia od nepamäti poznali výrobu predmetov z kovov, medi, železa, hliníka, 
zlata, striebra, a zliatiny bronzu, ocele, mosadze, atď. Vedeli kovy transformovať, aj keď 
nechápali postupy. Know-how si odovzdávali v rodine, alebo z krajiny do krajiny, cez líniu 
majstrov a žiakov. Iba posledných 50 rokov sa podarilo proces pochopiť, vďaka rozvoju 
sofistikovaných nástrojov ako je metalo graf, elektrónkový mikroskop, rôzne termoanalyzátori, 
X-lúče, atď. 
Patandžali (200-300r.p.K) definuje jogu ako Joga citta vritti nirodha  – celkové utíšenie 
vlnobitia na mentálnej hladine. Táto definícia a jej ďalšie rozvinutie a konkretizácia predpokladá 
získať nový mentálny stav, novú úroveň vedomia, ktorá nahradzuje bežný mentálny proces 
fragmentárneho (neholistického) odhadu , pohľadom na veci priamym poznaním, celostným 
vhľadom do reality. 
Myseľ (citta) je nástrojom vedomia a poznávania, často sa porovnáva s rozvíreným kalným 
jazerom u bežných ľudí, ktorí mentálne netrénujú, a ktorá je zodpovedná za všetky vitálne, 
fyzické, estetické, emocionálne a intelektuálne zážitky. A akékoľvek možné rušivé vlny na tejto 
hladine mysli sú „vrittis“. A spájajú sa s aktom poznávania, vedomými zážitkami. Hlavným 
cieľom jogového cvičenia a snaženia je utíšiť hladinu mysle, ktorá takto získava vyššiu 
spôsobilosť poznávania. Jednobodovú koncentráciu. Upokojená, ustálená myseľ dokáže zvládať 
rušivé emócie. Jogasutra je rozdelená do 4. častí obsahujúcich 195 krátkych  aforizmov 
v sanskrte.   
Keď sa pýtali študenti medicíny Patandžaliho:“ pane, napísali sa knihu ako sa vyliečiť dočasne 
z telesných a duševných chorôb. Je spôsob ako prekonať natrvalo telesné a duševné choroby, 
bolesť? Odpovedal : joga(znovuzjednotenie) a móksha (oslobodenie, samadhi), sú dva veľké 
stavy, v ktorých je bolesť trvalo prekonaná.“( Mishra, 1987). 

1.7.1. Aštanga joga  
 
Pochopili, že stav pokoja a nehybnosti je rovnako dôležitý ako neustály pohyb a zmena. Že 
ovládaním rušivých emócií a myšlienok dokážeme naplniť týmto pokojom každú bunku tela, 
i vnútro. Preto utekáme do prírody, na dovolenky, aby sme sa priblížili k svojej podstate, ktorá je 
nemenná, ustálená. Kundalini joga ako vnútorná cesta sebarozvíjania začína odstránením stresu, 
zhonu, nevyváženej pripútanosti k objektom vonkajšieho sveta a nahradením stavom utíšenia. 
Svet nie je iba v pohybe, zmene. Za jeho materiálnou úrovňou je hlbšia(duchovná) úroveň, zdroj 
i tohto hmotného sveta. „Aj hurikán, atom, alebo solárny systém potrebujú pevný stredobod, aby 
boli efektívne. Čím väčšie je oko hurikánu, tým silnejší je vietor. Získanie a udržanie pokoja 
v tomto premenlivom uponáhľanom svete je kľúčom na otvorenie zámky od nášho obrovského 
potenciálu ako vzácne ľudské zrodenie. „( Frawley, 2002). Ak je pokoj kombinovaný 
s dynamickými činmi, náš potenciál sa dokáže plne prejaviť. Ide o koexistenciu opačných síl. 
Ako utíšiť myseľ je obsahom 8.stupňovej aštanga jogy.  



Pre našich predkov žijúcich v panenskej prírode nebol rozdiel medzi makrokozmom 
a mikrokozmom. Chápali transformačný proces prvkov kovu, i duševných prvkov. V jadre každá 
joga obsahuje postupnosť transformačného procesu – 8 stupňovú jogu (aštanga=osem): 
1.Zákazy (jama). Etický princíp  je nenásilie, nikomu neubližovať ani v myšlienkach, ani slovami, ani činmi. 

Poznať pravdu (atmadžnana), hovoriť pravdu, neklamať.Nekradnúť, ani veci, ani duchovný majetok, 

napr.city, lásku, ktorá patrí inému. Celibát, vernosť jednému partnerovi.   Nebyť lakomým,  

nezhromažďovať, čo nepotrebujeme, nebyť chamtivým, nepripútanosť k majetku neprijímať žiadne dary 

od nikoho. Je to spoľahlivý nástroj pre rozvíjanie solidarity, bratstva,rovnosti. Avšak najvyšší princíp je 

ahimsa, neubližovanie živým tvorom. Na celom svete takmer všetky deti počúvajú „buď dobrý, nekradni, 

neklam.“. Ale nestačí k tomu, ako vidíme, iba reči. Len tým, že dieťa naučíme, ako má ovládať svoje telo, 

svoju myseľ, mu pomáhame skutočne. 

2. Príkazy (nijama). Vonkajšia očista (kúpeľ, čisté oblečenie) i vnútorná očista, je ťažšie dosiahnuteľná. 

Správny postoj, správna motivácia, správna meditácia, utíšenie mysle. Vedie to k pravému poznaniu. 

Spokojnosť, ovládať túžby a žiadosti.  Rovnosť k utrpeniu i k šťastiu, sú rubom a lícom jednej mince. 

Tapasia – sebakázeň je spojená s duševnou očistou. Patrí sem prejavovať rešpekt staršej generácii 

rodičov a prarodičov, učencom a duchovným velikánom, ich dielam, ktoré sa doporučujú čítať, ak sa chce 

človek posunúť vpred.  patrí sem i pravdovravnosť, sebakontrola. Tapasia(sebakázeň) robí človeka 

pokorným, odvážnym, stálym, vyrovnaným. 

3. Ásany. Rôzne pozície umožňujúce získať stabilitu. Sú vynímočným dedičstvom starých majstrov , ktorí 

dosiahli vysoký vek života, neprekonateľné hlboké sebapoznanie, a ďalekosiahle videnie. Inšpirovali 

ostatných členov komunity,  aby si osvojili tento spôsob života a svetonázor, pre vlastný prospech. 

Dlhovekosť primárne záleží na trvalosti dobrého zdravia, vyváženej stravy a a adekvátnom cvičení 

a pohybe. Je viac druhov cvičení. Telesné cviky rozvíjajú a spevňujú jednostranne svaly, čo vedie často 

k tuhosti a jednostrannému presíleniu. Cvičenie jogových ásan pomáha získať stabilnú a pohodlnú 

polohu pre kontrolu dychu, zvnútornenie, ovládanie vonkajších zmyslov a nerozptyľovanie sa, 

meditovanie. Ásana ovplyvňuje každý nerv a cievu, kĺb, žľazu a svaly v tele. Je to preskúmané aj vedecky. 

Indickí jogíni zostavili 84 miliónov ásan, ktoré boli zredukované na 84 tisíc, potom na 8 400 polôh a 48 , 

64 a 32 cvikov v zostave a niektoré dnešné zostavy majú len 5 až 7 ásan. So zmenami života v dnešnej 

uponáhľanej dobe je dĺžka života skrátená, preto sa znížili aj zostavy ásan. Spôsob života je tak 

neprirodzený, s nepravidelnou výživou, odpočinkom , spánkom,  že je vzácne stretnúť zdravého človeka. 

Väčšina je pod duševným tlakom, kvárená civilizačnými chorobami. Veľké percento ľudí trávi noci 

v kluboch, pri alkoholických nápojoch a harazdných hrách. Dlhým vyspávaním nestíhajú ozdravný východ 

slnka, kedy získavame úžitok priamo z prírody. Naopak, ponáhľajú bez rannej modlitby, cvičenia, 

meditácie, i bez raňajok do práce, stresujú sa už cestou v mestskej doprave. A naopak, ranné cvičenie 

revitalizuje, upokojuje, predlžuje život . Dáva sily pre službu rodine, spoločnosti. 

4. Pranajama. Pravidelný dych pomáha kontrolovať myseľ. Vnútorná očista a revitalizácia 
dýchaním. Myseľ je premenlivá, zakúšame šťastie, vzápätí smútok, zlosť, hnev, čo ovplyvňuje 
naše správanie. Tu sú príčiny utrpenia v nestabilnej mysli. A je ťažké mať sebakontrolu. Na jej 
ovládanie vytvorili rišiovia pranajamu, dýchacie cvičenie. Koncentrujú a poskytujú pránu pre 
transformáciu mysle, život, rast. Je prípravou na sebapoznanie. Jej úplné spracovanie závisí od 
špeciálnych prípravných cvikov a hlbokého dýchania. Bez neho sa pľúca len zčasti naplnia 
vzduchom, a milióny buniek nedostane kyslík, čo ich znefunkčňuje. A naopak dostatok kyslíku 
v pľúcach, dostatok prány aktivuje milióny nevyužitých buniek. Zvyčajne človek dýcha 18-krát 
za minútu. A keď človek cvičí pranajamu 10-krát za deň, po pol minúte, ušetrí 10 dychov. 
A takto si predĺži život. Je veľa druhov dýchacích cvičení napr. striedavé nosné dýchanie, 



bhastrika (využíva sa pri holotropnom dýchaní), uddijana bhanda, udžají, atď. Dajú sa natrénovať 
za krátku dobu. Je často súčasťou ďalších jogových techník. Dych je most, ktorý spája telo 
a myseľ. Keď cvičíte, potreba kyslíka vzrastá a dych sa zrýchľuje a stáva sa hlbším. Pri úzkosti 
sa dych zrýchľuje a stáva sa plytkým. Pri uvoľnení sa dych spomaľuje a prehlbuje. Dýchanie je 
mostom medzi sympatickým a parasympatickým nervovým systémom. Pri strese je stimulovaný 
sympatikus, čím sa zrýchli pulzová a dychová frekvencia a zvýši sa napätie svalov. U chronicky 
stresovaných je autonómny nervový systém vychýlený z rovnováhy. Dychové techniky môžu 
opäť uviesť do rovnováhy sympatikus a parasympatikus. Na rozdiel od ásan, strečinku, ich 
môžeme prevádzať kdekoľvek. 

 

5. Pratyahara. Úplná relaxácia každého časti tela. . Stiahnutie pozornosti dovnútra. Znamená „zbierať“, 

zadržovať vychádzajúce sily mysle a zbaviť ich otroctva zmyslov.  Ak to dokážeme, budeme mať skutočný 

charakter a len potom sme uskutočnili veľký krok k slobode. Predtým sme púhymi strojmiPrvé štyri 

stupne sa nazývajú „bahiranga yoga“, a posledné tri stupne sa nazývajú  Antaranga joga.  Pratyahara je 

mostom medzi oboma. Vnútorný tréning Antaranga ( antar – vnútro)  začína  pratyaharou , ovládaním 

zmyslov, systematickou kontrolou a utíšením mysle, uspôsobiť ju k sebapozorovaniu. Umožňuje človeku 

sledovať to, čo spoznávame  očami, ušami, nosom, ústami, dotykom (bahirangou) , ako aj vlastný výzor, 

chuť, pach, etc. A mať pod kontrolou slasti, ktoré nás odvádzajú od duchovnej cesty. Myseľ sa stáva 

sústredivá a žiak stiahne pozornosť z vonkajších príťažlivých objektov a záujmov. Nakoniec umožňuje 

cvičencovi plne sa odriecť pripútanosti k vonkajším objektom. 

6. Dharana. Koncentračné cvičenia. Sústredenie sa na rôzne časti tela. Bez tohto vnútorného 

sústreďovania by sa nedospelo do náležitého stavu jogového pohrúženia a k žiadúcim autoregulačným 

efektom.  Ide o zaostrenie duševnej sily. Dosiahnutie vyššej úrovni vedomia.  Premena orientácie 

„dovnútra“.  Myseľ takto preprogramovaná sa sústreďuje na objekt pozornosti (či mentálny, alebo 

materiálny), alebo deistický objekt, na boha, alebo na zdroj myšlienok. Spravidla tento proces výberu 

objektu je  zo začiatku spontánny, nakoľko človek rieši určité preňho dôležité duchovné témy, snaží sa 

pochopiť určité idey, na ktoré sa koncentruje vo chvíľach voľna. Dharana je rozhodujúca voľba vo vzťahu 

k objektu koncentrácie. Dhyana začína vtedy, ak je meditujúci  rozhodnutý pre trvalý objekt meditácie . 

Mudry, cviky, pomáhajú k získaniu stálosti (napr. koncentrácia na špičku nosa, na koreň nosa, na stred 

čela – adžna čakru, presun koncentrovanej pozornosti na nešpecifický objekt). Mantrajoga pomáha 

cvičencovi udržať si stálu pozornosť na objekt meditácie, napr. podobu majstra. 

7. Dhyana. Meditácia. Keď  myseľ  zostala upnutá k nejakému vonkajšiemu miestu, alebo vnútornému 

miestu, posilní a bude sa týmto miestom zaoberať. Tento stav je dhyana. Ak sila dhyany zostane tak 

intenzívna, upnutá na jeden predmet a zostane sústredená na vnútornú časť dojmu dlhší čas, získa 

schopnosť sebaovládania.Najprv sa myseľ venuje pozorovaniu vonkajších príčin pocitov, potom 

vnútorným hnutiam a naposledy reakciou mysle.  ktorý bol zvonka prebudený dlhšiu dobu  alebo Slovo 

dhyana znamená nežnosť, láskavosť, zaľúbenosť. Vizualizácia. Objekt meditácie môže byť viditeľný, alebo 

neviditeľný.  Pri stotožnení sa s objektom je meditujúci v stave blaženosti. Zabúda na seba, stráca 

identitu. Dokonca ani nevníma, že medituje. Stáva sa jedno, ten, ktorý prekonal putá a bremená 

vonkajšieho sveta, ilúzie, klamnosť, trápenie. Meditácia je užitočná aj pre tých, ktorí neašpirujú na 

osvietenie. Doporučuje sa, aby rodičia denne meditovali 15 minút a takto priniesli do rodiny potrebný 

pokoj a nadhľad. Meditovať sa doporučuje medzi polnocou a úsvitom. Alebo  dve hodiny pred 

súmrakom, nie s plným žalúdkom. Efekt je väčší. 

  



8. Samadhi – najvyššia úroveň vedomia. Posilňuje vôľové vlastnosti, rozvíja intuíciu, prináša silu 

vedomia.  „Niet pochybnosti, že prvým samadhi začína proces transformácie, pretože Patandžali hovorí 

o rôznych stavoch samadhi, a tiež o možnej akcelerácii dosiahnuť finálny cieľ jogy väčším úsilím 

cvičiaceho, alebo božou milosťou.“  (Anantharaman 1978) 

Pri osvojení si 8.stupňov aštanga jogy je potrebná sebadôvera, že to zvládnete. Očakávanie: čo 

očakávate, to sa naplní. Plná koncentrácia na cvičenie. Netúľať sa v myšlienkach. Stála spomienka na 

celostné vedomie, ktoré v nás koná, a ktoré sa v nás prejavuje, učí nás, oslobodzuje od všetkých 

závislostí a pút.   

1.7.2. Karmajoga 
 
Človek je sociálny tvor. Spolu so zodpovednosťou k rodine, má povinnosti voči spoločnosti. To 
spôsobuje, že prakticky celý život robí. Takmer každý okamih svojho bdelého života venuje 
zabezpečeniu potravín, ubytovania svojej rodine a plnením sociálnych povinností. Ako koruna 
tvorstva musí dodržiavať aj etické princípy, morálku. Ľudskosť je najcennejším majetkom, ktorý 
má. Ale pod vplyvom žiadosti, túžby a zaslepením sebeckosťou robí často aj také veci, ktoré 
nechcel urobiť, prekračuje morálne hodnoty. Takto je spoločnosť intoxikovaná atmosférou 
nespravodlivosti, zlomyseľnosťou, pokleskami a hriechmi.  Svätci a mudrci sú využití na to, aby 
pripomenuli človeku jeho povinnosti a zabránili mu vykonať asociálne  činy, škodiť ľuďom 
slovami, myšlienkami.  
Žiaden človek sa nemôže byť nečinným. Kým dýchame, robíme karmy, činy, myslíme, 
uvažujeme, meditujeme. Pod karmou rozumieme aj konanie obradov, cvičenie jogy. Je pre ľudí 
nemožné oslobodiť sa od kariem. Človek by si tak mal zariadiť svoj život, aby sa cítil slobodným 
pri plnení svojich povinností v zhode so svojim vnútrom, so svojím svedomím, s kozmickým 
poriadkom (bohom). Konaním postaveným na tejto dôvere, božej láske, plnením svojich 
povinnosti voči rodine, spoločnosti ,  je život naplnený harmóniou a ľudskosťou. Ten, kto si plní 
poctivo svoje povinnosti, môže mať k práci rešpekt, dôveru. Karma joga je konať dobro, službu 
ostatným v prítomnosti top-dizajnera. 
Karma v zmysle pripútanosti vzniká vtedy, ak zabúdame na previazanosť, na celostné fungovanie 
vesmíru, „jeho vôľu“, jeho zákony, a jedinec nachádza zaľúbenie v činoch s chybným 
porozumením, že je nezávislý vo svojich činoch, že je sám  teda „aktérom“, a stáva sa závislým 
na ovocí svojich činov, trpí, ak nemá očakávané výsledky, raduje sa, ak dosiahol, čo si želal. 
Človek odhadzuje  bremeno kariem  len vtedy, ak znovu získa cit pre CELOK, zbaví sa klamu 
„aktéra“  a dosiahne znovuzjednotenie s CELKOM: Uvedomí si, že To aj v ňom samom koná – a 
nepostrkuje rieku. Treba však nezabúdať na dve úrovne pravdy – z hľadiska časti, z hľadiska 
Celku. Kapila muni hovoril o aktérovi Puruša (duch) ako o integrátorovi. O „božskom“ JA v nás, 
ktorý u mnohých ľudí je iba „ kozmický potenciál Celku v časti“ nie prejaveným, 
sebarealizovaným človekom. Na rozdiel od sebarealizovaného človeka v humanistickej 
psychológii, sebarealizovaný človek v joge má omnoho väčšiu mentálnu „kondíciu“, rozvinuté 
mimoriadne psychické schopnosti, vďaka stavu osvietenia, ktoré nemusí byť trvalé. Najmä silný 
cit pre dobro, nenásilie, nepresadzovanie sa, ale akcieschopnosť, vytrvalosť, nevzdá sa ľahko, 
lebo prekážky ho nevedia odradiť, lebo nerobí nič pre ovocie svojich činov, takže či ho 
pochvália, alebo ponížia, je jedno pre sebarealizovaného človeka, je v súzvuku s top-dizajnerom. 
Sebarealizovaný človek ani nemusí byť mníchom, mníškou, a chápe bumerangový efekt. Je 
motivovaný k voľbe dobra.   
Činorodosť je život. A neustále sme činnými. Impulzom k činnosti je žiadostivosť. Túžime 
vlastniť a rozvíjať vzťahy s vonkajším fenoménom – a to je vitálny zdroj všetkých činov. 
A túžiaci jedinec si nie je vždy istý s tým, povahou toho, čo sa mu žiada, nepozná povahu 
objektu žiadosti. A tento zmätok v mysli vyúsťuje k príkazu vykonať nemúdry skutok vo vzťahu 
k vonkajšiemu objektu. Činy sú v svojich motívoch „jednosmerkou „. Pretože „aktér“ má 



spravidla zúžený pohľad na vec, osobu. A smer konania jedinca bez znalosti všetkých dôsledkov 
daného činu, zraňuje v kontexte činu so štruktúrou vesmíru ako celku.   Dobrý lekár prv než 
predpíše liek pacientovi, preskúma prípadné vedľajšie účinky lieku, a potom rozhodne. Podobne 
jedinec by si mal dobre uvedomiť dôsledky svojho činu, čo získa a čo môže stratiť, ak sa zameria 
a zatúži napr. po dočasnom objekte túžby. Lebo spravidla keď je jeho myseľ zúžená na objekt 
túžby, nevšíma si vedľajšie účinky. A potom, keď je poškodených niekoľko aspektov života a po 
dočasnej slasti prichádza utrpenie a bolesť, spravidla „nevidí“ pravú príčinu bolesti. Aj preto sa 
„rast pre potešenie“ časom zadrháva. Človek sa vyhýba spoznať skutočnú príčinu svojho 
utrpenia, zákon karmy, bumerangový efekt, vymýšľa pseudo príčiny zlýhania,  utrpenia a naďalej 
trpí kvôli tejto ingorácii. 
A preto je svet naplnený aj radosťou aj bolesťou – s jasne viditeľnými objektmi túžob, ale 
s nejasne viditeľným ovocím svojich činov, dôsledkami. 
Jedinec sa rodí do určitých životných podmienok buď preto, lebo si ich predtým veľmi želal, 
alebo ako nepoznané dôsledky svojich minulých činov. A bieda dnešného sveta je „vinou“ 
reakcií ako dôsledok  zmätených činov predošlých obyvateľov. Vo svete ľudia zakúšajú, 
konzumujú plody svojich vlastných minulých želaní a činov.  
Vesmír je „vrhom“  našich želaní, ich obsahov, a tým, čo ich vplyvom bolo odstránené z 
jeho prirodzenej čistoty a krásy vetrami síl smerujúcich k splneniu ľudských túžob. Aj preto 
čelíme globálnej kríze, ako ekologickej, tak hospodárskej, tak finančnej. Tí, ktorí vykácali pľúca 
prírody, dažďové pralesy, zdevastovali prírodu, si splnili svoje túžby a želania po bohatstve. Aj 
tí, ktorí blafovali na burze a rozbehli celosvetové finančné pyramídové hry, podobne tí, ktorí si 
postavili rodinné domy na úvery a nemali neskôr peniaze,  ako ich zaplatiť.  
Ako zachádzať so subjektivitou, neurčitosťou a chaosom podľa jogínov? 
Na rozdiel od bežného človeka, ktorý aj keď sa dozvedel, že je svet nepredvídateľný, premenlivý, 
chaotický, robí skutky hlavne pre plody svojich skutkov. Chce nimi získať buď finančnú 
odmenu, plat, alebo postavenie, kariéru, či iný druh pochvaly, odmeny.  Samozrejmé, ak sa jeho 
očakávania nevyplnia, tak je tu kritika, nespokojnosť, hlboké sklamanie, depresia, či hnev, 
pomsta. V politike, ak nevyjdu očakávania, tak tu máme mocenské boje, netoleranciu, ostrú 
kritiku, niekedy aj nespravodlivú, lebo všetko je so všetkým spojené, ak je kríza u susedov, 
prenikne i k nám.   Nemá zmysel obviňovať jeden druhého, ale spojiť sily a konať dobré veci. Aj 
keď sa nedá presne vyrátať u človeka, ani u karmajogína karmická súvaha, lebo svojimi 
myšlienkami, slovami, činmi neustále vstupujeme “do hry”, stačí si uvedomiť a pochopiť, že 
“božie mlyny melú pomaly a iste”, a “čo sme zasiali, to aj zožneme”. Tento stav mysle, kedy 
dokážeme existovať s rozvinutou “vairágjou”, nepripútanosťou, je jadrom zdravej psychiky. 
Spravidla je frustrácia jedinca viazaná na očakávania, túžby, žiadosti. Sklamaný človek v sebe 
omieľa boľačky,  traumy z minulosti, sťažuje si, plače. Hnevom, sebaľútosťou  intoxikuje nielen 
seba samého, ale aj ostatných. Takto vťahuje aj iných do karmického kolotoča, lebo už len 
spoločné ponadávanie si na tých, ktorí nám ublížili, alebo následné ohováranie, intrigy,  
pomstychtivé “riešenia” vracajúce úder, nezostávajú bez následkov, bez ovocia činov, bez 
opačnej reakcie. 
Pamäť a štruktúra predstav, vzpomienok sa postupne organizuje. Existujú dva druhy pamäti: 
rozpoznávanie, ktoré sa prejavuje len za prítomnosti predmetu, s ktorým sa subjekt stretol, 
a ktoré spočíva v tom, že tento predmet rozpozná. Ďalej pamäť vybavujúca, ktorá vyvoláva 
spomienky na neprítomný predmet (objekt). Rozpoznávanie je veľmi skoré (existuje už u nižších 
bezobratlovcov) a je viazané na schému činnosti alebo zvyk. Jeho korene je treba hľadať napr. 
u kojencov už v elementárnych senzomotorických schémach. Vybavovacia pamäť sa objavuje až 
po vzniku obraznej predstavy reči. Janet ju spája s vyprávaním. Obrázkové písmo vzniklo 
v 4.tisícročí p.K v Suméru. Každé uchovanie minulosti nie je pamäťou, pretože schémy (od 
senzomotorických schém až k operačným schémam triedenia, zaraďovania, atď.) sa uchovávajú 
tým, že fungujú celkom nezávisle od „pamäti“, alebo inými slovami pamäť schémy je sama 
schéma.(Piaget, Inhelderová, 1997). Ak sa zbavíme nánosu psychologie mohutností to, čo sa 



obecne nazýva pamäť, zostane nám len zobrazujúci aspekt sústav schém v ich celku, počínajúc 
od základných senzomotorických schém (kde zobrazujúci aspekt je vnemovým rozpoznávaním) 
až k vyšším schémam, ktorých mnestickým aspektom je obrazná vzpomienka. Podľa výsledkov 
výskumov u detí sa ukazuje, že pamäť zdôrazňuje schému, ktorá zodpovedá úrovni dieťaťa. 
Obrazná spomienka sa týka schémy, nie vnímanej predlohy. Neskôr sa ukázalo, že intelektuálny 
vývoj ovplyvnil vývoj spomienky. 
Pokiaľ ide o uchovanie spomienok, je známe, že podľa niektorých autorov (Freud, Bergson) sa 
spomienky zhromažďujú v nevedomí, kde sú buď zabudnuté, alebo sú odtiaľ vybavované. Podľa 
iných autorov (P.Janet) znamená vybavovanie rekonštrukciu: spomienku si vybavujeme 
podobným spôsobom ako historik rekonstruuje dejiny (vyprávaním, inferenciami, atď.). 

„Kognitívne nevedomie“ informuje naše vedomie nielen o identite toho, čo vnímame, ale 
tiež o našom citovom postoji k vnímanému. Všetko nasvedčuje, že naše emócie majú svoju 
vlastnú myseľ, ktorá dokáže pomerne nezávisle zastávať vlastné názory. Tieto nevedomé názory 
sú citové spomienky, ktoré sú uchované v amygdale. Hipokampus potrebuješ k tomu, aby si 
rozoznal, že tvár, ktorú máš pred sebou, patrí sesternici. Ale je to amygdala, čo ti pripomenie, že 
ju nemáš rada.“ (Goleman, 1997) 

K tomu, aby sme si zapamätali vnemy s intenzívnym citovým zafarbením zvlášť silne, 
používa mozog jednoduchý dômyselný mechanizmus: nervové chemické poplašné systémy, 
ktoré spúšťajú inštinktívne reakcie na život ohrozujúce situácie. Súčasne tiež vryjú tieto 
okamžiky do pamäti, a to s neobyčajnou jasnosťou. Amygdala je hlavným mozgovým centrom, 
ktoré prijíma signály. V nej dochádza k aktivizácii nervových buniek. Tie signalizujú ďalším 
oblastiam mozgu, že je nevyhnutné si dokonale zapamätať, čo sa práve deje. To znamená, že 
mozog má dva pamäťové systémy: jeden pre obyčajné fakty a druhý pre udalosti s citovým 
obsahom. Tento dômyselný systém tvorby citových vzpomienok má z hľadiska evolúcie 
nepopierateľný význam. Zaisťuje, aby si živočíchovia jasne pamätali, čo ich ohrozuje a čo im je 
príjemné. Avšak v dnešnej dobe bývajú tieto citové spomienky nezriedka zlými radcami. 

Jednou z hlavných nevýhod takýchto nervových poplašných zariadení je, že tiesňové 
volanie, ktoré amygdala vysiela, býva nezriedka zastaralé a nevyhovujúce.  Zvlášť často k tomu 
dochádza v modernej ľudskej spoločnosti. Amygdala je sídlom emočnej pamäti – pozorne 
skúma vnemy prichádzajúce zo zmyslových orgánov a porovnáva ich, čo sa deje teraz so 
skúsenosťami z minulosti. Táto porovnávacia metóda je asociatívna: ak je jeden kľúčový prvok 
súčasnej situácie podobný zážitku v minulosti, amygdala ho registruje. Funkčná nedokonalosť 
týchto nervových okruhov spočíva v tom, že sa aktivizujú skôr, než je oprávnenosť takéhoto 
poplachu potvrdená neokortexom. Amygdala nám zúrivo prikazuje, aby sme reagovali na vzniklú 
situáciu spôsobmi, ktoré nám boli vtisknuté veľmi dávno: myšlienkami, emóciami a činmi, ktoré 
sme si osvojili za okolnosti, iba vzdialene pripomínajúcich súčasnú situáciu, avšak dosť 
podobných na to, aby zalarmovali amygdalu. Problém je, že spolu s citovo nabitými 
spomienkami, ktoré dokážu vyvolať krízovú reakciu, ide ruka v ruke i rovnako zastaralé 
a nevyhovujúce konanie. 

Podľa východných majstrov nie sú nebezpeční vonkajší nepriatelia, ako tí vnútorní. Ak 
škodia ľuďom politici, tí sa po voľbách môžu zmeniť, ak škodia susedia, môžeme sa 
presťahovať, ak máme problémy a nepriateľov v zamestnaní, môžeme zmeniť pracovisko. Ale 
vnútorní nepriatelia zostávajú s nami po celý život. Sú to: nevedomosť, vášeň, zlozvyky, 
závislosti, náruživosť, chtíče, atď. Cvičenec, ktorý chce uspieť v ich prekonaní, musí nimi 
preraziť až do duchovnej dimenzie existencie. Potrebuje vymazať dualitu medzi človekom 
a Bohom. Rišiovia a jogíni v dávnych časoch žili v tejto vznešenej úrovni. Vyžarovali veľkosť, 
dôstojnosť, úctu, pretože týmito kvalitami naplnili celé vnútro. Aby sme získali takýto stav je 
potrebná viera, sebadôvera a oddanosť, úžas, lásku k Celku  

Zatiaľ môžeme konštatovať, že je rozdiel,  ako hlboko sme sa ponorili, či svojou emočnou 
pamätou živíme a množíme vnútorných nepriateľov, alebo sme vyhrnuli rukávy a systematickým 
cieľavedomým jogovým cvičením prerazili hlbšie a konáme v harmónii sami so sebou, s našim 



prostredím. Ak našu emočnú pamäť ovplyvňuje minulosť, a táto zasa ovplyvňuje dnešok a teda 
aj budúcnosť, potom si treba naplno uvedomiť, že to, čo prežívame, či sme citovo vyrovnaní 
a spokojní alebo naopak nevyvážení, nie je iba vecou nášho okolia, ale predovšetkým našou 
záležitosťou. Zákon odplaty, zákon činov, karmy môžeme takto premenovať na zákon 
sebadisciplíny. Kto nedokáže ustrážiť, odolať vnútorným nepriateľom, koná také činy, ktoré mu 
bránia duševne sa rozvíjať a trpí. A ten, kto postupnou prácou na sebe sa rozvíja, tak zveľaďuje 
oboje, prežívanie aj svoje činy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.3. Teória superstrún  a zákon karmy 
 

Niektorí fyzici sa domnievajú, že elementárne častice sa 
skladajú z ešte fundamentálnejších častíc, z takzvaných 
strún či superstrún. Rôzne formy kmitania strún určujú 
vlastnosti častice, napríklad jej hmotnosť či náboj. Dĺžka 
jednotlivej typickej struny zodpovedá takzvanej 
Planckovej dĺžke, je stomiliárdnásobne menšia ako 
priemer atómového jadra. Z toho je jasné, že fyzikálnymi 
pokusmi nie sme v súčasnosti vôbec schopní tieto častice 
nájsť. 

Podľa teórie superstrún náš svet existuje ako 
desaťdimenzionálne kontinuum. Skladá sa z deviatich 
priestorových a jednej časovej dimenzie. Deväť 
priestorových dimenzií je zostavených z troch, ktoré 
všetci dôverne poznáme, a zo šiestich, ktoré sú pre nás 
nepozorovateľné. 

Keď budeme uvažovať o cestovaní v čase do minulosti len v rámci našej klasickej 
štvordimenzionálnej priestorovo-časovej existencie, tak sa zákonite dostaneme k neriešiteľným 
protirečeniam, a teda k absolútnej nemožnosti takéto cestovanie uskutočniť. Keby však náš 
vesmír mal viac dimenzií, tak ako sa o tom uvažuje v teórii superstrún, potom by cestovanie 
časom aj do minulosti vôbec nemuselo viesť k neprekonateľným prekážkam.  

Museli by sme si síce potom zvyknúť na to, že zákon zachovania energie je možné porušovať, 
ale určite za podmienky, že sa musí zachovávať nejaká iná fyzikálna veličina. Navyše by sa nám 
mohlo prihodiť, že by sme mohli stretnúť samých seba, podobne ako „prvotný elektrón“ stretol 
sám seba, a to nielen raz, ale niekoľko miliárd ráz.  

 

Ak hodíme kocku, tak sa všetky 
varianty prejavia v jednom 
z paralelných vesmírov. 
 



Vidíme, ako môže byť chápanie pojmu existencia v klasickom štvordimenzionálnom 
priestorovo-časovom modeli poriadne odlišné od chápania existencie v modeli univerza, ktoré 
ponúka napríklad jedna z teórií superstrún.( Gálik, 2009]. 
Spolupôsobenie objektívnej a ľudskej dimenzie t.j.“lila “ starí myslitelia nazvali  kozmickou 
hrou. Aj preto Indovia chápu „máju“ ako šaľbu, lebo je spojená s lilou. A zmyslom života nie je 
trpieť kvôli preludu, ani brať vážne hru – lilu , ale zamerať sa na TO. Joga je proces  
„dehypnotizácie, aj keď si mnohí ľudia na Západe myslia, že je to stoj na hlave, a spievanie 
mantier, či zotrvávanie v krkolomných polohách. Sú to stereotypy, polopravdy  o joge, odvodené 
z médií, fotiek, filmov, kníh, ktorých sa treba zbaviť.  Súvisí to so spomienkami, ktoré si 
vybavujeme, ako si historik vybavuje minulosť, sú viazané na stupeň nášho intelektuálneho 
vývoja, na schémy, na vplyve sociálneho prostredia, na dobový diskurz.  
  Joga je vnútorná cesta sebapoznávania, ktorú človek musí absolvovať sám. Je to systém 
celostného fyzického, mentálno-spirituálneho rozvoja. (Mishra,  1987). Ide o znovuzjednotenie 
človeka s vesmírom. Osvojením si techník jogy a pravidelným cvičením sa jedinec podľa Mishru 
dehypnotizuje, robí duševnú hygienu, zbavuje sa klamov mysle, emočných toxínov 
a nevedomého podmieňovania, aby ovládal myseľ a uvoľnil skryté sily, využil svoj potenciál. 
Koniec-koncov  náš potenciál niet nič iné než kozmický potenciál.  Joga rozvinula veľa odvetví, 
odlišných podľa metód, alebo s odlišným dôrazom. Ale všetky vedú k jednému cieľu – ktorý sa 
nazýva moksha, oslobodenie sa, nirvana. Je to prirodzený stavu vedomia, „prázdnota“.  
Karmajogín netúži cestovať v čase, ani sa vracať do minulosti, rešpektuje zákony tohto vesmíru, 
aj zákony mozgu. Neignoruje fakt, že na nás minulosť rôznymi vnútornými mechanizmami 
pôsobí aj v prítomnosti. Avšak nepovažuje za múdre rozoberať tento vplyv do detajlov, naopak, 
je potrebné sa naučiť žiť v prítomnosti. Avšak nemožno stavať prítomnosť na zelenej lúke, keďže 
základy dneška sú už hlboko v podvedomí a nevedomí vybudované. Netreba pred týmto 
zákonom karmy, zákonom odplaty akosi zatvárať oči, ani strkať hlavu do piesku. Treba ho 
využiť k rastu, poučiť sa, prestať sa orientovať na plody dnešnej svojej iniciatívy a na výsledky 
svojich činov, lebo v hre sú aj sily z minulosti, než len súčasné činy, a aj tieto ovplyvňujú reakciu 
nášho prostredia na naše terajšie činy.  Keďže sa tento zákon karmy rozšíril po celom svete 
v staroveku a tlie v našom podvedomí dodnes, ako v prísloviach typu „božie mlyny melú pomaly 
ale iste“ , či „ ako si ustelieš, tak budeš spať“, alebo „ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“,  
tak  aj v inštancii „posledného súdu“. Zákon karmy je súčasťou modelu štrukturovanej jogy. 

1.8 Védy a Upanišady 
 
Najstaršími a najvýznamnejšími svätými písmami Indie sú Védy. Védy sú 4. Každá sa skladá z 
činností, z pokynov, tykajúcich sa rituálov a z návodov ako žiť. Druhá časť sú upanišády, ktoré 
sa zaoberajú hľadaním vyššieho princípu a poznávaním.  
Upanišády doslovne znamenajú „prisadnúť si a počúvať učiteľa“. Poznanie sa odovzdávalo 
osobne od majstra, učiteľa k žiakovi. Zachovalo sa 108 upanišád. Niektoré sú v próze, niektoré 
vo veršoch. Niektoré sú vážne, inde je humor. Nikto nevie, kedy vznikli, keďže sa šírili ústne. 
Rišiovia, ktorí sú v pozadí ako majstri, vizionári, sú zabudnutí, aj ich mena, aj ich životy. 
Rišiovia neboli  náboženskí vodcovia, ale vedci, ktorí poznali najvyššiu múdrosť a zaznamenali 
ju pre budúce pokolenia. Najdôležitejšie je stretnúť majstra, ktorý vie osvietiť nevedomú myseľ 
žiaka, hľadajúceho. Guru -ten, ktorý prevedie z tmy ku svetlu poznania. Guru nie je teoretik, 
vyučuje prakticky vlastným príkladom správneho života, niekedy aj mlčaním. Účelom štúdia 
upanišád je nielen posilniť rozum, ale aj psychohygiena - očista duše.Najvyššia múdrosť sa dá 
poznať iba pokorným a dobrým srdcom, nie chladným intelektom a logickým uvažovaním. Ide o 
zážitkové poznanie. V upanišádach nejde o slepú vieru, ale na vlastnej koži zažité poznanie, sám 
sa žiak presvedčí, či majster hovorí pravdu. Pravda je nekonečná. Nie je to text zapísaný vo 
veršoch.... 
Isa upanišad 



"Brahman - TO naplňuje veci, ktoré nevidíme. TO naplňuje veci, ktoré vidíme, a TO je všetko. 
Ale ONO je stále rovnaké. 
OM, Mier, mier, mier… 
Védy prisudzovali vysoké miesto joge v ich schéme života. V ajurvéde sa opisujú jogové princípy 
a praktiky  vyváženého života. Dozvedáme sa, že : 

• “Ak osoba žije v súlade so zákonmi prírody, dodržuje princípy a učenie jogy, získa svetlo 
sebapoznania. Rozvinie takto svoje mimoriadne schopnosti.“ 

• „Tí, ktorí študujú jogu a oddane nasledujú jej učenie, rozvinú cnosti, prednosti, ktoré ich 
zbavia nevedomosti, spôsobujúcej bolesť. Ak by stúpenec jogy dodržal praktiky, ktoré sa 
učí pri nohách sebarealizovaného jogína (siddha Jogi – ten s mimoriadnymi 
schopnosťami), získal by sám túto dokonalosť.“  

• „Myseľ je neoddeliteľná od tela. Dopĺňajú sa.  Ako (celostné) sebapoznanie 
(Atmatatwa džnana) je závislé od stálosti mysle, rovnako zdravá myseľ závisí od zdravého 
tela.“   (Anand 1975). 

Pojem atmatatwa džnana poukazuje, že sebapoznanie nebolo intrapsychickým procesom 
oddeleným od vonkajšieho diania. Cez rôzne úrovne pohrúženia, stupne mentálno-spirituálneho 
rozvoja dokázal jogín skvalitniť využitie subjekt-objektového vzťahu, vyťažiť z vesmíru viac síl 
(tatwa), aj pre sebapoznanie a cnostné činy. Premostil dualitu subjekt-objekt, človek-vesmír. 
Nestrácal sily v boji so strachmi. 
Základy védskej jogy je  aštanga-joga (8.stupňová). Aštanga znamená 8. Prvé dva stupne sú 
etické príkazy a zákazy, psychohygiena. 3.stupňom sú jogové pozície (ásany – polohy 
s výdržou). 4.stupňom sú dýchacie cvičenia (pranayama). Prana je viac ako kyslíkom obohatený 
vzduch, ktorý dýchame. Je to väčšmi vitálna energia. Napr. v tom istom dome s rovnako veľkými 
otvorenými oknami, je v každom byte iná prana. V byte, v ktorom je neporiadok, chaos, členovia 
rodiny sa hádajú, skladujú hnilé, plesnivé, pokazené potraviny, alebo pokazené, nefunkčné, 
zbytočné veci, je horšia prána, ako v susednom byte, kde je poriadok, veľa zdravých kvetov, 
čerstvé ovocie, zelenina, fungujúce veci.Tu už uvažujeme tatvy, kvality – guny (kapitola 6.5.). Aj 
cvičenie jogy v tichom kvalitnom prostredí má väčší účinok, ako napr. v hluku, neporiadku, 
smrade. Subjekt-objektový vzťah je interaktívny. Joga nám umožňuje nielen rozvíjať schopnosti, 
ale aj skvalitňovať životné prostredie.  
Úžitok z dlhodobého systematického cvičenia jogy nemal iba jedinec, ale aj jeho rodina, skupina, 
v ktorej pracoval, jeho klub, tím. Dokázal lepšie pracovať aj pre spoločnosť. Aplikácia jogy 
neznamenala iba praktikovanie telesných jogových cvičení, akýsi spomalený telocvik. Bola to 
rozvíjajúca sa schopnosť „jog“, spájať, zjednocovať seba s ľuďmi, ľudí so životným prostredím, 
medzi sebou s konkrétnym cieľom, vedomo voliť dobro, filozofiu „rastu“, života .  
 Aj keď joga šírená ústnym podaním existuje mnohé tisícročia, vidíme, že nie je ľahké dodržovať 
ani prvý stupeň aštanga-jogy, etický princíp nenásilia (ahimsa), napr. byť vegetariánom. Tobôž 
dosiahnuť 8.stupeň - sebarealizáciu, viazanú na sebapoznanie, vrcholový zážitok (samadhi). 
Každý vie, že kozmonautovi je povolené vyletieť do vesmíru až po absolvovaní mnohoročného 
intenzívneho výcviku, telesnej a duševnej spôsobilosti.  A objektom pristátia je viditeľná planéta. 
Avšak Paramatma (JA) je neviditeľné a dosiahnuť neviditeľné je extrémne náročné. A aby sa táto 
extrémne náročná úloha uľahčila, tak indickí jogíni, zbehlí v náročných profesiach, nám ukázali 
overené spôsoby. Avšak prv záujemca by mal zvládnuť nižšie stupne, etický rast, duševnú 
a telesnú odolnosť. Výrobca, šofér a spolujazdec auta nezvyknú byť jednou osobou. Ale v joge 
človek musí byť prinajmenšom svojím šoférom i spolujazdcom, teda dôkladne zvážiť svoju 
prípravu. 
Kto som? „TO“ si ty .Jedno z najstarších slov je Sat sanatam Dharma = pravda o poriadku, 
rýdzosť poriadku, prvotnosť poriadku. Prastará definícia dharmy = poriadku z Véd je "jeden svet, 
jedna rodina", všetky bytosti vytvárajúce jednotu univerzálneho kooperatívneho života. 
Rozpoznanie tejto pravdy, faktu v menšom kruhu individuálneho a spoločenského života je 
dharma, poctivosť, správnosť, spravodlivosť . Znesvätenie, porušenie, zhanobenie tohto princípu 



je ADHARMA - alebo nepoctivosť, nesprávnosť, nespravodlivosť. Dharma "živí", podporuje, 
podopiera organickú štruktúru vesmíru, ako sila gravitácie, ktorá udržuje pevnosť materiálneho 
tela. ADHARMA vedie k roztrhnutiu, puknutiu organizmu a spôsobuje stav, ktorý by sme mohli 
nazvať univerzálne choré zdravie. Ak je Dharma rastom, zdravie - ADHARMA je chorobou, 
úpadkom. Dharma je kozmický zákon a nie dohoda, zvyk, alebo náboženstvo nejakej krajiny, 
ľudí. Všetky menšie dharmy, hlásané v mene dobra, či v mene politiky, sú opuncované značkou 
"významné, zmysluplné", len ak sú v súlade s Dharmou univerza. 
A z tohto fundamentu praktického života vznikli múdrosti "nerob druhému to, čo sám nechceš, 
aby ti robili iní", "miluj blížneho svojho ako seba samého", "Jeden vo všetkom, všetko v Jednom“, 
„ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“,  „ak ti stvoriteľ dal zobák, dostaneš aj doň (potravu) 
– u nás známy variant „ keď Boh prekrásne odel vtáctvo, prečo by sa nepostaral aj o človeka“ 
atď. 

1.8.1. Štyri fázy rozvoja vedomia 
 
 V staroveku sa ľudské hodnoty delili na 4 skupiny úsilia, činov. Štvordielne úsilie o 
pozdvihnutie, seba transcendenciu 
1.praktikovanie poctivosti Dharma, plniť si poctivo svoje povinnosti, napr. rodiča, zamestnanca 
2. úsilie zarobiť si, poctivo získať potrebné materiálne statky (Artha) 
3. uspokojenie telesných túžob čestnými prostriedkami (Kama), nekradnúť inému „city“ partnera 
4. Oslobodenie. sebarealizácia. Rešpektuje sa rôzna úroveň indivíduí k univerzu. A nik nedokáže 
"rásť", dosiahnuť úspech bez primárnej akceptácii pravdy, že indivíduum koexistuje s 
univerzom. 
Tento pohľad "nastavil" starobylú indickú spoločnosť na štyri životné obdobia, etapy 
duševného vývoja  človeka, rozvoja vedomia.  

Prvá fáza študenta (brahm acharya - ten, kto poznáva brahmu, poznávanie vesmíru), ktorý sa 
v prvej štvrtine života rozvíja schopnosť a vôľu učiť sa. Pozoruje prírodu, chce poznať iných 
ľudí, iné krajiny, pritom sa usiluje o celistvosť poznania. Prebúdza sa schopnosť k vlastnému 
usudzovaniu, obraz sveta, ktorý si dieťa osvojilo, samostatne vylepšuje. Trénuje v 
sebaovládaní, dodržuje celibát, a študuje múdrosť, seba poznáva sa, osvojuje si princíp 
nenásilia, pravdovravnosti, seba odriekania, telesnej a duševnej čistoty, pod vedením učiteľa. 
Rôzne štádia sebakonceptu, prvýkrát položená otázka „Kto som?“ Budovanie individuálneho 
a dôveryplného vzťahu k ľuďom a mať ich za vzor. Vlastné morálne opory, vlastný 
svetonázor, za ktorým si vie aj stáť, bojovať. Stávať sa človekom je o milovaní a byť 
milovaným. Životná kríza  je o osamotení, neschopnosti sa zakoreniť v spoločnosti, nájsť si 
svoje miesto, svoju „službu“ pre celok, zamestnanie, obživu. Zážitok „byť potrebným“ túto 
krízu umožňuje prekonať.  
Prenikanie a vrastanie mladistvých do spoločnosti dospelých je v dnešnej dobe od polovice 
20.storočia zmenené. Mladiství vrastajú do „subkultúry twens“, do vonkajšej životnej formy, 
do pocitových a myšlienkových smerov, ktorí tvorili 20 – 29 roční. „Never nikomu nad 30 
rokov“ –je odmietanie  sveta dospelých. Takto však padli dve určujúce bariéry – bariéra 
medzi národmi, bariéra medzi pohlaviami (Schneider, 2005). Ochota začleniť sa nesmerovala 
na súžitie so staršou generáciou, ktorá vládla celé tisícročia v podobe viacgeneračných rodín 
a vládne dodnes v iných regiónoch sveta. Padlo konvenčné vykanie. Nie je to však spôsobené 
uzavretím sa mladej generácii voči starej, ani staršej voči mladšej. Je to skôr spôsobené 
rôznymi „izmami“, trhovou ekonomikou, kedy sa dostal do popredia zisk, vlastné blaho, 
a ľudia, najmä neskúsení, naivní, mladí sa stali ľahkou korisťou. Samozrejme, že manipulácia 
sa týka aj staršej generácii, najmä seniorov. Nedôvera medzi ľuďmi kvitne, o čom referujú aj 
štatistiky eurobarometru. 
Svoje miesto zohráva aj miesenie kultúr, obavy pred sektárstvom, ktoré spochybňujú 
múdrosť iného svetového náboženstva, vyvyšovanie jedných nad druhými. A hodnotový 
relativizmus v politike. Prepúšťanie ľudí zo zamestnania, dávky  v nezamestnaní , pre 



zdravých mladých ľudí, ktorí po skončení školy nikdy neboli zamestnaní, vznik formálnych 
sociálnych podnikov tento fenomén prehlbuje. Formalizmus, diletantstvo pri riešení 
kľúčového problému mladej generácii, ukotviť sa vo svete dospelých vedie aj k ďalšiemu 
rozšírenému fenoménu – nevyužitiu množstva šancí k altruistickej činnosti, k obsiahlej 
a početnej ponuke všeobecného, profesijného a ďalšieho vzdelávania.  Nájsť seba samého 
ako motív krízy dospievania, nevstúpiť do klamného sveta drog – o tom je porozumenie 
vnútornej cesty vedomia. „TO si ty“. 
 
Druhá fáza farmára , ktorý pracuje na zveľadení svojho aj spoločenského majetku. Snaží sa 
o rovnováhu spoločenských, rodinných povinností, osobných túžob a duchovného 
napredovania plnením Dharmy. Jeho vedomie sa rozširuje na založenie vlastnej rodiny, na 
nových členov rodiny, splynutie s partnerom, splodenie dieťaťa, aj na svojho psa, svoje auta, 
domu, svojich priateľov. Stabilizácia osobnosti. Ak táto fáza prebehla dobre, človek našiel 
svoje miesto v spoločnosti, utvoril si svoj životný priestor v rodine a v povolaní, našiel si 
priateľov, nazbieral skúseností, na ktorých zakladá sebaporozumenie. Už sa neidentifikuje 
s tým, kým sa chce stať, ale kým je. Človek sa stáva rešpektovanou osobnosťou. Realistom. 
O kríze stredného veku sa hovorí na Západe až od 2.polovici 20.storočia. Ústrednou témou 
tejto kríze je , že človek začne byť mladšími spochybňovaný, musí si uhájiť vlastnú pozíciu 
proti nárokom mladších, aj v rodine, aj na pracovisku. Zrelý jedinec má bohaté skúsenosti, 
niečo už pre rodinu, spoločnosť, firmu urobil, a nie málo, a tu ho spochybňuje mladý človek, 
ktorý nič ešte nedokázal, iba kritizovať, osočovať. Človek v strednom veku obstojí, ak sa 
naučí poskytovať svoje skúsenosti ostatným a pritom druhým ponechávať slobodu. Mladší 
ľudia provokujú, útočia, lebo chcú získať skúsenosti, zakúsiť ich a spoluprežívať. Tým sa 
musí postoj ku svetu zásadne zmeniť. 
Namiesto otázky“kde sa najlepšie dokážem uplatniť?“ je otázka „čo odo mňa očakáva svet?“ 
(Schneider, 2005) 
Ak človek sa dovoláva „vďačnosti“, ocitá sa v defenzíve a bude sa musieť tvrdšie obhajovať. 
Človek sa sťahuje dovnútra, do svojej veže a tam sa zabarikáduje, pričom sa často stáva 
neznášanlivým. Alebo sa stáva workoholikom, ktorý všetko vie urobiť najlepšie, zatiaľ čo 
meniaci sa svet sa mu väčšmi vzďaľuje. Je zrejmé, že sa tu utvárajú podmienky pre krízu 
v starobe, v ktorej sa podstatne môže vystupňovať rigidnosť zmeniť uhol pohľadu, 
vzťahovačnosť, sebastrednosť, tyrania. Je to aj opúšťanie ideálov, snov, a ustupovanie, 
konformnosť. Vytvára sa možnosť rozvinúť individuálny štýl aktívneho utvárania života, 
pretavenie ideálov. 
Človek v strednom veku znovu kriticky skúma či správne zvolil povolanie, či dobre volil 
partnera, manželstvo, svetonázor, klub, cirkev, v ktorej pôsobí. Niekedy robí západný človek 
korekcie, spojené spravidla s krízou napr. rozvádza sa, alebo čelí rozvodu. Mení partnera, 
mení zamestnanie, alebo čelí nezamestnanosti. Mení svetonázor, svoj spolok, alebo uvažuje 
o zmene, je dlhodobo nespokojný. Chce kráčať svojou cestou, nie prispôsobovať sa 
príbuzným, svokre, partnerovi, rodine, chce realizovať vlastnú tvorbu, utvoriť svoj životný 
priestor, aby bolo vidieť „kto som“. 
 Či sa človek a svet k sebe hodia nezamestnávalo „indickú myseľ“. Tam je viera v zákon 
karmy tak silne zakorenená, že čokoľvek nepríjemné, boľavé sa udeje, tak človek uvažuje 
najvprv svoj podiel viny na tejto nepriaznivej situácii. Zvažuje vnútornú sebapremenu, nie 
vonkajšie zmeny. Aj preto je v Indii rozvodovosť 0, 01 % na rozdiel od vyše 30% a viac 
percent na Západe. Byť pravdivým, verným sebe samému, ísť svojou cestou, je v Indii 
chápané ako byť silným rozvíjať sa, v prospech rodiny. Rozšíriť vedomie, zmysel pre 
spoluzodpovednosť a postarať sa o mnohočetnú viacgeneračnú rodinu, splniť svoju 
„dharmu“, hlavnú povinnosť, bez čoho niet sebarozvíjanie. Rozvod je ako zoťatie ruky, keď 
nás bolí, najmä po mnohoročnom spolunažívaní, vychovaní detí. Súvisí to s voľbou kultúry 
života, „rastu“ pred pokušením, cestou hedonizmu, dočasnej slasti. 



 
Až do druhej polovici 20.storočia bolo dostačujúce to, čomu sa človek naučil v príprave na 
povolanie, aby sa z toho dalo žiť po zbytok života. Úloha naučiť sa niečomu inému, nielen 
v profesijných zručnostiach, ale aj v sebaporozumení vôbec, je nová. Je to kríza, ktorá nie je 
luxusom elity, žijúcej v blahobyte, ktorá má „svojho psychiatria, terapeuta“ , ale patrí 
k životu moderného západného človeka. Súvisí s preťatím tradícií. Pokiaľ je zvládnutá, 
obohatí život. 
Dnešný motív ľudí cvičiť jogu je viazaný aj na túto „novinku“. Je to v jadre snaha o 
prekonanie krízového stavu z moderného spôsobu života jogou, predísť životnému 
sklamaniu, kríze staroby.  
 
Tretia fáza je Vanaprastha - rozviazanie sa od pripútanosti sveta, artha a kama prestávajú 
dotyčného v danom veku (3/4 života) zaujímať (zhromažďovanie majetku, 
uspokojovanie túžob fyzického tela).  A jeho myseľ je upnutá na sebapoznanie, slobodu 
(Mókšu) = ovocie poctivého života. Východná kultúra je dodnes postavená na viacgeneračnej 
rodine a množstve náboženských sviatkov, tradícií, kde sa môže starý človek uplatniť. Vláda 
sponzoruje pre seniorov zdarma vlaky na púte, v duchovných centrách sú aj pre nich, nielen 
pre mníchov možnosti ubytovať sa a stravovať zdarma. Mnohí, najmä chlapi to aj využívajú. 
 U nás na Západe ide o fázu, kedy človek stojí na križovatke, buď sa mu podarí, aj vďaka 
nastaveniu spoločnosti, v ktorej sa narodil a žije – rozšíriť vedomie na „ostatných“, zapájať 
sa do dobročinnej činnosti napr. v neziskovkách.  Môžu sa takto odovzdávať bohaté životné 
situácie a neuzatvára sa starý človek do svojej vekovej skupiny po odchode z pracoviska do 
dôchodku. Alebo  po odchode blízkych,  úmrtiu rodičov,príbuzných, osamostatneniu sa detí, 
kedy sa vedomie zužuje, stráca zmysel života, upadá. Frankl hovorí o existenciálnej neuróze. 
(Frankl, 1997)  
Súvisí s odovzdaním žezla mladým. S prechodom od aktívne tvorivého života k životu viac 
rozjímavému. Aj táto fáza prináša problému. Sprvu sa zatajuje vek, ktorý sa zasa odtají po 
80-tke. Opúšťa sa rodinné spoločenstvo. Prestali existovať veľkorodiny. Hovorí sa 
o dôchodcovskom bankrote, kedy z pracoviska odíde do dôchodku čulý človek, a zakrátko je 
z neho starec, starena. 

 
Štvrtá fáza: v pokoji zanechávajúc hospodárenie na farme, sa v tomto veku trénujú rôzne 
mentálne techniky, pohrúženia, meditácie (savikalpa samadhi). Prirodzený stav vedomia. 
Takto rozšírené vedomie splýva v smrti v znovuzjednotení, v mahasamadhi, v paranirvane.  
U pokročilých seniorov  toto úsilie ústi do finálneho štádia sanjásin - znalec Dharmy, 
vizionár, získava vyšší duchovný stav. Takýto človek je duchovnou bytosťou,  má pudy pod 
kontrolou, integroval „nižšiu“ zložku (nejde o sociálne zaradenie).Jeho myseľ je trvale 
utíšená (nirvikalpa samadhi) je v jednote s Celkom (v taoizme stav "wu-wei"). U moslimov 
starci navštevujú Mekku, stávajú sa „hádž“ (titul pre duchovných). Židia navštevujú Múr 
nárekov, Jeruzalem. Hinduisti navštevujú Varanasi (Benáres), kde čakajú na smrť 
v meditáciach a púdžach. V tomto najstaršom meste sveta horí plameň spaľujúci mŕtvych bez 
prestania 10 000 rokov podľa prieskumov západných vedcov. 
V západnej kultúre mnohí starci a stareny končia v sanatóriach a v domoch pre dôchodcov. 
Starci majú náklonnosť k mladým, čakajú na ich návštevy, avšak stredná a mladá generácia 
nejaví porozumenie pre seniorov, nastavujú im zrkadlo, kritizujú, pripomínajú chyby 
z minulosti, keď bol aktívny. Pritom  starý človek už neprežíva to, čo vykonal, ale ako si ho 
vážia ako človeka. Zrejme aj v tomto zákon karmy umožňuje mladým ľuďom zvážiť svoje 
činy, lebo sa im v starobe vrátia ako bumerangový efekt. Aj preto napr. v Indii nie sú 
problémy medzi svokrou a nevestou. Matka prijíma nevestu ako dcéru, ktorá sa o ňu po 
výdaji vlastných dcér a ich odchode, jedného dňa postará, keďže nevesty prichádzajú do 
domu ženícha. 



Život človeka na Zemi, vesmírnom korábe, má zmysel.Tento koráb dokáže človeka preplaviť na 
druhý breh.  
Vizionári upozorňujú človeka „život je dočasný“ na planéte Zem ! Využite vzácne ľudské 
zrodenie. 
 

1.9 „BHUR BHUVAS SVAH“ – Gayatri Mantra 
 
V staroveku bolo pre ľudí najväčším objavom prítomnosť slnka, ktorého teplo, svetlo, vplyv na 
seba samých, na prírodu, na rastliny, zvieratá, počasie pozorovali a obdivovali. Z týchto vyšších 
citových hnutí vzišla aj Gayatri Mantra. Vzťah k vesmíru bol plný dôvery a hlbokej 
odovzdanosti, súčinnosti v každodennom živote, nielen v poľnohospodárstve. Mnohé poznatky 
boli odvodené zo „správania sa“ slnka. Vlastnosti jogína a jeho schopnosti sa opisujú napr. tak 
ako slnko svieti bez rozdielu na každého, každú rastlinu, strom, zviera, kameň, aj človek 
pokročilý v joge dáva svetlo poznania všetkým bez rozdielu bohatstva, veku.   Bohyňa Gayatri 
personifikuje Matku Védy, v ktorých sú všetky tieto poznatky zapísané a uložené. Je spojená 
s pranajama mantrou, s cieľom ovládať dych, otvoriť sa cez tento kanál dychu a pri dýchaní, 
rannom pozdrave slnku spojenými dlaňami v strede hrudníka (srdcová čakra), s láskou,  spojiť sa 
vedomo so slnkom. Podľa Indov nevdychujeme iba kyslík, aj vitálnu energiu, na ktorej má lví 
podiel slnko. Kozmický rozmer a holistický pohľad im bol vlastný. Dokonca takúto „suchú“ 
metódu dýchania dokázali zaodieť do nóblesy Gayatri bohyne s piatimi tvárami, tromi očami, 
vykládanými perlami, rubínmi, zlatom, striebrom, čiernymi a bielymi drahokamami, (vnútornými 
pokladmi, ktoré mentálnym cvičením dosiahneme). Vo vlasoch má mesačný srp – symbol vyššej 
múdrosti. V každej z desiatich rúk drží iný symbol, s iným gestom. Napr. lotosový kvet 
(pripomínajúci pri rannej modlitbe kundalini jogu, rozvíjanie lotosov, čakier). A túto podobu Véd 
je schopný bežný človek zbožňovať, obdivovať, naplniť svoju myseľ nádherným pocitom 
vznešenosti a hĺbky poznania. Je to o ovládaní rušivých emócii, rušivých myšlienok, mysle 
pozitívnymi vyššími citmi.  
Dívať sa na autorov prvej Vedy, že boli naivní, primitívni, len preto, že poznali psychiku 
bežného človeka, jeho pamäť, ktorá si viac zapamätá využitím príjemného emocionálneho 
vzrušenia, že sa modlitba a dýchacie cvičenie takto u miliardy ľudí po celé tisícročia uchováva 
bez toho, aby vedeli čítať a vlastnili Védy, ktoré t.č. zozbierané ačaryom C. Kulishom a  vydané 
nakladateľstvom Rajasthan Patrika, sa svojou veľkosťou zapísali do Guinnessovej knihy 
rekordov. (Kulish, 1999). Cvičiaci začína spevom 3-krát Óm, vítaným toho „vyššieho“ aj v nás. 
Potom spieva mantru 108-krát s málou, alebo ružencom. Cvičenie končí modlitbou za prosperitu, 
zdravie, mier na celom svete pre všetky cítiace bytosti bez rozdielu ,tromi stupňami oddanosti: 
vizualizácie, meditácie, modlitby.  Gayatri mantra, zosobnená Matka Véd, je praktickým 
cvičením, nie teóriou, ako védsky text. V tom sa líšili majstri od dnešných učiteľov, že dnes by 
sme predpísali študentom povinnú literatúru a nezdržiavali by sme sa vytvoriť praktické a účinné 
zhutnené cvičenie, zhrnutie celého učiva, ktoré nielenže si môže každý ráno zacvičiť od gazdinej 
po maharadžu, ale sa dá ľahko zapamätať a pochopiť. Do tohto typu neformálneho vzdelávania 
patrí aj symbol váh s hadom na lekárniach, bohužiaľ, dnes ľudia nemajú potuchu, čo tento 
symbol znamená, že je to pozdvihnutá hadia sila,  kundalini joga(6.2.1.).  
Gayatri mantra patrí k najstarším védskym mantrám, obsahuje tri kroky evolúcie zem, obloha, 
vyššie nebo. Je to text napísaný v dobovom diskurze. Čo máme spoločné s našimi predkami je to, 
že aj dnešní ľudia so v istom zmysle národom cromagnoncov, ale žijúcich v nových 
podmienkach, ktoré sa však závratne menia. Napríklad najstaršie mesto Indie Varanasi, staré 
niekoľko tisíc rokov, takmer nezmenilo svoju podobu, ani štýl života. Dodnes sa ľudia 
koncentrujú na očistu v rieke Gange, v ktorej pred východom slnka spievajú Gayatri mantru, aby 
si uvedomili, že je tu aj iný zmysel života, než jesť, piť, spať,  rozmnožovať sa. Sebapoznanie. Je 
to ranná očista, spojená s rannou vizualizáciou zmysluplnosti dňa: udržať sa na rastovej priečke 



„hore“ (obloha) a postupne získať vrcholový zážitok. Pravidelný rituál spojený s duševnou 
očistou a každodenne potvrdenou voľbou „rastu“. Duševná „potrava“, kam obrad patrí, je 
rovnako potrebná ako potrava pre naše telo. Zároveň u pokročilých cvičencov deň, ktorý takto 
začína, končí meditáciou, ďalším krokom nahor, do „vyššieho neba“.  Text Gayatri mantry 
pokračuje : bože, osvetli náš intelekt, usmerňuj nás, chráň nás od zlých činov. V Indii každý 
občan vie, čo obnáša joga, kam vedie, čo mu môže dať. Avšak Indovia ešte dnes nevedia, kam 
ich povedie západná kultúra, ktorá k nim začala prenikať a ktorú najmä mladí ľudia slepo 
nasledujú.  
Moderná psychológia a psychofyziológia  tiež prispieva dnešnému človeku na ceste zdravia 
a harmonického rozvoja: 

• Jednak tak, že mu pomáha zdokonaliť jeho prirodzené schopnosti, a to nielen v oblasti 
intelektovej, ale hlavne v oblasti citovej a vôľovej, teda v oblasti emocií a mravných 
hodnôt. Aj schopností ako je pozornosť, vytrvalosť, sebaovládanie, atď. Teda byť 
nápomocný pri zdokonaľovaní osobnosti a jej vlastností. 

• Jednak naučiť ho zvládať a ovplyvňovať nepriaznivé vonkajšie vplyvy, zlepšiť schopnosť 
adaptácie a jej rýchlosť v nepriaznivých podmienkach a stresujúcich situáciach, naučiť 
ho pružnejšie reagovať a vedieť sa zbavovať nežiadúceho napätia. Ide teda o získanie 
schopností psychologického i fyziologického rázu.  

Obe tieto služby vie človeku poskytovať v istej miere metóda autogénny tréning (AT). Podobne 
ako joga sa AT chápe ako protistresový faktor. Ale dokáže zdokonaliť osobnosť a psychické 
vlastnosti. Opierame sa tu o mozog, ktorý sa považuje zatiaľ za najdokonalejší výtvor vo 
vesmíre. Za posledných 3 miliónov rokov sa veľkosť mozgu strojnásobila, pričom ostatné časti 
CNS zostali viac menej nezmenené. Mozog sa posledných 50 – 100 tisíc rokov podstatne 
nezmenil. Hovorí sa, že je mozog bežne využívaný iba na 10% a že ostatné časti mozgu čakajú 
na svoj čas. (Vojáček, 1988, str. 32). Žijeme v dobe bohatej na rôzne stresory: z fyzikálne-
chemických je to znečistené životné prostredie, zhoršujúce sa ovzdušie, voda, pôda, ubývajúce 
zelené rastlinstvo, nevhodné až jedovaté chemikálie v strave, nedostatok vitamínov aj nadmerné 
množstvo stravy, nevyváženosť výživy a priamo jedy ako napr. alkohol, nikotín, drogy, 
zneužívané a nadužívané lieky. Ďalej nadmerný hluk, rádioaktívne splodiny, žiarenie 
elektrospotrebičov, televízorov, mobilov, záplava elektromagnetických vĺn vo vzduchu. K tomu 
zväčša chronický nedostatok pohybu, nepravidelná životospráva, ponocovanie aj mladistvých, 
nedostatok spánku, pop kultúra, slúchatká na ušiach s hlasitou metal hudbou, pracovný a školský 
stres. Predimenzovaná mestská doprava. O vnútorných „jedoch“ sme už hovorili (1.6.) 
Psychológov zaujímajú konfliktné situácie všetkého druhu a vo všetkých sociálnych prostrediach 
– v rodine, v pracovných kolektívoch, „na ulici“, v doprave vo veľkomestách, na úradoch 
s byrokatickým mechanizmom  pri vybavovaní rôznych potvrdení, povinností. Okrem toho 
neurotizovaný človek má k týmto konfliktom podstatne bližšie – k ich vyvolávaniu i k tomu, aby 
sa nimi nechal strhnúť. 
Niet divu, že so zhoršením životného prostredia, v týchto podmienkach a za týchto situácií 
a nezdravého spôsobu života rapídne narastajú civilizačné ochorenia. Niet divu, že tu vzniká 
a stále vzrastá celý rad psychických porúch, od jednoduchého vyčerpania, neurózy až 
k vážnejším duševných chorobám, jdnak celý rad psychosomatických a metabolických, hlavne 
srdečných a obehových, tráviacich, dýchacích i hormonálnych. Vedľa seba tu stoja srdečné 
infarkty, vysoký krvný tlak, priedušková astma, žaludočné vredy a žlčníkové choroby, obezita, 
cukrovka a rad iných hormonálnych a ďalších chorôb a porúch ako hrozba modernej doby. 
 

1.9.1. Rast a láska  
 
Čo tu robiť? Žiť harmonicky, návrat k prírodnej liečbe, k naturopatii, osvojiť si prirodzený 
zdravý štýl života. Vážiť si dobré priateľstvá, pevné partnerské i rodinné vzťahy, jesť vyvážene 



a zdravo, neotravovať si organizmus drogami všedných dní, spať hlboko, s čistým svedomím. 
Nájsť si koníčky. Dodržovať pravidlá správnej životosprávy a psychohygieny. A cvičiť jogu, 
alebo AT.  

Duševný rozvoj človeka je viazaný na vzťah makrokozmu a mikrokozmu, nerealizuje sa ani v spánku, ani 
v kabinete, ale vo vesmíre, na vesmírnom korábe Zem. Radikálne nové chápanie vzťahov medzi časťou 
a celkom, ktoré holografia priniesla, ukazuje, že človek pretvára svet i seba samého, resp. seba samého 
a súčasne i svet. To, že sa dokážeme zharmonizovať, utíšiť myseľ, získať stav nirvana, je spojené 
s celostným vedomím. Ním vnímaný svet je vstupom do „vyššieho neba“. Je to zážitková skúsenosť, 
ťažko opísateľná, ale predsa spoločná a čiastočne zdeliteľná. Ide o synchronicitu.Tak ako je viac druhov 
lásky napr. u nás bežne známa romantická láska. No láska má veľa podôb a my tak trochu trpíme 
jazykovou chudobou slovenčiny, ktorá má pre pestrú paletu podôb lásky len jediný výraz. Taká gréčtina 
rozoznáva:  

„Philia“ – priateľstvo ako silný zväzok, vyrastajúci okolo niečoho spoločného.  

„Storge“ - náklonnosť medzi príbuznými alebo ľuďmi, ktorých spája nejaké rodinné puto.  

„Eros“ – romantická zamilovanosť alebo zaľúbenosť. Aj keď toto slovo evokuje erotiku, 
sexuálny vzťah dvoch zaľúbených ľudí sa v tomto kontexte chápe ako súčasť istého duchovného 
rámca, v ktorom sa obaja stretávajú.  

„Thelema“ – žiadostivosť ako dychtivá túžba niečo/niekoho ovládať, resp. mať vo svojej moci.  

„Agapé“ – láska k blížnemu. V Novom zákone je práve toto tá láska, ktorou nás miluje Boh, ale 
zároveň, ktorou my máme milovať jeho i seba navzájom.  

Prečo je dôležité to takto zadeľovať? Lebo aj keď dnes sa o láske v jej mnohých odtieňoch veľmi 
nepíše, v staroveku a stredoveku okolo týchto pojmov vyrástla celá filozofia. Grécki a kresťanskí 
učenci veľa rozmýšľali nad rôznymi druhmi lásky, nad ich výhodami i slepými uličkami. 
Milovať správnym spôsobom je v istom zmysle kumšt. A hoci každý z nás má v sebe potenciál 
pre lásku, v súčasnosti často víťazí sebaláska. Zaujímavé je preto zamyslieť sa nad tou biblickou 
láskou k blížnemu – nad „agapé“.  

Nepodmienená láska 

Tá láska, ktorou nás miluje Boh a ktorou nás zároveň vyzýva milovať našich blížnych, by sa dala 
opísať aj ako „nepodmienená láska“.  Môže človek  milovať Boha?  V joge sa hovorí o bhakti 
joge. Je to cesta lásky. Takmer 5 miliárd veriacich dokazuje, že áno. Ako s ním komunikujú, kde 
je, keď ho zmyslami neregistrujeme?  

Podobne “philo-sofia” je láska k pravde, k múdrosti. Môžeme povedať, že rozdiel medzi ľuďmi, 
ktorí nie sú schopní vnútorného prenosu, vnútornej komunikácie s Celkom, s vesmírom, nie sú 
schopní úžasu, údivu voči inteligencii kozmu, je čosi podobné, ako keď nedokáže muž (žena) 
transcendovať seba a splynúť s partnerom v jednote, ale používa bližného len k tomu, aby si 
vybil vzrušenie a napätie, “onanuje na žene”.   Podľa Frankla sa zralý stupeň dosiahne iba vtedy, 
keď jeden neslúži ako prostriedok k účelu, “objekt” ale subjekt. Styk je pozdvihnutý do ľudskej 
roviny, zo vzťahu sa stane stretnutie, kde je partner prijatý nielen ako ľudský, ale aj jedinečný a 
neopakovateľný. Potom sa vzťah mení v lásku.(Frankl, 1997). Podobne aj vzťah časti k celku, 
človeka k vesmíru má rôzne stupne. Od materializmu až k animizmu. Podstatné je pre duševný 
vývoj človeka, aby dokázal splynúť s celkom, znovu zjednotiť sa, prekonať dualitu, rozpor 
subjekt versus objekt. Kto nedospel do zralého stupňa ľudskej sexuality, ale je fixovaný na 



nezralom stupni, nie je schopný vidieť v partnerovi jedinečný a neopakovateľný subjekt.Objekt 
môže byť vymeniteľný a nahraditeľný. Pri tomto sa promiskuita ukazuje ako výsledok regresie.  

Frankl poukazuje nielen na to, ako tvorivými, zážitkovými a postojovými hodnotami nájsť 
zmysel života vo svojom vnútri, ale zároveň poukazuje na Boha ako na nositeľa najvyššieho 
zmyslu. (Frankl,  1997) 

Vidí v náboženskej viere dôležitý nástroj hľadania zmyslu života, oporu duševného zdravia i 
obranný val zdravého rozumu. Výraz „neuvedomený Boh“ znamená skrytý vnútorný vzťah 
človeka k Bohu. Podľa Frankla sa v každom z nás skrýva viac alebo menej uvedomená potreba 
po Bohu, duchovnosti a transcendencii.  

Táto skutočnosť často uniká aj mnohým formálnym veriacim. Naopak, veľmi dobre jej rozumejú 
tí veriaci, ktorým sa podarilo vo svojom vnútri nadviazať blízky a intímny vzťah k Bohu, a pre 
ktorých sa tento vzťah stal trvalým a nevyčerpateľným zdrojom akéhosi radostného pokoja duše.  

Inými slovami, ľudia vo svojom vnútri majú akúsi linku k Bohu, no jednak si toho nemusia byť 
vedomí, jednak vedenie „hrdzavie“, ak sa neudržiava, nikdy sa nepoužívalo, alebo dokonca 
vedome popierame, že niečo také máme.  

Frankl si v knihe Trpiaci človek kladie otázku: ak smäd poukazuje na existenciu vody, 
nepoukazuje náš vnútorný smäd po Bohu na existenciu Boha? Všetci trpíme týmto „smädom“, 
lenže často netušíme alebo ani nechceme vedieť, čo ho skutočne uhasí. Namiesto „živej vody“ sa 
ho snažíme uhasiť jedmi, lacnými náhradami alebo nechávame ten smäd vedome neuhasený, a 
tak sa postupne zväčšuje. V oboch prípadoch prepadáme hlbšie do nudy (straty záujmu o svet) a 
ľahostajnosti (straty úsilia niečo okolo nás zmeniť k lepšiemu).  

Freud videl v náboženstve obsedantnú neurózu ľudstva, Marx v ňom videl zase ópium ľudstva, 
no nie je to skôr naopak? Nie sú drogy, napr. ópium a obsedantná neuróza záplatou dnešného 
človeka na neuvedomenú (či potlačovanú) religióznosť?  

Rôzne náboženstvá sa v rôznych kútoch sveta vyvinuli, aby naplnili tento smäd po všetko 
presahujúcom duchovne. Podľa Frankla, tak ako rôzne jazyky nám umožňujú transcendovať k 
pravde o svete okolo nás, tak aj rozličné vierovyznania sa vyvinuli, aby nám umožnili stúpať k 
pravde s veľkým „P“.  

Netvrdí však, že všetky náboženstvá sú rovnocenné a zdôrazňuje, že napriek módnemu trendu 
vyhľadávať duchovné dobrodružstvo v exotických filozofiách, každý človek najlepšie svoj 
duchovný rozmer objaví vo viere, v ktorej vyrastal, a ktorá je pre neho kultúrne prirodzená. Tak 
ako sa najľahšie učíme a vyjadrujeme v našom materinskom jazyku.  

Dá sa predpokladať, že aj približne  26%  ateistov vo svete, (podľa štatistík OSN, 2007) ktorí nie 
sú schopní ani aktu viery, ani navodiť si oceánsky zážitok, ani prežiť kozmickú religiozitu, sú 
podobne ochudobnení o vyššie city vieru-nádej-lásku. Tento záchytný padák nemusí byť len 
“nadstavba”, ale vrchol duševného rozvoja. Avšak za predpokladu, ak ozaj ide o nepodmienenú 
lásku k Celku, i k bližným, nie iba dobový diskurz a kultúrne tradície.  

Možno rozpad východného bloku, návrat k vierovyznaniu, tolerancia a podpora náboženstiev a 
spirituality, bolo aj o duševnom rozvoji ateistov. Kvalita jednotlivých náboženstiev môže byť v 
počte osvietených ľudí, i v spôsobilosti hlásiť sa k viere aj mimo kostol, voľbou “rastu”, filozofie 
života. Alebo podľa Indov v tom, či je náboženstvo satvickej, radžastickej alebo tamastickej 



kvality (6.5.). Zatiaľ čo najvyššia kvalita aj v náboženstve je o jednote, bratstve, monantropizme, 
o nevyvyšovaní sa, je nižšia (radžastická) kvalita o presadzovaní svojho náboženstva aj za cenu 
bojov, krviprelievania, ako jediného pravdivého. Pod tamastických (tmavým, tmárstvom), 
mysleli Indovia čiernu mágiu. 

Človek lepšie chápe Boha (prázdno) prostredníctvom formy. Preto zbožňoval hrdinov. Ak človek 
projekuje „TO“ do iného človeka, resp. rozlíši TO od telesnej schránky u ľudí, potom je už 
krôčik, aby videl TO v každom, prekonal dualitu „ja“, „ty“. Ide o celostný proces, ktorý môžeme 
charakterizovať prechodom od subjektívnej centrácie k decentrácii, a to súčasne v oblasti 
poznávacej, sociálnej i morálnej.  
Predstavová inteligencia začína systematickou centráciou na vlastnú činnosť a na zobrazujúce 
aspekty, prechodné aspekty výseku skutočnosti, ku ktorej sa vzťahuje. Potom prechádza 
v decentráciu. Takto oslobodzuje predstavu o skutočnosti od jej povrchných, obrazných 
a mýlnych aspektov. Afektivita, ktorá je najprv viazaná na rodinné zväzky, rozširuje svoj rozsah 
v súvislosti s tým, ako sa rozmnožujú vzťahy a morálne  city. Tie sú najprv viazané na posvätnú 
autoritu, ktorá je určovaná z vonkajška, a preto vedie len k relatívnej poslušnosti. Morálne city sa 
potom vyvíjajú vo vzájomný rešpekt a reciprocitu. Ich decentračné účinky sú v našich 
spoločnostiach hlbšie a trvalejšie. (Piaget, Inhelderová, 1997). 

1.9.2. Symboly rastu 
 
Už v staroveku naši predkovia odkomunikovali model duševného rozvoja nielen v textoch, aj 
v architektúre. Cesta života bola viazaná na zmysel života – prinavrátiť sa „domov.  
Výrok sv. Augustína (351 – 430) „ Nehľadaj inde, ale otoč sa dovnútra, lebo vnútorné já sídli v 
pravde  “ potvrdzuje víziu č. 1, aj víziu č. 2. Čo spôsobilo ten „zázrak“, že ľudia iba nekopírovali 
vonkajšie predmety, zvieratá na skalné steny, neryli a nemaľovali, nemodelovali osoby, zvieratá, 
ale začali vyjadrovať a prezentovať svoj „vnútorný svet emócií a pocitov“ pretavený v myšlienky 
a opisy príbehov, prvé historické dokumenty, zápisky, uznesenia, vyznania, spovede? 
 Stavba etážovitých chrámov v podobe hory, pyramídy  našepkáva rozlíšenie stupňov duševného 
rozvoja. Odkaz tibetského (najvyššieho) mýtického vrchu Meru je nadčasový. Všetko stvorené, 
konkrétne, materiálne, čo má formu, meno,  je  pominuteľné ako mestá postavené na piesku. 
Rozsypú sa za krátky čas. Podobne aj človek „z hliny“, z piesku, z ničoho prišiel a do ničoho sa 
vracia . Postihli prázdnotu všetkého, získali stav prázdnoty, nirvány. Zrejme táto múdrosť, 
charakteristika človeka „z hliny“,  bola viazaná na bôľ po smrti blízkeho člena a meditovanie, čo 
je po smrti, kam ideme po smrti? Kto sme? Odkiaľ sme sem prišli? Prečo? Javy tohto sveta 
nazvali „mája“ ilúzia, premenlivé neskutočné bytie na rozdiel „prázdnoty“. Revolúcia ľudského 
ducha bola v rozpoznaní skutočného od neskutočného, skutočnej „prázdnoty“  v rozlíšení od 
neskutočných dočasných tvarov „z piesku a hliny“. Hora Meru, centrum kozmu, 
nesymbolizovala posvätnú horu Kailash ani Mt Everest.  Nebola ani z piesku, ani z hliny, ani zo 
skaly.  Etážovité chrámy mali „spodok“ – ľudské bytie. Strednú časť – múdrosť. Vrchol  – 
„prázdnotu“ (nesmrteľnosť), nirvána. Návšteva chrámov obsahuje tri „kroky“, na zemi, 
materiálnej úrovni (v chráme dolu sú obchodíky s vodou, občerstvením, kvetinovou málou, 
voňavými tyčinkami). Krok na vyšší stupeň(energeticko-informačný) do spoločnej sály 
s prednáškami, filmami, so sv. písmom, knihami . 3.krok je do „vyššieho neba“, meditačnej 
miestnosti, kde je ticho a cieľ získať vyšší stav vedomia, dostať sa z mahakášy(priestor nad 
zemou)  do čidakášy (vnútorný priestor, múdrosť).  Človek nehľadal dušu mŕtveho  kdesi na 
konci sveta, medzi dočasnými, premenlivými tvarmi ľudského bytia tu na Zemi, v „máji“, na 
cintorínoch. Hora Meru bola „vovnútri“. Tri dimenzie mandaly znázorňovali stupne duševného 
rozvoja.  Na konci rozvoja bol stav oslobodenia z utrpenia – nirvána. Cesta pútnika bola 
orientovaná na „stred“ – získať múdrosť, svetlo poznania, postupná cesta k osvieteniu. Zlatá 
stredná cesta. 



Muni, meditujúci askéta, preniká cez hrubú vonkajšiu vrstvu drsného sveta dovnútra – k prameňu 
pokoja, lásky a múdrosti a spoznáva v ňom vlastný božský prototyp. A tak je tu Šiva znázornený 
v svojej vznešenosti ako praotec jogy. Indovia v staroveku nestavali veľké chrámy, ako napr. 
v tom čase Egypťania pyramídy, ale etážovité meditačné kúpele s telesnou a duševnou očistou 
a meditáciou. V hrobkách indických pozostalých sa nenašlo bohatstvo. Princíp rovnosti sa 
rešpektoval  aj po smrti  A veľa hrobiek v Mohendžo-dare bolo odhalených s pochovanými 
manželmi rôznej pleti. Starí Indovia nediskriminovali rasy. (Lysebeth, 2002.) 
Mnohí ľudia odchádzajú zo svetského života a putujú ako žobráci, ktorí sa nechcú pútať 
k tomuto životu, ani konať a žiť podľa Darwinovho zákona džungle. Títo putujúci askéti, 
nazývaní brahmačarjovia, sanjásinovia, či, sadhuovia mali a majú veľký vplyv na myslenie Indie 
dodnes. India sa stala spirituálnou krajinou, majákom, ktorý svietil a šíril vyššiu múdrosť 
o človeku, o vesmíre,    aj o ich spätosti a jednote do sveta dodnes. Ctil nenásilie. A slobodu zo 
svetského „kolotoča“,samsara . Bohužiaľ, dnes sa India vrhla aj na zbrojenie, vlastní nukleárne 
zbrane, nakupuje vojenské lietadla, zatiaľ čo mnohí Indovia sú na hranici životného minima, 
a mnohí v sociálnej sieti. Takto sa chce ubrániť pred Pakistanom a ďalšími darebáckymi 
režimami a krajinami. Opúšťa svoje kultúrne tradície a duchovné dedičstvo.  
Nasledujú príbehy, v ktorých sa konkretizuje a aplikuje teoretická nauka, porovnáva dobová reč 
s našim   diskurzom. 
 

1.10 Sila modlitby (mantry, želaní) 
 
Mantra joga – opakovanie mantry (lepšie než hlasné spievanie modlitby, je tiché šeptanie, 
a najlepšie je mentálna modlitba.) 
Mantra je spojená s rečou a po karmajoge je to druhá úroveň. Karmajogín jedná, používa  telo. 
Mantra joga – opakovanie mantry je trojaké. Hlasný spev, ktorý nám pomáha nasávať 
základnú kvalitu mantry a očisťuje vokálny orgán. Jemné mrmlanie – spája mantru s dychom 
a energetizuje ho ako silu vedomia, zvyšuje bdelosť. 
Mentálne opakovanie – pri ktorom mantra rozvibruje podvedomie, má najsilnejší transformačný 
účinok na myseľ a môže zmeniť povahu, kvalitu  mysle z tamasu,radžasu v satvickú.(6.5.) 
Opakovanie mantry na troch úrovniach, a zakotvenie na tej tretej je najlepšie. 
V centre (ašrame) Ramana Maharishiho aj iných jogínov sa denne spievajú staré védske  
mantry  pre ich upokojujúci, harmonizujúci a očistný účinok na našu myseľ. Najmä mantry Aum, 
či opakovanie Shiva mantry, Gajatri mantry. Sú spojené s vizualizáciou, dýchacím cvičením, 
vedomým dýchaním, pohrúžením a hlbokým emocionálnym naladením.  A takto upokojená, 
zharmonizovaná myseľ je dobre pripravená na meditáciu. Dnes sa na utíšenie mysle využívajú 
nahrávky mantier na CD-rom, kazety. Najmä top manažéri a duševne pracujúci ľudia 
vyhľadávajú CD-rom s mantrami.  
Opakovanie mantier súviselo s múdrosťou starých Indov, že myšlienky sú silou. Preto obsahom 
mantier je často meno božie a koncentrácia na to Jediné skutočné. Nejedná sa o mechanické 
opakovanie mantier, aj keď aj to má psychohygienický účinok. Ide o precítenie obsahu 
a naplnenie vnútra láskou k bohu: „Od Brahmy (stvoriteľa) až po steblo trávy je všetko v tomto 
vesmíre tvorené májou. Je to pravda, vskutku pravda, že meno Hariho (božie) je jediná Pravda.“ 
Sú aj kratšie mantry s menom Boha napr. Óm, Šivaja, Óm, Šivaja. Alebo : Šri Ram, Ram, 
Ram.....Dnes ľudia uprednostňujú iné záujmy než opakovanie mantier (mantradžapa). Súvisí to 
s materializmom, kedy uprednostňujeme pri liečení chorôb symptomatickú liečbu. Nehľadáme 
širšie súvislosti, podstatu ochorení. Jedna z modifikácii jogy na Západe je spojená so 
selektívnosťou. Západní jogisti na rozdiel od indických jogínov, podceňujú mantradžapu. Aj keď 
majú osobnú mantru, nepraktizujú ju. Súvisí to s neznalosťou filozofie jogy, ktorá je spojená 
s náboženskými pojmami, kvetnatými deskripciami. Autormi mantier boli rišiovia. A tí mali 
prázdnu myseľ plne koncentrovanú na TO, čo je vidieť z najstarších textov. Precítili skutočnosť 
a vyjadrili ju s pokorou a úctou. Nie s chladným abstraktným slovom.  Iba podobne vyprázdnená 



myseľ od nepodstatných vecí, sústredená na TO, ktorá sa odpojila od žabomyších problémov, 
dokáže chápať a zakúsiť, že meno symbolizuje súcno, čosi, kohosi, ktorého si dokážeme vybaviť, 
sprítomniť, mentálne objať. Ak je to Božie meno, tak je to jeho vôňa, jeho sila, jeho láska, jeho 
ochrana, jeho nesmrteľnosť, jeho  prítomnosť. 
Dnešní študenti jogy sa viac zaujímajú napr. o meditáciu sebaspytovania. (atmavičaru, 
atma=duša, vičara – tázanie). Podceňovanie mantradžapy, neschopnosť získať 5.stupeň 
pratyahary (obrátenia mysle dovnútra, oslobodenie od zmyslov) a prežiť krásu, silu, pravdu 
mantry, nedostatočne bohatý vnútorný život bez „bhávy“, úžasu pred vesmírom  znemožňuje 
pochopiť, čo, kto  je za mantrou. 
Sú tu letné prázdniny a v mnohých rodinách sa deti odtrhnú od rodičov, vycestujú do zahraničia 
na brigádu, alebo idú k starým rodičom, či zostanú sami doma. Pred rozlúčkou to všetci 
poznáme, najmä my matky sme citlivé, aby sa našim ratolestiam nič zlého nestalo. Aby sa 
nedostali do zlej spoločnosti.  A tak sa dnes spolu zamyslíme nad príbehom indického majstra 
Swami Maheshwaranandu, ktorý odpovedá na otázku: „ Veríte v možnosť pomôcť dakomu tým, 
že sa za neho budeme modliť?“ 
Modlitba je istý druh pozitívnych vibrácií a tieto pozitívne vibrácie vytvárajú určité svetlo. Slovo 
je vibrácia. Vo vesmíre niet nič silnejšieho od slova. Slovo má najväčšiu silu vo vesmíre a láska 
je najkrehkejšou vecou vo vesmíre. Lásku môžete slovami vytvoriť a môžete ju slovom úplne 
zničiť. Slovo je zvuková vibrácia, aj láska je vibrácia, ktorá sa pomocou slov zjednocuje. Keď 
myslíme negatívne, vibrácie sú negatívne. A keď sa za niekoho modlíte, vysielate svoju mentálnu 
silu ako dajakú telepatiu.  Posielate zo seba vibrácie, aby sa spojili s vibráciami osoby, za ktorej 
zdravie sa modlíte. Ak sa vibrácie spoja, chorému sa uľaví, darí sa mu lepšie. Čiže môžeme 
podporovať a pomáhať modlitbou. Ako a čím môžeme vplývať prevažne na negativistických 
jedincov? Čakaním a skúšaním. Lebo ovplyvňovať možno aj divé zvery. Možno skrotiť tigre, 
levy. Veľmi pomaly a každý deň trpezlivo pôsobiť. Potom sa môžu stať pozitívnymi. Neexistuje 
nič nemožné. Je to otázka času a v čase sa dá všetko. Čas všetko prinesie. Okrem toho, ako viete, 
že ten človek je negatívny?   Negatívny môže byť váš spôsob ako ho vnímate. Vaše vnímanie. 
Možno, že zlo je vo vás. 
Je báseň: Šiel som, aby som našiel niečo, čo je vo svete zlé. Ale nikde som nič zlé nevidel. Až keď 
som hľadal vo svojej mysli, zistil som, že nik nie je taký zlý, ako ja sám. Negatívne alebo 
pozitívne je predovšetkým projekciou vašej vlastnej mysle. To je hlavný dôvod vášho 
posudzovania na škále dobré – zlé.  
„V Indii hovoríme, v pravý čas môže žena úplne zmeniť svojho muža. Ale chce to svoj čas. Na 
začiatku je úplne v mužovom vleku, nasleduje ho vo všetkom. On je hlavou rodiny, silou domu. 
A po niekoľkých rokov je ona hlavou, ona má mužovu silu. Táto premena je výsledkom jej 
práce, ktorú robila každý deň. Pomaly, deň za dňom úplne zmenila manžela.“ 
(Maheshwarananda, 2002) 
Ako sa možno brániť negatívnym emóciám? Nemajte negatívne emócie. Sebaspytovaním  
zistite, prečo máte negatívne emócie? Odkiaľ prichádzajú? Nerežte len vrchnú vetvu negatívnych 
emócií, ale vytrhnite korene. Korene vašich negatívnych emócií sú dôležité. Neriešte problémy 
hnevom, žiarlivosťou, ale múdrosťou. Múdro riešiť všetko. Keď rozsvietime svetlo, v každom 
kúte je svetlo. Vo chvíli, keď negatívna emócia príde, zavrite oči, a pýtajte sa samých seba:“ Čo 
si teraz myslíš? Aké máš v tejto chvíli myšlienky? To, na čo myslíš, je ničivé. „ Pod vplyvom 
hnevu, negatívnej emócii hneď nereagujte. Počkajte. 
Citový prerod dospievania a jeho príprava v predošlom období medzi 12.-15.rokom života, sa 
nedeje na základe vrodených, akoby inštinktívnych mechanizmov, ako sa to donedávna 
predpokladalo, ale intelektuálnou transformáciou s dôrazom na faktory sociálne (v zmysle 
socializácie a kultúrnych prenosov). Hlavný rozdiel medzi formálnym myslením a konkrétnymi 
operáciami spočíva v tom, že konkrétne operácie sú sústredené na realitu, zatiaľ čo formálne 
myslenie ju postihuje potenciálnymi transformáciami a asimiluje ju podľa predstavovaného alebo 
dedukovaného diania. Táto zmena perspektív je základná ako pre citovú, tak pre poznávaciu 



oblasť, pretože svet hodnôt môže zostať tiež vovnútri hraníc konkrétnej a vnímateľnej 
skutočnosti, alebo naopak sa môže otvoriť všetkým medziosobným a sociálnym možnostiam. 
 Puberta okrem zrýchlenia fyziologického a somatického rastu je odhaľovaním hodnôt nových 
možností. Každá nová duševná štruktúra integruje predchádzajúcu a súčasne sčasti oslobodzuje 
jedinca od jeho minulosti a súčasne navodzuje nové činnosti orientované do budúcnosti. Takto sa 
postupne oslobodzuje adolescent od raných detských predlôh (Oidipov komplex alebo 
narcisizmus). Nachádza nové vzory. Mení sa aj vlastnou iniciatívou. Oslobodzuje sa 
z konkrétneho a chápe skutočnosť ako množinu možných transformácií. Táto posledná základná 
decentrácia ukončuje obdobie detstva a pripravuje adolescenciu. Hlavná charakteristika 
adolescencie je práve vymanenie sa z konkrétneho a obrat k nereálnemu a k budúcnosti. Je to 
obdobie veľkých ideálov a zmien. Nielen prudký citový a sociálny vývoj, ale aj premena 
myslenia, ktorá mu umožňuje pracovať s hypotézami a usudzovať o výrokoch. Vzniká nová 
štruktúra myslenia. Každý všetky možnosti neuskutoční a uskutočnenie možností je podriadené 
nielen vplyvu školského alebo sociálneho prostredia, ktoré ho buď urýchľuje alebo spomaľuje, 
ale aj viere, sebadôvere. Modlitba, sila želaní posilňuje vieru, že „to dokáže“. Napomáha 
autoregulácii. 

1.11 Generačný rozdiel a komunikácia 
 
Mám problém s matkou. Nechápe ma, všetko mi zakazuje, kontroluje ma. Myslí si, že keď idem 
na diskotéku tak som tam s mužmi,  pijeme, a preto mi zakazuje zabaviť sa. A my iba máme fajn 
partu, bavíme sa, a vôbec nepijeme alkohol. Ani nerobíme nič zlé. Aj to jej vadí, že domov 
chodím neskoro, ale dnes nie sú už „čaje o piatej“.  
Podobné problémy sú v každej rodine, matkám vadí, že syn denne sedí pri počítači, a vôbec 
nežije spoločensky, nechodí nikam, netancuje, nezabáva sa. Iných rodičov rozčuľuje, že sa dieťa 
zamyká vo svojej izbe, nekomunikuje, len počúva nahlas hudbu......a ktoževie s kým to stále 
„esemeskuje“. A potom je tu „oheň na streche“. Dá sa s tým niečo robiť? Má rodič skoncovať 
s prehnanou starostlivosťou o dieťa, mladého človeka – a prenechať ho do rúk božích, alebo jeho 
osudu? Či pokračovať v trápení a poučovaní, vychovávaní,  korigovaní správania mladých? 
A sú to vytúžené prázdniny a želanie prežiť ich pekne a spokojne. A pre rodičov je tu obdobie, 
keď sú deti bez dozoru, bez povinností. A majú veľa voľného času. A tak netreba otáľať 
a porozprávajme sa s deťmi, ako zorganizovať prázdniny. Je potrebné počítať s tým, že deti majú 
vlastný názor – veď aj v nich je božia iskra. Ale nemajú životné skúsenosti, aké majú rodičia. 
A potrebujú nielen peniaze, aj poradiť, rozšíriť duševný obzor, usmerniť. Aj keď spravidla tvrdia 
opak. Ale tak funguje naša psychika, hovoríme - nie“ a myslíme „áno“, pritakávame a myslíme 
„nie“. A ešte má každý z nás v talári ďalšie „fintičky“. Čo je však podstatné, uvedomiť si, že je 
všetko so všetkým prepojené, naviazané a každá čiastočka vo vesmíre ovplyvňuje celok a pôsobí 
to i naopak.  
Pri komunikácii budeme čeliť nerešpektu nášho názoru, i nedôvere v naše životné skúsenosti, aj 
to berme pozitívne. Aj to patrí k životu a k prežitiu. Nemôžeme všetkému hneď uveriť a popáliť 
sa. Čo je však podstatné, že je z čoho „brať“. Naša mentálna kapacita je nevyužitá, ľudský 
mozog obsahuje sto kvadriliónov častíc – sto miliónov miliárd častíc. Aj keď nedokážeme 
správanie (ani seba samých) predvídať, mozog je veľmi citlivý, a každý nový poznatok, každá 
zmena vyvoláva jeho reakciu, zmenu v správaní. Naše debaty zaiste nie sú bez odozvy. Vedú 
k rozširovaniu duševného obzoru, zmene správania, mentálneho postoja. Preto sa netreba obávať 
rozprávať aj o „tabu“ témach, aj o problémových veciach, no treba očakávať odpor, iné názory, 
a vysvetľovaním a počúvaním toho druhého aj srdcom prispieť ku kompromisu, k dohode. 
Pohľad na problém z rôznych uhlov je pozitívny. Pomáha nám prežiť, rozvíjať sa. 
Je plodom našej výchovy, že dnes mladí ľudia už majú svoje názory a vedia ich vysloviť, 
obhajovať a neustúpiť. Ale ešte treba postúpiť o krok ďalej – naučiť sa rozvíjať poznanie. Najmä 
sa nebáť učiť od najbližších. 



Odlišné myslenie a pochopenie rozdielov v spôsoboch, ktorými ľudia z rôznych kultúr myslia, 
cítia, a jednajú, je nutnou podmienkou k tomu, aby sme dospeli k riešeniu, ktoré funguje 
celosvetovo. Problémy zdravia, rozvoja človeka, spoločenské problémy, problémy z oblasti 
ekonómie, techniky, biológie boli až príliš často chápané ako čisto odborné záležitosti. Jedným 
z dôvodov, prečo toľko navrhnutých riešení nefunguje alebo nemohlo byť uskutočnených, je to, 
že neboli brané v úvahu rozdiely v myslení účastníkov, často pochádzajúcich z rôznych 
kultúrnych prostredí. Alebo viazané na rôznu fázu cyklu myslenia. Niekto si viac všíma 
protiklady, polarizuje skupinu, iný ich súzvuk, zjednocuje ľudí, iný prechod jedného v druhý, 
aktívne mení situáciu, atď. Porozumenie týmto rozdielom je rovnako dôležité ako porozumenie 
odbornej stránke riešenia.  
Preto je potrebné začať meniť myslenie a chápať transformačný cyklus – základ pre vzájomné 
porozumenie. Naše myslenie prešlo mnohými rozvojovými fázami, ale nestratili sme schopnosť 
myslieť ako batoľa, či komunikovať  symbolickou rečou, alebo využívať psycho-motorickú 
inteligenciu napr. pri poruche auta a laickom pokuse ho opraviť, alebo rozšroubovaním nejakej 
technickej hračky bez návodu. Naše myslenie je pohyblivé a vrtošivé ako had a ľahko vyzlieka 
kožu, reaguje na situáciu, podľa potreby. Najmä ak nie sme pánom svojej mysle. Postupná 
identifikácia mladistvých so staršími, ktorí im poskytujú vzory však vytvára nebezpečie „straty 
identity“.  
Avšak morálna autonómia, nové hodnoty poskytujú adolescentovi nové možnosti. Dospievajúci 
je schopný konštruovať teorie, zvoliť si zamestnanie, reformovať spoločnosť, vytvárať nové 
názory. Konštrukcia ideí, štrukturácia hodnôt sú spojené s plánmi do budúcna, aj s tými 
napríklad, ako stráviť prázdniny. „Dieťa neporozumie mysleniu dospelého, dokiaľ si toto 
myslenie samo nerekonštruuje. A myslenie samé je výslednicou nepretržitého konstruovania 
mnohých generácií, z ktorých každá prešla detstvom. Ak chceme vysvetliť vývoj, musíme počítať 
s oboma dimenziami, ontogenetickou i sociálnou (v zmysle predávania výsledkov práce 
z generácie na generáciu). Ale problém u oboch dimenzií je čiastočne obdobný, pretože 
ústrednou otázkou oboch je vnútorný mechanizmus celého konštruovania. Nemôžeme ho 
redukovať na vrodené alebo apriorne plánované mechanizmy, pretože v ňom ide o skutočné 
konštruovanie. Je to proces vytvárania rovnováhy, nie v zmysle jedoduchého vyvažovania síl, ako 
je to v mechanike, či pri raste entropie, ako je tomu v termodynamike, ale v zmysle 
autoregulácie.“ (Piaget, Inhelderová, 1997).  
Mohol by vzniknúť dojem, že kognitívny vývoj dieťaťa sa vysvetľuje : 

• Organickým rastom,najmä zraním komplexu nervovej sústavy a endokrinných systémov.  
• Učením a skúsenosťami získanými v činnosti s predmetmi (v protiklade k sociálnym 

skúsenostiam). 
• Sociálnou interakciou a prenosom. 
• Vnútorným mechanizmom celého konštruovania, ktorý nemôžeme redukovať na apriorný 

plán. Ide o autoreguláciu, sled aktívnych činností, systém spätných väzieb. 
Že je preto treba viac študovať vývoj aktivity a motivácie. Dalo by sa dokonca predpokladať, že 
tieto dynamické faktory – ako potreba rastu, sebauplatnenie, lásky a ocenenia – poskytujú kľúč 
k celému duševnému vývoju a že tvoria hnacie sily samotnej inteligencie i všetkého jednania 
v celej jeho zložitosti. Avšak oba aspekty, afektívny a kognitívny sú neoddeliteľné 
a neprevoditeľné.  
Jednota správania je príčinou toho, že vývojové faktory pôsobia spoločne na oba aspekty, 
poznávací i citový. Ich neprevoditeľnosť nevylučuje funkčný paralelizmus. City majú 
bezpochyby dedičné (či inštinktívne) korene podliehajúce zraniu. Diferencujú sa behom života. 
Značne sa obohacujú sociálnou komunikáciou, prenosom a medziosobnými výmenami. Zahrnujú 
konflikty alebo krízy či návraty k rovnováhe. Celé utváranie osobnosti je ovládané hľadaním 
určitej súvislosti a organizovaním hodnôt – takto sa čelí vnútornej dezintegrácii. Aj keby sme sa 
vyhli funkcii morálnych citov a ich normatívnej rovnováhe, nemôžeme interpretovať  vývoj 
citového života a motivácie bez ústrednej úlohy autoregulácie. Vytváraním rovnováhy sa 



vysvetľujú vzťahy medzi zraním a predmetnej a sociálnej skúsenosti. Pokrok je od regulácii 
k vratnosti, reciprokej alebo inverznej transformácii. V každej generácii čelia ľudia problémom, 
aby dospeli k lepšiemu riešeniu, než našli predchádzajúce generácie.  

2. Joga u nás 
 

Aplikácia jogy má u nás dlhú tradíciu. Meditácie boli jadrom obradov napr. u Adamitov, 
známych z literatúry o husitstve v 15. st. V minulom storočí a medzi vojnami bol v bývalom 
Československu rozšírený „okultizmus“. Okultistické chápanie jogy je spojené s menom Heleny 
Petrovny von Hahn-Rottenstern Blavatskej4, ktorá šírila okultizmus v Európe v minulom storočí. 
Joga sa zamieňala za „fakírizmus“, ležanie na klincoch, chodenie po žeravých uhlíkoch, 
krkolomné cviky, extatické stavy, theozofiu, atď. 
My sme vďační indickým jogínom, že nám umožnili pred 30 rokmi poznať racionálne stránky 
jogy. Okrem osobného styku i za to, že sme dostali k dispozícií jogovú literatúru, používanú i na 
lekárskych fakultách v Indii. Do popredia sa dostali v bývalom Československu i vo svete  
liečebné účinky jogy.5 
Keď som pred 34 rokmi obhájila diplomovú prácu „Psychologické aspekty jogy“ na Karlovej 
univerzite, katedre psychológie, napísala som záverečnú úvahu, že „joga nie je mŕtvym učením 
minulosti. Z hľadiska psychológie možno predpokladať, že interdisciplinárny výskum jogy bude  
otázkou budúcnosti“. V r. 1975 sa v Československu realizovali dva experimentálne kurzy 
hathajogy.  Ľudia v socializme v tom čase ani nevedeli, že sú aj iné „jogy“ než hathajogové  
telesné cvičenie. 
Dnes je v Českej a Slovenskej republike  tisícky cvičiteľov jogy a jogových kurzov, a môžem 
potvrdiť, že joga ožila a rastie. Za socializmu, ako vyplynulo z môjho výskumu,  je užší vzťah 
medzi jogou a osobnosťou.  

2.1 Súčasná modifikácia jogy 
 
Po r. 1989 sa na jednej strane rozšíril výber rôznych duchovných škôl a jogových prúdov, 
i patričnej duchovnej literatúry, na druhej strane sa rozšírila aj  aplikovaná joga do vzdelávania, 
zdravotníctva, školstva, športu, ekológie, manažmentu, podnikateľských spoločenských vied, 
charity, či ako mierová iniciatíva, interkultúrne dialógy, medzináboženské okrúhle stoly.  
A podchytila vekovú skupinu od predškolského veku až po seniorov. Cvičí sa v materských škôl 
až po starobince.  
Aj keď som očakávala rast a rozšírenie hathajogy, „ani vo sne“ ma nenapadlo, že sa za 3 
desaťročia dostane joga do polohy rozšíreného duševného cvičenia. Padol i mýtus o asketických 
jogínoch, žijúcich v himalájskych jaskyniach, či  fakíroch sediacich na klincoch. Prekonal sa aj 
predsudok považovať jogu za únik od spoločnosti. Dnes dokonca joga ašpiruje stať sa disciplínou 
Letných olympijských hier na podnet Svetovej jogovej asociácie so sídlom v Uruguaji. A mnohí 
jogoví cvičitelia, ktorí v socializme cvičili v ústraní, v utajení, sa dnes zapájajú do charitatívnych 
organizácii a pracujú v neziskovom sektore. Alebo vo veľkomestách vedú úspešné centrá jogy 
nielen ako cvičitelia. 
Množstvo duchovnej literatúry a rôznych orientálnych kurzov potvrdzuje zvýšený záujem našich 
občanov všetkých vekových kategórii o spiritualitu, o duševné cvičenia, o rozvoj duchovnej 
dimenzie osobnosti. Pravdepodobne ide o vyváženie  40- ročného  duševného „pôstu“ 

                                                 
4Ginnis, Mc. Foege,W.H.: Actual Causes of Death in the United States. Chicago, Journal of the American Medical 
Association 1993, s. 2207 – 2212. 
5 U nás boli autormi jogových príručiek hlavne lekári MUDr. Šedivý, MUDr. Votava, MUDr. Doležalová, akademik 
Ctibor Dostálek, CSc., doc. MUDr. Jarmila Motajová, CSc., doc. Míček, atď. 



v totalitnom režime na báze marx-leninizmu a materializmu ako vedeckého svetonázoru. Či ako 
píše Sorokin, prichádza doba spirituality, ktorá strieda materializmus.  
Prichádza to, čo sa možno očakávalo od  psychológie. Nesúvisí to s faktom, že psychológia, aby 
si udržala pozíciu exaktnej vedy takmer na úrovni prírodných vied, a pod vplyvom behaviorizmu 
s orientáciou na merateľné, viditeľné správanie, a naviac pod tlakom totalitného režimu, ktorý 
nútil psychológov orientovať sa na vedecký dialektický materializmus,  sa dobrovoľne zriekla 
svojho špecifického obsahu „orientácie dovnútra“ a bádanie, lepšie spoznávanie „bádateľa“ 
samotného ? A tak jej agendu „sebapoznávajúcu pozornosť“ prevzala joga?  A následkom toho, 
ľudia, ak majú psycho-somatické problémy, psychogénne ťažkosti, ktoré sa nedarí  vyliečiť 
farmakami, namiesto k  podnikovému lekárovi, alebo k psychológovi do psychologickej poradne, 
alebo do centra „rastu“, ktoré sa u nás nezvyknú zakladať, rozširovať, navštevujú kurz, centrum 
jogy a po úspešnom prekonaní potiaží sa sami stávajú cvičiteľmi, lebo pochopili starú múdrosť, 
že zdravý duch je dobrý duch, služobníkom ľudí v núdzi? 
R. 1975 som správne predpokladala, že 

1. „ďalší vývoj hathajogy je závislý od vývoja psychológie,“  
2. „jej účinky a jej ďalší rozmach, či uspokojí smäd po duševnej rovnováhe, 

sebarozvíjaní, vidím v  závislosti na vývoji psychológie a jej spätosti s každodenným 
životom ľudí,“  

3. „hathajoga ako relaxačné, antistresové, harmonizačné cvičenie má ako súčasť 
psychohygieny lepšie šance sa rozšíriť než iné relaxačné techniky napr. autogénny 
tréning“ (citácie z diplomovej práce, napísanej r. 1975). 

 
Všetky tri predpoklady sa po 34 rokov ukázali ako pravdivé predpoklady. Joga totiž uspokojuje 
aj sociálne potreby, najmä u ľudí, ktorí sú nešťastní a osamotení v partnerskom vzťahu, či na 
pracovisku, alebo v rodine. V kurzoch nájdu nových partnerov, priateľov, čo sa spravidla nedeje 
na psychoterapii v psychiatrickej liečebni , kde sa a utogénny tréning (AT) cvičí. Aj pravidelné 
cvičenie ásan a po 1h cvičenia nasledujúca 25 min. hlboká relaxácia spolu so zmenou 
stravovacích návykov, premenou myslenia smerom k posilneniu bezpečnosti, s novými 
priateľstvami, možno lepšie dokáže uvoľniť duševné i telesné napätie než AT. 
Joga ako stresmanažment sa rozšírila takmer do všetkých oblastí spoločenského života. 
Dichotómia medzi vedou a spiritualitou ( náboženstvom) na Západe limituje nielen ďalší rozvoj 
psychológie, aj jogy. Zdanlivo profituje cirkev. Chce to mentalitu „výhra – výhra“.  A táto 
dichotomia, neporozumenie sa dá odstrániť nielen dobrými výsledkami a dobrými účinkami 
cvičenia jogy, aj na akademickej pôde, tímovou prácou a ďalším výskumom.   
Po r. 1989, kedy sa zmenilo spoločenské zriadenie a socializmus nahradil kapitalizmus s idealistickým 
svetonázorom, obrovský rozmach jogového cvičenia sa dnes už deje aj s rozvojom duchovnej dimenzie 
osobnosti, uvedomením si duchovnej úrovne existencie. Do popredia sa dostávajú kurzy meditácie. Dnes 
už otázka nestojí, či joga redukuje stres, či joga ozdravuje, ale ako získať z jogy „maximum“. 
Múdrosť jogínov je prínosom pre  psychológiu, psychológov aj pre spoločnosť. Preto som sa rozhodla 
celoživotné skúsenosti a poznatky položiť na papier, zosumarizovať a o kúsok zrozumiteľnejšie zdeliť 
odbornej verejnosti než joga v kníhkupectvách, napísaná západnými autormi, či indickými jogínmi 
s prevahou  sanskrtských pojmov, ktoré sa ťažšie chápu bez vysvetlenia.  Keďže som sa celé desaťročia 
venovala téme duševný rozvoj cvičencov, rada by som výsledky, empirické skúsenosti skompletizovala, 
postupne výskumne overovala, prípadne inšpirovala kolegov a kolegyne odborne sa zaoberať aj jogou. 
Do r. 1989 sa joga v Československu zredukovala na tému človek a zdravie, hathajogové 
cvičenia. Ukázalo sa, že spolupráca lekárov a cvičiteľov bola plodná. A dôsledkom spoločných 
projektov, výskumov sa rozšírilo renomé jogových cvičiteľov, a joga sa stala  pre ľudí dnešného 
uponáhľaného sveta s konzumným štýlom života atraktívnou a nápomocnou. Najmä systém Jogy 
v dennom živote, o ktorého sa v tejto štúdii opierame už počas totalitného režimu inteligentne 
cez sanskrtské pojmy vkomponoval do telesného jogového cvičenia aj vyšší princíp. Obohatil 
materialistickú orientáciu vtedajších cvičencov aj o duševný a duchovný rozmer. Pripravoval 
cvičencov k pochopeniu definície zdravia (v zhode so Svetovou zdravotníckou organizáciou), že 



sa nejedná iba o telesné, ale aj duševné, sociálne a duchovné zdravie. Už samotné rozlíšenie a 
pochopenie týchto základných úrovní je ozdravením. Spolu s ekologickým uvedomením sa 
rozšíril zdravý vegetariánsky spôsob života. 
A tak najmä vďaka systému Joga v dennom živote v bývalom Československu a v krajinách 
východného bloku, kde sa tento systém rozšíril,  ľudia začali meniť aj spôsob života, stravovania, 
myslenia, pestovania vzťahov, vracali sa naspäť do lona prírody, keďže sa kurzy zvykli 
organizovať najmä počas letných prázdnin na chatách, v kempoch. Dá sa povedať, že sa počas 
35- ročného pôsobenia u nás,   joga dostala do života cvičencov  predovšetkým ako 
psychohygiena a zdravý štýl života. A po osvojení si prirodzeného spôsobu života, 
s biopotravinami, domácou stravou bez chemických prísad, bez emulgátorov a iných 
konzervačných prísad, so zeleninou a ovocím vypestovaných bez chemického postreku, 
s pravidelnými dennými prechádzkami, cvičením, či relaxovaním v prírode, sa cvičenci dostávali 
k „vyššej“ lekcii jogy – rozvoju vedomia mantrovaním, meditáciami, harmonizovaním svojich 
medziľudských vzťahov, duševnými cvičeniami aj v multikultúrnom prostredí. A postupne 
menili mentálny softvér.  
Dnes sa koncentrácia sústreďuje na vzdelávacie aktivity, výchovu nových učiteľov jogy.Od r. 
1989 dodnes vidíme výsledky Jogy v dennom živote na Slovensku – vyškolila 160 
certifikovaných cvičiteľov, z ktorých 120 sú aktívnymi vedúcimi kurzov. Zorganizovala stovky 
denných kurzov, ktoré absolvovalo okolo 14 tisíc cvičencov, 19 víkendových seminárov (pre 500 
až 700 osôb) a 17 celotýždenných seminárov (pre 700 – 1500 záujemcov). Vypracovala Projekt 
vysokoškolského štúdia jogových cvičení, vzdelávania učiteľov a zavedenia jogových cvičení do 
učebného procesu na všetkých typoch škôl v Slovenskej republike. Atď. 
Keďže ide o akreditovanú spoločnosť Ministerstvom školstva SR, pod supervíziou indického 
jogína, nezištne slúžiacemu nášmu regiónu od r. l972, s cieľom duševného rozvoja, 
a náročnosťou mentálneho výcviku, kde sa nehlásia cvičenci bez rozmyslu, ale vedia do čoho 
idú, netreba pochybovať, že rast záujmu o cvičiteľstvo a jogové cvičenia je kritériom úspešnosti  
misie. T.č. je Joga v dennom živote pridruženou organizáciou OSN, pripravila „tabletku“ pre 
vojenské misie OSN, zostavu Khatu pranam, a ďalšie techniky, ktoré cvičia vojaci priamo 
v teréne počas týchto vojenských misií. 
Význam cvičení si uvedomovali už v staroveku, napr. v Indii. V najstaršej medicíne ajurvéde sa 
jogové cvičenia stali súčasťou prevencie i liečby. A preto sa aj naša snaha upriamila na zavedenie 
jogy do škôl, aby sa telesná výchova, v ktorej je veľa cvikov prevzatých z jogy, stala súčasťou 
obecného vzdelania a zdravého životného štýlu. Aj tvorba podmienených reflexov 
(elementárnych prispôsobovacích mechanizmov) je ľahšia a dokonalejšia, keď sa koná behom 
pohybu.. Ak bolo získanie potravy v pokuse u psov podmienené odozvou na zložitú podnetovú 
situáciu, a to v časovej tiesni, onemocneli psy rôznymi závažnými psychosomatickými 
poruchami (dokonca i cievnymi mozgovými poruchami). Pokiaľ však psy riešili zložitú úlohu 
v pohybe (na bežiacom koberci), onemocnenie nenastalo (Dostálek, 1996). 
Bežná je skúsenosť, že mechanické memorovanie slovíčok z cudzieho jazyka je uľahčené, ak sa 
prechádzame. Alebo robíme inú pohybovú činnosť (napr. tibetskí mnísi pri štúdiu textov sa 
kývajú v tureckom sede hornou časťou tela a hlavou sprava doľava, a naopak). 
Aj u nás v intenzívnych kurzoch učenia sa cudzím jazykom sa využíva cvičenie jogy  ako 
revitalizačné cvičenie, zamerané na odbúranie stresu. Taktiež ako relaxačné cvičenie, zamerané 
na udržanie si dobrej nálady, spokojnosti, a takto pozitívne naladení účastníci jazykových kurzov 
sa lepšie dokážu sústrediť a zapamätať si slovíčka. Na brnenskej univerzite sa aplikuje takáto 
výuka aj pri osvojení si náročných technických termínov. 
Aj tu však záleží na kvalite cvičiteľa jogy, pretože som zistila pri riadení relaxácie, že niektorí 
účastníci, keď porovnávali stav uvoľnenia počas môjho kurzu jogy, s tým na intenzívnom 
jazykovom kurze, tak konštatovali veľký rozdiel. Že došlo iba k čiastočnému uvoľneniu 
svalového napätia, ale nie k zážitku hlbokého duševného uvoľnenia. Mediálna technika CD-rom 
umožňuje šíriť tento typ učenia.   



Na druhej strane od r. 1990 začali prichádzať aj iné školy jogy, aj iných orientálnych cvičení, či 
prúdy zo Západu, ktoré modifikovali indickú jogu. 

V tejto štúdii aplikujem  systém Joga v dennom živote (JDŽ) prof. Mahešvaranandu, ktorý 
bol prispôsobený západnému štýlu života. V roku l987 ho prijalo GR Slovakoterma6 v programe 
„Joga ako inovácia rehabilitácie“. V tom období bol v Slovenských liečebných kúpeloch, a.s. 
Piešťany7 (SLK) úspešne realizovaný výskum „Využitie jogy pri liečbe Bechterevovej choroby“ 
pod vedením tímu Sedláková, Rohová, Zelenayová, Galovičová. Jeho výsledky podnietili 
dvojročný výcvik rehabilitačných pracovníčok a lekárov pod vedením autora systému Joga 
v dennom živote a doc. MUDr. Jarmily Motajovej, CSc. 

GR Slovakoterma organizovalo v Piešťanoch pravidelné jogové školenia lekárov a 
rehabilitačných pracovníčok zo slovenských liečebných kúpeľov. V roku 1989 SLK Piešťany 
vydali metodickú príručku Joga v dennom živote. Počas 35 rokov sa systém Joga v dennom 
živote úspešne aplikoval aj vo výskumoch a liečbe kardiakov8, astmatikov, neurotikov9, detskej 
mozgovej obrny10. Joga sa ukázala veľkým prínosom i pre vedúcich pracovníkov a veľký záujem 
prejavili učitelia a učiteľky.11 

Jogová terapia získava zo dňa na deň väčšiu popularitu. Nie všetci, ktorí liečia choroby 
jogovými metódami sú schopní dokázať svoju dobrú znalosť v odbore. Je to pochopiteľné, lebo 
neexistuje oficiálna štandardizácia, ktorá si pri tejto terapii vyžiada určitý čas. Treba dodať, že 
veľa lekárov, ktorí sa spočiatku dívali na túto terapiu skepticky a s pochybnosťami, uznali jej 
prednosti, keď získali určitú skúsenosť. Odborníci na psychosomatickú medicínu u nás aj v 
zahraničí zistili, že joga pomáha odstraňovať psycho-fyzické napätie, ktoré pretrvávalo u 
pacientov aj vtedy, keď sa vyliečili z mentálnych a nervových porúch. Mnohí lekári ocenili vklad 
jogy v oblasti psychoterapie a rehabilitácie pacientov s chronickými poruchami. Bolo by preto 
neférové, keby sme toto učenie brali na ľahkú váhu, alebo ho znevažovali ako nevedecké. 

Joga sa na Slovensku rozšírila nielen v zdravotníctve ako doplnková terapia, ale i v oblasti 
prevencie u všetkých vekových kategóriách. Za prínos a rozvoj v oblasti rehabilitácie bol preto 
roku 1993 prof. Swami Mahešvarananda ocenený medailou Dr. Františka Ernesta Scherera 
a medailou Johannesa von Klausenberga riaditeľmi kúpeľov v Piešťanoch a v roku 1995 
Trenčianskych Tepliciach. 

Od roku 1986 sa systém Joga v dennom živote zaviedol i do mimoškolskej výchovy detí 
a mládeže. Mnohé učiteľky v materských školách, na ZŠ a SŠ prešli zaškolením. Na 
Medzinárodnej výstave didaktických pomôcok MEDACTA v Nitre r. 1988 sa začlenil i systém 
Joga v dennom živote prof. Mahešvaranandu ako nový rozmer v pedagogike a výchove. 
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky mu udelilo r. 1993 ako hlboké uznanie za 
rozvoj školstva v SR medailu „Viribus Unitus ad Astram“. Dodnes sa jogový výcvik stal 
súčasťou metodických školení v školiacom stredisku Ministerstva školstva a športu 
v Budmericiach, a v iných školiacich strediskách. V európskom projekte „Zdravá škola“ je 
súčasťou programu ozdraviť životný štýl detí a mládeže, naučiť deti aj pedagógov 
a vychovávateľov anti-stresové zostavy, relaxačné a harmonizačné cvičenia. Relaxácia telesného 
napätia je tak súčasťou základných učebných osnov telesnej výchovy na ZŠ aj SŠ od r. 1998. 

Na Slovensku t.č. existujú tri školy jogy : Jogová spoločnosť,(JS) Slovenská asociácia 
jogy(SAJ) a Joga v dennom živote. (JVDŽ). SAJ je asociovaným členom Európskej únie jogy od 
r. 2000. Združuje 9 organizácii. Cieľom SAJ je starostlivosť o rozvoj telesnej kultúry 
obyvateľstva a pestovanie aktívneho prístupu k zdraviu z hľadiska aktívneho prístupu k zdraviu 

                                                 
6 GR Slovakoterma je Generálne riaditeľstvo Slovakoterma 
7 Slovenské liečebné kúpele 
8 Viz. práce doc. MUDr. J. Motajovej, CSc., V. Reptovej,  M. Perknovskej. 
9 Pod vedením MUDr. V. Doležalovej, CSc. 
10 Pod vedením MUDr. Blechovej. al. 
11 Viz. článok „Joga v praxi manažérov“ autorov  Čelko,J., Zálešáková,J., Ježková,O. v časopise Rehabilitácia 2001 
a Míček, L.,  Zeman,V.:  Učiteľ a stres .Brno, Masarykova univerzita  l992). 



prostredníctvom jogových techník. Jogu chápe ako súbor psychofyzických transformačných 
cvičení. 

2.1.1.    Joga v zahraničí 
 

Od r. 1970 som sa  zamerala na výskum jogy u nás i v zahraničí v Montreali, v Indii, kde 
som sa prvýkrát dostala v roku 1985 cez  Afganistan v časoch vojny  s Ruskom, a od tej doby  
pravidelne navštevujem indické jogové centrá – ašramy Jogy v dennom živote, aj iné najmenej 
raz ročne. V roku 1988  som sa stala členkou odborného tímu priekopníkov nových vied o 
vedomí (International Institute of Integral Human Sciences, pri OSN, Montreal) a hostiteľkou 
popredných svetových osobností v rámci medzinárodných workshopov a konferencií, i mnohých 
turné po bývalom Československu ako napr. prof. Douglas Dean, nositeľ Nobelovej ceny, 
priekopník výskumov Kirlianovej fotografie nášho biopoľa, svetoznámeho psychiatra Raymonda 
Moodyho, iniciátora výskumov klinickej smrti, autora bestsellerov Život po živote, Svetlo na 
druhom brehu, (Moody, 1990) psychologičky Nancy Clark, Patricia Bell zakladateľky body-
mind kliniky na Floride, psychologičky Marilyn Rossner, autorky celého radu výskumov 
zameraných na jogu, psychoterapiu a deti napr.využitie jogy ako doplnkovej terapie k 
psychoanalýze, k behaviorálnej terapie a humanistickej terapie emočne narušených detí 
a mládeže (Rossner, 1988) a ďalších vyše 40 priekopníkov nových vied o vedomí. Ukázalo sa, že 
sa u nás lepšie šíria  názvy cvičení a techník, v ktorých sa vyhýbame pojmu joga. Rovnaké 
skúsenosti majú aj v zahraničí . Ako cituje vo svojej publikácii popredný americký kardiochirurg, 
dnes priekopník nových vied o vedomí a jogovej terapie srdcocievnych ochorení  Dean Ornish, 
M.D.: „Ak by som svoj program nazval ´Účinky jogy a vegetariánskej stravy na ischemické 
onemocnenie srdca´, program by kolegovia lekári neodporučili svojim pacientom. Ale „́Účinky 
techník zvládania stresu a dietetickej úpravy na ischemické onemocnenie srdca´ – s potešením 
lekári odporučia.“12 

Pre niektorých ľudí dodnes majú slová „joga“ a „vegetariánstvo“ negatívny význam. 
V polovici 70. rokov bádatelia v rôznych častiach sveta zistili, že techniky vychádzajúce z jogy, 
meditácia môžu znížiť krvný tlak, výskyt arytmie, znížiť hladinu cholesterolu a pod. Niekedy 
boli tieto metódy dokonca pomenované podľa toho, kto ich znovu objavil, napr. Dr. E. Jacobson, 
fyziológ z Harvardu, znovu objavil prínos hlbokej relaxácie z jogy. Spomínaný autor ju nazval 
„Jacobsonova progresívna relaxácia“. Americká psychologička Mary Jasnoska zistila, že 
relaxácia zvyšuje imunitu voči chorobám horných ciest dýchacích a po doplnení o imagináciu sa 
účinok ešte zvyšuje. Milióny žien využívajú dýchacie techniky pri pôrode. Atléti zistili, že 
pomalé, jemné naťahovacie ásany pomenované podľa anglického prekladu „stretching“, znižujú 
riziko úrazov. Mnohí vrcholoví športovci zistili, že meditácia s vizualizáciou zlepšuje výkonnosť. 
Výskumy maratóncov dokázali, že vegetariánska strava vedie k lepšiemu výkonu. Iní si všimli, 
že jogové cvičenie a relaxácia spomaľujú starnutie. I kniha slávnej americkej herečky Raquel 
Welch o kráse je zbierkou jogových cvičení.13  

Dr. Janice Kiecoltová-Glaserová a dr. Ronald Glaser z lekárskej fakulty Státnej univerzity 
v Ohio objavili u študentov medicíny, ktorí cvičili relaxáciu počas skúšok, že došlo k zvýšeniu 
hladiny pomocných buniek (tzv.helper buniek), ktoré zaisťujú ochranu proti infekčným 
chorobám. V rámci skupiny osôb, ktoré robili relaxačné techniky z jogy, zistili najpravidelnejší 
výskyt intenzívnej imunitnej reakcie. (Ornish, 1999). 

Meditácia a imaginácia sú tiež dávne jogové techniky.  Dr. Herbert Benson, známy 
kardiológ na lekárskej fakulte v Harvarde, strávil posledných 20 rokov realizovaním 
priekopníckeho výskumu zameraného na prínosy meditácie. Zistil, že pravidelné vyvolávanie 
toho, čo nazýva relaxované reakcie (v protiklade k reakcii útek – útok), môže znížiť krvný tlak, 
obmedziť výskyt presystol, znížiť sekréciu žaludočnej kyseliny a vyvolať ďalšie prospešné 
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13  Welch,R.: The Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program. New York, Holt Rinehart&Winston 1984 



účinky. K podobným výsledkom došiel doktor Jon Kabat-Zinn, riaditeľ Kliniky znižovania stresu 
na lekárskej fakulte univerzity v Massachusetts, tiež aplikovaním jogových techník. (Ornish, 
1999). 

Dr. Marilyn Zwaig Rossner, ako pracovníčka Fakulty Vanier College v Montreali 
v Department of Special Care Counselling, ako behaviorálna terapeutka a bývalá riaditeľka 
psychiatrického  oddelenia Children´s Hospital v Montreali a lektorka na čiastočný uväzok na 
univerzitách Mc Gill a Concordia v svojej celoživotnej kariére využíva jogu ako podpornú 
terapiu u mentálne retardovaných detí, emočne- narušených detí a u detí s poruchami učenia sa, 
ako aj u detí zdravých a mimoriadne nadaných. Viedla kurzy jogy aj pre pedagógov, 
vychovávateľov, rodičov. A na základe dobrých výsledkov rozbehla štátny program aplikácie a 
výskumu jogy na vybraných školách, v ktorom adaptovala tradičné jogové techniky 
Šivanandovej zostavy s pranajamou,  relaxáciou a meditáciou a sebareguláciou stavov vedomia 
s rôznymi terapiami (behaviorálnou, humanistickou, atď.), pri riešení špeciálnych problémov 
a potrieb detí a mládeže, ako aj učiteľov a rodičov. Pomohla rozbehnúť jogu pre deti aj v iných 
štátoch USA a svetadieloch. Mnohokrát navštívila aj bývalé Československo, a spolupracovala 
na rozvíjaní jogových metód a ich aplikácii vo výchove, vzdelávaní a liečbe (Rossner, 1988).  

O význame imaginácie pre liečbu poučili aj výsledky práce dr. Mika Samuelsa a Nancy 
Samuelsovej. Miliony žien využili Lamazovu dýchaciu techniku ako účinnú pomoc pri pôrode. 
Vrcholoví športovci adaptovali do svojich tréningových programov pomalé jemné preťahovacie 
cviky z jogy, nazývané strečing. Mnohí z nich zistili, že aj meditácia a vizualizácia môžu viesť 
k lepším športovým výkonom. (Ornish, 1999).  
Aj  v otázkach zdravia vidíme, že jogíni nielen predbehli dobu, položili základy zdravovedy, ale 
dodnes formujú názory na celý rad ochorení. Joga sa cvičí na celom svete. Za posledných 10 
rokov  aj vďaka internetu sa začala rozširovať aj do Pakistanu, Iránu, Egypta, Lýbie, Maroka, 
Strednej a Latinskej Ameriky, a zapustila ešte hlbšie korene v západnej Európe, pri šírení 
ľudských práv – sloboda vierovyznania, boj proti predsudkom, rasizmu, xenofóbie. Aj bývalé 
socialistické krajiny napredujú, a týka sa to najmä Českej republiky a Slovenska, aj Maďarska, 
Poľska, Ukrajiny, Chorvátska, Slovinska, Srbska, atď.  
Svetový boom nastal aj po vyhláseniach speváčky Madonny na celosvetovej konferencii fitnesu 
v Egypte v r. 2004, keď vyhlásila, že činkám už odzvonilo. Lebo nestačí trénovať iba svaly, ale 
treba posilňovať aj myseľ. A joga jej ponúkla oboje. V joge sú aj silové cviky, udomácnené na 
Západe ako power yoga. Speváčka Madonna mnohokrát navštívila indické púte. Ideálny stav by 
bol, keby sa podobne ako sa rozšírili fitnesy, wellnesy, rozšírili aj jogové centrá, kde by mohli 
ľudia kedykoľvek prísť, a zapracovať na sebe. Získať know-how ako sa joga cvičí a postupne si 
osvojili aj ďalšie lekcie. 
V niektorých štátoch  Európy sa joga vyučuje na školách (napr. v Taliansku, Slovinsku, 
Chorvátsku, atď.). V Českej republike majú dobré skúsenosti s výukou jogy na Jihočeské 
univerzitě v Č. Budějoviciach, aj na univerzite v Olomouci. Na Fakulte telesnej výchovy a športu 
Karlovej univerzity využívajú hathajogu pri napredovaní a zlepšení výkonnosti vo vrcholovom 
športe. Docentka Milada Krejčí sama absolvovala turné po indických univerzitách vyučujúcich 
jogu, a toho času riadi novozaloženú katedru Výchovy ke zdraví v Č.Budějoviciach. Zrealizovala 
niekoľko výskumov  aplikácie systému Joga v dennom živote aj pre asociálnu mládež, zdravotne 
postihnutých,  zaškoľuje študentov zo zahraničia do jogy priamo na univerzite. Doc. Votava na 
Lekárskej fakulte KU v Prahe dlhodobo aplikuje jogu v rehabilitácii. MUDr. Martin Repko 
aplikuje jogu v svojej medicínskej praxi, aj u športovcov. Je predsedom  Českej spoločnosti Joga 
v dennom živote a pravidelne organizuje jogové konferencie v Brne, ktoré má tradíciu 
v organizovaní Brnenských dni jogy už v totalitnom režime. Každoročne je tam niekoľkodňový 
program zameraný na ozdravenie jogou, a dnes sa rozšírila joga v Českej republike takmer do 
každého mesta a dediny. Systém Joga v dennom živote umožňuje cvičiť jogu všetkým vekovým 
kategóriám, aj aplikovať jej rôzne  druhy podľa profesií, zamerania, či špecifickým skupinám 
(tehotné, top manažéri, šoféri, učitelia, učiteľky predškolských zariadení, ošetrovateľky 



a rehabilitačné pracovníčky, intelektuáli atď.) Doc. Míček Libor PhD., prorektor na Masarykovej 
univerzite, dlhodobo skúma účinky jogy  na psychiku. A svojimi poznatkami pomohol rozšíriť 
jogu ako psychohygienu doma, na pracovisku, na školách. (Míček,Zeman, 1997). 
Už Selvarádža Jesudian, indický učiteľ jogy, ktorý od r. 1935 do svojej smrti v r. 1999 učil 
v Európe, predpokladal, že výskum účinkov jogy na telo a myseľ pokročí to takej miery, že 
metódy jogy budú štandardizované a stanú sa súčasťou obecného vzdelania. 

Praktické využitie jogy v medicíne, v rehabilitácii, pri liečbe i v prevencii civilizačných 
chorôb, a vyškolenie desať tisícov cvičiteľov jogy rôznych škôl ukazujú,že joga má 
opodstatnenie aj v novoveku pre jej  vedecké jadro. Dnešný trend vo svete sa koncentruje na 
rozvoj mentálno-spirituálnej dimenzie osobnosti, posilňuje sebadisciplínu, vôľové vlastnosti, je 
zameraný na ovládanie mysle, aj vedomé riadenie svojho života, life-manažment. Západní lekári 
si začínajú uvedomovať, že západné prístupy, lieky, chirurgia sú dobré v prípade krízy. Ale 
metódy odvodené z jogy sa vzťahujú k hlbším veciam, ktoré človeka predurčujú k onemocneniu.  
Na lepšie spoznanie nášho vnútorného sveta, ktorý bol prioritou pre jogínov, sa sústreďujeme aj 
v tejto rigoróznej práci. 
 

2.2 Joga v dennom živote a jej autor 
 
Pri výskume účinku jogy na rozvoj človeka sa upriamime na tradičné jogové cvičenie adaptované 
na dnešného západného človeka  známe t.č. vo svete ako komplexný systém Joga v dennom 
živote od Jeho Svätosti Jagadguru Mahamandaleshwara Paramhans Swamiho Maheshwaranandu, 
známeho jednoducho na Západe pod menom Swamidži. Takto ho budeme v ďalších kapitolách 
uvádzať. 
 Všetky tituly sú tradičné a majú hlboký význam. Napr. u Swami Maheshwaranandu znamená 
titul sanjásin, znalec Dharmy, kozmického poriadku (viac v 1.6.) Ide o mnícha, ktorý sa odriekol 
svetského, rodinného života a zasvätil život bohu a službe ľuďom. Pri sanyas-dikshe (obrade 
zasvätenia) prisahá, že každý človek sa stáva jeho bratom a sestrou, bez ohľadu na národnosť, 
vierovyznanie, atd. Swami Maheshawarananda zasvätil desiatky sanjásinov a žien sadvi 
z rôznych svetadielov (USA, západná i východná Európa, Austrália, Ázia - India). V Česku sú 
zasvätené 2 ženy, sadvi a jeden muž sanjásin.  
 Nie každý Swami je Paramhans. To je prvý titul nášho Swami Maheshwaranandu, ktorý získal 
od duchovenstva ako potvrdenie trvalého stavu osvietenia (param znamená presahujúci, hansa – 
labuť, duša) pred 40timi rokmi. Podobná symbolika ako u kresťanov duch svätý v podobe bielej 
holubice. Pri udelení ďalších titulov ako Jagadguru – kozmický učiteľ, resp. čosi ako učiteľ 
národov, nielen  učiteľ Indov v Indii, ale učí príslušníkov mnohých národov a titulu 
Mahamandaleshwar (je to povýšenie v stave duchovenstva, čosi ako kardinál u kresťanov, ale 
v joge nie je hierarchia,  titul je ocenením a mnísi pracujú individuálne a slobodne, mnohí sú 
pútnikmi bez strechy nad hlavou) – som bola osobne prítomná v Indii. K tomu by som dodala, že 
oba tieto vysoké tituly (pre zaujímavosť Jeho Svätosť Dalajláma nemá titul Jagadguru), boli 
viazané aj na žiakov, ktorí vlastne boli pri obrade prítomní, pozvaní ako údy učiteľa, pomocníci, 
jeho ruky, nohy, krk, hlavy atď. aj vďaka ktorým  takéto ocenenie získal. Dokonca tento 
mimoriadny fenomén viedol aj k určitým zmenám v definícii napr. tradičného termínu brahman, 
ten, ktorý si kladie za cieľ svojho života poznať brahmu – TO, (osvietenie) a čo donedávna ešte 
bolo viazané na indickú národnosť a kastu brahmanov. Žiaci Jagadgurua boli zaradení medzi 
brahmanov, aj bez indickej národnosti, aj bez príslušnosti ku kaste brahmanov, lebo de facto pod 
vedením učiteľa ich hlavným životným cieľom je spoznať „Celok“,  a tým spĺňajú podstatu tohto 
zaradenia.  Nebudem sa však rozpisovať o tom, že nie všetci západní žiaci nasledujú učiteľa 
Swami Maheshwaranandu kvôli osvieteniu, ale zaiste niektorí áno. A o takýchto žiakov sa 
budem v tejto práci opierať. Dodávam, že sa na Západe aj dnes šíria skreslené informácie, že 
západní ľudia sú v Indii nevítaní, ponižovaní, musia sa klaňať guruom, a Indovia sa dokonca 



„bielych“ ľudí štítia, nosia si svoju vodu z Indie, atď. Prečo sa šíria tieto nepravdivé informácie 
v dobách veľkého „boom“ jogy a kým, ponechávam bez komentára. 
Systém  Joga v dennom živote, kde je odborne prepracovaná spirituálna rovina a systém je 
skúmaný, sledovaný , postupne overovaný a naďalej sa realizujú výskumy,  dokázal 
v postkomunistických krajinách, aj inde vo svete, že joga je vedecký systém a umožňuje 
cvičencom zmeniť postupne mentálny softvér, odstrániť predsudky, stať sa aktívnym 
euroobčanom, ktorý spája ľudí rôznych kultúr, a pomáha k ich harmonickému spolunažívaniu, i 
národov, spolu s prírodou. 

2.3 Línia majstrov Jogy v dennom živote 
 
Posvätná hora Kailash je známa ako sídlo 
praotca jogy Šivu, kde zvykol meditovať a 
vyučovať jogínov. Je možné, že kameň 
mudrcov mohol byť horou mudrcov. 
Najvyššia múdrosť sa odovzdávala v línii 
majster a žiak. Prvou Šivovou žiačkou bola 
podľa indického mýtu jeho družka Parvatí. 
Toto učenie ako prvej žiačke na Zemi bolo 
Parvati zdelené v jaskyni Amarnath, kde 
sme so Swamidžim boli na púti r. 2007 a 

mali možnosť zakúsiť mimoriadny vplyv veľhôr v Kašmíre na psychiku človeka. 
Múdrosť sa odovzdala i 7 rišiom v Rišikéši (brána, ktorou prišli rišiovia na Zem) – v predhorí 
Himalájí, v svetovom centre jogy. Z tohto kraja pochádza aj línia majstrov Jogy v dennom 
živote. Šri Alakhpurídži je jeden z rišiov. Dokázali premôcť samsaru, kolotoč života a smrti, 
znovuzrodení. Ich múdrosť získali všetci veľkí majstri, ako napr. Riši Nachiketa (5.1). Sú 
tvorcami vízie ľudskej súdržnosti a znalci cesty k sebaspoznaniu, k slobode od utrpenia a kariem. 
Láska k bohu bola i službou ľuďom, ktorí najviac ich pomoc potrebovali. Jogíni sú ľuďmi činu, 
nevyžívajú sa v dišputách a polemikách. Učitelia patrili k ľuďom s mimoriadnymi schopnosťami.  

 
Šri Devpuridži  opustil Himaláje a putoval na juh do štátu 
Radžastán, kde sa usadil v dedine Kailash (názor získala podľa 
posvätnej hory Kailash v spojení so svätým mužom, jogínom 
Devpuridžim). Línia najvyššej múdrosti sa dodnes šíri od praotca 
jogy Šivu, a tak bol považový učiteľ Devpuridži za jeho 
následovateľa. V jeho ašrame na púšti dodnes sa konajú satsangy, 
krásne stretnutia so spevom duchovných piesní, ktorých sa 
zúčastňujú žiaci z celej Indie aj z iných kontinentov. Devpuriji 
dokázal komunikovať aj s hadmi, ďalšími zvieratami, ktoré ho 
odprevádzali. Mnohí žiaci jogy uchovávajú veľkú lásku k tomuto 
záhadnému učiteľovi, ktorý urobil nezabudnuteľný dojem aj na 
anglických dôstojníkov v tomto kraji svojimi mimoriadnymi 

schopnosťami. Jogové učenie sa udržalo zo staroveku 
dodnes. 
Bhagván Šrí Díp Nárájan Maháprabhudží (1828 – 
1963) patrí k indickým svätcom. Život a učenie Majstra 
spísal jeho najbližší žiak Paramhans svámí Mádhavánanda. 
Biografia „The Living light“vydaná v Indii r. 1982 má 
formu zázračných príbehov. Životopis vyšiel v niekoľkých 
svetových jazykoch a v češtine pod názvom Lila Amrit, 
vydaná v Martine 1995. V styku s ľuďmi, ktorí poznali 



Maháprabhudžího a dodnes žijú, máme možnosť spoznať výnimočnú osobnosť mnícha 
z Rádžasthánu. Svoj dlhý život trávil prevažne v Bari Khatu na samote v púštnom ášrame. Slúžil 
všetkým, ktorí k nemu prišli pre radu, pomoc, osvietenie. V každom jeho čine sa obnažovala jeho 
jednota s TO. Maháprabhudží vyvanul vo veku 135 rokov v mahásamádhi, rok dopredu ohlásil 
hodinu a deň svojej smrti (o 5h ráno 5.decembra l963). . Majster často vysvetľoval svoje učenie 
formou duchovných piesní. Spievajú sa na celom svete a mnohé sú preložené aj do nášho jazyka. 
Ľuďom odovzdal metódu hlbokej relaxácie – joganidru, ktorá sa stala jednou z najobľúbenejších 
techník mentálneho výcviku na Západe, aj veľmi účinnou. 
 

Paramhans Swami Madhavananda bol nástupcom 
Mahaprabhudžiho. Žil po jeho boku vyše 20 rokov a zapisoval jeho 
výroky, prednášky,  duchovné piesne, udalosti. Vydal jeho životopis 
v niekoľkých jazykoch sveta. Jeho svätosť Madhavananda založil 
niekoľko ašramov v Radžastane aj v Gudžarate. Ako hovorieval 
“ašram je ako nemocnica a swami je ako lekár, ktorý lieči neduhy 
vášne, hnevu, chamtivosti, nenávisti, žiarlivosti, závisti a 
najrôznejších komplexov.Ašram je duchovná škola a swami je 
učiteľ. Učí Dharmu (duchovné učenie), rozvíja sebapoznanie, 

sebauvedomenie a vedie človeka k sebauskutočneniu. K voľbe „rastu“.Ašram nie je obyčajný 
príbytok, útulok, či miesto stretávania. Je to centrum duchovného oslobodenia. Ľudia sa 
dopúšťajú veľkého omylu, keď prikládajú duchovnej vede menší význam než vedám technickým 
a lekárskym. V skutočnosti je duchovná veda najdôležitejšia. Jogín lieči neduhy duše a 
mnohokrát i tela, také, ktoré nevie vyliečiť ani veda. Stavia most poznania cez veľrieku 
nevedomosti. Swami vie posilniť myseľ človeka tak, aby sa rozšírila k Celku (bohu). Paramhans 
bol pochovaný podľa sannjásinskej tradícii 31. októbra 2003 v ÓM ašrame v Džadane. 
Niekoľkokrát navštívil  ČR a Slovensko.  

2.3.1.   Autor systému Joga v dennom živote 
 

Pochádza z Indie a od roku 1972 vyučuje jogu v Európe. Vytvoril systém telesných, 
dychových, relaxačných a meditačných cvičení, ktorých cieľom je upevnenie 
fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Tento súbor techník bol pomenovaný 
Systém Joga v dennom živote, aby zdôraznil, že sa nejedná len o telesné cvičenia, ale 
o harmonické zapojenie jogy do každodenného života.Cvičenia sú vhodné pre ľudí 
všetkých vekových kategórií a fyzickej kondície, majú komplexný účinok a podľa 
náročnosti sú zoradené do ôsmich stupňov. Opierajú sa o hathajogu, karma jogu, 
bhaktijogu, mantrajogu, radžajogu,i džnánajogu, krija jogu. Zostavy cvikov začínajú 

prípravným cvičením, prospešným aj pre vozíčkarov, znevýhodnených a telesne postihnutých jedincov. 
Najviac sa však rozšíril v rehabilitácii a kúpeľníctve, nakoľko iné jogové zostavy, napr. známa Šivanandova 
zostava, sú náročné. Postupne sa najmä sarahitta ásany (prospešné každému) začali cvičiť v rôznych 
mestách.  
Paramhans svámi Mahéšvaránanda žije a pôsobí v jogovom stredisku vo Viedni a pravidelne navštevuje 
všetky jogové strediská v 18 krajinách Európy, Ázii, Austrálii a v Amerike, kde vedie semináre a prednáša. 
Na svojich cestách šíri myšlienky svetového mieru, ochrany životného prostredia, intenzívne propaguje 
vegetariánsku stravu, očistu mysle, pozitívne myslenie a tradičné  hodnoty. 
Poznajú ho obyvatelia miest celého Slovenska. Prednášal a viedol semináre v Bratislave, Trenčíne, 
Piešťanoch, Martine, Zvolene, Prešove, Košiciach. Jeho vystúpenia sú inšpiratívnym zdrojom poznania 
pre mnohých ľudí. Aj vďaka nemu sa joga prestala chápať ako akrobatické cvičenie a fakirizmus, stala sa 
súčasťou zdravého životného štýlu,  psychohygienou moderného človeka.   
Z jeho iniciatívy sa v Indii buduje veľké medzinárodné jogové stredisko, v ktorom sa budú poskytovať aj 
sociálne a zdravotné služby. Je tam škola pre siroty, a detí z chudobných, neúplných rodín. R.2008 sa 



dokončila nemocnica. V indických ašramoch, ktoré Swamidži spravuje po smrti svojich guruov sa 
pravidelne stretávajú žiaci a sympatizanti jogy z celého sveta, a priamo v indickom prostredí majú 
možnosť zdokonaľovať sa v joge a pod vedením Swamidžiho navštíviť aj iné ašramy a programy. Veľké 
európske  centrum jogy sa pred niekoľkými rokmi  vybudovalo na zámku v Střílkach na Morave. Funguje 
celoročne, je archívom všetkých publikácii, nahrávok, dokumentov ,relaxačných kaziet s meditáciami, 
joganidrou. Poskytuje služby aj okoliu a spolupracuje s miestnym obyvateľstvom v niekoľkých 
projektoch, zameraných na šírenie aktívneho prístupu k zdraviu.   
Bohatá je i jeho publikačná činnosť. Spomeňme aspoň niektoré z vydaných kníh: Joga v dennom živote, 
Skryté sily v človeku, Joga proti bolestiam chrbta, Joga proti bolestiam kĺbov, Joga pre deti I., Joga pre 
deti II., Drahocenný dážď, Božské zrkadlo , Patandžaliho jógasútry a ďalšie. Swamidži sa zúčastňuje 
okrúhlych stolov Fora 2000 v Prahe, v New Yorku, v Indii, v Austrálii, i v Južnej Afrike, atď. 

“ Joga je na Slovensku veľmi známa. Je prastarou múdrosťou Indie. Za posledných 33 rokov som 
vo vašej krajine vyučoval jogu, zhrnutú v systéme Joga v dennom živote. Ak som ako cudzinec 
chcel vo vašej krajine uspieť, musel som rešpektovať vaše tradície, zákony. Preto som učil len tú 
časť jogy, ktorá je určená pre telesné a duševné zdravie, hoci som videl, že ľudia cvičia jogu nie 
celkom správne. Napr. keby Indovia chceli variť vaše bryndzové halušky, neboli by celkom určite 
také, ako ich robíte vy.  “Paramhans Swami Maheshwarananda (2002). 

2.4 Koncept zmyslu života 
 
Od nepamäti sa ľudia zaujímali o otázky života a smrti. Podľa jogínov, je veľa nešťastia na zemi, 
rôzne druhy utrpenia, ako je strata milovaných osôb, úrazy, choroby, citové sklamania, finančné 
straty, ale niet nič horšie, ako získať vzácne ľudské zrodenie a zomrieť bez toho, aby sme zistili 
odpovede na 4 základné otázky: Kto si? Čo robíš na Zemi? Odkiaľ si sem prišiel? Kam pôjdeš po 
smrti?  
„Je neoddiskutovateľnou zásluhou Viktora Frankla, že znovu prebudil záujem o koncept života. 
Tento koncept mal dlhú a rozmanitú históriu, ale moderná psychológia ho až donedávna málo 
užívala, hlavne preto, že sa zdal vedecky neprístupný. Až humanistická psychológia, na ktorú 
naviazal pred niekoľkými rokmi Frankl so svojou logoterapiou, vyvinula nové psychologické 
metódy a nefyzikálny, odlišný spôsob vedeckej orientácie.“ (Bühler, Allen, 1972) 
V rokoch 1963 a 1964 bol v Bradley Center v Columbu podniknutý pokus psychometricky merať 
existenciálnu  frustráciu, a vyvinul sa PIL dotazník životného zmyslu. 
Aby sa našla odpoveď, bolo potrebné  pýtať sa veľkého počtu osôb. – intuícia nestačila. Osoby 
tvorili náhodný výber vo veku 17 – 70 rokov. Dostali otázku: Mohli by ste mi povedať, či 
existuje niečo pre vás osobne tak hodnotné, že by ste to mohli označiť za to, čo dáva zmysel 
vášmu životu? A ak áno, mohli by ste tento zmysel vášho života vyjadriť niekoľkými slovami? 
Výsledky okolo 20% odpovedalo negatívne, nemajú, postrádajú zmysel života Najvyššia 
negatívna  hodnota bola na stanovišti Práter v zábavnom centre vo Viedni, to korešponduje 
s logoterapeutickou teóriou úteku pred prázdnotou do zábavy. 
Pozitívnu odpoveď na zmysel života dalo 51,5%  opýtaných. Čiže takmer 50% je existenciálne 
frustovaných. Čo je dosť alarmujúce. Odpovede dané do kategórii sú: 

1. „vlastné blaho“ (majetok, príjemný život, jedlo-pitie) 
2. „sebarealizácia“ (sebavýchova, vzhľad, úspech) 
3. „rodina“ (rodina, deti, domov, založiť vlastnú existenciu) 
4. „hlavné zamestnanie“ (vzdelanie, štúdium, povolanie, práca) 
5. „societa“ (láska, sociálne kontakty, sociálne úlohy) 
6. „záujmy“ (poznanie, veda, koníčky, šport, cestovanie) 
7. „prežitky“ (chcieť niečo prežiť, príroda, umenie) 
8. „služba, presvedčenie“(náboženstvo, politika, reformy) 
9. „vitálne potreby“ (zdravie, sebazáchova) 
10.  „sporné“ 



2.4.1.   Voľba cesty dobra  
 
Ak porovnáme koncept zmyslu života objavený a zviditeľnený  jogínmi tj. voľba  cesty  dobra, 
dobročinnosť, ochrana života na Zemi,  služba ľuďom, ukazuje sa u západného človeka  
dominantná voľba  cesty hedonizmu „vlastné blaho“ (majetok, príjemný život, jedlo-pitie). 
Služba sa dostala až na 8.miesto.  U moderných jogistov  sa do popredia  dostali „vitálne 
potreby“ (zdravie, dlhovekosť). Ak človek cvičí jogu v dennom živote, netrpí existenciálnou 
frustráciou. Naopak, ak aj trpel a rozhodol sa začať cvičiť jogu, naplňuje svoj život. 
 Počas 34- ročnej praxi som stretla niekoľko (maximum do 10 ) osôb vážne duševne chorých 
(schizofrénia, depresia, akútna depresia). 3 ženy sa dostali z depresie vďaka dennodennej hlbokej 
relaxácii, ktorú som nahrala na kazetu a doma si ju počúvali a relaxovali. Jedna z nich to 
opisovala slovami „nemohla som sa uvoľniť, stále som myslela na moju životnú situáciu, 
manželovu neveru, jeho milenku, a plakala som. Nebola som v stave 30-minútovú relaxáciu celú 
vypočuť. Moc ma to mrzelo, lebo som sa stále prichytila, že plačem a nepočúvam. Tak som sa 
sústredila najprv na 2-3 minúty, a postupne som pridávala po minútach – až som si konečne po 
mesiaci vypočula plných 30 minút a zistila, čo sa tam vôbec hovorí. (Išlo o riadenú hlbokú 
relaxáciu). Takto som sa z toho dostala. A poradila som to po roku aj mojej priateľke, ktorá sa 
dostala do podobnej životnej situácii. “ Do popredia sa dostali aj iní ľudia, ktorí si zaslúžili 
pacientkinu pozornosť a lásku, dobro. Nahradili model partnerstva ako hlavný zdroj slasti. 
Pomohlo vyburcovať vôľu a sústredenie. 
Čo sa týka schizofrénie, tam som nepostrehla zmenu. Doporučila som hlavne karmajogu, 
pracovnú terapiu, nie hlbokú relaxáciu, ani meditáciu. Prechádzky v prírode. Až na jedného, tí 
ostatní prestali po čase  (rok) chodiť na jogové cvičenia. Do kurzu ich poslala ošetrujúca 
psychiatrička. Jeden z nich donedávna ešte učil na škole. T.č. mu matka vybavuje invalidný 
dôchodok. Či mu joga aspoň čiastočne pomohla,  neposudzujem. Nedá sa porovnať so situáciou, 
keby sa o joge ani nedozvedel, akoby jeho život schizofrenika vyzeral. Mentálne retardovaní 
ľudia sa cítia dobre na joge, sú súčasťou tejto komunity, spolu s rodičmi dlhodobo navštevujú 
jogové pobyty i počas prázdnin. 
Počas celej praxe som nemala prípad, že by si niektorí z cvičencov poškodili zdravotný stav, 
zhoršili duševný stav. Keďže bola joga pod drobnohľadom spoločnosti, neskôr i cirkvi, kauza by 
bola bývala zaiste medializovaná, ako svojho času „ 2-3 pacienti“ s psychickými problémami, 
absolventi TM (transcendentálnej meditácii).  
 Od kauzy TM – transcendentálnej meditácie a nepovolenia anglickej pobočky TM založiť 
univerzitu v Československu   uplynulo 18 rokov. Niektorých najaktívnejších slovenských 
absolventov TM poznám a môžem povedať, že sú to úspešní ľudia so sociálnym cítením, 
a pevným zdravím. Môžem potvrdiť, že šlo o zbytočné mediálne zastrašenie,  poškodenie 
absolventov tejto meditácie, i renomé  tejto na Západe uznávanej a úspešnej školy.  Títo 
absolventi sú aktívni vo vzdelávacích programoch pre záujemcov o sebapoznávanie. Pravidelne 
Kultúrnom dome v Bratislave organizujú verejné podujatia,  premietajú  dokumentárne filmy 
najmä našich a českých autorov, ktorí navštívili pútne miesta a mali možnosť sa o nich viac 
dozvedieť . Programy sú spojené s besedami. Venujú sa aj alternatívnemu vzdelávaniu, 
a besedám s ich autormi, ľuďmi z praxe.  
Iba jedna obéznejšia cvičenka si zvrtla členok pri cviku „kačacia chôdza“, vraj sa jej to častejšie 
stávalo. Z desaťtisícok cvičeniek a cvičencov cvičiacich v kurzoch jogy 1,5 h týždenne , som 
v kontakte dodnes asi s 30% z nich, ktorí sa venujú joge pravidelne a stali sa aj cvičiteľmi. 
Zvyšných stretávam príležitostne a máme pekné vzťahy. Mnohé aktivity som dokázala za celé tie 
roky rozbehnúť a zrealizovať, mnohé sa stali udržateľnými a trvajú dodnes  aj vďaka nezištnej 
pomoci známych z jogy. Sú to milé stretnutia na úradoch, v kultúrnych zariadeniach, či 
v kúpeľoch, alebo na športoviskách, na školách, keď človek má všade spriaznenú dušu 
a pomocníka. Dokonca aj keď sme po celé tie desiatky rokov vybavovali oficiálne pozvánky, 



lektorské víza na ministerstvách, tak spravidla som viedla aj hodinu jogový program pre 
úradníčky, ktoré boli zvedavé na mnohé veci. 
Konštatujeme, že joga je aj duševným cvičením, aktívnym prístupom k sebe, k svojmu zdraviu 
a preto je liekom aj na existenciálnu prázdnotu. „Na západe sa joga podobne považuje za 
liečebnú techniku u nemocných alebo postihnutých jedincov, aj za sebazdokonaľujúcu aktivitu.  
Prapôvodná joga sa hneď od začiatku zameriavala práve na mentálno-spirituálny rozvoj človeka, 
na získanie odpovedí na štyri základné otázky (Kto si?Kam smeruješ? Odkiaľ si prišiel? Kam 
pôjdeš po smrti).“ Samotné jej liečebné účinky sú známe z mnohých výskumov realizovaných 
v minulom storočí a nie je o nich pochybností. Vždy sa snaží o uvedenie organizmu do stratenej 
rovnováhy.“(Mrákotová,  2006)  

2.4.2.      Hľadanie zmyslu života bez  LSD 
 
 Hľadanie zmyslu života, odhalenie zmyslu v každej jednotlivej situácii, ktorej osoba čelí, je 
objektívnej kvality. A to nielen vo svete skutočnom (vonkajšom), ale aj v možnom, vnútornom.  
Mladí ľudia sú však v svojej pôvodnej vôli ku zmyslu frustrovaní. Potom zoberú LSD a naraz pre 
nich svet, ktorý sa im vidí nezmyselný,  má obrovskú zmyslovú plnosť. Ale to nie je žiadny zmysel, 
ale pocit zmyslu. A mladí ľudia sú spokojní s puhými pocitmi zmyslu, a to skrýva veľké 
nebezpečie. V Kalifornii zaviedli pokusné elektródy do mozgu krys, do hypothalamu, a keď sa 
stisknutím tlačítka uzavrel prúdový okruh, prežívali krysy buď sexuálny orgazmus alebo 
uspokojenie pudu potravy.Potom sa krysy naučili stisknúť same tlačítko a uzavrieť prúdový okruh 
a tak tomu prepadli, že sa až 50-tisíc krát za deň takto ukájali. Zaujímavé je na tom toto: tieto 
krysy potom nebrali skutočnú potravu, ktorá im bola ponúkaná a nestarali sa o skutočného 
sexuálneho partnera. Takto sa môže rovnako stať, že mladí ľudia, ktorí berú LSD, sa uspokoja 
tým, že uniknú zo zmyslovej prázdnoty tým, že si zaobstarajú subjektívne pocity zmyslu, ale žijú 
mimo skutočné úlohy vonku vo svete. Pri hľadaní zmyslu vedie človeka svedomie, schopnosť 
percipovať zmyslové tvary v konkrétnych životných situáciach (Frankl, 1997).  
Ale svedomie môže človeka tiež oklamať. To, že až do smrteľnej posteli nebudeme vedieť, či 
orgán zmyslu – naše svedomie nepodľahlo zmyslovému klamu, znamená však, že tiež človek 
nevie, či svedomie druhého nemohlo mať pravdu.  To nemá znamenať, že žiadna pravda 
neexistuje. Môže existovať len jedna pravda, ale nik nemôže vedieť, či je to on, a nie niekto 
druhý, kto ju má. Ľahšie sa nám bude žiť, ak sa rozširujúci pocit nezmyselnosti začne zastavovať, 
zmenšovať. Pomôže výchova k zušľachteniu svedomia? Ako ju zrealizovať, aby človek „lepšie 
počul“, „lepšie videl“, započul a postrehol v každej jednotlivej situácii požiadavku, ktorá je v nej 
obsiahnutá?  
Tento Franklov „behavioristický“ pohľad na svedomie ako reťazec situácii a naše „reakcie“ v 
nich, naše„viditeľné“ činy v nich, podobne ako celý model „samsara“, je predovšetkým  o 
„vonkajšom svete“ a o našich reakciách. „Svedomie“, vnútorný orgán, je podobne ako zmyslové 
orgány ľahko ovplyvniteľné, oklamané. V tomto „reaktívnom“ modele je ozaj ťažké rozvíjať 
svedomie, získať vrcholový zážitok, zrealizovať osvietenie. Je požiadavka po „bdelom“ svedomí, 
schopnom odporu, takže sa nepodvoľuje konformizmu a neklania sa pred totalitarizmom, ale 
chýba návod, ako z bežného vedomia dosiahnuť bdelosť.  
Či tento model nie je podobne ako kvantová teória iba náhodilosťou, či sa „trafíme“ 
a pozdvihneme? Alebo naopak, iný bude mať pravdu a my zlýhame? Zmysel nemôže byť daný, 
ale musí byť nájdený. Dávať zmysel by smerovalo k moralizovaniu. Ale zasa nám uniká celostný 
pohľad na jedinca. Veď človek nie je len neoddeliteľná súčasť kozmického Celku, ale aj 
neoddeliteľná súčasť ľudskej rodiny. A keď sa v histórii ľudstva objavil zmysel života, tak  jeho 
objaviteľ, majster, si toto poznanie nenechal pre seba, ale nezištne odovzdal tomu, kto mal 
záujem o „rast“. Tak môžeme konštatovať, že nejde o moralizovanie, ale súzvuk dvoch duší, 
ktorý som nazvala „vnútorný kanál.“ Je to vnútorný prenos poznania, vnútorný kontakt na 
rozdiel od prenosu génov telesným kontaktom. Ako sa šíri nižšia podstata, zvieracia výbava, 



génová výbava kopuláciou a následným množením, tak podobne ale mentálnou cestou   sa šíri 
poznanie potrebné pre rozvoj skrytých síl v človeku.  
Špecifický vedomý mentálny kontakt sa nazýval „iniciácia“ alebo „krst“, spojenie učiteľa a žiaka 
a vonkajšie, oficiálne potvrdenie vnútorného spojenia. Nasleduje výuka  a tvorivá, spoločná 
práca . Či už autoritatívnym alebo demokratickým štýlom, alebo neverbálnym komunikovaním, 
mlčaním  a živým príkladom, spoločnou prácou.  V joge je celá zostava techník sebapoznávania 
a sebavýchovy, ktoré sa postupne učia, odovzdávajú. Mnohé z nich sa najprv uložia do 
podvedomia, a žiak si ich neskôr vybaví a pochopí.A začne ich správne praktizovať. Pod 
vedením majstra nemá žiak pocit, že je klamaný. Naopak, získava silné presvedčenie na základe 
výsledkov mentálneho tréningu, nových zručností, životných udalostí, že je na správnej ceste 
„nahor“. Že rastie. Tomuto mentálnemu vplyvu sa hovorí „guru-tatva“, sila učiteľa.  
 Línia majstrov a žiakov je v joge kľúčová (3.kapitola).  Darwinizmus a „vnútorný prenos“ 
pôsobia u každého človeka.  Aj takí ľudia, ktorí nemajú svojho duchovného učiteľa sú spravidla 
v prerušovanom pôsobení týchto síl, či už cez pôsobenie žiakov v ich blízkosti, cez ktorých 
pôsobí mentálny vplyv ich učiteľa, alebo cez transpersonálnu úroveň, cez kvalitnú duchovnú 
literatúru napr. Bibliu, atď. Ale aj rola učiteľa vo vzdelávacom procese, rola rodičov ako prvých 
učiteľov, využíva tento prenos poznania v osobnom vzťahu, osvojením si roly žiaka, študenta, 
dieťaťa, vnuka, atď. 

 Je tu pojem, prevzatý z ekonomiky , ale aj uplatnený v politike tzv. roztrúsené znalosti (dispersed 
knowledge) – teda v čase a priestore sa meniace decentralizované informácie o okolnostiach chvíle, 
viazané na ľudí a nezozbierateľné akoukoľvek centrálnou autoritou. Tento kanál nám pripomína detskú 
hru „na telefón“, že jeden v kruhu pošle šeptom z ucha do ucha informáciu susedovi, ten svojmu 
susedovi, takú, akú „dostal“ a posledný v kruhu ju vysloví nahlas spolu s autorom informácie.  Spravidla 
je veľký rozdiel medzi informáciami. Ak tento kruh zväčšíme na miestnu komunitu, príbuzenstvo, či 
národ, medzinárodné partnerstvá, tak sú roztrúsené informácie nezozbierateľné. Nemáme veľkú šancu 
zistiť, ako si ľudia naše slová, pokyny vysvetlili, ako na ne reagujú, čo šíria ďalej a ako na takéto nepresné 
informácie (polopravdy, lži) zareaguje iný človek, skupina. 

 Avšak skúseností politikov ukazujú, že aj keď každý z nich má svoj program, čo chce urobiť a dosiahnuť, 
ale každý z nich čelí neočakávanému. Tieto neočakávané okolnosti môžu človeku urobiť úplne škrt cez 
rozpočet. Čím vyššie sa človek nachádza, tým väčší rozpor môže nastať medzi zamýšľanou a reálnou 
agendou. Takto dochádza k „presíleniu“, že sa na človeka hrnie z rôznych kútov množstvo nedorozumení, 
negatívnych reakcií, konfliktov, pálčivých problémov a jeho projekt, zámery sa začínajú rúcať. Platí to aj o 
„imperiálnom presílení“, kedy rozpadajúce sa impérium nedokázalo riešiť naraz veľké množstvo 
krízových situácií.  

Takto je v podstate každý človek kompletne v zajatí okolností, ktorých zrod nemusí vedieť ovplyvniť 
a ktoré môžu byť úplne mimo kontroly. Zrejme aj pod vplyvom disperzných informácií a globalizácie sa 
v dnešnej dobe orientuje boj“ nižšej“ a „vyššej“ zložky , ovládanie „nižšej“ zložky tou „vyššou“, na 
ovládanie mysle. Nielen náš súkromný život je znečistený klebetami, polopravdami, ohováraním, 
upodozrievaním, či deštruktívnym kritizovaním, ale aj spoločenský život, lebo cez masmédia a moderné 
technológie získavame zmätočné informácie o regióne, o národných i celosvetových problémoch. Ako 
proti tomuto „nepriateľovi“ (vonkajšiemu i vnútornému zároveň) bojovať? Pomôžu novely zákonov 
o tlači, možnosť reagovať a uverejniť vlastný príbeh, pohľad? 

V štruktúre komunikácie sa uplatňujú nasledovné zložky (Kebza,Šolcová, 2004): 

1. osoba (komunikátor) od ktorej zasielanie pochádza 

2. osoba (komunikant), ktorá je prijímateľom zdelenia 



3. obsah zdelenia (komuniké) 

4. spôsob, akým je obsah predávaný (komunikačný kanál) 

5. psychický účinok prijatého zdelenia, ktorého vplyv môže byť veľmi významný, niekedy dokonca 
významnejší než vlastný obsah komuniké 

Ďalší problém, ktorým sa psychológovia i ďalší odborníci vo vzťahu ku komunikácii zaoberajú, je 
skutočnosť, že sa prijímané obsahy a vysielané správy celkom nekryjú.: počiatočná a konečná podoba 
komuniké sa dokonca môže i celkom zásadne líšiť. Príčiny sú rôzne : 

• odlišné významy symbolov (dezinterpretácia) 

• úbytok informácií behom cesty (rušivé faktory) 

• subjektívne dotváranie komuniké, t.j.vedomé i nevedomé prispôsobovanie obsahov zdelenia 
prostredníctvom účinkov, vyplývajúcich zo subjektívnej a individuálnej špecifičnosti ľudskej 
psychiky. 

U človeka sa schopnosť komunikácie vyvíja od narodenia, cez dospievanie, dospelosť a starobu až k jeho 
smrti (v rovine ontogenetickej). Podľa jogínov je ľudská komunikácia oproti zvieracej pestrejšia z hľadiska 
foriem, komunikačného kanálu. Rešpektujú a uznávajú prenos poznania, nielen prenos vedomostí 
(verbálnymi, neverbálnymi formami), priamym a nepriamym kontaktom. Na rozdiel od prenosu 
vedomostí, informácii, ktoré sa môžu z viacerých dôvodov „roztrúsiť“, prijímané poznanie sa kryje 
s vysielaným poznaním, cez toto vnútorné spojenie. Nejde o mystické spojenie, ale overiteľné. (5.2.). 
Bežne sa deje aj medzi komunikáciou pedagóga a žiaka, kedy síce profesor žiaka opraví, kritizuje, a žiak 
dokáže niektoré chyby skorigovať, ale nie vždy dokáže chápať učiteľa. Až keď dôjde k vnútornej 
komunikácii, je žiak schopný učiteľove inštrukcie pochopiť a zrealizovať. Či ho žiak pochopil sa odrazí na 
produkte žiaka. A pritom žiak mal k dispozícii pri písaní diplomovej práce tie isté poznámky, ten istý 
posudok, tie isté knihy, a nik iný mu neprišiel pomôcť. Na rozdiel od „aha“ zážitku, vhľadu, tu nejde o iný 
uhol pohľadu na vnímané veci. Skôr ide o akt „pokory“, akt viery, dôvery, ktorý umožnil žiakovi čerpať 
z múdrosti učiteľa. Podobne akt viery umožňuje čerpať poznanie väčšmi zo školy života.  

Zrejme v tejto veci môže zohrávať svoju rolu predstavivosť. Predstavivosť je komplikovaný jav. K jej 
úspešnému rozvíjaniu by bolo treba poznať hlbšiu jej štruktúru (Pulpán, Kuřina, Kebza, 1992). Niektorí 
ľudia hodnotia úroveň predstavivosti ako významný faktor úrovne úspešnosti človeka v spoločnosti. 
Podľa jogínov nejde len o to, že človek na rozdiel od zvierat vie uvažovať o budúcnosti, objavovať, 
vynaliezať, predvídať a pripraviť sa na to, ale aj o zmene predstáv o sebe, o druhých, o svete, o národe, 
o spoločnosti, o procese „dehypnotizácii“ (Mishra,1987). Jogíni, tým že zaviedli koncept univerzálneho 
vedomia, transcendujúceho individuálne vedomie, niekedy nazývanú duchovnú úroveň existencie, alebo 
nadmyseľ, nadvedomie, nepovažujú tvorbu vízií, predstáv iba za intrapsychický fenomén, ale ruka v ruke 
s interpersonálnym vzťahom a transpersonálnou úrovňou.  

Súvisí to s víziou č. 1 a č.2 a transformačným cyklom (1.4.8). To, čo nazývame kultúrny vývoj je v svojej 
podstate vývoj ľudských predstáv ovplyvnený ako ľudskou vlohou tvoriť predstavy, ale aj schopnosťou 
prijímať predstavy „vnútorným prenosom“. Potom tvorba nových predstáv a vízii nie je iba mojou 
jedinečnou inšpiráciou, aj keď môže ísť o inovatívne nápady a vynálezy, ale súčasne ide o proaktívne 
prepojenie na kultúru dneška, minulosti, historické zázemie, na ľudí a ich predstavy, na predstavy 
predkov, a v tomto chuchvalci predstáv dochádza k „vhľadu“ , prenosu už existujúcej predstavy, vstup do 
pamäti ľudstva, ktorý býva spojený aj s bádaním a nachádzaním produktov, v ktorým sa píše o týchto 
starých predstavách. Z tohto pohľadu vznik nových kultúrnych trendov nie je kapric, vrtoch jeho tvorcu, 
ale zákonitý dôsledok predchádzajúceho stavu kultúry. „Sto talentov ukazuje výšku doby, ale génius vie, 



čo tej dobe chýba.“ (ľudové príslovie). Inými slovami, čo súrne treba zrealizovať, a ešte sme 
nezrealizovali z ideálov aj našich predkov. Zrejme by bolo naivné domnievať sa, že všetko v tomto 
vesmíre sa riadi kozmickou zákonitosťou, iba svet človeka je celkom iný, slobodný, rozkúskovaný na 
predstavy jedincov, a zbieraný, zcelovaný náhodne, možno niekedy kronikármi, historikmi. A celý tento 
proces kultúrneho vývoja a socializácie sa deje chaoticky, podľa presadenia sa predstáv „supersamcov“. 
Ak by to tak aj bolo, a neexistoval by objektívny cieľ, iba presadzovanie individuálnych predstáv 
mienkutvorných jedincov, tak by platilo, že sa prenášajú aj na ostatných v danej kultúre, resp. rezonujú 
predstavy práve tých jedincov, ktorí dokážu empaticky zachytiť, čo ľuďom dookola chýba, čo ich osloví – 
presieťovať individuálne vedomie. 

„Ľudský tvor má celý rad jedinečných schopností, ale tou najzákladnejšou je umenie robiť závery 
o nevidenom na základe videného, dokázať sa preniesť v mysli cez priestor a čas. Táto schopnosť je 
skutočným prameňom nášho poznania. „(Pulpán, Kuřina, Kebza, 1992).   

2.4.3.       Slobodná voľba a altruistické správanie 

Čo je podstatné pre človeka, bez čoho by už nebol viac definovaný ako človek? Rozličné behaviorizmy 
neprinášajú žiadnu takúto definíciu, ktorá by sa dala brať vážne. Freudov obraz človeka tiež nebol 
vhodný, aj keď nám poskytol najsúhrnejšie systémy psychopatológie a psychoterapie, ako to zisťujú 
súčasní ego-psychológovia. Niektorí existenciálni filozofi príliš zdôrazňujú sebautváranie self. Sartre a iní 
hovoria o „sebe ako projekte“, ktorý sa vytvára trvalými ( a svojvoľnými) voľbami samotného človeka, 
ako keby človek mohol donútiť seba samého do niečoho, čím sa rozhodol byť, aj keď to odporuje 
skutočnostiam z genetiky a konštitúčnej psychológie. Na druhej strane freudovci, existenciálni terapeuti, 
rogersovci a psychológovia osobného rastu hovoria viac o objavovaní seba, o odkrývacej terapii a azda 
podcenili faktor vôle, rozhodovania a spôsoby, ktorými vytvárame seba svojimi voľbami. (Maslow, 2000). 

Výhodu trendu šírenia jogy najmä na Západe v ekonomicky bohatých krajinách vidíme aj v tom, 
že ľudia využívajú slobodnú voľbu a volia  

• Zdravý životný štýl , stresmanažment, zdravé stravovacie návyky  
• pozitívne myslenie a pozitívne postoje, očakávania, správnu voľbu, a tak je tu pôda 

pripravená aj bez existenciálnej frustrácie PRIRODZENE sa dotknúť aj zmysluplnosti 
života, a sebapoznávania, sebaidentity a uvedomenia si „kto som?“ „kam smerujem?“ 

Ukazuje sa, že pokiaľ rodičia mladých cvičencov zastávajú obdobné hodnoty, cvičia jogu, 
hľadanie identity je pre adolescenta ľahšie. Dnes sú u nás mladí ľudia zoči-voči veľkému počtu 
možností, ako sa správať, čo v živote robiť. Avšak spravidla ich mnohí nedokážu registrovať. 
Výsledkom sú veľké rozdiely medzi adolescentami v spôsobe pokračovania vývoja ich identity. 
Aj tu joga pomáha odbúrať predsudky , xenofóbiu, u rodičov, i mladých cvičencov. Veď mladí 
ľudia si vedia nájsť priateľov aj v zahraničí počas medzinárodných programov, rozvinúť svoje 
jazykové zručnosti, a vykročiť. 
 Joga spravidla nezasahuje do súkromného života, ani voľby sexuálneho partnera, partnerky. 
Nebýva podmienkou vstupu do kurzu dodržiavať celibát, ani stav byť slobodným.  Vo voľbe 
partnera skôr zasahuje podľa jogínov „osud“, karmy z minulosti.  
Vplyv na profesionálne zameranie má joga nepriamy. Pomáha zlepšovať koncentračné cvičenia, 
dôverovať,  nebáť sa, nemať očakávania, nelipnúť na plodoch svojej práce. Joga stimuluje 
premýšľanie o živote, jej súčasťou je večerný „sat-sang“ (hovory o pravde, zmysle života) 
s otázkami na papieri, odpovediami, niekedy beseda. Keďže sa robia besedy aj na školách 
s adolescentami, tak si účastníci majú možnosť porovnať vlastné názory s rovesníkmi a vyhraniť 
sa.Jogíni sa hlásia ku kresťanstvu. Niektorí k univerzálnemu náboženstvu. Politické presvedčenie 
je viac sociálno-domokratické, smerom k multikultúre, monantropizmu, slobode, orientácia na 
jedinca. V meditáciach a hlbokých relaxáciach býva často pokyn „predstav si seba o 10 rokov“, 
„predstav si svoj nový dom (byt), kde by si sa chcel usadiť, s kým, alebo sám? Atď.  Takto to 



prebieha u väčšiny cvičencov, a mala som možnosť spoznať a viesť za 34 rokov, čo sa joge 
profesionálne venujem okolo 200 000 cvičencov.  
Jogíni postrehli zdravie ako dynamický jav, ktorý sa pohybuje v oboch smeroch od kladného 
pólu (dobrého zdravia) k zápornému pólu (ochorenie). Človek sa rodí s poslaním, nielen 
s pudom prežiť. A jeho poslaním na Zemi je duševný rozvoj, sebapoznanie, sebarealizácia, stať 
sa dobrým. A chrániť život na Zemi. Pomôcť ostatným k duševnému rastu, k úplnému  zdraviu , 
vytvori ť jeden dobrý svet.  A tu vidia aj zmysluplnosť fungovania spoločnosti, politiky, 
a spoločenských inštitúcií, škôl, vzdelávacích inštitúcii. Koordinovať tento celoplošný duševný 
rast – doma, aj v spolupráci so zahraničím.  
Preto sa India stala najväčšou demokraciou na svete, a vedie svojich občanov nenásilne k 
sebarozvoju. Preháňajú to Indovia? Alebo sa dá očakávať, že kultúra, ktorá si neváži ostatných 
živých tvorov, ťažko bude tlmiť vlastnú agresivitu, „nepožierať“ iné vyššie tvory napr. ľudí. 
A bude aj iné rasy, iné národy, stúpencov iného vierovyznania atakovať, okupovať, zabíjať? Ako 
povedal  český religionista Štampach na Medzináboženskom dialógu za okrúhlym stolom 
v Kultúrnom dome v Kyjove r. 1999, že bola križovatka v rano-kresťanskej komunite 
a rozhodovalo sa, či ísť cestou vegetariánstva alebo nie. A keby vtedy rozhodli žiť 
vegetariánskym štýlom, celkom ináč by asi vyzeral dnešný svet. Doporučil každému vyhýbať sa 
konzumovaniu mäsa. 
Výskumy altruistického správania ukazujú, že ľudia prejavujú omnoho častejšie ochotu pomôcť 
druhým, aj keď ich to niečo stojí, než by vyplývalo z teórie genetického determinizmu. Navzdory 
spoločenskej dôležitosti tejto oblasti psychológie sa jej však zatiaľ nedostáva dostatok 
pozornosti. (Hayesová, 1998). 
Vo svete zvierat a ešte viac v ľudskej spoločnosti existuje mnoho príkladov toho, že niekto 
chráni jedinca, ktorý nie je jeho príbuzným.  
Lerner a Lichtman (1968) uskutočnili experiment, v ktorom bolo respondentom povedané, že si môžu vybrať, ktoré 
časti experimentu s učením sa zúčastnia. Boli rozdelení do párov a jeden z páru sa mala skutočne podrobiť 
elektrickému šoku, zatiaľčo druhý mal byť len súčasť kontrolnej skupiny. Členovia experimentálnej skupiny mali 
dostať niekoľko elektrických šokov. Keď bol výber celkom ponechaný na respondentoch, len 9% z nich si vybralo 
účasť v experimentálnej skupine. Väčšina chcela, aby elektrošoky dostali ich neznámi partneri. Ale keď im bolo 
povedané, že ich partner žiada, aby sa šokom podrobili oni, pretože sa „strašne bojí“, 72% respondentov s tým 
súhlasilo. Podiel altruistických rozhodnutí bol ešte vyšší , keď im bolo povedané, že  druhá osoba dostala možnosť 
výberu ako prvá, ale rozhodla sa, že „to nechá na nich“. Za týchto podmienok si 88% respondentov vybralo, že sa 
podrobí elektrošokom. (Hayesová, 1998).  
Je tu zrejmé, že vlastné záujmy nie sú jediným faktorom, ktorý determinuje ľudské správanie, 
resp. duševný prínos môže byť dôležitejším pre osobu, ako telesná bolesť. Väčšina respondentov 
sa rozhodla sebecky, keď nemala ďalšie informácie, ale keď im boli poskytnuté informácie 
o partnerovi, nastala dramatická zmena v povahe ich voľby. To svedčí o tom, že u väčšiny ľudí 
stačí i malý podnet k tomu, aby jednali nesebecky.  S týmto prvkom počítame aj v joge, vo voľbe 
dobra, filozofie života, v akte viery, v porozumení Urbanovho „ záchranného padáka „ viery-
nádeje-lásky, zblížení vedy a spirituality (náboženstva). 
Ľudia sú naviac spoločenskí tvorovia a recipročný altruizmus a podobné mechanizmy sú zrejme 
dôležité prvky spoločenských väzieb, ktoré ovládajú ich správanie. Dokonca  i S.Migram (1973), 
ktorý je známy tým, že odhalil „temné stránky“ ľudskej povahy, tvrdí, že naša prvá reakcia na 
ťažkú situáciu je spolupracovať, nie súperiť. (Hayesová, 1998). Zdá sa, že bádatelia skutočne 
podceňujú schopnosť vzájomne spolu vychádzať. Je samozrejme dôležité porozumieť koreňom 
spoločenských konfliktov a vojen, ale rovnako dôležité je porozumieť koreňom spoločenskej 
harmónie. V tejto práci okrem pôsobenia transformačného cyklu v našom myslení, ponúkame 
vzťahový model – stretnutie s ľuďmi, ktorí žijú predovšetkým, alebo voči nám podľa 
Darwinovho zákona „silnejší vyhráva“. A stretnutie s ľuďmi, nadviazanie úzkeho vzťahu s tými, 
ktorí nám nezištne odovzdávajú svetlo poznania. 
 
 
 



3. Vzťah žiak – majster (guru) 
 
Rozvoj človeka je v slobodnej voľbe „rastu“. U jogínov je „rast“ viazaný na voľbu filozofie 

života, keďže filozofia smrti vedie k úpadku jedinca, i spoločnosti. (1.2.2.) 
Rozlíšenie oboch je  v prekonaní klamov mysle a to postupnou cestou 
k osvieteniu. Človek dokáže prekonať klamy mysle a „vidieť“ realitu. 
Sebastrednosť je zúžený pohľad, využívame ostatných pre seba, nevidíme 
kontext, svet, realitu,druhých, nezáleží nám na druhých. Nevieme, čo sa 
deje okolo nás, chýba širší pohľad, nadhľad. K tomu je však potrebné 
stretnúť majstra, ktorý „vidí“ podstatu. Ani slepý, ani jednooký nepomôže, 
naopak. A pod jeho vedením systematicky pracovať na svojom  rozvoji. Je 
to celoživotný vzťah a proces. Veľkí študovaní budhisti a jogíni dosiahli 
osvietenie praktikovaním týchto učení. Napokon, tibetským kráľom, ktorí 
sledovali cieľ osvietenie, ich popredným ministrom a zapáleným 
prekladateľom nezáležalo ani na ich vlastnom živote, nieto na peniazoch 
a bohatstve, len aby správne poznali Dharmu (učenie). Tibetskí učenci 

cestou do Nepálu a Indie pretrpeli veľa rozličných útrap, ale šli ta veľa ráz, aby získali originálne 
rukopisy a texty. Študovali a praktikovali Dharmu pod vedením veľkých a vzdelaných učiteľov, 
o odbornosti ktorých nebolo možné pochybovať. Všestranne slúžili týmto dokonalým majstrom, 
počúvali ich vysvetľovania Dharmy a prekladali ju do tibetského jazyka. Ak sa medzi tibetskými 
učencami vyskytla nejaká nezrozumiteľnosť, pochybnosť, alebo keď bolo treba v diskusii 
vyhľadať nejaký odkaz v pôvodnom prameni, vždy si položili otázku a prezistili to: „Povedal  to 
Vznešený Budha, alebo nie?“14  
Ako bolo vyjadrené v predošlých kapitolách, mentálny tréning založený na joge má motiváciu 
v útočisku – poklona majstrovi, a cez službu a vzťah k majstrovi vytvárať dobré karmy a získať 
takto inšpiráciu. Napr. tibetský výraz pre inšpiráciu je „sila seba premeny,“ čo znamená, že 
cnostné vlastnosti učiteľa premieňajú, skvalitňujú aj naše myslenie, osobnosť. ( Dalajlama, 1997, 
s.77). Učiteľ by mal byť etický, múdry, praktik, nie iba teoretik. Aj preto je a bola v celej histórii 
kľúčová APLIKOVANÁ JOGA .(6.1-7.) 
Učiteľ sa objaví ako prejav vnútorného učiteľa vo vonkajšej podobe. Jogíni nepoznali rozpor tela 
a duše.  Ak nie je žiak pripravený, zrelý na vzťah s učiteľom, tak aj keď ho stretne vo fyzickej 
podobe, tak ho tento nedokáže osloviť, naopak človek sa vyjadruje povýšenecky na adresu 
učiteľa, trebárs aj oceneného celým svetom Nobelovou cenou, či titulom Jeho Svätosť napr. 
Dalajláma. Pochopenie celého procesu rozvoja človeka a  autoregulácie je konkrétne opísané v 4. 
kapitole Kundalini, kde v 6. centre (adžna čakra) je vedomie tak rozšírené, že chápeme 
a využívame „riadiace centrum“ v sebe, riadiace centrum nie je „autopilot“, ale vnútorný učiteľ 
(vyššia inteligencia v nás). Kto chápe sebaovládanie ako duševný rozvoj, postup na čakrovom 
rastovom rebríku, inými slovami má to ako prioritu, je koncentrovaný na rozvoj tejto schopnosti, 
tomu príde do cesty „majster“, a rozpozná ho, dokáže oceniť, že vie mu prakticky poradiť, ako 
túto schopnosť získať.  Naviac je tu dôležitý aj stály a spoľahlivý vzťah medzi žiakom 
a učiteľom, ktorý je potvrdený aj „krstom“, iniciáciou, prijatím osobnej mantry. Je celoživotný. 
Dnešné výskumy potvrdzujú, že stálosť a spoľahlivosť vzťahu je dôležitá pre duševný rozvoj 
človeka. 
Od 30.rokov minulého storočia je pozorovaný druh narušenia vzťahu k minulosti a budúcnosti. 
Telesné zranie je zrýchlené, prudký rast u mladistvých a pohlavná zralosť sa dostavujú skôr, až 
o dva roky, zatiaľ čo duševné zranie oproti tomu zaostáva buď celkom, alebo v mnohých 
oblastiach.Toto je prenikavá zmena vo vývojovom koncepte človeka, ktorá nemôže byť 

                                                 
14 Gjatšo, T., XIV. Dalajláma: Otvorenie vnútorného oka. Bratislava, Živena 1992, s. 21. 
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dostatočne vysvetlená z biologického prispôsobovania sa zmeneným životným podmienkam. 
Dlhodobé výskumy Slobodnej waldorfskej školy v Stuttgarde  ukazujú, že sa dá spomaliť 
akcelerácia dieťaťa, ktorou je predčasne vťahované do svojej budúcnosti, do dospievania 
pestovaním intenzívnejšieho spoločenstva vovnútri triedy, keď ten istý triedny učiteľ vedie deti 
po celých 8 rokov, bez toho, aby ho nejaký žiak opakovaním ročníka stratil. Takto chápaná sa 
stáva lepšie vypestovaná schopnosť stretávania, väčšia stálosť a spoľahlivosť medziľudského 
vzťahu rozhodujúcou príčinou toho, prečo u sledovaných waldorfských žiačok bola akcelerácia 
menzesu menej výrazna. Dievky dýchali rovnaký vzduch, pili rovnakú vodu ako dievčatá zo 
susedných škôl, jedli potraviny z rovnakého supermarketu, boli vystavené rovnakým dojmom v 
pouličnom ruchu, dojmom z masmedií. (Schneider, 2005).  Človek nie je pasívny príjemca 
určitých dojmov, „já“ žije v rozličných vzťahoch, do ktorých vstupuje. 
Komunikáciu môžeme definovať ako výmenu informácii medzi jedincami , a to 
prostredníctvom hovorenej reči, písaného prejavu alebo systému signálov a prejavov správania. 
Komunikácia nie je len výmena informácií . V jej priebehu si vytvárame i sociálny vzťah 
k druhému človeku, charakterizovaný ako priaznivý a ústretový (sympatia, apetencia), 
nepriaznivý, odmietavý, či vyhýbavý (antipatia, averzia) či neutrálny, ľahostajný ( Kebza, 
 Šolcová, 2 004).  
Tento medziľudský vzťah, utváraný medzi dvomi či viac ľuďmi je teda vlastne novo utvoreným 
postojom, obsahujúci poznávajúcu (kognitívnu), emocionálnu a výkonnú (konatívnu) dimenziu, 
ktorého základom je psychická štruktúra, existujúca vo vedomí i v podvedomí, ktorá je pri tom 
zakotvená ako predstava v pamäti, teda aj s istou históriou. Predovšetkým tento vzťah obsahuje 
aj určitý citový náboj, ktorý nás ovplyvňuje pozitívne alebo negatívne voči danej osobe a môže 
teda nepriamo pôsobiť aj na naše rozhodovane a jednanie. Je preto dôležité, nakoľko tento vzťah, 
vytvorený v procese komunikácie, zodpovedá skutočnosti (teda, že je výsledkom reálnej situácie, 
rozporov, či súladu v sociálnom dianí, v jednaní, rozdielov v úmysloch a cieľoch i v aktivitách 
účastníkov procesu komunikácie) a nakoľko je podmienený podvedomými procesmi v ľudskom 
vnútri (za ktoré daná osoba nezodpovedá, lebo si ich ani neuvedomuje a nemôže ich teda 
kontrolovať – čo ju síce neospravedlňuje, ale pomôže nám to jej jednanie pochopiť, a to je 
svojím spôsobom to hlavné). (Kebza, Šolcová, 2004). 
U človeka sa schopnosť komunikácie vyvíja ako v rovine fylogenetickej, tak v rovine 
ontogenetickej, ale aj v rovine sociálnej a kultúrnej a historickej. Ľudská komunikácia je oproti 
zvieracej zložitejšia, obsahovo bohatšia, pestrejšia z hľadiska foriem. V človeku je vrodená 
potreba komunikácie, pud po porozumení, ďalší vývoj je ovplyvnený výchovou a sociálnym, 
kultúrnym prostredím. Jogíni uznávajú okrem verbálnej komunikácii a neverbálnej (na 
výrazových prostriedkoch, mimike, gestách, postojoch) aj mentálnu komunikáciu – prenos 
poznania, z jedného zdroja na viaceré miesta súčasne. Táto komunikácia môže byť zaradená 
medzi nepriame komunikácie (telefónom, mailom, faxom), využíva symbolický jazyk, špecifické 
symboly napr. Eskulapova palica, had omotaný okolo chrbtice (palice), Hermove váhy 
s pozdvihnutým hadom na lekárňach ( 6.2.). Majster je komunikátor, žiak je komunikant, obsah 
odovzdaného poznania je komuniké (v joge sa používa slovo múdrosť) a komunikačný kanál  
môže byť verbálny, i neverbálny. Múdrosť nie sú bežné informácie (paravidja = vyššia múdrosť, 
na rozdiel od aparavidja, t.j. vedomosti osvojené učením v škole). Rozdiel je nielen v obsahu t.j. 
komuniké, ale najmä v psychickom účinku , ktorý je veľmi významný, integruje komunikanta, 
stimuluje jeho duševný rozvoj.  
 Podľa jogínov je prenos „svetla poznania“, zapálenie žiaka, na podvedomej úrovni, s vedomým 
zážitkom spokojnosti, harmónie, tvorbou dôležitých vízií. Avšak nejedná sa o manipuláciu, ale 
slobodnú voľbu, vieru komunikanta v komunikátora. A opačne , vieru a dôveru majstra v žiaka. 
Ide o výhradne pozitívnu komunikáciu, charakterizovanú ako ústretovú. Dá sa povedať, že 
psychický účinok je významný,  lebo „vlastný obsah“ zdelenia je pravdivý, dobrý, láskavý, 
hlboký, jednotiaci. Duševnou potravou pre „rast“. Keďže je to „vyššia komunikácia“, 
nedochádza ku skresleniu. Zrejme preto, že sa deje na duchovnej úrovni existencie. Napr. symbol 



Eskulapovej palici si môže každý človek vyložiť „po svojom“. Ale pochopenie tohto symbolu je 
VHĽADOM, spojeným s novým poznaním a kráčaním od symbolu k jeho tvorcovi, vypátraním 
jeho tvorcu a okolnosti za akých vznikol, pochopením, rozpoznaním súčasne aj komunikátora, aj 
obsahu, komuniké, stať sa týmto „napojením sa“, vytvorením, zrealizovaním komunikačného 
kanála, prijímateľom komuniké s hlbokým psychickým účinkom. Ide o nadviazanie vzťahu 
s možnosťou ďalšieho pokračovania v získavaní múdrosti. Dalo by sa konštatovať, že duševný 
rozvoj závisí od kvalitnej duševnej potravy, nie od tápania, hľadania a pátrania po komuniké  
napr. Eskulapovej palici pokusom a omylom, uspokojením sa s polopravdami, s odpovediami 
ľudí, ktorých prijímané správy sa celkom nekryjú s vysielanými správami, dokonca sa môže 
počiatočná a koncová správa celkom líšiť. 
Niekoľko desaťročí ovládam symboliku kundalini jogu, niekoľko desaťročí som poznala symbol 
Eskulapovej palici, keďže som si ho často všímala na domoch, kde bývali lekári, ale 
k porozumeniu a prepojeniu oboch symbolov došlo na hore Nebo v Jordánsku, kde je krypta 
Mojžíša a tento symbol aj s textom. (6.2.). Tam došlo k ukončeniu nekrytia vysielanej 
a prijímanej správy, k VHĽADU, k porozumeniu, o čo tu ide, a celá krížovka sa od tohto jasného 
záblesku začala lúštiť riadok po riadku, bez úsilia, avšak s koncentráciou na túto veľkú múdrosť. 
Niet pochybností, že Mojžíš v tomto kraji stredného Východu pôsobil. Z toho usudzujem, že aj 
keď je to mentálny komunikačný kanál, tak je viazaný aj na existenciu materiálnej úrovni bytia 
a telesného pôsobenia.    

3.1 Proces transformácie je treba začať „zvnútra“ 
 
Poklona najvyššej múdrosti dokonale analyzujúcej všetky činy -  je tradíciou dať na otváraciu 
stranu knihy vysvetľujúcej učenie Vznešeného Budhu taký pozdrav úcty. Je veľký rozdiel medzi 
západnými jogovými cvičiteľmi, ktorí po absolvovaní krátkodobého výcviku, si na živnostenský 
list otvárajú „vlastnú“ školu. A dokonca kritizujú indických majstrov, osočujú ich, že si prišli 
zarobiť na Západ. Sebaprojekcia? A originál majstrov, ktorí pred každým seminárom, napísanou 
knihou, konferenciou sa najprv poklonia línii majstrov, lebo vedia, že bez ich pomoci, ich 
objavov, by ich znalosti boli minimálne. Aj preto sa veľmi ťažko chápe východná spiritualita, 
lebo majstri nežijú iba vo fyzickej úrovni, v prítomnosti. Bez rešpektu majstrov z minulosti niet 
rozšírené vedomie. Pre východné myslenie je to ako vážiť si len manželku, a prestať si vážiť 
matku, druhú matku(svokru), či babičku, prababičku. Dodnes sú učitelia v Indii vysoko vážení 
a rešpektovaní rodičmi, i žiakmi. 
 Rola gurua je vnútornou záležitosťou. Pravý guru je inteligencia, ktorá riadi náš život, je „ za“ 
myšlienkami. Myseľ odráža a zároveň mení vonkajší svet. A my tvoríme obraz seba samých ako 
osoby v tomto svete. Ak prídeme do kontaktu s učiteľom, pomáha nám vytvoriť celostný obraz, 
postihnúť  kvalitu vyššieho vedomia, ktorá je hlboko v nás. Takáto sebareflexia radikálne mení 
ideu, akí sme a odhaľuje našu pravú podstatu.  Naopak, stretnutie s človekom, ktorý si nás všíma 
ako telesne atraktívnu osobu, nám spätne umožňuje uvedomiť si v sebe napr. ženskosť, 
mužskosť. Nejde však iba o pasívny odraz v tejto interakcii. „Já“ nie je bytosť „tu vo vnútri“, ale 
žije v rôznych vzťahoch, do ktorých vstupuje, ktoré rozvíja, alebo sa izoluje. Zdravý vývoj je 
vtedy, pokiaľ ja žije v stretávaní so svetom, s minulosťou a budúcnosťou, s druhým já, s telom, 
a okolitým svetom.(Schneider, 2005). 
Vzťah žiaka k línii majstrov nie je mechanický. Pred každým duševným cvičením sa doporučuje  
uchýliť k útočisku a požiadať líniu o osvietenie pre dobro ostatných. Ide o  pestovanie 
altruistickej prebudenej mysle. Získa sa pocit dôvery, blízkosti k majstrovi. Človek sa môže 
uchyľovať k útočisku na rozličných stupňoch hĺbky, v závislosti na svojej intelektuálnej úrovni. 
Aj keď sa dívame na majstrov z hľadiska ich nadradenosti a hľadáme u nich mentálne spojenie, 
ochranu, posilu, zároveň však žiadame stať sa jedným z nich, „budhou“ (prebudeným), získať ich 
poznanie a prenikavého vhľadu do jadra vecí.Celý tento model sa viaže na jednotu a rovnosť,  



stálosť. Od nepamäti bola voľba  kultúry života spojená so sebarozvíjaním (spasením), so 
životom a príkladom svätcov.  
Kresťanstvo sa u nás nepresadilo cez noc. V procese premeny hlavne medzi ľuďmi zohrával veľkú úlohu „kult 
svätých“. Kresťanstvo raného stredoveku nebolo učením, nebolo sústavou vierouky, o ktorej by trebalo ľudí 
presviedčať. Bolo kultom, rituálom. „Religio“ znamenalo rituál. Kto chodil do kostola, odvádzal 10-tky, postil sa, 
nepracoval v nedeľu, mal cirkevné povolenie k manželstvu, bol u nás kresťan.  A čo si myslel, bola druhá vec. Na 
rozdiel od pohanov, ktorí mali svojich bohov vo svojom svete, ktorí zasahovali do života smrteľníkov, kresťanstvo 
z princípu vykázalo božstvo a celú oblasť sakrálnu mimo tento svet, do „onoho“ sveta, na nebo. To bolo pre ľudí 
ťažko pochopiteľné. Aj to, že je Boh trojjediný. Takže si hľadali konkrétnu božskosť v svätých. Ich relikvie, hroby, 
ich chrámy zbližovali. Ľudia sa o nich starali, obracali s prosbou, niekedy aj trestali svätých, keď neplnili svoju 
úlohu.  Ich prostredníctvom sa vrátila božskosť do života ľudí ako tomu bolo za pohanstva. To bola hlavná funkcia 
svätých – umožniť človeku popri materiálnej úrovni existencie si uvedomovať aj duchovnú úroveň. 
 Možné zázraky svätcov poskytovali priestor pre tvorbu vlastných vízií, prekonať stereotypy, predsudky, uvedomiť 
si potenciál možností a zvoliť si aj iné možnosti. Prvým slovanským svätcom bol sv. Václav. Tento Přemyslovec 
dostal ponuku od novozvoleného nemeckého kráľa Jindřicha I., že bude do nového kráľovstva prijatý za rovnakých 
podmienok ako ostatní vojvodovia, vojvoda bavorský, franský, švábsky. Dokladom toho bolo, že mu bol darovaný 
ostatok - rameno sv.Víta, ktoré sám dostal od francúzskeho kráľa. Táto relikvia mala byť zárukou, že obe strany 
dohodu dodržia. V kláštore St Denis u Paríža fungovala ako detektor lži, stála na oltári v relikviári a skladali sa pred 
ňou prísahy. Ak bola prísaha krivá, rameno sa pohlo. Bolo jasné, že to Jindřich myslel úprimne. Ak by sa to vtedy 
uskutočnilo a Václav by nebol zavraždený, tak by Čechy zrejme boli súčasťou nemeckej ríše a hovorili dnes 
nemecky. Václav sa chcel vyhnúť zbrojeniu, bojom proti Jindřichovi, jeho brat Boleslav však mal víziu slobodného 
Česka. 
 Po zavraždení Václava došlo k 14-ročnej vojne, ale Boleslav vybudoval silnú armádu a zjednotil Čechy. Boleslav 
svojho brata, ktorého jeho ľudia zavraždili, nakoniec svätorečil, čo zaradilo Čechy, ktoré mali vlastného svätého 
a ešte k tomu z vlastného národa a zo svojej dynastie medzi národy, s ktorými božská prozreteľnosť počíta. Václav 
bol symbolom nenásilia, priekopníkom filozofie života, odmietal súdiť ľudí k smrti, búral šibenice, masovo 
oslobodzoval väzňov zo žalárov. (Třeštík 2005, s. 312). Takto sa aj Praha stala českým centrom, lebo tu ležal český 
svätec v rotunde sv.Víta. Aj susedné krajiny sa prestali dívať na Čechov ako na barbarov. K Václavovi  do Prahy  
putovali nielen Česi z celej krajiny, ale aj zo zahraničia. Vznikali mestá, ako centrá komunikácie a cez františkánov, 
kazateľov sa rozšírilo kresťanstvo po mentálnom kanáli. Ľudia začali o viere skutočne premýšľať. Spasenie záležalo 
na prijímanie sviatosti, ktoré však mohla udeľovať iba cirkev. Ľudia nastúpili cestu sebarozvíjania, snažili sa 
o spasenie. Ale potom prišli kazatelia, ktorí im začali kázať, že sviatosť môže dávať len ten, ktorý nie je 
v smrteľnom hriechu, lebo ináč je to neplatné. U susedov na Západe sa to tiež kázalo, ale nikto to nebral vážne. 
V Česku sa ľudia pohoršovali zo svetského života kňazov, cítili sa podvedení, sklamaní.  



 

3.1.1.    Krst duchom 
 

 Ide o proces „zapálenia“ nehoriacej „sviečky“ svetlom horiacej „sviečky“ majstra (krst duchom, 
na rozdiel od krstu vodou). Znamená to byť zapáleným pre vieru a brať ju seriózne. Neodporuje 
to Sundénovej teórii zvnútornenia určitých rolí pre človeka, tak pre Boha. Čím lepšie je nejaká 
náboženská tradícia zvnútornená a „nacvičená“, tým pravdepodobnejšie je prevzatie určitej role 
v správaní. K tomu je však potrebné splniť určité podmienky,  nestačí iba stretnúť osvieteného 
človeka.  
Keď je žiak pripravený, majster príde. 
Zmysel života a cesta nie je nadiktovaná, ale musí byť nájdená. Vzťah žiaka a majstra nie je 
školometský, moralizovaním, ale hlboko vnútorný, nadčasový. Je považovaný za hlbší ako vzťah 
matky k dieťaťu. Tak ako dieťa na pieskovisku vie, ktorá z matiek je jeho matka, aj žiak „vie“, 
cíti svojho majstra. A nepochybuje. Žiak čaká na slová majstra, a je rád, ak mu nejaký pokyn, 
radu, ponaučenie majster venuje. Učiteľ žije  hodnoty, a žiak sa stáva členom gurukulu, rodiny 
gurua. Vyučuje sa nie iba formou prednášok, či slov, ale celostne, v spoločnej práci, pri plnení 
rôznych aj svetských úloh.  
Napr. pred pár rokmi sme sa šli v indickom ašrame prejsť so Swamidžim. V skupine boli dvaja žiaci z Moravy, dvaja so Slovinska a ja. Prišli sme 
na miesto na poli, kde sa v minulosti farmári zastavovali a pomodlili pred západom slnka, dokonca podľa kamenného oltára so sochou zvieraťa sa 
ukázalo, že sa tu kedysi konali aj zvieracie obety. Kamenný oltár bol zarastený stromami, húštinou.  Swamidži kázal chlapom osekať konáre, 
„vyčistiť toto miesto“. Kým Slovinec šiel po  pílu do budovy ašramu, Moraváci dostali za úlohu odvaliť veľké balvany nabok, niekoľko metrov. 
Ja som im tlmočila, lebo neovládali anglicky. Obaja boli moji priatelia. Tých balvanov bolo niekoľko, veľkých do pol pása. Keď zostali tie 
najväčšie, poznamenal muž zo Zlína, že už nevládze. Na to majster obraciac sa naňho povedal, nech odvalí ten najväčší. Preložila som pokyn 
a nastal zlom, kedy Vašek váhal, či má odmietnuť. Ale autorita a úcta k majstrovi ho od tohto postoja odradila, a tak sa oprel o kameň, a hravo ho 
odvalil. Mne cestou do ašramu zdelil, že znovu si uvedomil lekciu majstra. „Limity sú v našej hlave“. Ak si poviem, že niečo nedokážem, tak to 
nepôjde, a ak si uvedomím, že všetko ide, tak to pôjde hravo. Vôbec mu to nedalo zabrať, samo to odletelo....Podobnú lekciu dostal ekonóm 
z ostravských baní. Celý život písal a pracoval s číslami, a prvýkrát dostal do ruky elektrickú pílu. Pílil konáre vo vzduchu, hore na haluze, držal 
sa jednou rukou, a druhou pílil. Mal najprv obavy, aby si neodpílil vlastnú nohu, ale objavil v sebe nové zručnosti, o prekonal strach, fyzické 
limity. 
Zubárka z Rakúska bola vyzvaná, aby na konferencii Joga a zdravie  v Piešťanoch r. 1987, v kongresovej hale predniesla svoje poznatky o joge. 
Jej prvá reakcia bola, že naštartuje voz a odíde. Bola trémistka.  V sále bolo vyše 400 poslucháčov. Nakoniec si vynútila iba 5 minút. Bežný limit 
bol 25 minút. Ako organizátorka som bola povinná upozorniť prednášajúcich, ktorí tento limit prekročili, aby svoj prejav ukončili. Doktorka 
z Viedne nakoniec bola mnou upozornená po 30 minútach, aby skončila, aj tak neuposlúchla. Potom mi to sama vysvetlila, že sa dostala do stavu 
akoby jej ústami niekto rozprával (Mahaprabhudži). A od tej doby získala dar reči a odprednášala mnoho tisíc hodín nielen v Rakúsku, aj 
v zahraničí, aj v Indii. 

3.1.2. Štyri piliere osvietenia (podľa XIV. Dalajlámu)  
 

• stretnúť pravého (osvieteného) učiteľa, v dnešnej dobe oslovovaného Jeho Svätosť. 
Kedysi to boli mená ako rišiovia, vizionári, proroci, apoštoli, svätci. Učiteľ Marpa – 
prekladateľ (narodený 1012) a jeho vynikajúci žiak Milarepa založili tradíciu Prenos 
poznania ústnym podaním a na ňu nadväzujúci Prenos osvietenia. 
(Gjatšo, Dalajláma 1992). 

• oboznámiť sa s učením, ktoré vedie k osvieteniu (duchovné učenie napr. Dharma 
Vznešeného Budhu, Joga v dennom živote založené na Sat sanatam Dharme, Védante). 
Dharma – slovo s mnohými významami. Z jeho koreňa „dhr-“ = podpora, ide o to, čo 
podporuje úsilie človeka, keď v súlade s kozmickým poriadkom praktikuje . Dharma je 
zákon, ktorý riadi a spôsobuje vznik, existenciu a zánik všetkých fyzických 
a psychologických javov. Je to aj tradičný názov Budhovho učenia. (Gjatšo, 
Dalajláma,1992).  

• zdržovať sa v duchovnej spoločnosti. Cieľom škôl je dosiahnuť osvietenie, a v tom sa od 
seba nelíšia. Ľahšie človek napreduje v komunite ľudí s podobnými hodnotami 
a snažením.V joge nie je hierarchia. Vodcovské osobnosti však majú „výhody“, napr. 
častejší kontakt s učiteľom jogy, alebo lepší prístup k informáciám. Chápu, že je to 
vďaka ich dobrým skutkom, karmám,usilovnosti, požehnaniu majstra, nie akejsi 
protekcie u majstra.  Jednotliví guruovia v Indii sú rovnocenní. Sú organizovaní 



v niekoľkých akarách, duchovných spoločenstvách, od 7. st. pr. n. l.  Nepodliehajú 
autorite. Rozhodujú sa slobodne. Ani nie sú financovaní od štátu, či cirkvi. 

• štvrtým pilierom osvietenia sú naši nepriatelia (učia nás prekonávať slabosti, chápať 
zákon karmy, že každá životná situácia je aj dôsledkom našich minulých činov, učia nás 
odpúšťať, nemstiť sa, prerušiť reťazec zlých činov napr. realizovaním rady „kto do teba 
kameňom, ty doňho chlebom“).  
 

3.1.3.      Vplyv duchovnej spoločnosti (sanga, gurukul) 
 
4. Okrem učiteľa a učenia, telesného, duševného a duchovného cvičenia ide aj o spoločnosť 
– združovať sa v komunite s rovnakými hodnotami, štýlom života, atď. V tejto spoločnosti, ktorá 
je pre sebaidentitu veľmi dôležitá, je väčšia šanca zdravého psychosociálneho vývoja.V 
porovnaní so situáciou mimo komunity, majú možnosť preskúmať rôzne spôsoby správania, 
záujmy, ideológie. Adolescent si pri pokuse o vytvorení integrovaného konceptu sebapoňatia 
môže sám na sebe „vyskúšať“ iné presvedčenia,roly, spôsobov správania, môže si ich upraviť, či 
sa ich vzdať. Dôležité pre deti a mládež v prevencii drogovej závislosti je stretnúť ľudí, ktorí sú 
nefajčiari, abstinenti, nefetujú, netrávia čas v  krčmách . Aj preto je najmä v posledných rokoch 
veľký  záujem mladých ľudí. Nehovoriac o tom, že v období aktívneho hľadania odpovedí na 
svoje otázky, kedy o sebe premýšľajú, aj o náboženských a politických presvedčeniach, dokážu 
vidieť život z rôznych uhlov, nielen z uhlu konzumnej spoločnosti, v ktorej trávia takmer celý 
život, keďže už od školského veku sú organizovaní a socializovaní. 
Komunita je dôležitá pre sebaidentitu aj pre adolescentov z jogových rodín. Spravidla každý 
človek v blízkom okolí vie, že dotyčný cvičí jogu, je vegetarián, nepije, nefajčí, lebo takých 
ponúk je na dennom poriadku. Mladý človek sa ľahko dostane do krízy identity, že premýšľa, či 
by nemal žiť ako ostatní. Či je to ozaj zdravý životný štýl, ak ľudia dookola žijú spravidla ináč? 
Tieto pochybnosti sa zvyknú rozplynúť pri veľkých seminároch, letných pobytoch s jogou, kde 
môže porovnať svoje názory s inými. Ak aj dieťa v staršom veku uprednostňuje tráviť voľný čas 
v inom kolektíve, rodičia mu v tom nebránia. Princíp nenásilia, „ahimsa“ je hlavným princípom. 
Rodič dôveruje svojmu dieťaťu, nech je aj v inom nejogovom kolektíve. Chápe, že mladý človek 
si musí nájsť svoje miesto v tejto väčšinovej spoločnosti, vyštudovať, zamestnať sa, založiť si 
rodinu.  
Komunita umožňuje sťaby „prirodzené laboratórium“ naučiť sa prakticky aplikovať učenie do 
každodenného života. „Všetky naše pocity, či už príjemné, bolestivé alebo neutrálne vznikajú 
z nejakých príčin a nevznikajú bez príčiny, vznikajú na základe pôsobenia princípu príčiny 
a následku. Človek, ktorý nepozná Dharmu, nechápe túto príčinu a následok, a preto preňho 
radosť a bolesť akoby vznikali náhodne. Podstatou Dharmy je, že človek sám v sebe pochopil 
príčiny vlastného utrpenia a vďaka tomu sa stal schopným poučiť iných.  Človek snažiaci sa 
o duševný a spirituálny rozvoj prijíma pravdu, že sám je zodpovedný za príjemné a nepríjemné 
pocity, ktoré prežíva ako plody vlastnej karmy. Vie, že plody účasti v zlej spoločnosti a konania 
zlých činov, kariem sú bolestivé. A naopak, dobrá spoločnosť a dobré karmy vedú k šťastiu. 
(Gjatšo, Dalajláma 1992, str.24). Treba doplniť, že stúpenci jogy nepatrili ku konformným 
ľuďom v totalitných režimoch, ani na Západe. A to isté môžeme povedať aj o dnešných 
cvičencoch. Patria k tým, ktorí realizujú aktívny prístup k svojmu zdraviu, k neduhom tejto 
uponáhľanej konzumnej spoločnosti, kde ľudia strácajú hodnoty. Chránia život, prírodu, 
rozširujú etické princípy, zdravý životný štýl, dobročinnosťou vyvažujú nárast kriminality, 
asociálnosti, brutality, vandalizmu, násilia, nezodpovednosti. K tomu všetkému tu je nepoctivosť, 
podvody, korupcia, majetkové delikty, alkoholizmus, toxikománia, sebevraždy, rodinné rozvraty.  
Stúpenci jogy, budhizmu, tai-chi, atď. uprednostňujú spoločnosť ľudí cieľavedome pracujúcich 
na seba rozvíjaní a sebazdokonaľovaní. Nebaví ich vysedávať v krčme po práci.Vývoj osobnosti 
je komplexný jav a je podmienený rozvojom hlavných psychických funkcií a integráciou, 
vyváženosťou vnútorného a vonkajšieho života.  Nejde o mníchoch, meditujúcich hodiny 



v oranžovom rúchu, s únikom od reálneho života, ale o ľudí, ktorí sa venujú svojmu zamestnaniu, 
rodine, aktívne žijú v spoločnosti a sú príkladom pre mladých ľudí. 
Podľa sociálnej psychológie sa sociálna interakcia odohráva v kontexte, ktorý zahrnuje mimo iné 
sociálnu skúsenosť, uloženú a používanú vo forme sociálnych schém. Pri skúmaní vplyvu iných 
ľudí na naše správanie je užitočné zamerať sa na skupiny, ktorých sme členmi. Okrem skupiny 
vrstovníkov, sú to záujmové skupiny, ktoré sú pre jedinca dôležitým zdrojom informácii o sebe 
samých, o tom, ako nás vidia druhí. Tí môžu naše správanie silne ovplyvniť, najmä v priebehu 
adolescencie a v začiatkoch dospelosti, kedy rodina prestáva byť najdôležitejším zdrojom 
informácii. U cvičencov jogy je jogová komunita ,v budhizme„sanga“, referenčná skupina – teda 
skupina, ktorej správanie považujeme za správne, a preto nám slúži za vzor. H.Tajfel (1982) 
tvrdí, že pre porozumenie medziľudskej interakcie je veľmi dôležité brať do úvahy proces 
sociálnej identifikácie.  
Vzájomne na seba nepôsobíme len ako jedinci hrajúce svoje role podľa určitého scenára. Tiež sa 
identifikujeme so sociálnymi skupinami, ku ktorým sa hlásime, a táto identifikácia určuje náš 
prístup k interakcii s druhými ľuďmi. Pokiaľ sa stotožníme s konzervatívnymi postojmi 
a konvenčným obliekaním, konzervatívnymi hodnotami jogy, budeme s ľuďmi s liberálnymi 
hodnotami, moderným vyzývavým oblečením, holdujúcim modernému pitiu alkoholických 
drinkov, fajčeniu, požívaniu marihuany, jednať ináč, než z človekom, ktorého vnímame ako 
člena svojej „vlastnej“ sociálnej skupiny. Tajfel (1970) je autorom radu štúdií, ktoré poukázali na 
dôležitosť procesu sociálnej kategorizácie, toho čo poznáme pod názvom model minimálnych 
skupín. Človek funguje v malých skupinách (in-group) a v neprospech „vonkajšej“ skupiny (out 
– group). (Hayesová, 1998). 
Sociálna identifikácia je spojená s dvomi základnými ľudskými pohnútkami. Jednou je tendencia 
zoskupovať veci do kategórii. Tento sklon prejavujeme pri vnímaní ľudí, vecí, i udalosti. Druhou 
pohnútkou je vyhľadávanie všetkého, čo posilní našu sebaúctu a umožní nám teda zmýšľať o nás 
dobre. Aj keď sa môže zdať, že tieto dve pohnútky spolu nesúvisia, obe silne ovplyvňujú naše 
interakcie s druhými ľuďmi. Rozdeľovanie ľudí do vnútorných a vonkajších skupín nie je len 
vytváranie množiny rovnocenných kategórií. Spoločnosť takúto štruktúru nemá. Niektoré 
sociálne skupiny majú väčšiu prestíž či moc než iné, niektorým prejavujeme väčšiu úctu. 
Skupiny medzi sebou porovnávame , aby sme zistili, ako vysoko na spoločenskom rebríčku stoja. 
Pokiaľ zistíme, že prislušíme k skupine, ktorá nám nemôže splniť želanie byť členmi uctyhodnej 
skupiny, pravdepodobne sa ju pokúsime opustiť, alebo sa od nej dištancovať. Môžeme sa pokúsiť 
zmeniť vnímanie skupiny druhými, priamo úsilím o zvýšenie jej postavenia.  
Do hry vstupujú aj predsudky. Na otázku predsudkov sa dívame z rôznych uhlov pohľadu, 
predovšetkým si všímame to, čo je nám vrodené a akú rolu hrá výchova, kultúra, vlastné zážitky 
a ich interpretácia.  
Predsudky majú spoločný koreň. A všetky predsudky, či už rasové, náboženské, etnické, 
ekonomické ako aj sexuálne majú ničivé dôsledky diskriminácie. Cieľom je , aby ľudia 
pochopili, že v pluralistickej spoločnosti má každý svoje miesto, svoju rolu, nech je rôznej 
národnosti, vierovyznania, rasy, pohlavia.  O tom je aj staronová paradigma jogy – rovnosť ľudí 
zdôvodnená filozofiou života, že každý je členom spoločného rozvíjajúceho sa alebo 
umierajúceho organizmu. A rola homo sapiens je tu kľúčová. 
Korene etnocentrizmu sú príliš rozvetvené, než aby sa dalo spoliehať, že ich veda všetky 
objaví. Často počuť názor" nie je tu žiaden problém". Zdá sa, že rodičia, učitelia, verejní činitelia, 
policajti, a ani lídri neziskoviek si neuvedomujú napätie vo vzťahoch a antagonizmy, ktoré sa 
skrývajú pod povrchom. Dokiaľ neprepukne násilie. Potlačenie problémov je obrana ega. 
Niekedy je to stereotypné myslenie uspokojiť sa so status quo. Ľudia si zvyknú na "kastovníctvo" 
a diskrimináciu, akoby sa s tým nič nedalo robiť. Nielen ľudia s predsudkami, aj občan bez nich 
zatvára oči pred krivdami a napätými situáciami, ktoré by mohli narušiť kľudný tok jeho života. 
Každý sme spútaní spoločenským systémom. A systém funguje tak, že tenzie medzi skupinami 
vyrovnáva tak, že prepožičiava niektorým skupinám prestížne postavenie, iným prideľuje nižšie. 



Udeľovanie limitovaných výsad, tovaru a prestíže reguluje zvyk. V systéme sa všetko točí okolo 
vplyvných kruhov, ktoré sa bránia silne zmene. Naviac tradícia dáva niektorým skupinám v 
systéme značku l obetných baránkov. 
Antipatie voči ním sú považované za samozrejmosť. Policajti privierajú oči nad etnickými bojmi 
gangov, že sa o nič nejedná, len o "detské hry". Podobne si ekonomickí deterministi myslia, 
že ľudia s vyšším spoločensko-ekonomickým postavením sa nemôžu zmieriť s tým, že by medzi 
nimi a robotníkmi, prisťahovalcami, černochmi a inými chudobnými ľuďmi existovala rovnosť. 
Nikto si nedokáže plne uvedomiť do akej miery je naše myslenie a chovanie obmedzované 
spoločenským systémom.( Allport, 2004) Nemožno očakávať, že pár hodín multikultúrnej 
výchovy vyváži celkový tlak prostredia. Ľudia sa boja zmien, aby sa nespustila "lavína". Všetko 
je so všetkým spojené, zničením systému môžeme dôjsť o istotu. Nemožno očakávať, že 
zmeníme časť, bez zmeny celku. 
Psychológovia však dodávajú, že sú rôzne postoje. Jedni dokážu vnímať, keď sa iným ubližuje a 
nie sú konformní so systémom. Iní sú s rigidnými postojmi, nechcú zmenu, netrápia 
ich ponižovaní. A sú ľudia s nestálymi postojmi, ktoré sa menia podľa situácie ako "aprílové 
počasie". Osobný a sociálny systém je vzájomne previazaný. My sa pridržiavame toho kréda, že 
odbúranie predsudkov etický vývoj, solidarita, rovnosť stimulujú nielen rozvoj spoločnosti, a 
dobré tolerantné medziľudské vzťahy, ale aj ekonomický rozvoj, ruka v ruke s ozdravením celej 
spoločnosti. Problém je votkaný do pradiva sociálneho života. Kvalita skupín a najmä 
vybudovanie pluralitnej spoločnosti, ku ktorému prispieva aj možnosť vyznávať iné 
vierovyznanie, aké je v danom regióne majoritné, byť rešpektovaným členom spoločnosti 
napriek etinickým, pohlavným, či zdravotným handicapom, odlišnostiam. 
Postavenie menšinových skupín sa vplyvom spoločenského systému dostáva na okraj 
spoločnosti. 
Všetky menšinové skupiny trápi rovnaký problém: Postavenie menšinových skupín na okraji 
spoločnosti so všetkými nepríjemnými dôsledkami - neistotou, konfliktmi a podráždenosťou. 
Každá menš. skupina sa nachádza v širšej spoločnosti, ktorá má zavedené mnohé zvyklosti, 
tradície, mnohé hodnoty, a mnohé praktiky. Preto pokiaľ ide o jazyk, správanie, morálku a 
zákon, je príslušník menšiny do istej miery nútený prijať dominantnú väčšinu za svoju referenčnú 
skupinu. Môže byt celkom oddaný svojej menšinovej skupine, ale zároveň sa vždy musí 
prispôsobiť štandardom a očakávaniam väčšiny.Avšak na druhej strane treba usmerňovaj 
väčšinovú spoločnosť rešpektovať menšiny. 
Ak sledujeme tuto myšlienkovú líniu, vidíme, prečo všetky menšinové skupiny zaujímajú v 
spoločnosti do istej miery okrajové postavenie s jeho nepríjemnými dôsledkami - obavami a 
nenávisťou. A zároveň vidíme aj príčinu, prečo sa dostávajú dominantné štáty, majoritné 
spoločenstvá, cirkvi do konfliktu s ostatnými občanmi, lebo mnohí ľudia túžia po rovnosti, raste. 
Je to aj vplyvom darwinizmu, najmä jeho negatívnym vedľajším produktom tzv. sociálneho 
darwinizmu. Ten tvrdil, že prirodzený výber sa nedeje len vo svete prírody, ale aj medzi 
jednotlivými ľudskými rasami. Z „prežitia najprispôsobivejších živočíšnych druhov“ sa zrazu 
stalo „prežitie najsilnejších rás a tried“. Je práve prekonanie vnútorných a vonkajších prekážok, 
predsudkov šancou človeka k pozdvihnutiu? 
  

3.1.4. Alternatívne roly učiteľa jogy 
 

Zmeny v učení vedú aj k zmenách v chápaní a výbere učiteľa. Ak nie je cieľ osvietenie, ani nie je 
potrebné, aby bol učiteľ „horiaci“, osvietený. A tak je to akási podoba učiteľa telesnej výchovy, 
animátora,  alebo terapeuta, či psychoterapeuta. Do akej miery takýto jogový učiteľ vie nahradiť 
psychológa je diskutabilné, najmä ak uvážime, že spravidla ľudia cvičiaci jogu v kurzoch, sú 
motivovaní ozdraviť životný štýl, zbaviť sa problémov, odbúrať stres. 



 Niekedy učiteľ sám smeruje k osvieteniu, ale tento cieľ zatajuje. A postupne odkrýva karty. Nie 
sú to javy vzácne, naopak, aj ten fakt, že samadhi nie je spočiatku trvalé, a aj pokročilý učiteľ 
môže „klesnúť“, namýšľať si, že je už osvietený a osamostatniť sa od učiteľa,   napomáha vzniku 
takéhoto hybridu na Západe, najmä ak sa s jogovými technikami neprebralo z Indie dôležité 
miesto a rola učiteľa v procese sebapremeny. Nemusí to byť iba z nedostatku pokory, ale aj 
vplyvom odlišnej kultúry, keďže na Západe uprednostňujeme samostatnosť a individualizmus. 
Napomáha tomu aj zrýchlená doba, kedy aj silne motivovaní žiaci sa stávajú „učiteľmi“ skôr, než 
sú majstrami . Najmä vo veľkomestách, kde je nedostatok cvičiteľov jogy. Resp. laické okolie sa 
aj k ne-majstrovi správa s úctou a rešpektom ako k majstrovi a uvádza ho do pokušenia „hrať sa 
na učiteľa“, nepotrebovať viac indického učiteľa. Aj z tohto aspektu je dôležité brať v úvahu 
líniu majstrov a žiakov, ako to funguje v tradičných školách. Nemusí ísť vôbec o nezrelosť 
a chorobnú závislosť na učiteľovi, ale o efektívny spôsob, ako predísť a zabrániť možným 
negatívnym a škodlivým javom.  Naviac, je tu aj kultúrny rozdiel v chápaní autority učiteľa – 
guru v Indii, kde i rodičia ako prví guru , učitelia na školách, aj duchovný majster majú dodnes 
veľký rešpekt.  Ak tento rešpekt indický učiteľ necíti od samostatných západných žiakov, otáľa 
pri výuke pokročilých lekcií, lebo v nepokore vidí určitú nezralosť a cíti určitú nedôveru, riziko 
zneužitia vyšších učení a metód. To môže vyprovokovať západných žiakov k opačnej nedôvere 
v učiteľa. 
 Tento fenomén má aj národné a regionálne rozmery. Podobne západná kultúra je nedôverčivá 
k inštancii „zbožňovaného“ guru, lebo sa jej vidí orientálny rešpekt, ktorý niektorí aj západní 
žiaci, ale najmä indickí žiaci, žijúci na Západe, učiteľovi prejavujú, za premrštený, nezdravý, až 
ohrozujúci pre občanov Západu. Niet sa čo diviť, lebo sú to tisícročné skúsenosti dvoch 
odlišných regiónov, ktoré sa stali súčasťou ich mentálneho softvéru, kultúrneho pozadia. Zrejme 
arbitrom v tomto „spore“ sa právom stali odborníci, lekári, rehabilitační pracovníci, učitelia 
cvičiaci s deťmi, mládežou, psychológovia, sociálni vedci. Ukazuje sa, že budúcnosť ľudstva 
a ďalší rozvoj bude závislý od prekonaní kultúrnych odlišností za okrúhlym stolom a najmä 
spoluprácou pri riešení pálčivých problémov. A medzi nich patrí aj strata rešpektu učiteľa už na 
základných školách. 
 Starovekých jogínov nemožno zredukovať na animátorov, učiteľov telesnej výchovy, ani na 
terapeutov. Aj preto seriózne duchovné školy, nielen jogové, aj budhistické, kresťanské, atď. 
považujú za učiteľa človeka prinášajúceho do nášho života i spoločnosti svetlo a riešenie 
pálčivých spoločenských  problémov, ktorý vie zapáliť tisícky, niektorí i milióny ľudí na celé 
veky, keďže dokázali osloviť aj vnútro stúpencov,  takto preniesť svoje poznanie a šíriť ho ďalej, 
uchovať pre ďalšie generácie potomkov. Vedomie majstra má kozmický  rozmer, a jeho 
nasledovanie nie je slepá poslušnosť, ale načúvanie s úžasom nad múdrosťou, získanie sily 
k seba premene. Učiteľ nemá súkromné ciele, ale naše dobro a duševný rozvoj. Najdôležitejším 
aspektom tejto dobroty je nezištné  trpezlivé odovzdanie „know-how“ štrukturovaného učenia 
k osvieteniu prakticky po stupňoch,  niekedy po celý život. A toto prelínanie myslí, sŕdc, v línii 
majstrov a žiakov, geometrickým radom – je láska a súzvuk. Vrcholové zážitky, ak chcú byť 
dlhodobé a permanentné, sú zakotvené v transpersonálnom rozmere a vedomej snahe byť 
užitočným a nápomocným ľuďom v núdzi.  
Avšak aj v tomto sú odlišné názory niektorých džnanajogínov ako napr. Krishnamurtiho, ktorý 
neuznáva rolu guru.  Vivekananda, ktorý považuje učiteľa za inšpiráciu, avšak mentálna práca je 
a musí byť v rukách cvičenca. Tento svoj postoj sebestačnosti žiaka zdôvodňuje procesom, že 
unca praxe je dôležitejšia ako tony teórie. Ak bude žiak počúvať zbožne učiteľa desiatky rokov, 
nedostane sa o krôčik ďalej, keď nebude cvičiť. Naopak, takýto učiteľ sa začína podobať viac na 
hypnotizéra, môže byť pre žiaka pohromou, ak im namiesto praxe bude stačiť iba počúvať 
učiteľa. Aj keby v takomto prípade učiteľ na istú dobu žiakom pomohol usmerniť ich 
deštruktívne negatívne myslenie, ale škodí ostatným, ktorí sú pasívni, pod vplyvom krásnych 
sugescií. Je potrebné si uvedomovať, že „opraty“ nášho sebarozvíjania nedrží v rukách nik iný, 



iba my sami.  A neuškodí nám, ak zahrnieme do svojho programu aj úctu k cítiacim tvorom, aj 
vďaku k učiteľom a majstrom.   
Odlišný prístup k role učiteľa pri sebarozvíjaní súvisí aj s konkrétnou cestou jedinca. Ak sa 
venuje džnána joge a radža joge, je potrebná samostatnosť myslenia pri filozofickom 
a psychologickom (seba) poznávaní a pevná vôľa k meditácii u radžajogína. Krishnamurti patril 
k džnanajogínom, Vivekananda k radžajogínom. Klasické i dnešné texty, ktoré poukazujú na 
kľúčovú rolu učiteľa (Boha verzus JA), sa týkajú predovšetkým veriacich a bhaktijogy, kam 
patria náboženskí stupenci, keďže vyššie city duchovnej lásky, súcitenia, úžasu a „zahoretia“ 
k TO, sú účinnými  ozdravnými technikami napredovania a sebarozvíjania. Je zrejme, že šírenie 
jogy na Západe, až na niektorých stúpencov bhaktijogy, karmajogy, je založené viac na 
hathajoge, džnana joge (filozoficko-psychologickom sebapoznávaní) a postupne preniká po 
krôčkoch aj radžajoga (koncentračné a meditačné cvičenia), kde je akcent kladený na jedinca 
a jeho systematické cvičenia. Avšak ani takáto varianta nezabráni stretu cirkví, ktoré pri šírení 
„nových bohov“ z Východu by sa mohli cítiť ohrozené, lebo viaceré generácie  prisťahovalcov z 
Východu  si začína presadzovať stavbu vlastných chrámov, pre svoje duševné zdravie v cudzine 
a v cudzej kultúre. Zrejme pomôže sekularizmus, spoločnosť budovaná na tolerancii, 
multikultúrna a pluralistická spoločnosť, v ktorej je jednota v rozmanitosti. A v šírení jogy 
rešpektovať oba prístupy k roli majstra, s dôrazom na vlastnú aktivitu a získanie vlastných 
skúseností. 
 

3.1.5.     Vnútorné a vonkajšie prekážky kráčať tradičnou cestou jogy  
 

Túto teoreticko-empirickú časť treba doplniť o fakt, že aj keď sa zachovali staré klasické texty – 
ako napr. Patandžaliho Jogasutry alebo Bhagavadgíta, Šankaračárijove diela ako 
Vivekačudámani, Klenoty rozlišovania, málokto z cvičiteľov držal v ruke tieto diela, a skoro nik 
z tých, čo si ich pozháňali necvičí podľa nich, resp. nenaštudoval, nepochopil ich. Prečo?Lebo sú 
to pre moderného človeka diela náročné, písané v dobovom diskurze,  nezrozumiteľné bez 
výkladu tradičného učiteľa. A nasledovať ho je  tvrdá sebadisciplína a celoživotný proces, pri 
ktorom sa celkom mení myslenie, štýl života, osobnosť. A spravidla najmä zo začiatku to je aj 
o veľkej finančnej obete v prospech jogy (cesty do Indie, drahé letenky, v totalitnom režime aj 
problém s valutami, devízovým prísľubom). A tak je tu dosť „proti“, aby sa moderný učiteľ jogy 
plne joge venoval pod vedením učiteľa.  Okrem lenivosti, nepoddajnosti a vlastnej pýche, je tu aj 
konflikt záujmov napr. v manželstve (manžel, či manželka uprednostňujú napr. dovolenku 
v hoteli, nie v ašrame, oslavy Silvestra s alkoholom, resp. so známymi, ktorí necvičia jogu a jedia 
mäso, či pijú alkohol, fajčia).  
Rišiovia, indickí vizionári objavili metódu sebapoznávania pre všetkých. A o svoje poznatky sa 
delili so všetkými. Jej šírenie bolo  ústnym podaním v línii majster – žiak. Výuka žiakov 
prebiehala pod osobným vedením učiteľa, gurua, priamo v gurukule, jeho rodine, komunite. 
Vzťah učiteľ- žiak je v Indii dodnes považovaný za dôležitejší než vzťah matky k dieťaťu. A 
rodičia sú nabádaní, aby boli prvými guruami svojho dieťaťa a mali rozvinutú mentálno-
spirituálnu dimenziu osobnosti a dokázali dieťa viesť k spiritualite. Množiť sa, rodiť, jesť, spať, 
zabezpečiť bývanie, potomstvo vedia aj zvieratá, ale nevedia rozšíriť vedomie a poznať seba 
samých. Avšak nie každý je ochotný voliť „rast“. 
Potvrdzujem závery Vivekanandu, že t.č. existujú rôzne „jogové“ prúdy. World Yoga 
Association, ktorá má sídlo v Uruguaji,  aj svojho lídra pôvodom z Latinskej Ameriky, a ktorá 
podľa svojej web stránky združuje  milióny cvičencov jogy na celom svete, je orientovaná na 
cieľ: dostať jogu na olympijské hry ako súťažnú disciplínu. 
Ale je tu aj tradičná joga šírená aj u nás v Českej a Slovenskej republike, v Európe,  
predstaviteľmi Mahánirvani Akari  napr. Mahamandaleshvarom Maheshvaranandom, autorom 



Jogy v dennom živote, ktorá sleduje líniu od svojho zakladateľa  jogína Maharshi Kapila Muniho 
zo 6.- 7. st. pr. n. l. 
A sú aj hathajogové modifikácie, kedy sa cvičenci koncentrujú na vlastné sebazdokonaľovanie 
(6.1.)a sebaozdravenie (6.1.2 -7). 
Preto doporučujem, aby sa cvičenci, ktorým ide o sebarozvíjanie  jogou zorientovali aj v tomto 
zmysle „na trhu“ jogy v dnešnej dobe. Ak aj cvičenec nemá potrebu sa joge venovať naplno 
a nepotrebuje si osvojiť aj pokročilé techniky sebarozvíjania, aj unca praxe pod vedením 
akreditovaných domácich cvičiteľov pomáha v sebapoznávaní, a prebúdza skryté sily v človeku. 
Systém Joga v dennom živote má svoje sieťovanie po celej republike Českej i Slovenskej, aj 
v iných štátoch EÚ, metodické publikácie preložené a vydané v našom jazyku. 
Jednou z vonkajších a vnútorných prekážok v napredovaní jogou je aj projekcia. 
Projekcia je sebapremietnutie, vrhnutie pred seba. V psychologickej literatúre termín projekcia 
zapustil korene vďaka psychoanalýze, konkrétne vďaka jej zakladateľovi Z. Freudovi.  Freud 
skúmal v 90.rokoch minulého storočia mechanizmus neuróz a vyložil význam psychických obrán 
proti vnútorne neprijateľným ideám, predstavám. Pritom je oddelený afekt, ktorý může byt 
premiestnený, premietnutý, "konvertovaný" inam, alebo sú idea i afekt potlačený tak, akoby 
nikdy neexistovali. Medzi mechanizmami, riešiacimi v rámci freudovského dynamizmu nesúlad 
medzi ID a tlakom reality, sú bežne radené represie, sublimácie, racionalizácie, projekcie, 
regresie, konverzie. Projekciou je mienené pričítanie vlastných žiadostí a pohnútok, ktoré EGO 
zamieta, iným osobám. Napr. extrémisti sú Maďari, nie ja, Slovák.  
Nakonečný uvádza, že projekciou sa u Freuda rozumela nielen obrana proti úzkosti, ale aj obecne 
princíp ovplyvňovania , vnímania podnetov spomienkami. To je veľmi dôležitý pohľad, pretože 
projekcia by v tom prípade bola obecne platným javom, uplatňujúcim sa v rôznej viere v každej 
percepcii.  
Koncept projekcie sa takto veľmi rozširuje. Výslednou predstavou môže byt nakoniec tvrdenie, 
že každé chovanie je ovplyvnene projekciou stavu psychiky, resp. psychickej reprezentácie sveta. 
Čím je pevnejšia väzba, aj afektívna, na vonkajší objekt a čím je menšia možnosť psychicky ho 
oddeliť od seba, tým ľahšie dôjde k oddeleniu "nežiaducich" obsahov a ich presunutie na druhu 
osobu. A tým menej sme schopní nahliadnuť svoj podiel na tvorbe podoby toho druhého.  Tu sa 
natíska otázka, či nejogín, nebudhista, neislamista, neateista, atď. dokážu objektívne posúdiť inú, 
opačnú skupinu, alebo projekujú vlastné strachy, obavy, vidiny, predsudočné myslenie?  Keďže 
tu nejde o športový tip víťaza favorizovaného klubu, kedy sa vcelku nič nedeje, ak prehraje náš 
favoriť a projektovali sme víťaza do nevíťaza. V celospoločensky rozšírenom predsudočnom 
postoji voči menšinovým spoločnostiam, voči iným vierovyznaniam, iným etnikám, kam 
stúpenci duchovných komunít môžu patriť, je o to vážnejšie, že by mohli byť svojimi 
spoločenskými hodnotami v dnešnom multikultúrnom svete aj ťahúnmi spoločnosti. Projekcia je 
potom ťažko nahliadnuteľná a zrušená. Tieto skupiny sú diskriminované, vytlačované na okraj 
spoločnosti.  
Podobne Jung hovorí, že projekcia je obecným psychologickým mechanizmom, ktorý prenáša 
subjektívne obsahy akéhokoľvek druhu na objekt. Je to aktívne nevedomie hľadajúce výraz. 
Projekcia je podľa neho nevedomý, automatický a spontánny fakt. To je blízke poňatiu 
interpersonálnej schémy , ako nám ju približuje Knobloch a Knoblochová (1999). Tiež tu sa 
predpokladá existencia neuvedomenej schémy interpersonálneho správania, naučeného skôr v 
kontakte s dôležitými osobami (napr. autoritami, podriadenými osobami atd. a aplikovaného na 
osoby súčasného života). "V rámci skupinovej schémy pripisujeme naše vlastnosti, želania, 
tendencie iným ľuďom, skutočným i fiktívnym. Tento jav sa nazýva projekcia. 
V psychoterapii Jungovej, i integrovanej psychoterapii  Knoblochovej  ide o vtaženie týchto 
nevedomých vzorcov do vedomia a predchádzanie nežiaducim projekciám. Jung hovorí "čím je 
pole vedomia u človeka obmedzenejšie, tým viac sa psychické obsahy (images, obrazy) objavujú 
akoby mimo. Rešpektovanie európskych hodnôt rovnosti ľudí, tolerancie, je základom otvorenej 
spoločnosti. 



 

3.2 Kvalita tejto práce 
 
Moja spôsobilosť pochopiť jogu 
Joge sa venujem od svojich 17-tych rokov aj výskumne. Moje rozhodnutie potvrdené, doložené 
priebehom môjho ďalšieho života mi umožňuje poskytnúť informácie odbornej verejnosti, ktoré 
môžu pomôcť tradičnú jogu lepšie spoznať aj osobnosť jogových majstrov. V mojom živote som 
ich stretla desiatku pravých. Išlo o najvyššie duchovné osobnosti Šankaračaryov čosi ako 
pápežov, ktorí sú v Indii 4 (podľa svetových strán). Stretla som 3 z nich, aj ďalších Jagadguruov, 
aj Mahamandaleshwarov, aj niekoľko ďalších učiteľov. Prešla som i  učením „Postupnej cesty 
k osvieteniu“ a „Milarepove meditácie“ pod vedením Jeho svätosti 14. Dalajlámu Tibetu. 
Nepočítam desiatky svámiov a lámov, ktoré som mala možnosť počuť, vidieť, poznať. Napriek 
tomu, že som joge zasvätila naplno takmer celý svoj život, a to pod vedením tých najlepších, 
pripúšťam, že mi zaiste mnohé veci zostali zastreté, nepoznané, neporozumené, lebo najvyššia 
múdrosť je večná, nekonečná. A mne bolo dané pravdepodobne ako každému človeku spoznať 
iba omrvinku z tohto rýdzeho poznania. Napriek tomu mám guráž sa pustiť do tejto neľahkej 
témy ako je rozvoj človeka aplikáciou jogy, lebo k múdrosti, ktorú som pochopila, patrí, že aj 
malá hrudka diamantu vie urobiť človeka nesmierne šťastným, bohatým a nezvykne sa líšiť od 
diamantovej hory. 
Tému, ktorú píšem, som si sama vybrala a venujem sa jej dlhodobo – takže pôjde o zhrnutie 
môjho poznania, opísanie môjho výcviku, odovzdanie vlastných skúseností s jogou, účinok na 
duševný rozvoj u druhých  na jednej strane, ale zároveň v spojení so samotným učením, 
s učiteľom a učiteľmi, s jogovou komunitou. Tieto skúsenosti nevznikli iba „pri cvičení“ 
v jogovom prostredí, ale aj v konfrontácii so životnými situáciami „mimo“. U nás, v Indii, aj 
v iných štátoch sveta.  

Najmä čo sa týka pohľadu a posudzovania jogy, jogínov ne-jogínmi. Veľmi inšpirujúce je 
aj široké prostredie indické a slovenské resp. západné, hodnoty, štýl života, prevládajúce 
vierovyznanie, dokonca aj pozorovanie a posúdenie jogy počas totalitného režimu za socializmu 
a neskôr pri reinštalácii kresťanstva. A dnes v pluralitnej spoločnosti členskej krajiny EÚ. 
Joga nie je dogmatické učenie, ani súbor  telesných cvikov 
 Avšak najviac ovplyvňuje kvalitu tejto práce môj vlastný rozvoj. Čím som vyspelejšia, tým 
lepšie uchopím podstatné veci. Aj keď som sa posledné roky veľmi nezmenila, ale predsa som 
túto tému rozpracovala ináč, menej kvalitne, menej zrozumiteľne, nakoľko som sama bola príliš 
motivovaná jogu prezentovať čo najlepšie a ovplyvniť čo najviac ľudí k cvičeniu jogy.  Tá pravá 
múdrosť už nie je o iniciatíve, prehnanej snahe, ale je to vnútorná premena vtiahnutím do víru, 
kde sa človek „perie“ bez úsilia. Poznávanie, získavanie nových životných skúseností aj 
„boľavých“ ale oslobodzujúcich, lebo pravda nebolí, oslobodzuje, ide bez úsilia „ako zrelý plod 
dlhodobej systematickej práce spadne jedného dňa do lona“. A verím, že takto sa napíše aj táto 
práca. 
Prácu som niekoľkokrát prepracovala. Tu už nešlo o slastné vyčkávanie, že plod celoživotného 
úsilia spadne do lona. Ale o aktívny prístup a pádlovanie zo všetkých síl. Lebo moja vidina, že 
mi bude stačiť bohaté skúsenosti a poznatky „zakonzervovať“ pre lepších, aktívnejších, 
schopnejších psychológov, sociálnych vedcov ako som ja, zlýhala. Vylepšovanie práce, aby 
spĺňala štandard, sa ukázalo prínosom. Za 34 rokov som absolvovala rôzne druhy meditácii. 
Meditovať nad touto prácou, ktorá sa mi chvíľami zlieva v bezbrehý oceán myšlienok, sa ukazuje 
ako najťažšia a najkrajšia meditácia. Vytvoríme z nej spoločnými silami masterpiece?   
 „Samo to ide, samo to vylieza von“ 
Podotýkam, že posledné desiatky rokov, čo som zamestnaná na „voľnej nohe“, tak v porovnaní 
s obdobím predtým, robím spravidla to, čo považujem za dobré a užitočné, čo ma baví. Moja 
práca, môj život je mojím koníčkom. Nikdy som netajila, že sa venujem joge, ani za totality, ale 



bola som nútená na pracovisku žiť v určitej skupine spolupracovníkov. Dnes mám možnosť byť 
dosýta sama, aj si sama vyberám spolupracovníkov. To považujem za dôležité pre kvalitu práce, 
aby človek nerobil veci z donútenia, ale znútra, že to „samo ide, samo vylieza von“. Aj keď som 
mala spoločenské ambície, uvedomila som si pri riešení niektorých problémov, že je ozaj takmer 
každý človek „lapený“ do siete klamov. Spätosť človeka, životného prostredia a spoločnosti som 
zachytila od počiatku. Inak sa chápe, cvičí joga na Západe, v Európe, doma, a ináč v Indii, v  
Oriente.  Tu človek musí búrať predsudky, a ako poznamenal Allport, skôr človek rozbije atóm, 
než predsudok. 
Pre praktické využitie obsahu jogového učenia, nestačí akýsi napísaný, či odprednášaný elaborát, 
štúdiu, ale „preniesť“, importovať kus Indie. K tomu patrí aj konkrétny spôsob vyjadrovania.: 
Indovia opisujú jogové učenie obrazne, vysvetľujú ho príbehmi, najmä však osobným príkladom. 
Spolu s vedením kurzov jogy som pracovala a dodnes pracujem ruka v ruke aj na premostení 
Európy a Ázie, som zakladateľkou a predsedníčkou prvej mimovládnej organizácii na Slovensku 
zaregistrovanej 16.2.1990 na MV SR pod názvom Slovensko-Indická Joga Védanta.  A kultúrne 
dedičstvo Indie si udržala dcérska  Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, ktorá nadviazala 
po osamostatnení Slovenska na tradície Indického združenia pri Orientálnom ústave založeného 
v roku 1934 popredným svetovým indológom prof. Vincencom Lesným, osobným priateľom 
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Rabindanatha Thákura. 
Na týchto pevných základoch vznikla Indická sekcia Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske 
styky s Orientom založená r. 1945 a Československo-indická spoločnosť založená pri MZV 
v roku 1969. Dnes táto česká spoločnosť pracuje pod názvom Společnost přátel Indie, vedená 
akademikom C. Dostálkom, ktorý svoj celý život zasvätil výskumom vyššej nervovej činnosti a 
jogy a publikoval celý rad odborných článkov  (Dostálek, 1996). 
Tajomníčkou spoločnosti je odborníčka na Jogu v dennom živote, Mgr. Levá. I vďaka týmto 
našim spolupracovníkom sme boli schopní preniesť „kus Indie“ k nám. V súčasnosti pokračujem 
v medzinárodných projektoch Youth in Action, EuroAsia Bridge, v spolupráci s gréckou 
spoločnosťou ANCE, a ďalšími partnerskými organizáciami v záp.Európe i v Škandinávii, ktoré 
zastupujú desiatky európskych univerzít. Výborná je spolupráca aj s indickými mimovládnymi 
organizáciami.  Iba takto, bez strachu  z Ázie, či Indie budeme schopní  vidieť v Indoch múdrych 
bratov a sestry, a  nie akýchsi „špinďúrov“, či „opičákov“, „exotov“. Je to cesta ako bude môcť  
osloviť   múdrosť Východu mentalitu západného človeka, a naopak. Mne samotnej sa tak naplnia 
ciele mojej dlhoročnej práce. 
 

3.3 Koná „vyšší princíp“ cez nás ? 
 
Tento bod je veľmi dôležitý pochopiť, že duševná dimenzia nie je ako telesná, rozmanitá, každý 
človek- iné telo, ale omnoho viac prepojená, zjednotená, a ak si to žijúci človek v tele 
uvedomuje, môže sa z časti vedome stať súčasťou línie učiteľ – žiak. Rozširovanie vedomia sa 
nedeje celkom spontánne, ale je to proces viazaný na ľudí, živých i neživých (cez knihy, diela, 
staré texty, zasvätenia, pod ich vedením, v ich blízkosti, atď.). Najvyššia múdrosť sa netvorí 
výlučkami v našom mozgu, Ale je tu väzba na mozog, radar. Keď je v poriadku, ošetrovaný, 
rozvíjaný, udržovaný „prijímač“, tak „kozmická hudba“, múdrosť je zrozumiteľná, bez šumu,  
životné rozhodnutia sa opierajú o jasné vízie, vedú k rozvoju, jasne chápeme. Zistili sme, že : 

• Jogové cvičenia patria k psycho-hygiene, k udržovaniu mentálnej čistoty. 
Napomáhajú žiť zdravo, aby človek neničil svoju mentálnu výbavu, naopak, naučil sa 
o ňu starať, opatrovať sa, udržovať fit a rozvíjať skryté sily v človeku. Ale nie iba pre 
regeneráciu samú o sebe, či lepší pracovný výkon, vyšší finančný zisk, ale pre 
duševný rozvoj, ak je pochopené, o čo tu ide, o postupné získavanie najvyššej 
múdrosti. 

• Múdrosť neprichádza na zlatej táci. Rozvoj vyššieho vedomia je o rozlišovaní 
múdrosti od poloprávd, a prijatím múdrosti od sebarealizovaného majstra, alebo 



z kníh, takýmto majstrom napísané.  Je potrebné ju „prežuť“ v pokoji, ako to robí 
perlorodka. Vyčká na správnu dažďovú kvapku za úsvitu počas vychádzajúcej 
hviezdy Svati, a premení ju v perlu.  Perlorodka zachytí kvapku, uzavrie sa a ponorí 
sa na morské dno, aby tam trpezlivo vyvíjala z tejto kvapky perlu. Podobne študenti 
jogy si najprv  vypočujú rôzne názory, rozlíšia múdrosť, potom ju pochopia, 
zanechajú všetko rozptýlenie , uzavrú svoju myseľ pred vonkajšími vplyvmi a venujú 
sa vývoju poznania, ktoré je v nich. O tom je meditácia. 

•  Myslieť si, že budem cvičiť jogu, zlepšovať koncentráciu, a potom o to viac okrádať, 
využívať ľudí, povedie k mentálno-spirituálnemu rozvoju, je rovnako mylné, ako 
cvičiť jogu a separovať sa od rodinných, pracovných problémov, lebediť si v pohode, 
a myslieť si, že sa takto rozvíjam. Empirická skúsenosť miliónov ľudí to potvrdila, že 
pokrok u nich nastal, keď prekonali necnosti ako napr. klamať ľudí, kradnúť, 
podvádzať, ubližovať ľuďom. 

 Východné školy apelujú preto viac na pestovanie cností, než na pravdu, ktoré sú dôsledkom 
duševnej očisty človeka. Čo je pravda alebo kto má pravdu je menej dôležité, než čo funguje 
a ako spojiť úsilie jednotlivcov, ktorí myslia odlišne, k dosiahnutiu spoločného cieľa (Hofstede, 
2001). U jogínov tým spoločným cieľom je duševný rozvoj človeka, sebapoznanie. 
 Jogíni v Indii nedostávajú dotácie od štátu, ich „rola“ morálnej autority nie je zabezpečená 
prepojením na mocenské štruktúry, ani riadená z centrály. Najviac uctievaní, obdivovaní sú 
putujúci mnísi, ktorí sa dobrovoľne zriekli majetku, postavenia, príslušnosti k elite, a niektorí aj 
oblečenia. Ich dlhé nestrihané vlasy, fúzy, brada, pružná chôdza a prenikavý pohľad, vnútorný 
koncentrovaný stav, nebadaný úsmev ich rozlišujú od vzdelaných, sčítaných brahmanov, 
konajúcich rituály v chrámoch, čisto oblečených. Aj Buddha bol pútnik.    
Podľa Maheshwaranandu sa mení  v nových podmienkach dĺžka mentálneho výcviku. Kedysi 
jogíni museli omnoho dlhšie meditovať, pracovať na sebe. Dnes je všetko zrýchlené, a tak 
nemusí jogín meditovať denne celé hodiny, ale aspoň  1,5 hod venovať jogovému cvičeniu. 
Postupne sa rozširuje vedomie cvičenca a joga sa aplikuje aj do jeho trávenia voľného času ako 
karmajoga, služba slabým, alebo sa stane i jeho zamestnaním napr. ako cvičiteľa, alebo 
environmentalistu, aktivistu, atď. Joga v dennom živote je aj o tom, ako spať, ako a čo jesť, ako 
myslieť, ako harmonizovať medziľudské vzťahy, ako pracovať, ako konať činy bez pripútanosti 
k ich ovociu,  atď. Tradičná joga je celoživotným vzdelávaním s praxou. Dnes sa doporučuje 
integrálna joga, a karma joga. 
Až v poslednej dobe sa na Západe dostáva k slovu celostný pohľad. Začíname si uvedomovať 
súvislosť medzi telesným zdravím a duševnou pohodou, vnútornou spokojnosťou a rovnováhou. 
Možno naučiť ľudí, aby si udržali alfa-rytmus svojho mozgu, navodiť stav vnútorného pokoja aj 
bez trankvilizérov. Už koncom 50. rokov predložil Sundén v náväznosti na R. R. Grinkera v diele 
Die Religion und die Rollen model k vysvetleniu súvislosti psyché a soma: človek funguje na 
piatich úrovniach. Tretia prostredná úroveň predstavuje nervovú sústavu, ktorá je koordinačným 
centrom ostatných úrovní. Pod ňou sú najprv telesné orgány ako žalúdok, končatiny atď. 
a najnižšia úroveň, na ktorej prebiehajú chemické enzýmové a hormonálne procesy. Na tejto 
úrovni vedú drogy k zmenám látkovej výmeny. Nad prostrednou úrovňou sú najprv sociálne 
vzťahy, k naším blízkym, atď. Nad nimi leží zážitok „totality“, jednoty všetkého existujúceho, 
zážitok integrity a spolupatričnosti. Ide tu o obraz sveta. Medzi úrovniami je interakcia a zmeny 
na jednej úrovni spôsobujú zmeny aj na ostatných. Napr. užívanie alkoholu a drog, ktoré 
ovplyvňujú telo na najnižšej, chemickej úrovni, zasahujú a poškodzujú aj orgány, napr. pečeň 
a nakoniec sa rozpadávajú aj sociálne väzby až po zážitok „totality“. Náboženstvo patrí 
k najvyššej úrovni (Holm, 1998). 
V dnešnom pluralistickom svete s mnohými informáciami, ktoré si aj vzájomne protirečia, má 
človek problémy skôr na celostnej úrovni. Nie je preňho ľahké vytvoriť si v konkurencii 
najrôznejších náboženských, vedeckých a pseudovedeckých teórii celostný obraz. Neschopnosť 
zorientovať sa na tejto najvyššej (kognitívnej) úrovni tak môže viesť niekedy aj k odcudzeniu, 



k sociálnym i telesným poruchám. V tomto je pohľad a prax indických jogínov príkladná. Sat 
sanatam Dharma – pôvodné učenie o kozmickom poriadku definuje jogu ako živé učenie. Aj 
nové pohľady, smery jogy, modifikácie sú včlenené do pôvodného celku (ako zo semena vyrastie 
košatý strom s rôznymi plodmi po mnohé ročné obdobia), dokonca aj tie, ktoré ešte „prídu“. Tak 
je napr. Ježiš či Budha v línii avatárov. A plnia funkciu vnútorného učiteľa. Obe vízie uvedené 
vo filozofii histórie (1.4.) o komplementárnej funkcii nových myšlienkových prúdov, aj 
o pružnosti našich kognitívnych schopností reagovať na zmeny situácie, „točiť transformačným 
kolesom“, nezostávať strnulo fixovaný na jednu jeho fázu, nám pomáhajú udržať si 
konzistentnosť našich názorov, vytvoriť si celostný obraz. 
 Celá orientácia práce na odbúranie xenofóbie, predsudkov, spoluprácu s orientálcami je 
napomôcť ľuďom v každodennom živote, nielen cvičencom jogy, zvládnuť nové vývojové úlohy, 
ktoré pred nimi kladie dnešná globalizovaná spoločnosť a vstup  krajín bývalého východného 
bloku do multikultúrnej EÚ. Nie kvôli diskusii, ale kvôli sebaidentite, sociálnemu zdraviu. Veď 
tento prístup je základňou jogy, „keď pomáhaš ostatným, pomáhaš sebe“.   
 

3.4 Spirituálny človek 
 
HOLOGRAFICKA KONCEPCIA VESMÍRU 
K bytosti s takým spôsobom bytia, aký prináleží Bohu, nevedie rozhodne žiadna ontická cesta 
(Boh nie je skamenelina!, ale len cesta ontologická. (Frankl, 1994, s.46). A tou sa vydali indickí 
jogíni. Svoju existenciu nechápali ako niečo „stvoreného“, ako súčiastku v mechanizme Celku. 
(Tak ako sa javí naše fyzické telo medzi množstvom iných foriem.). Rozpoznali „celého“ 
človeka. V ATHARVAVEDE je už počiatok veľkolepej holografickej koncepcie vesmíru, 
uvedenej v Brhadaranjaka (Šivananda, 1985): 
Purnamadah púrnamidam, púrnat púrnamudačjate, púrnasja, púrnamadája 
púrnamevávašištate (TOTO JE CELOK ONO JE CELOK, CELOK VZNIKÁ Z CELKU, AK 
ODDELÍME CELOK Z CELKU, CELOK TENTO PRETRVÁ). 
Podľa jogínov podobne ako konštatujú fyzici je hmota nezničiteľná. Súhrn vesmírnych síl 
zostáva rovnaký. V joge sa tento súhrn nazýva „akáša“. Mení sa na rôzne tvary. A to pôsobením 
druhej zložky vesmíru – prány.  Od myšlienky až k najnižšej sile, príťažlivosti, magnetizmu, 
fyzickej sily je prána. Mení sa, vlní sa akáša, aj prána (dýchanie). Ovládanie prány cez dýchacie 
cviky, je o ovládaní sily. Aj preto sa jogíni nazývajú sidhovia (siláci). Avšak nemyslí sa 
predovšetkým telesná sila, akú majú vzpierači, ale duševná sila realizovať svoje projekty, sny, 
predstavy, rozhodnutia, krátkodobé či dlhodobé ciele. Sú to sily nevedomia. Mnohé ich činy sa 
chápu ako zázraky. 
 Zvláštnosťou indického myslenia je, že si všíma holizmus, nie detajly. Vo Védach je otázka : 
„čo je to, čím všetko poznáme, keď to poznáme?“ A tak sa hľadaniu odpovede venovali mnohí 
myslitelia. Ak by sme chceli vesmír poznať kúsok po kúsku, od zrnka piesku počnúc, tak by sme 
potrebovali nekonečne dlhú dobu. Ako teda dôjsť k múdrosti? Ako sa možno stať vševedúcim 
pomocou jednotlivosti? Za zvláštnymi myšlienkami stojí všeobecná myšlienka, nadzmyslový 
princíp. Pochopte ho, a pochopíte všetko. A tak ako TO bol vo Védach generalizovaný celý tento 
vesmír a síce v jedinú absolutnú entitu. Ten, kto pochopil TO, pochopil celý vesmír. 
 
Z tejto perspektívy sa svety javov, včítane hmotného sveta, javia ako virtuálna realita vytváraná 
technológiou vedomia, a to prostredníctvom nekonečne zložitého procesu orchestrácie zážitkov. 
Existuje na mnohých rôznych úrovniach skutočnosti, od nerozlišeného vedomia cez pestrú škálu 
archetypov až po obrovské množstvo individuálnych jednotiek vytvárajúcich svet hmoty, pričom 
ako sa vidí, všetko prebieha v samotnom nerozlišenom vedomí. (Grof, 2004).  Indickí jogíni 
v staroveku nazvali tento tvorčí proces „lila “ , hravosť, vlastné potešenie. Táto nekonečne 
komplexná kozmická hra TO vytvára zo seba, v sebe. Podobne ako dieťa bolo vytvorené z tela 



v tele matky.  Aj preto platí v tomto vesmíre filozofia života, živej subjektivity, živej 
spolupatričnosti, jednoty. Fragmentáciou, delením sa menia kvality (6.5.), ale zostáva vzájomná 
prepojenosť. 
 Aj preto potrebujeme konzumovať stravu z prírodného substrátu, dopĺňať „prvky“ z vesmíru, 
dýchať vzduch, piť vodu z riek, a naopak, tieto spracované vraciame naspäť formou výdychu, 
výkalov, moči, potu, myšlienok, slov, činmi, pretvárania prostredia i seba. Smrťou tento proces 
nekončí, ale pokračuje v inej forme. Konečným výsledkom sú svety obsahujúce množstvo 
samostatných bytostí, obdarených špecifickými formami vedomia a selektívnou sebareflexiou.  
Panuje obecná zhoda, že vznikajú mnohonásobným delením pôvodného CELKU. CELOK 
nevytvára čosi mimo seba, ale sa sám v dimenziach svojho bytia transformuje. „Vzácne ľudské 
zrodenie, lebo jedine človek môže získať osvietenie“ – je múdrosť Véd, aj ďalších neskôr 
vzniknutých svetových náboženstiev. 
Ako konštatuje V. Smékal: “ V každom knihkupectve u nás aj  v zahraničí nájdeme bohatú 
zbierku kníh venovaných spiritualite z pozície ezoteriky, ale menej o spiritualite písaných z 
hľadiska štrukturovaných náboženstiev. Podobne je to, pokiaľ ide o prednášky a kurzy o 
spiritualite ponúkané rôznymi vzdelávacími inštitúciami. Je nesporné, že záujem o spiritualitu 
medzi ľuďmi narastá, ale nie je uspokojovaný kvalifikovane a so zreteľom zvyšovania hodnoty 
života záujemcov. Hlad po spiritualite je pravdepodobne dôsledkom potreby vyvažovať stále sa 
stupňujúcu výkonnú a na vonkajší svet obrátenú orientáciu nášho života. „(Smékal, 2002).  Jeho 
pohľad na vonkajší a vnútorný svet v dnešnej dobe  je pravdivý. Znalosť štrukturovaného 
jogového učenia ho doplňuje o rozmer „rastu“ , voľbu dobra, filozofie života, a takto skvalitnený 
život o rozmer dobra, nielen orientáciu dovnútra, dokáže skvalitniť aj náš zážitkový svet 
v interakcii s tým vonkajším.  

3.5 Existenciálne seba rozpomenutie  (nový štart) 
 

Jogíni a iní na zážitkovej úrovni prinášajú viac než dosť presvedčivých dôkazov pre radikálne 
nový náhľad na vesmír, prírodu, ľudské bytosti. Na zážitkovej rovine potvrdzujú hypotézy 
sformulované priekopníkmi z oblasti informačnej teórie a teórie systémov, ktoré popisujú našu 
planétu a celý vesmír ako jednotnú a vzájomne prepojenú sieť, v ktorej každý z nás je 
neoddeliteľnou súčasťou (Capra, 1992) 
Kľúčovým faktorom je SÚCIT. Zmysel pre solidaritu, komunitu, ostatných. Spoluzodpovednosť. 
Vzájomne si pomáhať. 21.st. je globálne, sú globálne problémy, riešenie je v spojení celého 
sveta, viacerých štátov.  Ako  to rozvinúť?  Keďže nedokážeme myslieť celostne, nie je ľahko 
získať nirvánu, tak sa ťažisko kladlo na pokoj, utíšenie mysle napr. cvičením jogy. Aj preto sa 
naši predkovia zdravili „Mír s tebou“. „Pokoj s vami“. A jednou z najstarších védskych mantier 
je ÓM, Shanti (mier s vami). 
 Naviac rodičia (rôzne skupiny, ktorých sú deti súčasťou) deťom neodovzdávajú iba gény, ale aj 
vzorce správania, psycho-motorické, kognitívne, emocionálne vzorce, návyky i zlozvyky, 
predsudky, mentálny softvér. Dieťa nie je ani schopné, ani imúnne vyberať si iba zdravé 
a duševný rozvoj stimulujúce vzorce, poznatky, návyky. A nedokáže sa postaviť na odpor 
hodnotovým postojom svojich rodičov.  Ak sa pozrieme na celú záležitosť darwinovským 
pohľadom, môžeme povedať, že všetko to konformizovanie sa je „mierou schopnosti prežiť“. 
Bohužiaľ, keďže dieťa si neuvedomuje  tento proces, osvojuje si dlhodobo a systematicky aj 
sebapodrývajúce správanie. A k takémuto patria aj prevzaté, časom upevňujúce sa predsudky, 
rodičovské verzie  kultúrnych tradícií. „Dieťa, ktoré miluje svojich rodičov, sa ochotne 
depersonalizuje, odosobní a „repersonalizuje“ sa v rodičoch“ (Allport 2004). 
Druhým zdrojom utrpenia a chorôb pred 2000 – 2 500 rokmi bola pripútanosť k materiálnym 
statkom, k bohatstvu. Návrat strateného syna rozpráva príbeh o márnotratnom synovi, ktorý 
utratil na zábavu a zhýralosť všetko otcove dedičstvo. Návrat márnotratného syna otca potešil 
a syna ozdravil. Nie je ľahké sa vrátiť na správnu cestu. Lebo naše činy sú zapísané „božími 



anjelmi“ v dobovej reči. Dnes by sme povedali v dlhodobej pamäti, v našom podvedomí na 
základe psychických procesov nezrušiteľných zákonom.  Aj keď sa anjeli, božstvá maľovali 
s krídlami, veľkolepo, v skutočnosti šlo o objektívne sily, zákony. Súlad s kozmickým 
poriadkom bol o dodržovaní týchto zákonov. Ako jeden z najdôležitejších bol „nezabiješ“, lebo 
život bol daný všetkým .Lebo z jednej matky pochádza všetko na zemi. Preto každý, kto zabíja, 
zabíja svojho brata. Odkloní sa od života, zomiera sám po častiach. Vaše telá sú aké, ako vaša 
strava. Intoxikuje organizmus.  Ich smrť sa stane jeho smrťou. Oko za oko, zub za zub, ruku za 
ruku, nohu za nohu, život za život, smrť za smrť. ( Evangelium Esejských, 1987). To nebola 
výzva k pomste, ale vhľad do celostnej siete. 
V tom čase sa vďaka Jánovi Krstiteľovi a Esejských nahradili zvieracie obety krstom v rieke 
Jordán, neskôr krst vodou v kostoloch.  Zvieratá sú podriadené človeku, nie človek zvieratám. 
V prípade ohrozenia divokými zvermi, človek zabitím neprekročí zákon. 
Na rozdiel od vecí, výrobkov vytvorených ľudskými rukami, ktoré sa dajú udržovať, 
zakonzervovať, nepoužívať, byť nefunkčné, neužitočné, bez zmyslu a relatívne bez zmeny, bez 
možnosti svoju existenciu dobrovoľne ukončiť, bez slobodnej voľby zvoliť si cestu „rastu“ alebo  
úpadku , je človek a živé bytosti, živá príroda až do smrti, zániku funkčná. Dokonca aj mŕtvola 
človeka, zvieraťa je potravou pre iné živé tvory. A naopak, recyklácia odpadkov, najmä umelých 
plastických materiálov, vyrobených človekom, robí veľký život ohrozujúci problém na Zemi. Aj 
preto jogíni v minulosti i v súčasnosti propagovali používanie prírodných materiálov.   
Čo sa týka slobody voľby „rastu“ alebo úpadku, ktorú zvieratá nemajú, nielen veci, je závislá na 
filozofii života a filozofii smrti. Život je rastom. A naopak smrť je úpadkom. Kto žije v súzvuku 
s kozmickým poriadkom, podporuje a chráni život – rastie. A naopak, kto ničí život,  zabíja 
živých tvorov, umelými vecami devastuje prírodu, tlmí svoj rast.  Ak deštrukcia preváži nad 
konštrukciou a „rastom“, človek chorľavie, upadá, zomiera. Voľba „rastu“ nie je jednorázovou 
voľbou, ale celoživotným procesom, samotným „rastom“. Aj úpadok, napr. suicidium nie je 
jednorázovým „slobodným“ rozhodnutím, ale predchádza mu dlhodobo voľba filozofie smrti, 
voľba úpadku, čoho zákonitým dôsledkom je samovražda.   
 Patanždali tvrdí, že primeraná pranajama (dýchacie cvičenia) môže preraziť bariéry, ktoré nás 
držia v temnote, t.j. môže otvoriť bránu, ktorá vedie k sebarealizácii. Jedno centrum dýchania , 
ktoré zastavuje dýchanie, sa našlo v blízkosti špičky čelného laloku . Zistilo sa, že špička čelného 
laloka obsahuje centrum vedomia ega. Možno práve blízkosť oboch centier je príčinou , prečo 
bola pranajama tak dôležitá pre jogínov, pretože podľa nich zastavenie dýchania zároveň 
spôsobuje zastavenie vedomia telesného ja, ktoré je nazývané „semenom“ dichotomického 
myslenia alebo správania človeka a prílišná nadvláda tohto vedomia telesného ja, je zodpovedná 
za mnohé neurotické stavy. (Kuvalayananda,1990). 
Je nepochybné, že existovali, existujú aj budú existovať kvalitnejší ľudia ako sme my sami, preto 
kontakt s nimi je predovšetkým v každodennom živote, v praxi riadiť sa ich poznaním, využívať 
pre seba ich múdrosť. K tomu nie je potrebná extáza. Domnievať sa, že si CELOK vyberá určité 
oddelené jednotky ako svojich poslov, je neúplné. Poslami sa stávajú tí, ktorým sa darí 
napredovať v integrácii. A je isté, že človek dokáže chápať „posolstvá“ na svojej úrovni. Pre 
osobu X je pozdvihujúca informácia od osoby XY, ktorá je o stupeň „vyššie“. Keby sme 
všetkých zločincov dokázali „zhora“ osvietiť, tak by sa zaiste našiel svätec, ktorý by s nimi 
strávil život a učil ich. 
 Línia majster-žiak je však o inom. Je to seriózny, obojstranne vedomý, krstom, iniciáciou, či 
iným spôsobom potvrdený vzťah, kde každý zlomok múdrosti je zachytený a uložený v textoch, 
ktoré sa svätcami vyučujú, kde sa o múdrosti debatuje, polemizuje, či mlčí. Osvojenie učiva 
prebieha v každodennom živote najmä na racionálnej úrovni, v interakcii vonkajšieho 
a vnútorného života pri rôznych životných rozhodnutiach, „skúškach“, a tak po zvládnutom 
nižšom stupni človek dostáva šancu stretnúť majstra, postupovať. A je to celoživotný proces 
sebarealizácie. Opustiť tieto tradičné mantinely seriózneho mentálneho výcviku pod odborným 
vedením je určitým hazardom a zneužitím dôvery ľudí v skutočných majstrov. To, že dnes ľudia 



majú potrebu „vyjsť“ z vonkajších chrámov, prekonať materiálnu úroveň existencie, ľudské 
stavby  a rešpektovať ľudské telo ako boží chrám, je prirodzené a chválihodné. Ale treba pomôcť 
ľuďom prekonať aj energeticko-informačnú úroveň, schaotizovanie rôznymi informáciami, 
posolstvami, archetypálnymi bytosťami. Ak si toto neuvedomíme, a nezaradíme sa do tradičnej 
školy, podľa vlastného výberu a citu, hrozí nielen inflácia ega, poškodenie jedincov, teda 
situácia, kedy sa kontaktovaný jedinec bude cítiť byť vyvolený pre zvláštnu úlohu a svoj zážitok 
bude považovať za dôkaz vlastnej vynímočnosti, ale ešte väčší duchovný prepad, prehĺbenie 
globálnej krízy s jej psycho-spirituálnymi koreňmi.  
Na psycho-spirituálnu krízu je najlepší liek karmajoga, služba bližným, budovanie etického 
základu, porozumenie vzťahu medzi poriadkom vo vesmíre, a odklonom od tohto poriadku. 
A najmä voľba filozofie života, lebo choroby sú vonkajším prejavom neuvedomenej voľby smrti, 
deštrukcie, sebadeštrukcie, aj devastáciou životného prostredia, nielen vojnami, bojmi, 
konfliktami s nezvládnutými emóciami. Psycho-spirituálna analýza, užívanie LSD na zmenu 
vedomia, je rizikom devastácie vnútorného prostredia. Je to obdoba psychoanalýzy, ponárania sa 
do nevedomia, len s rozšíreným časovým orbitom. 
 „Rast“ je v joge o vedomej voľbe, lepšom využívaní spolupráce ega s nadja i ID. 
Aj preto doporučujú majstri na začiatku vybudovať etickú základňu sebarealizácie. Začať sa 
duševnou hygienou zbavovať sebastrednosti, rozvíjať altruizmus, súcit s ostatnými živými 
bytosťami. A keď sme si osvojili filozofiu života, v praxi konáme v prospech ostatných, a takto 
i seba, má význam si osvojovať aj vyššie stupne jogy.  Vnútorná komunikácia s majstrom je 
viazaná na líniu. Treba byť najprv žiakom, potom je šanca získať poznanie od majstra. Avšak to 
chce pokoru a smäd po poznaní.  
Dnes je channeling v západných spirituálnych kruhoch boom aj bez línie majster-žiak. Spravidla 
každý z nich je sám sebe učiteľom, majstrom. Neuznáva potrebu vstúpiť do tradičnej školy. 
Zrejme aj toto štádium je nevyhnutné. Avšak osvojenie si tradičnej jogy ako podporný 
prostriedok sebarozvíjania je o inom. Je to bezpečná cesta, seriózna práca, i seriózna značka, bez 
drog, či LSD. Je to viac o dobročinnosti, než o mentálno-spirituálnych analýzach a zážitkoch 
s duchmi. Je to viac o pestovaní láskyplných vzťahoch k druhým ľuďom, ekuménii, než kydaní 
na cirkev, iných majstrov, iných duchovných.  

3.6 Môj majster 
 
Radi by sme vám vysvetlili  pojmy „učiteľ“ a „žiak“ a tiež význam ich vzájomného vzťahu. 
V Sanskrte sa majster nazýva GURU. GU- znamená tma a RU- svetlo.  Guru vedie svojich 
žiakov, z tmy do svetla, od nevedomosti k poznaniu. 
Pre žiaka uvádza sanskrt pojem „šišja“, čo znamená úplnú odovzdanosť. Majster vie všetko 
potrebné, rozumie jeho telu, jeho duchu i zmyslom a predstavuje neustále prameň duchovnosti. 
Rozlišujú sa dva druhy učiteľov: tí prví dosahujú svojho zdokonaľovania dlhým a ťažkým 
cvičením, seba odriekaním, pričom sa nechali viesť majstrom. Tí druhí sa už ako majstri rodia. 
Sú to vyššie bytosti, ktoré sa inkarnujú na Zem ako dokonalé sily a sú označované ako „božské“ 
vtelenia, alebo ich poznáme ako geniálnych náboženských vodcov. Človek, ktorý pomocou 
systematického cvičenia a úsilia dosiahne vyššieho stupňa, sa nazýva jogínom. Kto sa už 
majstrom narodí a kto ovláda nadprirodzené sily, sa nazýva MahaYogSid (veľkým jogínom so 
siddhis – s mimoriadnymi schopnosťami). Niektorí vo veľkom jogínovi vidia inkarnáciu svojho 
obľúbeného svätca napr. Ramu, Krišnu, Šivu . Iní ľudia ho vidia jednoducho ako učiteľa. 
Žiadny majster sa predsa nebude predstavovať ako najvyššia moc, a veľmi by sa sebe vzdialil, 
keby tvrdil, že je prameňom všetkých zázračných skutkov. Dokonca by tak neurobil, ani ten, 
ktorý by aj bol vybavený „božskou“ mocou. I Ježiš, ktorý bol veľkým učiteľom, o sebe hovoril, 
že je „cestou“ k bohu. Každý majster uznáva boha (objektívnu realitu) ako prameň všetkého 
poznania a všetkej moci, nezávisle od toho, či je inkarnáciou  svätca alebo učiteľom. Bohu 
(Skutočnosti) je ťažko rozumieť a opísať ho je ako naliať more do kýblika, ale napriek tomu to 



skúsme. Jedna z foriem je „všadeprítomný“ – a je TO teda vo všetkom. Druhú formu predstavuje 
inkarnovaný svätec– sila, to sú sebarealizovaní ľudia, inkarnovaní ako majstri. Miliony ľudí ich 
nasledujú . (Maheshwarananda, 1992). Človek má na to byť skozmopolitizovaný, nielen 
spolitizovaný. A človek má na to sledovať vzor, učiteľa kozmopolitu – a k takým sa zaraďujú 
všetci majstri. Pravého učiteľa žiak pozná podľa toho, že nerozlišuje, a pomáha aj ateistom, aj 
černochom, aj ženám, či starcom, nielen zdravým, bohatým, úspešným, nielen členom vlastnej 
rasy, vlastného národa. A výchova ku kozmopolitizmu sa deje príkladom a rozhovorom učiteľa 
a žiaka, kde jeden odpovedá na otázky a druhý ich kladie. Ako za čias Upanišád – seď pri nohách 
majstra a načúvaj. Rozhovor od človeka k človeku. 

3.7 Príbeh o guru Nánakovi – pútnikovi do nekonečnosti 
 

India zrodila mnohých mysliteľov a medzi nimi i proroka ľudu – 
Nánaka (Nának – oheň, večný plameň). Guru Nának sa zapísal do 
histórie ako bhakta. 
Tento jednoduchý farmár spoznal to, čo nechápu dodnes mnohí 
svetoví štátnici, že všetci sme rovnakí. A že všetky spory vznikajú z 
ilúzie odlišnosti národnostnej, či kastovej, či kultúrnej alebo vo 
vierovyznaní.Tento svätec si uvedomil, že každý človek potrebuje 

okrem jedla aj súdržnosť, solidaritu, bratstvo. Bol guruom chorých, hladných, moslimov i 
hinduistov, všetkých v núdzi. Zvykol kázať „ste mojimi bratmi, lebo patríme do Jeho rodiny, 
Otca nás všetkých. 
Na svete je veľa chudobných, aj v Indii, a na to Nának poukazoval. Precestoval celú Áziu, bol na 
Cejlóne, prešiel Himaláje, svojho boha opísal jednoducho v Kaabe v Mekke. „Bratia, ktorým 
smerom sa dá otočiť, kde by boh nebol?“ Navštívil Stredný Východ, žil v skromných pomeroch. 
Nedal sa opantať mamonou, honbou za peniazmi, mocou, postavením, slávou. Pred ním sa 
otvoril iný svet. Svet života. Večné svetlo, ktoré rozvibrovalo každý atóm, hviezdu, slnko, každú 
planétu, každého živého tvora. Nebál sa smrti. Nerozlišoval rôznych bohov a bohyne. Videl 
oceán života.  
 „H ľadal som ťa na mnohých pútnych miestach, v Haridware, i v Mekke, prečítal som sväté 
knihy, ale Ty zahaľuješ svoju majestátnosť, všade prítomnosť.“  A keď sa ho pýtali, akého je 
vierovyznania, - odpovedal, „nepatrím k žiadnej sekte, ctím Jediného. A vidím ho hore na 
nebesiach, dolu pod Zemou, vo všetkých smeroch.“ Jeho hlas znel jednoducho ako zvonenie 
zvonu. Priťahoval mládež z Ázie i Západu. Dodnes nasledujú jeho cestu pokory, súdržnosti a 
nenásilia ľudia z Pakistanu, i Indie, Mezopotámie, Bagdadu, východnej Afriky, Francie, Nórska 
atď. a v tichosti stretávajú „brata“, podelia sa s tým, čo majú, meditujú na mieste, kde pôsobil. Aj 
keď nie je tvorcom žiadnej filozofie, programu, či teórie. Presvedčil činmi, nie slovami. 
Náboženstvo podľa neho nie je o slovách, ale činoch. A pre život je dôležité iba jedno slovo boh. 
A pohltený bohom - láskou, sa rozvinie v žiakovi meditáciou na Jediné (mantra japa, nonstop 
opakovanie božieho mena). Akékoľvek činy bez mantrajapy neprinášajú plody. A ľudí odkláňajú 
od správnej cesty. Svoju múdrosť vložil do piesní : „Bože, ak by som mal tony papieru, a tony 
atramentu, a vietor by viedol moju ruku celý život, aby som ťa opísal – nedokázal by som to!“ 
Nemal žiadneho nepriateľa, aj keď sa mnohí mocipáni cítili ohrození a uväznili ho. Do väzenia 
šiel s pokorou jemu vlastnou. Tancujte tanec pokory, vzájomnej pomoci, ...A keď na pútnych 
miestach videl dohadujúcich sa mníchov, ktorý z nich má pravdu – zastavil sa a zaspieval „máte 
šat pokory, ale nekráčate s pokorou.“ A hazardujete o dušu, bažením po prvenstve.“ Buďte 
Gurmukhmi, meditujúc na Jedno. Pred storočiami Guru Nának vyvanul vo svojom rodnom 
Punjabe. Keď sa ho jeho hinduistickí žiaci pýtali, či si želá, aby spálili jeho telo, a jeho 
moslimskí žiaci, či majú telo pochovať – odpovedal“ Žiadne spory! Hinduisti nech prinesú kvety 
a položia na jednu stranu od tela a moslimovia na druhú stranu. A oslavujte ako chcete.“ A kvety 



nech zostanú čerstvé!“ Aj vďaka jeho žiakovi Kabírovi zostali kvety viery v Jedného a lásky 
dodnes čerstvé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Kundalini joga 
 

 

4.1. Ako prekonať zviera v nás ? 
 

 
Pred mnohými tisícročiami boli vizionári Indie obdarení vo svojich meditáciách vnuknutím 
ponúkajúcim vysvetlenie. A vysvetlenie o zákonitostiach osudu vyjadrili v učení jogy. Joga 
chápaná ako znovuzjednotenie, vzťah človeka k Celku ako spojenie človeka s  TO (Celkom). 
A túto múdrosť čiastočne  prevzali , doplnili, prispôsobili na svoje podmienky aj všetky ostatné 
náboženstvá sveta, a šírili formou „roztrúsených vedomostí“. A tak tu máme pestrú záhradu 
rôznych svetových náboženstiev a duchovných škôl,  rozmanitých myšlienkových zhlukov, 
dogiem, ktoré majú veľa spoločného, aj odlišného. Avšak boli to jogíni, ktorí rozpracovali 



filozofiu života, nastavili na ňu indickú spoločnosť, ktorá takto funguje dodnes. A boli to jogíni, 
ktorí rozpracovali mentálne techniky sebareflexiou, poznávaním a ovládaním duševných a 
telesných síl, položením základov duševnej hygieny a 8.stupňového systému mentálno-
spirituálneho rozvoja (aštanga). Takto v relaxovanom stave v  hlbokom pohrúžení, v meditácii 
objavili TO, ktoré  neskôr získalo rôzne mená, pretavilo sa v rozšírený pojem Boh, známy 
dodnes. „Vovnútri“  spoznali zveľadenými koncentračnými schopnosťami a učenými debatami, 
odovzdávaním si know-how, prenosom poznania  a holistickým myslením aj poznatok „TO“ si 
ty, pojem „duša“ (atma), niekoľko tisícročí pred Aristotelom. Poznali misiu človeka na zemi 
v sebapoznaní, nielen ako kognitívny proces, ale holistický so sebarozvíjaním, získaním nových 
zručností, schopností, nových telesných i duševných síl, rozvíjaním tvorivého potenciálu, 
zveľaďovaním vonkajšieho sveta, ovládaním akášy, najjemnejšej energie v materiálnom svete 
a prány – kozmickej i duševnej sily. Takto sa indickí jogíni oddelili od požieračov živých tvorov 
a stali  ochráncovia  života.  Preto nastavili indickú spoločnosť na vegetariánsky životný štýl, 
ktorý sa osvedčil dodnes, a spolu s jogou sa šíri filozofia života do celého sveta aj dnes. 

4.1.1.    Človek neje zviera 
 
Hebrejská kultúra, ktorá síce  považuje „nezabiješ“ za Boží príkaz, nezahrnula doň aj ostatné živé 
tvory. Zrejme preto, že na strednom Východe sa ľudia živili aj pastierstvom, chovom dobytka 
a nedocenili vplyv tohto faktora na duševný rozvoj, získanie sebarealizácie, rozvoj spoločnosti. 
Nehľadiac na ďalšie fakty, že tu bola prerušená línia majstrov, prorokov. Bol tu tlak vtedajších 
svetovládcov, zameraných na moc a svetovládu (Alexander Veliký, rímskí cézari, atď.). Idea 
„božského“ sebarealizovaného človeka (Syna Človeka), avatara,ktorá celé tisícročia bola 
osvojená v Indii a na Východe, kde svätci boli uctievaní ako najvyššie  inkarnácie,  sa rozšírila na 
Západe drasticky, obetou, smrťou, ukrižovaním Ježiša a jeho žiakov, i sťatím hlavy jeho 
predchodcu Jána Krstiteľa.  
 Vegetariánstvo do tohto regiónu adaptovali Esejci, Ján Krstiteľ, Ježiš, línia sv.Marka, púštnych 
otcov na čele so Sv. Antonom a cez kresťanstvo sa rozšírilo aj do západného sveta náhrada obety 
zvieraťa, krstom vodou. Ako sa ukazuje z prekladov zvitkov, ďalších objavov, jedna alternatíva 
kresťanstva bola vegetariánska.  (Allegro, 1969) . Dnes však už môžeme porovnať rozdiel oboch 
kultúr, ich podiel na rozvoj ľudstva, života na Zemi. 
 Ukazuje sa, že filozofiu života nemožno šíriť „iba“ ochranou života človeka. Najmä preto, že kto 
zabije zviera, živí sa mäsitou stravou, má takto nastavený metabolizmus, čo spätne ovplyvňuje 
jeho myslenie, cítenie, agresívne sklony, podráždenosť, tak ťažšie sa ovláda  v konfliktoch 
s ľuďmi. T.č. sa výskum vegetariánskeho stravovania  na Západe redukuje na jeho vplyv na 
telesný organizmus, telesné zdravie, nie duševné, ani sociálne, tobôž duchovné zdravie. Poznatky 
o jeho vplyve na celého človeka máme z výskumov najmä v Indii (YOGACON 2004). Kundalini 
joga je postavená na osvojení si vegetariánskeho štýlu života a na ovládnutí nižších stupňov 
Patandžaliho aštanga jogy (1.7.). 

4.1.2.     Kultúra ľudstva  
Ak chce psychológia spoznať a popisovať prežívanie a správanie ľudí, treba si všímať ich 

začlenenie aj do sociálnej a historickej skutočnosti. Dnešný človek je iný ako pred tri tisíc rokmi, 
i jeho vzťahy s druhými ľudmi. Spolužitie s ostatnými, v ekologickom a kozmickom rámci, tvorí 
centrum nášho subjektívneho sveta. My sme tu hlavne spoločne s druhými – pre nich a oni pre 
nás. Preto najlepšie človeku porozumieme v jeho interpersonálnom kontexte. Vzťahy rovnako 
ako otvorenosť a individuálna konečnosť (smrtelnosť)  patrí  podstatne – bytostne k človeku. 
Dôležity je vzťah k sebe samému  a vzťahy, ktoré má  človek s ostatnými ľudmi. 
Vzťah k sebe, čo sa týka napr. strachu, súvisí s vnútornou stabilitou, ( a odolnosťou voči záťaži), 
tu hlavne so sebahodnotením, teda ako seba myslím , prežívam, predstavujem si, a nakoniec 
hodnotím. Prevážne nepriaznivé či vnútorne rozporuplné (hlavne konfliktné) sebapoňatie je 
živnou pôdou pre rozvoj úzkostnej symptomatiky, hlavne strachov (Vymětal a kol.,2007). 



Z vnútorných konfliktov sú patogénne hlavne konflikty ambivalentné (súčasne a približne v 
rovnakej silnej miere nás niečo priťahuje I odpudzuje, jednoducho niečo zároveň chcem I 
nechcem.) Obdobne sú patogénne situácie subjektívne  neriešiteľné, keď sa mám rozhodnúť a 
voliť medzi dvomi či viacerými negatívnymi eventualitami. Zdá sa, že patogénnosť je daná až 
prítomnosťou ďalších faktorov, ak je pociťovaná neschopnosť určitú situáciu účinne riešiť, 
prípadne že konflikty či rozhodovanie sú neuvedomované. 
Pre vytvorenie a udržanie duševného zdravia, teda emočnej stability (ktorej dielčím opakom je 
úzkostnosť), považujeme za základ život vo vzťahoch, ktoré sú subjektívne blízke a zároveň 
bezpečné. Pri formovaní osobnosti dieťaťa a utváraní jeho emočnej stability (včítane dôvery v 
seba a svet), je od samého počiatku života ( a možno  i v dobe pred narodením) dôležité , akým 
spôsobom je rodičmi prijaté. Neskôr hraje rolu, či sú alebo nie sú uspokojované jeho potreby. Tu 
je vysoko žiadúce empatické a dieťa vo vývoji potvrdzujúce prostredie a atmosféra, vytváraná 
starostlivosťou rodičov či zastupujúcich osôb .Prostredie neisté ako napr. uzkostná matka, 
konflikt medzi rodičmi, odchod jedného z nich, ambivalentné prípadne odmietajúce či hrubé 
jednanie, pôsobí neurotizujúcim spôsobom. Podobne vojny, okupácia domoviny, vojnové 
konflikty, mocenský boj pôsobia neurotizujúco, vedú k strate morálneho uznania regionu.  
Takto si aj Európania zničili svoj svet. Na miesto starého sveta nastúpili iné mocnosti. Americký 
životný štýl začal určovať smer vo svete a pôsobil zjednocujúcim spôsobom. Pod Gandhiho 
vedením oslobodená India sa stala na krátky čas morálnou veľmocou, určujúcou nové merítka. 
V OSN bolo počuť aj hlas malých národov. V metropoliach koloniálnych ríši vládol európsky 
život. Východ so Západom boli posunuté bližšie k sebe. Stretli sa dve kultúry – jedna európska 
s pôvodom v antike, ktorej centrálnou hodnotou bol  slobodný rozvoj osobnosti. Navzdory 
všetkým vojnám môžeme povedať, že kultúra osobnosti začala v 5.st. pred K., dosiahla svojho 
záverečného vyvrcholenia v polovici 20.st. Dnes už nepokladáme za významného človeka toho, 
kto impozantným spôsobom realizuje a uplatňuje svoju osobnosť, ale ...?. Sú nové životné formy 
nastupujúce na miesto doterajšej kultúry osobnosti a mešťansko-občianskej tradícií už vo svojich 
počiatkoch rozpoznateľné? Existujú dva postoje, ktoré si človek druhej polovici 20.storočia, hoci 
len v zárodku, vytvoril: 

• Myslí a vníma celostne ľudsky. 
•  Cíti sa zodpovedným na Zemi ako životný priestor nás všetkých. Kultúra ľudstva nemá 

tradíciu, ale je úlohou. (Schneider, 2005). 
 Ľudstvo vzniká až stretnutím človeka s človekom. Preto nemôžeme chápať nový duševný postoj 
ako výsledok spoločenských zmien, ale spoločenské pomery sa menia s ľuďmi. Ako sa človek 
5.st.p. K. v Grécku vymaňoval zo starej kultúry, pôvodne teokratického poriadku a zakladal 
kultúru osobnosti, tak žije človek prítomnosti v prechodu od kultúry osobnosti ku kultúre 
ľudstva. Významný je pre nás dnes človek, ktorý chápe „jedno vo všetkom, všetko v jednom“. Je 
krásne vidieť napr. v budhistickom Thajsku ako k sebe ľudia s úsmevom pristupujú a súčasne si 
vzájomne prenechávajú voľný priestor k dýchaniu.“ Nachádzať seba samého v naslúchaní 
druhého – to je centrálny motív kultúry ľudstva „(Schneider, 2005). Ľudstvo môže vzniknúť len 
medzi ľuďmi, nie medzi národmi a štátmi. Vlády môžu stavať mosty, ale chôdzu po moste 
realizujú ľudia, ktorí k sebe kráčajú. Ľudstvo vzniká vtedy, keď sa ako človek cítim oslovený, 
zasiahnutý tým, čo sa deje v inom kultúrnom okruhu.  
 Ako napr. Mahatma Gandhi. Jednal ako Ind a pre Indiu, ale v iných častiach sveta to bolo 
vnímané ako to, že mu šlo o ľudskú dôstojnosť, čo nie je indická úloha, ale všeľudská. Podobne 
pád atómovej bomby na Hirošimu sa neodohral na nejakých km2 , ale v ľudstve. Keď sa vojska 
Alexandra Velikého v roku 326.p.K. búrila, pretože víťazný kráľ ich chcel viesť do Indie, padlo 
osudové rozhodnutie pre východný a pre západný svet, ktoré spôsobilo ich ďalekosiahle 
rozdelenie na dve tisíc rokov (Schneider, 2005).  Touto udalosťou sa však iste necítilo byť veľa 
ľudí po celom svete ľudsky zasiahnutými. Keď sa však českí študenti v roku 1989 postavili 
bolševickej moci so slovami „Nenásilie, Gandhi“, potom ukázali, že Gandhi môže byť zasa živý, 
na každom mieste Zemi. Títo študenti iste nechceli naväzovať na indické dejiny, hľadali 



prítomnosť človeka Gandhiho, ktorého pôsobenie sa týkalo nielen Indov v rokoch 1930 – 1940, 
ale tiež každého, kto chce dnes nenásilie v jeho zmyslu. Nenásilie (ahimsa) nie ako prostriedok 
k niečomu, ale ako vnútorný postoj.  
Gandhi nie je v tradičnom zmysle Indom, ktorý pôsobil za hranicami svojej zemi. Nie je tiež 
mýtom ako sedem svätých rišiov na počiatku indických dejín, nedostižných vo svojej 
vznešenosti. Konal pravý čin na pravom mieste v pravý čas, preto je nám všetkým blízky. Nie je 
príslušníkom cudzej kultúry, ktorá na nás pôsobí exotickým dojmom, ale je príslušníkom nášho 
človečenstva, dotýka sa nás vo svojej ľudskosti, ktorá je celkom individuálna, nenapodobniteľná 
a ktorá napriek tomu v našej bytosti rozoznieva strunu dosiaľ neslýchanú. O takomto 
sebarozvíjaní je joga. 
Prvá paradigma sebarealizácie 

1. Je jedno náboženstvo : humánnosť 
2. Jeden národ: ľudstvo 
3. Je TO s rôznymi menami, TO si ty 

Jeden svet – jedna spoločnosť. V nemoci je pozornosť zameraná na telo, v zdraví je 
obrátená ku svetu. Ak sa človek cíti chorý, necíti sa potom dobre v svojom tele, telo mu už 
nevyhovuje. Tým je tiež narušený vzťah k svetu.  
Zdravý človek nežije v svojom tele, ale cez svoje telo žije vo svete. V ranom detstve sa tento 
vzťah začína budovať. Pri prvých krokoch je dieťa celkom orientované na telo, udržanie 
rovnováhy. V 3.roku života je jeho pohyb istý a pozornosť je obrátená na svet, ktorému dieťa ide 
v ústrety. Dieťa sa inkarnuje telom do sveta a až keď je tu prítomné, chápe samo seba ako JA 
a v období vzdoru to dáva ľuďom hlasito najavo. V nemoci je človek sebaodcudzený, príliv síl 
zachytí uzdravením.  Vracajúca sa sila zdravia (kundalini = hadia sila) je aj o súlade so sebou. 
A tento súlad prebúdza iniciatívu. Preto pre psychológa zdravie nie je iba o púhom zmiznutí 
symptomov, ale predovšetkým vnútornou cestou k novej iniciatíve, ktorá pramení zo súladu. Ide 
o psychologické chápanie narušeného vývoja a zdravého vývoja. 
Pod dojmom osvietenskej filozofie, hlavne myšlienok J.J. Rousseaua (1712 – 1778), bol 
slobodný rozvoj človeka chápaný ako zdravý vývoj. , ktorý je bohužiaľ narušovaný vplyvmi 
spoločnosti. Toto poňatie sa udržalo až do prekonania autoritatívnej výchovy v 20.storočí.  
Neberie do úvahy, že človek môže rozvíjať základné ľudské rysy, vyššie emócie len medzi 
ľuďmi. Nie sú človeku dané vo vnútri ako hotové a časom sa manifestujú. Môže sa vyvíjať len 
v konfrontácii so skutočnosťou, v interakcii s ostatnými ľuďmi. Ale nestačí iba ľudská 
spoločnosť. Aj v spoločnosti ľudí človek dokáže byť „hluchý“, „slepý“ ku svetu. 
 Kundalini joga je o rozvíjaní vnútorných zmyslov a kvalitnom využívaní zmyslov. Je 
o vyrovnávaní dvoch aktivít, znútra a zvonka. Takéto stretnutia so svetom sú prejavom zdravého 
vývoja. JA nie je produkt dedičstva, ani vplyvov prostredia, ako to interpretuje materializmus,  
ani nežije zo svojho nadania, ale je bytosťou vzťahovou. Žije zo vzťahu medzi sebou a svetom. 
Ľudská existencia nachádza svoj zmysel ani nie v sebe, ale zo sveta, s ktorým sa spája. Narušený 
vývoj je preto predovšetkým narušením vzťahu, u človeka je narušené stretávanie sa so svetom.   
Jungove model nevedomia opisuje individuálny prechod z detstva do dospelosti a staroby, 
vnútorný život. Zvyky a tradície rozmanitých kultúr majú spoločné archetypy. Sú to práve často 
sny, ktoré nám poskytujú pohľad na náš život  z iného uhla. Miesenie kultúr je nevyhnutné. 
Pomáha skvalitňovať náš nástroj poznávania, intelekt a stimuluje duševný rozvoj, za predpokladu 
rozbúrania predsudkov. 

4.1.3. Ovládanie prány 
 
Veľmi málo ľudí má schopnosť pochopiť kundalini jogu, a ešte menej ľudí vytrvalosť 
a trpezlivosť k dosiahnutiu najvyššej čakry. Jogíni boli dobrí pozorovatelia. Zistili, že keď odídu 
sily, tak telo zomiera. Nenarodil sa človek, ktorý by celkom zastavil starobný proces, zmeny, 
ktoré sa s jeho telom dejú. Podobne ako v rieke sa mení voda, obsah, veď nikdy nevstúpime do 



tej istej rieky, aj telo nie je nikdy to isté. Ale keďže je to naše telo, treba ho udržovať v sile 
a zdraví, lebo je najlepším nástrojom, aký máme. Vzácne ľudské zrodenie. Zvieratá sú zväčša 
tupé (tamastické). Nedokážu mať vyššie myšlienky. V procese výcviku prídeme k ovládnutiu 
dychu. Dych je zotrvačník tohto kvalitného ľudského „stroja“, ktorý dodáva hybnú silu, reguľuje 
ju a distribuuje.  
Velkí proroci sveta vedeli ovládať pránu, a tá im dala silnú vôľu dosiahnuť svoje ciele. Uviedli 
svoju pránu do najvyššieho chvenia, do vysokého stavu vibračného  a tento stav je tak veľký, že 
rozvibroval tisícky iných ľudí a postupne celá miliarda ľudí myslí ako oni. Všetky prejavy sily 
(hadej sily) vznikajú ovládaním prány. Ľudia však toto tajomstvo, ani recept nepoznajú.  
Niekedy sa stáva, že zásoba prány smeruje v tele do jednej časti. Tým je porušená rovnováha, 
vznikne stav nemoci. Odstránenie prebytočnej prány, alebo doplnenie prány, ktorá inde chýba, je 
ozdravenie. Aj tu pomáha pranajama, lebo ňou sa naučíme rozpoznávať, kde čo chýba. Naša 
propriocepcia sa stane tak intenzívna, že to vycítime. To je aj cieľom radžajogy postupné  
ovládanie prány,  naučiť sa pranajamu a distribuovať ju do rôznych oblastí.  Keď človek dokáže 
sústrediť svoje sily, ovláda tým pránu, ktorá je v jeho tele. V meditácii tiež sústreďujeme pránu. 
Jogou získavame sústreďovaciu schopnosť.  
Na mori sú obrovské vlny, aj menšie, aj bubliny. Ale pozadím je nekonečný oceán. Jeden človek 
môže byť obrom, iný malou“ bublinou“. A obaja sú spojení s nekonečným oceánom sily – a to je 
všeobecným rodovým právom každého žijúceho tvora. Kde je život, tam je zásobáreň 
nekonečnej sily. Po dlhom období milionov rokov sa z malej minibubliny- prvoka, stane 
baktéria, ....až cez cicavce sa evolúcia dostane k človeku. Skratkou, cieľavedomým úsilím, 
intenzívnym tréningom, jogíni dokážu duševný vývin urýchliť. A práve to je ideálom jogína. 
Celá jogová veda smeruje k tomuto cieľu, totiž naučiť ľudí, ako môžu zväčšiť sily a skrátiť dobu, 
nutnú na k dosiahnutiu sebarealizácie.  
 

4.1.4.     Psychická prána         
 
Podľa jogového učenia starého viac ako 6 tisíc rokov sú dva nervové prúdy v mieche (Ida 
a Pingala) a stredom mozgomiešneho kanála je dutý kanál (Šušumna). Na jeho spodku je útvar  
Kundalini lotos. Popisujú ho v trojhrannej forme, kde je svinutá potenciálne obrovská sila – 
hadia sila (kundalini šakti). Keďže sa dvíha týmto mozgomiešnym kanálom (dvakrát zatočeným 
ako had) nahor, je pomenovaná podľa tvaru chrbtice. Stúpajúc krok za krokom sa otvárajú rôzne 
vrstvy duše, čo prináša nové mimoriadne schopnosti, väčšiu pránickú silu, zmenené rozšírené 
vedomie, duševný obzor transcendujúci bežnú úroveň, atď. Po dosiahnutí oblasti mozgu sa môže 
jogín oddeliť od tela a mysli. 
Ak si predstavíme ležiacu osmičku, vidíme, že je zložená z dvoch častí, ktoré sú uprostred 
spojené. Ak by sme položili na seba veľa ležatých osmičiek dostali by sme podobu miechy. Ľavá 
časť je Ida, pravá Pingala. A dutý kanál, ktorý vedie stredom miechy, tam kde sa obe kľukaté 
línie pretínajú, je Šušumna. Tam, kde miecha končí v bedernej časti, vedie dolu jemné vlákno  
a onen kanál je i v tomto vlákne, lenže tenší. Tento kanálik je na dolnom konci vyznačený a jeho 
dolný koniec je položený blízko tzv. sakrálneho plexu (krížový pletenec), ktorý podľa fyziológie 
má trojhranný tvar. Rôzne zauzliny nervové, ktoré ležia v mieche , môžu byť dobre považované 
za rôzne „lotosy“ jogínov. Najspodnejšie centrum sa volá muladhara, najvyššie tisícplátkový 
lotos – sahasrara je v mozgu.  
Vieme, že v týchto nervových vlákien sú dva druhy činností, privádzajúca a odvádzajúca 
(vylučovacia). Jedna je citová a druhá hybná. Jedna prináša dojmy do mozgu, druhá z mozgu do 
celého tela. Tieto záchvevy sú spojené s mozgom. Miecha končí v mozgu v tvare cibulky, ktorá 
nie je zrastená, ale volne pláva v mozgovej tekutine, takže pri rane do hlavy sa jej sila roztrúsi 
v onej tekutine a cibulka vydrží nepoškodená. Dôležité bude sústrediť sa na tri z 8 lotosov, 
(čakier), a to okrem muladhary na spodku, sahasrary na temene hlavy, ešte na 2.lotos odspodu- 
svadhistanu v pupku. 



 Elektrika je spojená s istým druhom pohybu. Vo vesmíre sú rôzne pohyby, aký je medzi nimi 
a elektrikou rozdiel? Napr. tento počítač sa pohybuje, jeho molekuly sa pohybujú rôznymi 
smermi. Keby boli prinútené pohybovať sa jedným smerom, vznikla by elektrika. Ak sa 
v miestnosti začnú molekuly vzduchu pohybovať jedným smerom, vznikna tam veľký elektrický 
náboj.    Nervový pletenec, ktorý riadi orgány dychu, ovláda do istej miery aj nervové vlákna 
a nervové ústredie, ovládajúce dýchový systém, je na opačnej strane hrudníka, totiž v mieche. 
Toto ústredie reguluje dychové orgány a do istej miery tiež ovláda druhoradé nervové centrum. 
A teraz zistíme, prečo jogíni cvičia pranajamu. Z rytmického dýchania vznikne vo všetkých 
telesných molekulách sklon k pohybu v jednom smere.  
Keď sa myseľ „premení“ na vôľu, zmenia sa tým nervové prúdy v pohyb, ktorý sa podobá 
elektrike, keďže nervy majú istú polárnosť, keď do nich vedieme elektrický prúd. Keď vôľou 
ovplyvníme toto prúdenie, premieňa sa v silu, podobnú elektrike. Ak sa telesné pohyby stanú 
rytmickými, premení sa telo v obrovskú batériu vôle. A túto „pevnú vôľu“ chcú jogíni dosiahnuť. 
Vedomým dýchaním je uvedený do tela rytmický pohyb a pomáha nám prostredníctvom 
nervového centra, ktoré riadi dych, ovládnuť aj iné nervové centrá. Cieľom pranajamy je 
prebudiť kundalini silu, uloženú v muladhare na spodku mozgomiešneho kanála. 

4.1.5.    Vnútorné cvičenie - ÓM 
Všetko, čo má tvar a si predstavujeme je v priestore. Ten sa volá Mahakáša (Veľký priestor). 
Vnútorný tréning, empatia, intuitívne poznanie prebieha v inom priestore, v Čitakáša (duševný 
priestor). Priestor vedomostí. Keď sa kundalini prebudí a vystupuje šušumnou (mozgomiešnym 
kanálom) nahor, všetky postrehy, vyššie poznanie sa deje v duševnom priestore Čitakáša. A keď 
vystúpi nahor do mozgu, vzniká bezpredmetné chápanie v priestore vedomostí. 
Tak ako príroda nepotrebuje drôty na prenos elektriky, ani jogín nepotrebuje drôty na prenos 
poznatkov.  Na prenos citových vzruchov a pohybových používa človek dva hlavné nervové 
dráhy IDU a PINGALU. Ak prinútime prúd, aby prechádzal stredom miechy šušumnou, bez 
nervových vlákien, podľa jogínov nebudeme otrokmi telesnej, nižšej zložky, a získame múdrosť, 
sebaovládanie.    Hadia sila, dvíhanie Kundalini, je o postupnom odkrývaní mentálnych vrstiev, 
skvalitnení  rozumových schopností, lepšom porozumení vesmíru, príčinnosti.  
Podobne ako fyzický rast je viazaný na podmienku opatery, vhodnej a dostatočnej výživy, je 
duševný rozvoj viazaný na podmienku opatery, vhodnej a dostatočnej duševnej „výživy“ 
a stimulácie. Nedeje sa to automaticky u každého človeka ako napr. spánok. Ale človek toho 
môže dosiahnuť vlastným úsilím rôznymi spôsobmi. Ide o lásku k Celku (bohu, dôvera v líniu 
majstrov, ich pomocná ruka, príklon), poznanie Celku (úsilie mysliteľov, kozmická religiozita).  
Dejiny velikánov ľudstva to potvrdzujú. Kdekoľvek je prejav tejto sily, nadľudská múdrosť, 
alebo slovami laikov „zázraky“, „geniálne objavy“, tam musel vzniknúť prúd Kundalini, ktorá si 
prekliesnila cestu stredom miechy – šušumnou. Spravidla väčšina týchto výnimočných ľudí 
prišla mimovoľne k niektorým cvičeniam, ktoré uvoľňujú nepatrnú časť tejto sily. 
 Podobne všetky bohoslužby, či už vedomky alebo nevedomky, vedú k tomuto konci. Človek, u 
ktorého  v hlbokom citovom rozpoložení pri modlení sa došlo k vypočutiu jeho modlitby, nevie, 
že splnenie bolo spôsobené jeho vlastnou prirodzenosťou, že sa mu podarilo v duševnom postoji 
modlitby prebudiť malú časť tejto sily.  Nech sa ľudia klaňajú vo svojej nevedomosti 
komukoľvek pod rôznymi menami, zo strachu, či dohnaní k tomu rôznymi útrapami, jogíni 
prehlasujú svetu, že tou skutočnou silou „zázrakov“ je kundlini, tento mentálny potenciál 
uložený v každom človeku. Radža joga poskytuje rozumné vysvetlenie všetkých spôsobov 
klanania sa bohu, všetkých modlitieb, obradov, ceremónii a zázrakov. Tento proces ovládania 
psychickej prány detailne preskúmali. 
Pranajama viedla k ovládaniu pohybov pľúc. Avšak pokračujeme ďalej, aby sme precítili 
a spoznali jemnejšie pohyby, ktoré sa dejú v tele. Naša myseľ a rozum sa venujú spravidla 
vonkajším záležitostiam a tým boli zbavené možnosti chápať jemnejšie procesy vovnútri. Keď si 
ich uvedomíme, precítime, začneme ich aj ovládať. Dôležitý je sed pri cvičení, vôbec. Chrbtica 
musí byť vzpriamená, hrudník, hrdlo a hlava v priamke. Praxou sa táto poloha stane prirodzenou, 



ako dýchanie.  Určitú dobu sa dýcha uvoľnene, zhlboka. Aby sa sympatikus a parasympatikus 
vyvážili. Časom, osvojením si hlbokého jogového dychu, je dobré spojiť dýchanie so zvukom, 
napr. s (posvätnou) hláskou Óm. Je to kozmický zvuk, základná vibrácia a pri nádychu necháme 
óm prúdiť dovnútra, pri výdychu von. Telo sa stane rytmické. Potom spoznáme, čo je pokoj. 
V porovnáni s tým nie je ani spánok odpočinkom. Dôjde k celostnej relaxácii všetkého 
duševného napätia. V Indii sa uprednostňuje Óm pred opakovaním čísiel, slabikami bez zmyslu. 
Po niekoľkých mesiacoch cvičenia bude spravidla jemnejší výraz tváre, aj zvučnosť hlasu. Jogíni 
nemávajú nevýrazný, škrekľavý hlas. 

4.1.6. Transformácia sexuálnej energie 
 
Proces manifestácie potenciálu v najnižšom lotose sa deje prechodom cez jednotlivé čakry 1- 8. 
Dolu je zásobáreň tejto sily a táto sila má byť pozdvihnutá nahor – do mozgu. Tomuto 
transformačnému procesu sa hovorí premena sexuálnej energie v odžas (pevnú vôľu, duševnú 
silu).  Odžas je najväčšou silou v ľudskom tele.  Sídli v mozgu, a prejavuje sa pevnou vôľou 
a múdrosťou, duševnou prácou. Ľudia s odžas majú vplyv na ostatných. Nezáleží ani čo povedia, 
ani ako ľúbozvučne povedia, ale s akou silou. Ide o premenu energie, podobne ako sa impulzy 
menia v pohyb a silu svalov, iniciujú premenu svalovej energie v odžas počas cvičenia. Mnohé 
cviky sú zamerané na ovládanie sexuálnych predstáv a myšlienok, na transformáciu sexuálnej 
energie v odžas. K tomu je potrebný (dočasný) celibát.  
Cviky sa týkajú spodnej muladhara čakry. Aj preto bola cudnosť najvyššia cnosť, lebo človek 
necudný cíti, že stráca duchovnosť, že stráca duševnú silu, pevnú vôľu, aj morálnu silu. Aj preto 
sa lepšie výsledky ukazujú v takých náboženských rádoch, kde sa dodržuje čistota. Aj preto sa od 
mníchov žiada celibát a čistota v mysli, slovách, i činoch. Bez cudnosti je cvičenie v radžajoge 
nebezpečné a môže viesť k psychickým poruchám. Aj preto tradičná joga vyžaduje najprv 
vybudovať etický fundament, čistotu pri pokročilých technikách, ako aj vedenie realizovaného 
majstra. 
Na celom svete takmer všetky deti počúvajú „buď dobrý, nekradni, neklam.“. Ale nestačí k tomu, 
ako vidíme, reči. Iba tým, že dieťa naučíme, ako má ovládať svoju myseľ, mu pomáhame 
skutočne. Všetky naše činy, vnútorné i vonkajšie sa dejú spojením receptorov, mozgu 
a efektorov. Ovládaním mysle nezareagujeme na vnímané podnety. A tak môžeme ovládať svoje 
cítenie a svoju vôľu. Na tomto princípe fungujú hypnotizéri, ktorí svojim sugesciami vzbudzujú 
v pacientovi „pratyaharu“, odpútanie mysle  na určitú dobu. Alebo liečitelia, ktorí učia ľudí 
popierať biedu, bolesť, zlo. Ak sa aj dostaví úľava, je to iba na určitú dobu. Preto je to na škodu 
veci. V tomto tkvie aj nebezpečenstvo niektorých cvičiteľov jogy a propagátorov pozitívne 
myslenia, „ružových okuliarov“. Tu nejde o uschopnenie ľudí naučiť ich ovládať silné mustangy, 
ale akési ich dočasné omráčenie koní zboku liečiteľom, jeho vôľou, aby nachvíľu spomalili. Ale 
takto sa nezíska schopnosť tieto obrovské sily v človeku ovládať. Naopak, opieraním sa o iných, 
človek stráca svoju vôľu, vlastné sily. 
Cieľom každého človeka je sloboda, oslobodenie sa z otroctva tela, hmoty, myšlienok, usiluje k 
ovládal vlastné telo, je len ďalším článkom k ťažkému reťazcu otroctva minulých myšlienok, 
minulej povery.  Preto sa treba mať na pozore, aby ste nenechali na sebe pôsobiť iných ľudí. 
A tiež sa strážte, aby ste bezdečne neničili svojho bližného. Je síce pravda, že niektorým sa 
podarilo preukázať trochu dobra na istú dobu mnohým ľuďom, keď ich ovplyvnili a ich sklonom 
dali iný smer, ale zároveň zničili tým milióny iných ľudí: mimovoľnou hypnotickou sugesciou, 
ktorú vrhajú okolo seba, prebúdzajúc v ľuďoch onen chorobný, pasívny, hypnotický stav, ktorý 
ich nakoniec zbavuje sebestačnosti.“ (Vivekananda, 1924). 
Kundalini joga  doporučuje spoluprácu v rámci komunity, pod vedením učiteľa, ale ide o vlastnú 
cesta sebarozvíjania, vlastné cvičenie, vlastné úsilie, vlastnú zážitkovú skúsenosť a spätnú väzbu 
so skutočnosťou, a na tomto základe vlastný ďalší postup, korekcie, upresnenia, doplnenia. Takto 
je joga živým učením, nie dogmou, a každý praktikant má priestor techniky overiť, rozšíriť,zdeliť 
svoje skúsenosti. A nie je viazaná na žiadne špeciálne náboženstvo, naopak, môžu jogu cvičiť aj 



ateisti a na vlastnej skúsenosti zistiť, či pevná vôľa a jej využitie pre duševný vývin existuje, 
a ako sa tento potenciál „hadej sily“ ( kundalini)  dá v človeku prebudiť. Či napr. aj pranajamou, 
moditbami, meditáciou. 
Čo sa týka sektárstva, tak bezpochyby môžeme sledovať v celej histórii ľudstva degeneráciu 
celých národov na základe náboženských vojen. Mnohé aj kvalitné učenia sa ľahko môžu 
skomoliť, a ako „roztrúsené vedomosti“ (dispersed knowledge) šíriť ako nákazlivá nemoc. Vedia 
na istú dobu zvláštnym spôsobom ovládať citlivé osoby, spôsobovať veľké množstvo škôd 
celému národu, ľudstvu takýmito náboženskými fanatikmi, ktorí to mohli aj dobre myslieť, ale 
boli nerozumní. Takýto „lídri“ málo tušia, že aj náhle mentálno-spirituálne pozdvihnutie 
pomocou tanca, hudby, rituálmi, gestami, pozdravmi, kázňami, ich sugesciami, dokáže týchto 
ľudí urobiť pasívnymi, závislými, zoslabnutými a ľahkou obeťou iných sugescií, aj horších.  
Preto je dôležité ustrážiť si slobodu. Jogíni od nepamäti apelujú na správnu voľbu a jej overenie 
v praxi, zdravý rozum. 
Joga je výnimočná v tom, že ponúka nielen teoretické vysvetlenie, ale aj osvedčené praktiky 
a cvičenia, aby každý mohol rozpoznať jednotný obraz sveta a človeka, sám seba, a dôjsť 
k sebarealizácii. Avšak treba cvičiť usilovne, s ohromnou vytrvalosťou a pevnou vôľou, čo hory 
prenáša. Za obdobie niekoľko tisíc rokov svojej existencie sa vybrúsilo toto učenie v overený 
bezpečný systém rozvoja človeka. Sebapoznanie sa realizuje rozvíjaním mentálneho, psycho-
somatického potenciálu overenými mentálnymi a psycho-somatickými technikami. Aj Maslow sa 
vyjadril k tejto ceste sebarealizácie slovami: „To, čo môžem nazvať (bódhisattvickou) cestou 
osvietenia je integrácia sebazdokonaľovania a sociálneho úsilia. Vyplýva z toho, že najlepšou 
cestou k umeniu lepšie pomôcť je stať sa lepším. Jediným nevyhnutným aspektom toho, aby sme 
sa stali lepšími je cesta pomôcť druhým ľuďom. Takže môžeme a musíme robiť oboje súčasne.“ 
(Maslow, 1973).  
Treba dodať, že podľa ankety, ktorú som zrealizovala vo februári a marci 2008 u 
120 stredoškolákov gymnázia v Trenčíne, 75% odpovedalo, že by chcelo zakúsiť, získať 
osvietenie. Všetci vedeli, že sa jedná o stav, v akom sa nachádzajú svätci, a je to dobré pre 
ostatných, nielen pre seba. Žiaden neodmietol, zvyšok 25% Cesta vedomia (Mahéšvaránanda, 
2004): „My ľudia ako jediní tvorovia na tejto planét máme jedinečnú schopnosť  riešiť problémy 
a prekonať ťažkosti, pred ktoré nás stavia okolitý svet a náš osud. Ako jediní na Zemi sme 
obdarení schopnosťami chápať deje a súvislosti, súcitiť a chápať ostatných. V každom z nás 
existujú však mnohé ďalšie skvelé potencie, ktoré si väčšinou nie sme vôbec vedomí. Pokiaľ sa 
nám podarí uložené zdroje energie objaviť a zaktivizovať, môžeme tieto prebudené veľkolepé sily 
využiť k vlastnému prospechu i pre dobro ľudstva.“ 

4.1.7.    Nadvedomie 
 
Máme teda dve úrovne, v ktorých ľudská myseľ pracuje : vedomú, ktorá je vždy spätá s pocitmi. 
Druhá úroveň je nevedomá, v ktorej sú vykonávané práce utajené a ktoré nie sú doprevádzané 
pocitmi. Tá časť duševnej práci, ktorá je spojená s pocitom jástva, je vedomá, tá časť, ktorá nie je 
doprevádzaná pocitom jástva, je práca nevedomá. U zvierat je táto nevedomá oblasť pudová, 
u ľudí prevláda tá časť, ktorá je doprevádzaná pocitom jástva,  vedomá. Ale týmto celá vec 
nekončí. Je tu ešte vyššia úroveň, na ktorej dokáže myseľ pracovať. Nadvedomie. Tak ako je 
napr. podvedomá práca, tak je aj nadvedomá – bez pocitu jástva. Pocit jástva je len na strednej 
úrovni. Ak sa myseľ ocitne nad touto čiarou, alebo pod ňou, nie je v nej pocit ja, a predsa je 
myseľ činná. Keď myseľ vystúpi nad túto čiaru sebavedomia, hovoríme tomu samadhi. 
Samadhi sa realizuje v sahasrare ,v najvyššom lotose. Je to stav, kedy sa človek povzniesol 
nad bežné vedomie. Ale ako vieme, že človek v samadhi nezostúpil nižšie do svojho 
podvedomia, miesto aby sa povzniesol vyššie?  
Podľa jeho činnosti, výsledkov práce, lebo vieme, čo je dole, a čo je hore. Keď človek zaspí, tak 
zostúpi dolu, síce dýcha, pohybuje telom v spánku, ale to nie je doprevádzané pocitom jástva. Je 
v bezvedomí, a keď sa prebudí, tak je v rovnakom stave ako zaspal, súhrn vedomostí zostáva 



rovnaký, a vôbec sa nezväčšil. Človek nebol v tomto stave osvietený. Ak však človek vstúpil do 
samadhi, po prebudení je z neho mudrc. V čom je teda rozdiel? Z jedného stavu človek vychádza 
tak, ako tam vstúpil a z iného stavu sa človek vracia osvietený? Je mudrcom, prorokom, 
vizionárom. Jeho povaha sa zmenila, jeho život sa zmenil, jeho vízie sa zmenili. Keď sú 
výsledky rôzne, budú aj príčiny rôzne. A keďže v samadhi môžeme získať veľa, viac než 
v nevedomom spánku, aj viac než pri bežnom vedomí, tak aj stav, v ktorom sme, je vyšší, 
nadvedomý, nadzmyslový. 
 Okruh v ktorom sa môže pohybovať rozum, je malý. Ľudský rozum nedokáže prekročiť tento 
kruh. Každý pokus prekročiť tento kruh rozumom je nemožný, ale predsa to, čo leží za hranicami 
tohto rozumového kruhu, považuje celé ľudstvo za najcennejšie. Všetky otázky typu, či je Boh, 
či je nesmrteľná duša, či existuje vyššia inteligencia, ktorá riadi tento vesmír, sú mimo oblasť 
nášho rozumu. Náš rozum pozná na tieto otázky len jednu odpoveď – neviem, nemôžem povedať 
ani áno, ani nie, atď.  Všetky naše etické princípy, náuky o morálke boli objavené mimo tohto 
kruhu. A bez nich by bol ľudský život nemožný. Ak nie je nič za týmto „nahodilým“ životom, 
tak prečo vychovávať deti, a nepodrezať im krky, ako sliepkam na polievku?  Dôležitejšiu rolu 
zohrávajú rozumové schopnosti, IQ a vôľové vlastnosti. Jogíni by dodali aj karmy z minulosti, i 
dnešné činy. 
Odkiaľ prišlo to, že máme byť nesobeckí, pomáhať si, konať dobročinnosť, starať sa o mláďatá, 
chrániť naše deti? Celá etika, celé ľudské činy a ľudské myšlienky sú založené na nesobeckosti. 
Vzájomne si pomáhať, vymieňať služby, žiť v tíme a milovať sa. Prečo sme takto usmernení? 
Akou silou? Prečo nemáme žiť ako zviera bez rozumu, sobecky? Ak by šlo o prospešnosť pre 
mňa osobne, tak by sme boli hnaní sobeckosťou ako ideálom života. Pragmatizmus nám 
odpoveď nedá.  
Odpoveď v stave samadhi znie: že tento svet je kvapkou v nekonečnom mori, že je len jedným 
článkom nekonečného reťazca. A túto odpoveď nezískal človek v stave pudu, ani pri bežnom 
vedomí. Lebo vidíme, ako je ťažké tuto odpoveď realizovať pri bežnom vedomí. Keď si 
preštudujeme dejiny, zistíme, že sa všetci vizionári zhodujú v tom, že tieto informácie, túto 
múdrosť nezískali z rozumovej oblasti. Ani z pudovej oblasti. Ale z oblasti, ktorá leží mimo 
rozum. Mnohí ani nevedeli, čo prijímajú. Jeden to dostal od anjela, iný od predka v sne, ďalší od 
žiarivej bytosti, iný od majstra, ktorý nič nepovedal, len si položil tajomne prst na ústa akože 
„pst, o tom sa nehovorí“ a preniesol osvietenie na svojho najlepšieho žiaka pod stromom v 
Bodhigaya. 
 Pred týmto nezabudnuteľným zážitkom o ničom takom netušili, že napr. ich syn bude prorok, 
lama, svätec a nie roľník, ako celé generácie v tomto rode. Všetci zhodne tvrdia, že sa im tieto 
vedomosti dostali z druhého sveta a nie rozumovou cestou. Joga tvrdí, že majú pravdu, tieto 
vedomosti prišli mimo dosah rozumu. Ale znútra, kde sa pod vnútrom však nemyslí ani 
anatomické srdce, ani priestor v hrudníku, či v hlave. Je to v oblasti nad rozumovou, 
nadvedomou. Niekedy aj človek, ktorý o tom netuší, dokáže vojsť do tejto oblasti. Avšak na 
rozdiel od jogínov, nerozlišuje vnútro, vlastný zdroj tohto poznania. Aj preto treba rozum 
používať aj v týchto sférach interpretačných. Lebo nadvedomie nadväzuje v nás na rozumovú 
oblasť. 
 Vyššie čakry kundalini jogy nie sú mimo človeka. Inšpirácia prichádza, aby transcendovala 
rozum, nie ničila. Esencia štrukturovaného jogového učenia je doviesť nás bezpečne do 
nadvedomého stavu, do samadhi.  Inšpirácia je v každom rovnako, ako bola u prorokov. Boli to 
veľkí jogíni a dosiahli stav, ktorí môžeme aj my dosiahnuť. Ale keď to dosiahli jogíni pred nami, 
aj my to dokážeme. Máme jedného hlavného učiteľa a to je skúsenosť. Nestačí počúvať, ani 
čítať. Keď chceme spoznať nejakú krajinu, nestačí mapa krajiny.(Vivekananda, 1924). 
Postoje ľudí k joge majú určitú vnútornú logiku, psycho-logiku,kognitívnu konzistenciu. Cvičiaci 
sa usilujú o to, aby ich presvedčenie, postoje a názory boli konzistentné. Podobne na každom 
stupienku je viditeľná konzistencia.  



4.2. Kundalini joga ako holistický prístup 
 
Rozvoj vedomia je zabezpečený ako telesným, materiálnym, kozmickým, tak duševným, 
sociálnym, duchovným procesom. Kľúčovú rolu v procese rozvoja zohráva voľba „rastu“, 
s ktoru ide podľa jogínov ruka v ruke filozofia života. Osobnosť učiteľa je nápomocná, i 
každého  človeka, ktorý je na najvyššom stupni rozvoja vedomia. Ostatní ľudia 
s rozšíreným vedomím pôsobia ako podporná skupina. Ide o štrukturované jogové učenie.  
Hlavné termíny sú : znovuzjednotenie, filozofia života, voľba viery v rast, v dobro,  čakry, tatvy, 
zákon karmy, 3 kvality – 3 guny (6.5.) 8-stupňová (aštanga) joga (1.7. + 5.kapitola). 

4.3 Osem čakier 
 

Existuje 8 základných čakier, energetických cetier nie vo fyzickom tele, ale v biopoli, pár 
centimetrov od tela na úrovni chrbtice, nazývanom jemno-hmotné telo 
(pranamayakosa).Metaforicky povedané ide o most, ktorý spája dušu s telom. Sprístupniť tento 
most, naučiť ľudí znovu sa kontaktovať so svetom prírody, aj s telom je cieľom psychoterapie, 
procesuálnej psychológie, založenej na predpokladu synchronicity oboch. 

4.3.1.   Prvá čakra: Muladhara čakra 
 

Muladhara čakra – múla je koreň, zdroj, pôvod, ádhara =základ 
Tu začína duchovný rozvoj. Tak ako koreň ukrytý v zemi sa čerpá sila „rásť“, preraziť 
zem, kvitnúť, smerovať k slnku, dávať plody, semená. V muladhare je zakorenená 
Kundalini, hadia sila, duchovný potenciál. Spí, je v potenciálnej forme. Ak uvedieme 
tieto skryté sily, potenciál do činnosti, smerom ku svetlu (slnku) poznania, zožneme 
plody SEBAREALIZÁCIE: 

Mahaprabhuji vo svojom bhadžane, duchovnej piesni opisuje joganidru, jogový spánok, 
hlbokú relaxáciu,  ktorým možno Kundalini energiu pozdvihnúť. Ale treba sa „pozrieť“ 
dovnútra. (Viac Kapitola 4.4 Jogový spánok – joganidra 

 Drieme tu 7 stupňov vedomia (nevedomie, podvedomie, snové vedomie, bdelé vedomie, 
astrálne vedomie, najvyššie vedomie a kozmické vedomie ) 
Pri prebudení tejto čakry sa z minulosti vynoria krásne, ozdravujúce spomienky, šťastné 
chvíle, ktoré nám dodajú silu a inšpiráciu pokračovať na ceste vedomia. Ale prichádzajú 
aj boľavé zážitky na povrch, nezhojené rany, sklamania, traumy zasunuté do podvedomia, 
nevedomia – ale vynárajú sa, aby sme sa ich zbavili, vyčistili podvedomie. Sklamanie – 
z-klamaní – cesta von z klamu. Sklamanie je vývojový krok, poučenie. A muladhara je 
naplnená sklamaniami „po okraj“. Ak sa ich naučíme spracovať, premenia sa vo vzácnu 
ľudskú skúsenosť a príležitosť k rozvoju. Potrebný je ten zvrat – vidieť veci pozitívne, 
v súvislostiach, sebapoznávať sa aj na kozmickej úrovni, ruka v ruke s človeko-
vesmírom. 
Situáciu v muladhare a spôsob, ako naložiť s jej obsahom nevedomia, pomáha adžna 
čakra – šiesta.. Prebúdzanie čakier neprebieha v striktne oddelených štádiách, ale vo 
všetkých rovinách vedomia súčasne. Adžna čakra – tretie oko, „vhľad“ do vecí.. 
K prečisteniu čakier pomáha  

• Manana –premýšľanie, uvažovanie, rozlišovanie 
• Sankalpa – správne predsavzatia 
• Vikalpa – schopnosť vzdať sa pochybností a mylných predstáv 
• Atma- čintana – schopnosť držať vedomie na prahu dverí, a popri svetských 

povinností si neustále uvedomovať aj JA. (vidličnatá pozornosť).Podobne ako keď 
šoférujeme, sme si neustále vedomí cieľa jazdy, ale venujeme sa spolujazdcovi, 
sledujeme v spätnom zrkadle jazdu „za“, aj značky, počúvame hudbu. 



Čím jasnejšie, rozšírenejšie vedomie máme, tým viac vidíme vlastné slabosti, neobviňujeme 
ostatných. Komplexy menejcennosti, ani sebabičovanie nás nikam nedovedú. Treba sa 
z vlastných chýb poučiť. A s dôverou pokračovať „hore“. V tomto vývojovom štádiu je dôležité 
vzdať sa niektorých stereotypov, zabehaných „myšlienkových programov“, ktoré nám škodia, 
a pestovať myšlienky dobré a prospešné. TREND POZITÍVNEHO MYSLENIA vo svete. 
V muladhare sú zakorenené 4 základné psychické funkcie : myseľ, rozum, vedomie, ego. 
Aj vedomie má potrebu sa rozvíjať 
Tak ako sa rozvíja život z nižších stupňov rastlín, jednoduchých baktérii, zvierat liahnucich sa 
z vajec až k cicavcom. 

• Oslobodenie – najvyšší stav vedomia znamená niekedy aj rázny zákrok proti zlu, zničenie 
záporných síl. Jeho názov je Šiva (Šivovo vedomie) Šiva má v zobrazeniach tretie oko. 
Keď ho otvorí (človek dosiahne šiesty stupeň adžna čakru na vnútornom rebríku čakier), 
zhorí na popol všetko negatívne.  Je to písané v dobovom diskurze. Takýto jogín má pod 
kontrolou zvieracie čakry. Muladhara je prvá ľudská čakra, deliaca hranica od zvieracích 
čakier. Je na úrovni kostrče. Tu dochádza k prechodu – zobudeniu vedomia ľudského, 
evolúcia myslenia. A tu sú dve hlavné sily – Asurí-šaktí =deštruktívna, diskriminujúca 
sila. Daivi-šakti = tvorivá, očistná, zjednocujúca sila. A tu začína transformačný 
cyklus. Pozitívny spôsob života, seba rozvitie, pozitívne postoje, očakávania, dobrá 
spoločnosť, ktorá človeka pozdvihuje, snaha o porozumenie, odpustenie, vzájomná 
pomoc. A to mení asuri šakti v daivi šakti. 

 

• Symbolom muladhary je šiva-lingam.  

       šivalingam 
Spojenie mužského a ženského princípu, Puruša(Duch)-Prakrti (pra-príroda), podobne 
ako čínske princípy jing-jang. „Toto je azda časť toho, čo sa myslí pod splynutím 
milencov: stávanie sa zjednoteným so svetom v kozmickom zážitku, pocit, že človek je 
súčasťou jednoty, že je vnímaný veľkým filozofickým vhľadom.“ (Maslow 2000) Je to 
symbol tvorby, kreatívna sila, ktorá prebúdza spiaceho hada zatočeného okolo 
šivalingamu 3, 5 závitom. 3 závity predstavujú nevedomie-podvedomie-vedomie a pol 
závitu prebúdzajúce sa nadvedomie. Časť hada smeruje dolu a upozorňuje, že sa vývoj 
môže obrátiť aj dolu, opačným smerom. Múdrosť nevzniká sama od seba, potrebujeme 
vedomé úsilie, sebadisciplínu, vytrvalosť, neustále prečisťovať, transformovať negatívne 
myšlienky, predsudky, atď. A smerovať k dobru.  
Muladhara nás spája s fyzickou sférou. Vzťah medzi rôznymi centrami jemnohmotného 
tela (čakier) a nervovými pletencami hmotného tela sú tieto: muladhara – kokcygeálny 
plexus – pohlavné žľazy (oblasť kostrče) 
Svadhistana – hypogastrický plexus – nadľadviny (oblasť podbrúška) 
Manipura – solárny plexus – slinivka brušná (oblasť pupka) 
Anahata – kardiálny plexus – brzlík (oblasť “duchovného” srdca – stred hrudníka) 
Višudha – laryngofaryngeálny plexus – štítna žľaza a príštitné telieska (hrvol,krk) 
Adžna – medulárny plexus – hypofýza (stred čela, tretie oko) 
Sahasrara – celebrálny plexus – šišinka (temeno hlavy) 
Zmeny postojov, názorov, pozitívne myslenie, pestovanie láskyplných vzťahov, atď. sa 
prejavuje na funkciách tela.  
Disfunkcia  sexuálnych orgánoch (impotencia, frigidita, nymfománia, urologické ťažkosti 

atď.) je viazaná na muladharu.  



4.3.2.      Druhá čakra: Svádhišthana čakra 
 

Asi 3cm na koncom chrbtice je to krok vyšší – astrálna sféra. Sva=ja, adhišthána = sídlo. Tu 
sa objavujú vlastnosti spojené s očistou, radosť, nádej, sebavedomie. 
Tu pokračuje transformačný cyklus, semeno kariem, ktoré sme si so sebou priniesli, raší. 
Je viditeľné, postupne dostávame pod kontrolou nižšie pudy. Pretvárame ich a nakoniec sa 
transformujeme v duchovnú bytosť. Je tu kvalita vedomia ako podvedomie, stav medzi 
spánkom a bdením. A toto zahmlené, nejasné vedomie zasahuje aj naše vnímanie. (vidíme, čo 
chceme vidieť, nie to čo je. Počujeme, čo chceme počuť, nie čo sa hovorí. atdˇ.) A zasahuje aj 
naše jednanie. Vhľad do tejto čakry prináša odpovede na mnohé osudové otázky. 

4.3.3.    Tretia čakra: Manipura čakra15   
 
Sa nachádza v jemno-hmotnom tele - od chrbtice v oblasti pupku.  
Ak sa vedomie rozvinulo do 3.čakry má ašpirant šancu získať v tomto živote pod vedením 
sebarealizovaného majstra najvyššie vedomie. 
Hovorí sa jej aj pupočné centrum (Hara v bojových umeniach).V tele jej koreluje plexus solaris. 
Je to sídlo “drahokamov”. Sebaistota, múdrosť. Pocity šťastia, lásky, ktoré človek zažíva v srdci, 
v anahate čakre, vychádzajú v skutočnosti z tejto čakry.  
V svetle tohto poznania sa presvetľuje aj nižšia čakra, a vášeň sa mení na nesebeckú lásku, 
predsudky na pochopenie, chamtivosť na skromnosť. Pýcha sa mení v pokoru A namiesto apatie 
a lenivosti sa tu prebúdza cieľavedomá aktivita a úsilie. Ako v manipure, aj v svadhištane 
dochádza ku spolupráci so 6.čakrou adžnou. A preto sa darí transformačnému cyklu. 
Rozhodnutia „z brucha“, sú často správne. A naopak intelektuálnemu pohľadu chýba spätosť, 
celistvosť. Len spojenie oboch čakier dáva „správny čuch“ a posilňuje vyššiu mentálnu 
schopnosť - viveku ( správne rozlišovanie, rozhodovanie) 
Zdravé sebavedomie a sebaistota sú perly manipury. Dokiaľ ich v sebe neobjavíme, budeme sa 
stále trápiť komplexmi menejcennosti, že nás nik nemá rád, že to a ono nedokážeme, že zlyháme, 
že onemocnieme, umrieme.  Mnohé úzkosti sú spôsobené blokádou energie rastu v manipure. 
Manipura je spojená s neuro-vegetatívnym systémom, s psychikou. Disfunkcie metabolizmu, 
mnohé duševné problémy vyvolávajú problémy trávenia. Niektorí ľudia pri tréme, strese dostanú 
hnačku. Pri chronickom strese – vredy. 
Tattva, živel tejto čakry je oheň. Hovorí sa tejto čakre ohňová, slnečné centrum. Je tu centrum 
vitálnej energie, energetické zásobovanie zažívacích orgánov, je tu „oheň trávenia“.  
Volá sa aj centrum Hara – levie centrum, ktoré dodáva stabilitu, silu, aktivitu, kozmická brána 
cez ktorú vstupuje do tela veľa astrálnych síl. Je sídlo zdravia telesného, aj duševného. Je to 
transformátor energie, rozvádza po tele pránu, vitálnu energiu, ktorú prijímame spolu s potravou. 
Palivom pre zažívací oheň je konzumovaná potrava. Podobne ako nekvalitné drevo zle horí, 
produkuje aj nekvalitná potrava málo energie a neprispieva k zdraviu.  Naopak aktívna a dobre 
fungujúca manipura čakra dodá telu dostatok energie, i keď jeme a spíme málo. Tiež prudké 
vzplanutia, skraty, odčerpávajú z manipury energiu a oslabujú jej pozitívne účinky. 
Dobrý krb, dobre horiaci napĺňa vitalitou, zle horiaci, vychladne a cítime sa bez energie, unavení, 
vyčerpaní, zoslabení, nemocní. Neduhy ako cukrovka, kožné choroby, dna, artritída, 
reumatizmus, kŕče, vredy, niektoré druhy migrény a alergie tiež súvisia s nedostatkom energie 
v tejto čakre a zlým trávením. 
Pre fyzické a duševné zdravie je dôležité prijímať zdravú potravu. 
 Tu sa nemyslí iba hodnota živín, ale aj kvalita. V akom psychickom a zdravotnom  stave bol 
kuchár, či je napr. v mäse hormón strachu pred cestou na bitúnok.  Konzumácia kruto 
zavraždených zvierat rozvoju vedomia priamo škodí. Ani na telesné zdravie nemá dobrý vplyv 
(civilizačné ochorenia).  

                                                 
15 Mani znamená perla, pura je miesto, sidlo. 



S funkciou manipura čakry súvisí činnosť slinivky brušnej. Je tu aj príjem potravy a vylučovanie. 
Je potrebné, aby obe funkcie neboli zablokované, ale mali voľný priebeh. Príjem energie prány 
smeruje nahor. Vylučovanie nadol. Ak sa nemôže plynulo vylučovať odpad, jedovaté látky, 
hromadia sa v spodných častiach tela a pôsobia choroby ľadvín, čriev, močového mechúra, nôh. 
Tieto dve funkcie nepôsobia len na fyzickej úrovni, aj duševnej. Ak sa spojí  prúd prány a apany, 
vystúpi kundalini aj do najvyššej čakry. Jogíni vytvorili k tomu zostavu špeciálnych cvikov – 
krijí. Energia prány je zafarbená kvalitami osobnosti. Dokiaľ človeka bude brzdiť karmický  
„odpad“, nebude schopná vyniesť vedomie  

4.3.4. Štvrtá čakra: Anaháta čakra 
 

V tele uprostred hrudi. Hovorí sa jej srdečné centrum . Láska sídli v srdci. A nemá limity. Ak sa 
zaľúbime do Boha, rozprestrie sa do nekonečna. Milovať z celého srdca, mať otvorené srdce, 
mať široké srdce.  Ozajstná láska je otvorenie tejto čakry. Je sídlom Atmy, božského JA. Tak ako 
je v semene prítomná existencia celého stromu, je v srdečnej čakre prítomná esencia celého 
vesmíru. Nie je to však fyziologická záležitosť, chirurg anahatu nenájde. Je to v energetickom 
tele (model osobnosti s 5 telami,  Matrioška). 
 Anahata nada- nekonečný zvuk, nezrodený, nezanikajúci. Mantra  So- ham. Ja som. Nádychom 
vytvára prúd vzduchu zvuk so - výdychom ham.  
Srdečná čakra nie je konečným cieľom, je potrebné lásku spojiť s múdrosťou, poznaním, zapojiť 
vyššie duševné funkcie, pribrať na pomoc džnana jogu a pokračovať na ceste sebapoznávania 
a sebarealizácie. Jogíni cvičia meditáciu na tento zvuk 21 OOO krát za 24 hodín. Ak stratíme 
kontakt s mantrou na jednu sekundu, na jedno nadýchnutie, zvuk anahaty stratíme z vedomia. 
BHAKTIJOGA – jej doménou je anahata.  

 

Dodržiavaním týchto princípov Bhaktijogy môžeme zakúsiť v srdci, anahate prítomnosť majstra, 
Ježiša, či lásku ku všetkým tvorom. Miluj každého tvora aspoň ako seba samého. 
V Anahate zakúsime aj vyšší stav vedomia – Bhava Samadhi, prvé vedomé spojenie s CELKOM. 
V angl. je to „fountain of joy“ – gejzír radosti. 
Z tejto čakry, centra vyviera láska a úcta k druhým bytostiam, k prírode, k psíkovi, atď. Žiadna 
moc na svete okrem lásky nedokáže otvoriť srdce. Dávať lásku, starostlivosť, múdrosť, samých 
seba – je prúd energie. A to sa nám vracia. Nepremárnime túto silu, využite ju na niečo 
zmysluplné. Odovzdávajme svoju lásku, múdrosť, aby sme zrealizovali ďalšie dobré veci. 
Neplytvajme s časom, lebo život uteká. 
Bhaktijogín Sri Kabírdas napísal v svojej básni: 
„Život je ako voda v dlani, nezadržateľne preteká medzi prstami a za okamžik budeš mať ruky 
prázdne. S každou premárnenou sekundou strácaš vzácnu perlu a pritom nevieš, ako dlhý je 
náhrdelník tvojho života.“  



          
 
   ČAKRY                      NADIS – nervové kanály tela 
 
 



4.3.5. Piata čakra: Višuddhi čakra16 
 
Je umiestnená v hrtane, a preto sa volá hrtanové, krčné centrum. Je to centrum telesnej 
a duševnej očisty, pri poruchách – depresie, poruchy reči. 
Vo svete existuje oboje, aj nektár nesmrteľnosti, dobré vlastnosti, porozumenie, láska, ale aj 
negatívne vlastnosti a jedy. V dnešnej dobe je svet ohrozený mnohými jedmi, otravou 
rádioaktivitou, odpadom, chemickými splodinami, jedovatými chemikáliami, biologickými 
zbraňami. Ak chceme žiť zdravo, musíme ozdraviť svoje okolie: prírodu, pole, lesy, rieky, moria. 
Aj preto sa jogíni stravujú vegetariánsky, nekonzumujú chemicky upravované potraviny, 
ochraňujú prírodu.  
Višuddhi čakra neutralizuje škodlivé látky, ktoré prichádzajú do tela z potravy, zo vzduchu. Ale 
je tu aj vnútorná pleseň rivality, závisti, atď. Spravidla bez tréningu jed alebo prehltneme, alebo 
vypľujeme a prskáme zraňujúce slová, hrubé nadávky, či prehĺtame urážky, príkoria, zlé 
zaobchádzanie. A výsledkom sú rôzne traumy, ktoré v sebe nosíme. 
Vo vishuddhi čakre nedostatky a zlozvyky dokážeme odstrániť pevnou vôľou,  
Vieme sa zanietene angažovať ako environmentalisti s výsledkami. Nie je to vzplanutie 
a diskusie, ale aj výsledky, akcieschopnosť. 
Vo visuddhi máme voľbu – buď problémy vyriešime, vytrhneme aj s koreňom, alebo potlačíme 
do podvedomia, klesneme dolu.  
Atmadžnana – sebapoznanie, nám umožní dešifrovať problémy.  
Nestor jogy Patandžali povedal: 
„Problémy môžeme vyriešiť len vtedy, 
Ak odhalíme ich skutočnú príčinu“ 

Vydajme sa na toto dobrodružstvo. 
Je to objaviteľská cesta do vlastného vnútra. Prečistime jedovaté usadeniny. 
S 5. čakrou je úzko spojená 7. Bindu čakra. Táto čakra produkuje hormón nazývaný Amrit. Je to 
slávny nektár, elixír mladosti, vitálnej sily. Amrit však u bežného človeka steká do manipury, 
a tam zhorí v zažívacom ohni. Jogíni vytvorili techniky, ako tento nektár udržať a rozviesť do 
celého tela ako homeopatický liek. 
 „Nepretrhni stuhu lásky z malicherných dôvodov. Ak je raz pretrhnutá, nikdy ju nezcelíš tak, ako 
bola predtým. Navždy na nej zostane uzol.“ 
Súčasná spoločnosť, v ktorej sa rozpadávajú rodinné väzby, je plná takýchto uzlov. Osobnostný 
rast napomáha aj udržovať rodinné väzby. Naučíme sa ľuďom rozumieť, pomáhať si, odpúšťať 
si. Pochopiť a dať sú dve krídla vtáka, ktorý vzlieta k nebi. Podľa jogínov sa ľudia líšia od zvierat 
práve týmti dvomi vlastnosťami. Dať slobodu, voľnosť, ochranu, lásku, pokoru, dobré 
myšlienky, vrelosť. Blokovaná višuddhi čakra sa prejavuje telesnými príznakmi – chrapotom, 
zápalom hrtanu, tikmi v tvári, vyrážkami, ktoré svrbia, častým nachladením, aj problémami 
zažívania (prehltli sme jedy). Výbuchmi zlosti, alebo plaču.  
Umenie trpezlivosti je proces v tomto centre. Existujú zostavy cvikov na odblokovanie. 
Vyvarujeme sa skratovému jednania, nevyslovíme slová, ktoré zraňujú. 
Mahaprabhudži povedal: 
„Pravda nemá zraňovať ako nôž, ale má byť hovorená s láskou, ako keď z úst vypúšťame kvety, 
nie ostré šípy. Rana nožom sa časom zahojí, ale rana slovom niekedy zostáva nezahojená po celý 
život.“ 
Patandžali hovorí, že múdry človek vopred formuluje slová, vie čo povie. A vopred si uvedomuje 
ich dopad. Slová majú nesmiernu moc. Schopnosť uvedomiť si ich dopad v manipure je veľmi 
vzácna. Keďže slovami môžeme ublížiť, dobre je ich zvažovať ako v srdci, tak vo višuddhi. Nie 
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je problém nájsť milé slová pre priateľov, ale pre nepriateľov, kritikov, je umením. Získať 
kontrolu nad slovami pomáha MOUNA – mlčanie. Práca s višuddhi je užitočná pre učiteľov, 
novinárov, spisovateľov, politikov, spevákov, hercov – pomáha formulovať pekné slová, 
výstižné myšlienky, zamatový hlas. Vo višuddhi čakre je uložená mimoriadna schopnosť VAK-
SIDDHI, ktorá dáva slovám mimoriadnu pôsobivosť, presvedčivosť. Ak rozvinul človek 
koncentračnými cvikmi túto schopnosť, ostatní ho radi počúvajú a jeho slová sa plnia. Farba 
5.čakry je fialová, spojenie citu a rozumu, symbolizuje poznanie, spiritualitu. (Madhavananda 
1995) 
Višuddhi čakra je brána, cez ktorú človek prechádza do vyššej roviny vedomia – k nadvedomiu. 
Je to hranica medzi fyzickou a jemnohmotnou ( astrálnou rovinou), medzi vedomím 
a nadvedomím. Ak túto bránu prekročíme, otvorí sa pred nami nový priestor – poznania a jasné 
vedomie. 

4.3.6. Šiesta čakra: Adžna čakra17 
 
Poloha v tele je na hornom konci chrbtice s vyžarovaním do stredu čela medzi obočím 
Počínajúc adžna čakrou sa už nevyskytujú zvieracie symboly. Sú tu hranice medzi ľudským 
vedomím a kozmickým, nadja a „kozmickým“ vedomím. Prislúcha jej endokrinná žľaza 
hypofýza. Vyššie vedomie – prázdnota, vyšší intelekt Buddhi- schopnosť rozlišovať skutočné od 
neskutočného. Sídlo myslenia, starosti, úzkosti. A stade sa riadi v oblasti hypofýzy naším 
mozgom celá činnosť organizmu, správanie. Tiež názov „sídlo gurua“, ktorý dáva príkazy. Ale je 
to nie zhluk buniek, ani výlučky žľazy, ale guru-tattva, je to princíp rozvoja vedomia od 
nevedomia k najvyššiemu vedomiu. Všetci svätci boli učitelia. Aj Ježiša volali apoštoli, jeho 
žiaci „učiteľ„ Ak dôjde k spojeniu žiaka s majstrom, inými slovami, ak sa v žiakovi potenciálny 
princíp gurutattvy manifestuje, ktorý začne viesť, riadiť žiaka, stáva sa žiak majstrom. Dovtedy 
má pochybnosti, aj „3krát zaprie učiteľa, ako napr. sv. Peter“. Je to ako keď je myseľ zahmlená, 
ideme naslepo, ale keď sa myseľ vyjasní, a hmla stratí, vidíme pravdu, rozlišujeme pravdu 
a nepravdu, skutočnosť a klam, hada od špagáta na zemi. Dokiaľ nie sme schopní vyšplhať 
a zakotviť vedomie v adžne, bude sa ako kyvadlo vedomie pohybovať medzi prvou a 5-tou 
čakrou.  Preto sa doporučuje poslúchať a riadiť sa radami skúseného. A postupne sa staneme 
nezávislými. 
V adžne je princíp VIVÉKA, vyššia mentálna funkcia rozlišovania podstatného od 
nepodstatného, skutočného, od neskutočného. Vivéka vie prefiltrovať priority, čo je pre nás 
dôležité, múdre. A čo je sebecké a sťahuje nás dolu. Tu vzniká pocit času ako prúdu mentálnych 
obrazov a vnútorného dialógu. Ale vie sa tu dostať “za” čas .  
Prvý laser v USA vyrobený bol pomenovaný podľa tohto učenia Šivove oko. Tretie oko je 
spojené s presvetlením reality, a patrí Šivovi (je to niekedy nazývané Šivove vedomie, najvyššie 
vedomie, „kozmické“ vedomie). Tento laser vie pretínať karmy, putá. Je to ako keď v tmavej 
miestnosti, kde blúdime a hľadáme spínač – tento nájdeme a zasvietime. 
V našom svete vládne dualita. Všetko má svoj protiklad. V skutočnosti sú protikladné krajné 
hodnoty jedného javu. Jedno je absenciou druhého. Svetlo je absenciou tmy. A naopak tma 
absenciou svetla. Aktívna adžna nám umožňuje nahliadnuť za kulisy – a spoznať jednotu, 
existenciu Jedinosti.  Prekonať fyzickú úroveň a vnímať kvantovú. 
Adžna čakru možno prirovnať s prázdnym priestorom, ktorý nemá tvar, farbu ani chuť. Je to 
priestor čistoty, jednoty, miesto anandy – blaženosti. (V sfére čistoty duša vyslobodená zo siete 
máje (klamu), rozpína krídla, vzlieta hore a rozpúšťa sa v svetle lotosu s tisícimi okvetnými 
plátkami – v SAHASRARE čakre. V svetle, ktoré žiari ako milióny sĺnc. Človek žije nielen vo 
fyzickej úrovni, ale aj informačno – energetickej a v duchovnej úrovni existencie. 
S adžnou sú spojené tri aspekty: 
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• Sunjata = prázdnota (nerozdvojenosť, výlučná jednota, súzvuk, zvuk ticha=blaženosť 
• Čit = vedomie, uvedomovaní si,( jas, istota existencie na rozdiel od mŕtvej hmoty) 
• Ananda = blaženosť, (zážitok nad „dvojnosťou“) 

Tu v adžne sme schopní dôjsť k dokonalému poznaniu (tretie oko, vnútorný pohľad, vhľad), 
na rozdiel od intelektu, ktorým dochádzame k nedokonalému poznaniu (aparavidja). Tu 
možno vyliečiť aj depresie, striedanie emócii,  schizofréniu. Aktívna adžna napomáha 
pozitívnej transformácii emócii. Dvojaká dualitná podstata vesmíru vedie k sebaodriekaniu. 
Aby sme získali pravé, musíme sa odriecť dočasného šťastia. Aby sme videli vnútorným 
zrakom, musíme sa zrieknuť vonkajšieho pohľadu a obrátiť zrak dovnútra. V adžne nájdeme 
odpovede na hlavné otázky „kto si?, odkiaľ si prišiel na Zem? Akú misiu máš na Zemi? Kam 
pôjdeš po smrti? A vhľad do objektívnej reality. 

 

4.3.7. Siedma čakra: Bindu čakra18 
 
Leží na zadnej strane temena, kde vstupuje vesmírna energia (vlasy tvoria vír) 
Je tu centrum zdravia, žriedlo mladosti. Stade kvapká energia.  Pomocou bindu môžeme 
kontrolovať hlad a smäd, možno sa zbaviť nezdravých stravovacích zvyklostí. Tiež tieseň, pocity 
úzkosti, tieseň u srdca, depresiu, nervozitu. Má vzťah k epifýze a jej hormónu. Niektorí jogíni 
dokážu vďaka tejto čakre ovládať hlad, nepotrebujú jesť, vedia byť niekoľko mesiacov 
v samadhi, v stave podobnom  kataleptickému stavu, vedia si predĺžiť život. 
Osvietenie možno zakúsiť iba v tele. Aj keď je atma nesmrteľná. Preto si jogíni snažia udržať 
zdravé telo. Únik nektáru z bindu čakry spôsobuje chátranie, starnutie tela a choroby. V Indii 
stretávame mužov, ktorí majú copík stočený na zadnej strane temena. Tento uzol sa nazýva 
„brahmaghata“ – brána k bohu, kozmická brána. Zaväzujú si ho tak, aby ťahal pozornosť na túto 
čakru. 

4.3.8. Ôsma čakra: Sahasrara čakra19  
 
Je umiestnená na temene pod fontanelou. Volá sa „tisícplátkový lotos“ (mnoho mozgových 
buniek), alebo „brahmarandhra“ – brána k oslobodeniu.  Alebo žriedlo svetla. Počiatok tvorby.  
Prúdi z nej svetlo z vyšších úrovní, jasnejšie než slnko. Je to satjaloka – sféra pravdy.  V 
nirvikalpa samadhi človek už nevníma fyzický svet. 

4.4 Joganidra – jogový spánok 
 

Joganidra je popri autogénnom tréningu jedna z hlavných relaxačných liečebných metód, 
ktoré patria do širokej oblasti psychoterapie. Ide o hlbokú relaxáciu. Relaxácia znamená 
uvoľnenie. Je to činiteľ pôsobiaci proti napätiu a preťažovaní – tiež v súvislosti so stresmi- 
a vyrovnáva ich škodlivé účinky. Relaxácia je potrebná v oblasti psychickej i telesnej. Somatické 
účinky majú spätný vplyv na psychiku. Ako u väčšiny relaxačných techník, aj v joganidre je 
druhou základnou zložkou vizualizácia a koncentrácia. Ide o sústredivé sebauvoľňovanie. Ide 
o uvoľnenie jednotlivých oblastí tela, spravidla sa začína formulkou :uvoľníme celé telo od 
špičiek nôh po temeno hlavy a od temena hlavy po špičky nôh. Pokračujeme postupne od špičiek 
nôh až cez pravý bok k temenu hlavy a od špičiek ľavej nohy, cez ľavý bok k temenu hlavy. 
Súčasťou je aj sankalpa, vyslovenie želania 3-krát potichu na začiatku cvičenia a na konci 
cvičenia. Môže ísť o dlhodobé želanie, i stredno dobé, dôležité krátkodobé želanie. Vcelku sa 
povie, že by želanie malo vychádzať z nášho srdca a jeho splnenie by malo mať veľký význam 
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pre náš ďalší život. Dodáme, že nemusíme mať nijaké želanie. Tiež povieme pri finálnom 
zopakovaní želania, že by malo byť rovnaké ako na začiatku cvičenia. Jogíni poznajú niekoľko 
stupňov joganidry.   
Koncentrácia (dharana) je kontrolou, pozorovaním mocných myšlienkových vĺn a ich 
podriadenie prirodzenému stavu vedomiaVšetky okultné schopnosti sú len sprievodné znaky na 
ceste do nirvany. Žiaci jogy sú odradzovaní od túžby získať mimoriadne schopnosti, aby 
nezabudli na hlavný cieľ – najvyššiu integráciu osobnosti, stav samadhi.    
Its effects are visible on physical, mental, social and especially spiritual health. It helps mobilizes 
the will power,  self-discipline to remove the bad habbits, and risk factors, and help to adapt 
healthy lifestyles.  

4.4.1. Joganidra a sugescia 
 
Sugescia je najdôležitejšia. Je podkladom a príčinou všetkých mentálnych javov. A je silným 
nástrojom k získaniu samadhi. Celý vesmír je veľká sugescia. Aj svet funguje na nej. Najväčšia 
sila vo vesmíre je sila predstavivosti, sila vízií. Je tak stará ako príroda. V každom okamihu 
konáme podľa našich sugescií. Najprv premýšľame, potom konáme. Najprv plánujeme, potom 
plán realizujeme. Novorodenec nedokáže chodiť. Neustále dáva sugescie telu k chôdzi, a po čase 
začne chodiť. Všetko, čo vieme, sme získali sugesciami. Preberáme sugescie našich rodičov, 
učiteľov, vedúcich, kolegov, členov rodiny, politikov, spoločnosti. Novorodenci sú bez znalostí. 
Počas vývojových období sa rozvíjajú podľa sugescií, ktoré dostali z vonkajšieho a vnútorného 
prostredia. Pánom seba samých sa stávame tiež na základe tejto sugescie. Každý poznatok, 
ktorý sme získali doteraz, aj ktorý si osvojíme v budúcnosti, bude na základe našej 
sugescii.(Mishra, 1987). Aj tie poznatky, ktoré prišli spontánne, sú nám premietnuté silou 
sugescie z prvotnej tvorivej energie. Celý potenciál tu bol, je a bude, aj sila sugescie. Zákon 
predstavivosti je spoľahlivý a absolútny. Každý človek, hlúpy alebo múdry, bohatý alebo 
chudobný, vysoký alebo nízky, mladý alebo starý,  žijúci alebo nežijúci je podriadený zákonu 
predstavivosti.Bez výnimky. Nie je to iba výsadou človeka, alebo primátov, ktorí sú posilnení 
spojením so zákonom sugescie, s božskou vôľou. Skôr či neskôr sa naplnia všetky očakávania. 
Tvoríme si dobrý alebo zlý osud podľa našej trvalej sugescii. Sugescia je v joge kľúčovým 
faktorom.  Bez porozumenia tohto procesu a metód , nemôže nik získať nadvedomý stav. Podľa 
Mishru (Mishra, 1987) máme  

1. Telesnú sugesciu – v joganidre si predstavujeme jednotlivé časti tela od špičiek nôh po 
temeno hlavy. Telesnými náznakmi ukazujeme, predstavujeme naše myšlienky 
zrozumiteľnejšie. Podľa kundalini jogu sú v tele rôzne sily, vyjadrené mudrami. Na 
každom  stupni  mentálneho vývoja sú špecifické typy telesných vyjadrení, znakov. 

2. Zmyslové sugescie. Deti dostávajú lásku alebo hnev z očí rodičov, učiteľov. Očami 
čítame napísané sugescie ušami počúvame hovorené  sugescie. Príjemné a nepríjemné 
sugescie máme spojené s čuchovými podnetmi. Dotykom s pokožkou nám naskakujú 
ďalšie sugescie, niekedy až husia koža.  

3.  Verbálne sugescie. Opakujeme si sugescie a po čase sa nám splnia. Učitelia učia deti 
a študentov verbálnymi sugesciami. Je ich nespočetne mnoho. 

4. Mentálne sugescie opakujeme v mysli. Zo všetkých sú najsilnejšie.  
5. Environmentálne sugescie: podľa stavu vonkajšieho a vnútorného prostredia získavame 

a odpovedáme na environmentálne predstavy. Nik nedokáže odolať extrémnych 
horúčavám a mrazom bez patričnej ochrany. 

6. Autosugescia – tie predstavy, ktoré si sami opakujeme, aby sme v joge získali pokrok.  
Rôznymi týmito  sugesciami usmerňujeme mentálne sily a myšlienky, ktoré tvoria všetky 
sugescie. Nik nepovie slovo, neurobí  náznak bez pôvodu v myslení. Slová, činy iba manifestujú 
naše myšlienky. Preto všetky  sugescie sú predĺžené mentálne sugescie. Pramenia v mysli 
a rozpúšťajú sa v mysli. Mentálne  sugescie sú nezávisle, fundamentom ostatných sugescií. 
Pracujú non-stop. Sú závislé na mysli. Ak sme ovládli myseľ a mentálne vlny, čo je vidno aj v  



našom výzore, v našom správaní, v našom upokojujúcom vplyve na ľudí. Preto ľudia bežia od 
učiteľa k učiteľovi, aby od nich získali mentálnu silu. To je mentálna sugescia. Keď čítame 
knihu, časopis, keď čokoľvek vidíme, dotýkame sa, čucháme, počúvame, čokoľvek robíme je 
v tom mentálna sugescia. Ak by prítomná nebola, tak by sme nedokázali počúvať rádio, ani 
prednášku. Veď ak vidíme nejakú vec, uvažujeme o nej, rozlišujeme ju, mentálna sugescia 
pôsobí v každom procese. Tak postrehneme, že dokážeme v mysli analyzovať, porovnávať, 
hľadať rôzne varianty, rozhodovať sa, aplikujúc rôzne zdôvodnenia, porovnávajúc, hľadajúc 
rôzne odpovede, ďalšie možnosti . A pritom naša myseľ s nami nekomunikuje takým spôsobom, 
ako my medzi sebou. Mentálna sugescia je bez verbálnej sugescii. Mentálne sugescie neskôr 
získavajú podobu iných sugescií.  
Environmentálne sugescie sú pre duševný vývin veľmi dôležité. Environ = dookola, obkolesiť, 
olemovať. Mentálny = duševný, myseľ. Environmentálne sugescie sú vovnútri mysli, v jej kruhu. 
Sú dôležité pre úspech meditácie a koncentrácie. Prírodne scény, jazero, hladina oceánu, 
vodopád, les a údolie, majú najväčší vplyv na myseľ. Preto veľkí jogíni uprednostňujú meditovať 
v prírode na pekných miestach s peknou výhliadkou. Začiatočníkom sa doporučuje ísť na určitú 
dobu do prírody, na vidiek a cvičiť meditáciu. Aj nepokojná myseľ sa v prírode upokojí.  
Autosugescia je opakovanie sugescií pre seba. Môžu byť verbálne, mentálne, environmentálne. 
Sú aj spontánne sugescie. Auto znamená ja. Sugescia znamená predstaviť myšlienku mysli 
priamo: slovom, pohľadom, vonkajším a vnútorným prostredím. Je to rozhovor so sebou 
a vsugerovať si niečo. Je základnou časťou koncentrácie. Keď učiteľ vyučuje, je to sugescia.  
Keď meditujeme je to autosugescia.Buď dostávame vždy sugescie z našej mysli, alebo 
prikazujeme mysli našimi vlastnými sugesciami. V okamihu nepozornosti nás myseľ ovláda 
sugesciami. Je to slabosť, poroba. Ale ak budeme prikazovať mysli, poslúchne nás. Sloboda, 
samadhi závisí od autosugescie. Byť otrokom mysle znamená poslúchať jej sugescie, a súčasne 
trpieť. Všetky sugescie by mali byť podriadené autosugescii (Mishra, 1987). A môžu byť 
povolené, iba ak nie sú v rozpore s autosugesciou. Autosugescia je vždy okamžitá, dynamická 
spomienka na samadhi alebo inú aktivitu. 
Keď dochádza k projekcii mentálnych vĺn z podvedomia, je to sugescia. Ich akceptácia v podobe 
myšlienky, predstavy, alebo impulzu k premýšľaniu je súčasťou vedomej úrovni, súčasťou 
osobnosti. Podľa nich osobnosť jedná, proaktívne, alebo reaktívne. Je tu očividne mentálny 
proces, mentálna sila, ktorá rastie a produkuje dobré alebo zlé návyky, podľa rozmanitosti 
autosugescií. Všetky sugescie, či verbálne, environmentálne, alebo mentálne pôsobia cez 
autosugesciu. Človek nedokáže nič urobiť, kým si o aktivite nevytvoril autosugesciu. Keď ľudia 
trpia, trápia sa , chorľavejú, strachujú sa, to znamená, že tieto sugescie vpustili a „legitimizovali“.  
Preto jogíni radia ľuďom cvičiacim jogu, aby si nedávali žiadnu deštruktívnu autosugesciu. Veľa 
ľudí trpí kvôli deštruktívnym sugesciám, ktoré si dali vo forme myšlienky alebo predstavy. 
Naopak, jogíni sú pokojní a šťastní, lebo si vždy dávajú do mysle božské predstavy a sugescie.  
Kognitívny prístup, triedenie a spracovanie vstupných informácii má taktiež rôzne stupne. 
V závislosti na kvalite, stupni rozvoja vedomia od mudladhary po sahasraru. v tomto stave 
chápeme svet, triedime informácie, vnemy, predstavy, rozpoznávame silu vedomia 
a kultivujeme, rozvíjame gnozeologický potenciál. Jednou z techník je jogový spánok (hlboká 
relaxácia joganidra). 
V joge sa aplikuje autosugescia, najmä v hlbokej relaxácii (som uvoľnený, spokojný, zdravý, 
bolesť chrbta prestala, atď.) Techniku joganidry objavil učiteľ Mahaprabhuji  v línii majstrov  
Jogy v dennom živote. Na západ sa rozšírila aj vďaka priekopníckej práce Schultzeho a jeho  
autogénnemu tréningu -využívanému najmä v psychoterapii. Medzi ľuďmi cvičiami jogu sa 
rozšírila Maheshwaranandova hlboká relaxácia – joganidra. Maheshwarananda nahral stovky 
joganidier, “ušitých” na rôzne skupiny cvičencov, ochorenia, i pre politikov. Niektoré sa rozšírili 
a distribujú v rôznych jazykových verziách.  Cieľom joganidry je získať silu plniť svoje želania, 
formulky a  celkové mentálne, emočné a fyzické uvoľnenie. Podobne ako autogénny tréning, 
môže sa realizovať v sede, aj v ľahu. Ide o zmenený stav vedomia rotáciou vedomia po 



jednotlivých údoch, častiach tela, ktorý si relaxujúci uvedomuje, preciťuje a postupne uvoľňuje. 
Inštrukcie sú dané cvičiteľom, alebo z nahrávky majstra. Výskumníci Dr. Hans Lou a Dr.Troels 
Kjaer z Kennedy Institute v Kodani, Dánsku prvýkrát úspešne nafotili mozog v joganidre, počas 
hlbokej relaxácii a meditácii PET scannerom (najrozvinutejší lekársky prístroj Positron Emission 
Tomography-PET). PET scanner poskytuje 3-dimenzionálnu fotografiu aj s prietokom krvi v 
rôznych častiach mozgu. Výskum sa realizoval na podnet State University Hospital v Kodani a 
Scandinavian Yoga and Meditation School. (Saraswati 2003, str. 242). Výskumy ukázali, že tie 
isté časti mozgu aktivizovali inštrukcie typu uvedom si a uvoľni svoje telo, predstav si, že ležíš 
na lúke a je krásne teplé počasie (telesná rovina). A iná časť mozgu sa aktivizovala pri 
inštrukciách abstraktnejšieho charakteru, napr. precíť vnútornú spokojnosť, šťastie, uvedom si 
To, čo pozoruje ako oddychuješ, kto si.  Výsledky poukázali, že počas celej relaxácii sú cvičenci 
v stave podobnom spánku, so zvýšenými théta aktivitami mozgovej činnosti (4-7 kmitov/sek). 
Ukázalo sa, že hlboká relaxácia, aj keď si niekedy už ani neuvedomujeme hlas dávajúci pokyny, 
je iná ako spánok. Tento zmenený stav vedomia trval v mozgu po celých 45 minút konštantne. Je 
to však iný stav od bežného polihovania, kedy si ľahneme a oddychujeme. Zarážajúce bolo, že v 
stave hlbokého uvoľnenia nedošlo k spánku, čo by sa dalo očakávať, naopak subjekt zostal bdelý. 
A bez úsilia. Ako keď dieťa počúva rozprávku. Ako potvrdili bádatelia, nepredpokladali sme, že 
jogisti dokážu kontrolovať svoj stav vedomia až do takých veľkých rozmerov. Dokazuje to, že 
1,5 kg mozgovej hmoty neznámeho obsahu dokáže kontrolovať vlastné aktivity v udivujúcom 
rozmere. Lebo koncentrácia je prirodzená a spontánna, ak sa využíva metóda, pomocou ktorej 
odstránime prekážky k uvoľneniu.  Z holistického pohľadu to naznačuje, že telo a duša konajú v 
jednote. 
Aj v hlbokej relaxácii dokáže človek kontrolovať súbežne mozgovú činnosť. Potvrdzuje to, že 
meditácia je štvrtým hlavným stavom rovnocenným k snívaniu, spánku a bdeniu. A to je 
dobrá správa!  
Napriek tomu, že vonkajšie zmeny, zachytávané zmyslami, vyvolávajú rôzne turbulencie, 
vlnenia v mysli, zmeny v správaní, cítení, myslení, postojoch – v meditačnom stave, kedy z 
pohľadu pozorovateľa sme bez zmien, ležiaci, sťaby spiaci, nespíme, ale vyvíjame vnútornú 
mentálnu aktivitu.  A je tu otázka položená aj psychológom Ronny Ohrnellom (Saraswati 2003, 
s. 242) “odkiaľ sa berú zmeny v našich pocitoch, predstavách, atď.? Odkiaľ prichádzajú impulzy 
k ich zmenám, ak nevnímane a neregistrujeme vonkajší svet? Z hlbších úrovní? Alebo z centier 
zraku a dotyku?” A ako je to s centrom reči, keď sa jogíni dokážu naučiť cudzie jazyky v 
joganidre, aj recitovať tisícky veršov starých textov, “spiac” v stave joganidry, blízko miestnosti, 
kde sa verše recitujú ? Objavujeme nový svet. A ukazuje sa, že zákony platné vo vnútornom 
svete sú iné, než ktoré prežívame vo vonkajšom svete. Meditačný a hlboko relaxačný stav si 
môžeme udržať aj počas bdenia, po skončení joganidry. Ako sa napr. našlo aj v listoch Matky 
Terezy, nositeľky Nobelovej ceny za mier “ Zakúsila som takú prázdnotu, že nevidím, aj keď 
pozerám, nič nepočujem, aj keď počúvam.“ V aštangajoge je to 5.stupeň pratyahara, stiahnutie 
zmyslov dovnútra (1.7.1.). 

Preto som sa  rozhodla pokračovať v objavovaní hlbších dimenzií jogy a využívať osvojené 
poznatky okamžite v našej dobe plnej stresu a vzrastajúcich nárokov na človeka. Počas 34 rokov 
som používala takmer denne riadenú hlbokú relaxáciu ( joganidru = jogový spánok) s 
cvičencami, cvičiac v ľahu spolu s nimi. Jej účinky som vnímala ako vlastný obraz v zrkadle, 
ktorý sa vyjasnieval duševnou očistou dosiahnutou aj touto mentálnou technikou. Dnes ľudia 
využívajú k relaxácii CD nahrávky riadenej relaxácie podfarbenej relaxačnou hudbou. Ukazuje 
sa prebúdzajúci záujem o náročnejšie techniky, najmä naučiť sa meditovať. Na Západe narastá 
počet stretnutí s majstrami zameraných na nácvik hlbokej relaxácie a meditácie. Je tu pestrý 
výber meditačných škôl. 

4.4.2. Sugescia ako kľúč k meditácii 
 



Bez sugescie nie je meditácia. Pri negatívnych sugesciách je nešťastný život. Naopak pri 
pozitívnych sugesciách je šťastný život. Najprv sa sugescie prezentujú mysli vo forme 
myšlienok, úvah, filozofie. Potom to zostupuje do úrovne vnemov a reči. Potom to pokračuje na 
úroveň efektorov, orgánov činov, a majú podobu činov. A je tu človek realizujúci sa podľa 
svojich činov. 

Podľa Mishru (Mishra, 1987)sú 4 štádia: 
1. Štádium mysle: myslieť, uvažovať a pod. 
2. Štádium reči: formulovať, vyslovovať myšlienky. 
3. Štádium činu: tvoriť činy. 
4. Štádium sebaaktualizácie, bytia a stávania sa 

Kým sa prejavia činy, sugescie sú uložené v podvedomí. A keď preniknú do vedomia, 
stávajú sa našimi myšlienkami, názormi, princípmi, filozofiou, atď. Ak dosiahnu úroveň 
nadvedomia, stav samadhi, stávajú sa cieľavedomosťou, pevnou vôľou. Autosugesciou sa 
dokážeme ozdravovať, eliminovať strach, minimalizovať bolesť, trápenie, oslobodiť sa z rôznych 
foriem otroctva. Dokonca aj začiatočník je úspešný pri odbúraní rušivých emócií. Väčšina ľudí 
trpí svojimi deštruktívnymi autohypnózami. Cvičením jogy sa ľudia pokúšajú dehypnotizovať, 
získať prirodzený stav mysle a normálne zdravé podmienky. 

4.4.3. Hypnóza a autohypnóza 
 

Prečo meníme stavy vedomia? Hypnóza je dočasný stav zmeneného vedomia človeka. Je 
to psycho-somatický stav vyvolaný a podmienený podnetmi heterohypnotickými (vyvolané 
niekým iným) alebo autohypnotickými (vyvolané nami samými), ktoré vytvárajú 
u hypnotizovaného zdanie spánku s otvorenými alebo zavretými očami. Od spánku sa však 
podstatne líšia. Je to jeden z prístupov k podvedomiu.  U hypnotizovaného sa objavuje spontánne 
či v odpovedi na slovné alebo iné podnety rad rôznych javov. Charakteristickými javmi sú 
predovšetkým zmeny vnímania, myslenia a pamäti, zvýšenie vnímavosti k sugescii a zmeny 
správania i prežívania, neobvykle pri normálnom stave. Môžu byť tiež také javy ako necitlivosť 
v končatinách, stuhnutie svalov, cievne zmeny vytvorené alebo odstránené. Hypnotizovaná osoba 
je schopná lepšie sa sústrediť a tiež ľahšie podlieha sugesciám než v bdelom stave. (Hoskovec, 
2002). 

Sugescia je podľa Hoskovca proces, ktorý umožňuje nekritické prijatie myšlienky, pričom 
myšlienka môže byť zdelená verbálne alebo neverbálne, napríklad gestami (v joge mudrami), 
výrazmi alebo inými prejavmi. (Auto)Hypnotizovaný jedinec je obvykle veľmi relaxovaný 
a ignoruje rušivé podnety, relaxácia však nie je vždy nevyhnutná. Vytrénovaný alebo dobre 
motivovaný človek môže zažiť (auto)hypnózu, zatiaľ čo stojí alebo sa pohybuje. Pre 
zhypnotizovanie je nutné individuálne sústredenie pozornosti a zúžené vnímanie okolia, akoby sa 
dotyčnému rozplývalo v hmle. Pokiaľ nie je splnená táto podmienka, sotva môže dôjsť k 
(auto)hypnóze. Hypnotizovaný dosahuje zmenený stav vedomia. Nereaguje na rušivé vonkajšie 
podnety a maximálne je koncentrovaný na slová hypnotizéra. Ten podnecuje obrazotvornosť 
hypnotizovanej osoby, navodzuje zmyslové zážitky. Hypnotizovať možno aj pomocou 
nahrávky.Slová spôsobujú, že hypnotizovaný prijíma určité city, predstavy, pokyny. Hypnóza sa 
praktizuje na celom svete. Sú rôzne prístupy. V USA si drží hypnotizér patričný odstup od 
klienta, pracuje výhradne so slovami. V Rusku vykonáva hypnózu Dr. Rajkov celkom odlišným 
spôsobom. Užíva ju k rozvoju kreativity. Osobu doslova vrhá do tvorivého stavu, sústredenej 
mysli. Hnetie ju a formuje akoby bola z hliny. „Teraz budeš majstrovky hrať, kresliť, maľovať“- 
hovorí . Rajkov sa ľudí dotýka, objíma ich ako otec. Osoby sa maximálne sústredia na prácu, 
nemrknú ani okom. Ich výkony sú vyníkajúce. Práce maľované v hypnóze sú veľmi jemné, 
pozorujeme akúsi idealizáciu námetu. Rajkov mobilizuje tvorčie sily človeka, pomáha mu 
naplňovať jeho želania a v tom je jeho práca prínosom (Hoskovec, 2002). 

Hypnóza prebúdza tvorčie schopnosti 



Hypnóza dáva šancu prebudiť v ľuďoch tvorivé schopnosti. V (auto)zhypnotizovanom 
človeku sa aktivizujú vnútorné zdroje psychiky v smere riešenia tvorivých úloh. Aktivizuje sa 
estetické vnímanie sveta, iné tvorivé schopnosti, ktoré po ukončení seancie nezanikajú, ale 
upevňujú sa v posthypnotickej zotrvačnosti. Ľudia, ktorí maľovali, aj v reálnom živote sa 
začínajú dívať na svet očami maliara. (Auto)hypnóza umožňuje rozvíjať koncentračné 
schopnosti, ktoré sa menia v návyk. Sugescia a dotyk sa už od dávnej minulosti využívali 
k uzdravovaniu. (Auto)Hypnóza sa začala systematicky využívať na Západe až v 19.storočí, 
predovšetkým v lekárstve. Sú popísané prípady, že sa urobila v hypnóze aj operácia . Hypnóza je 
účinná pri liečbe neuróz a niektorých onemocnení s pozadím duševných konfliktov. S úspechom 
ju možno použiť u tzv. funkčných ochorení, kde nie sú organické zmeny (Hoskovec, 2002).  

Aj podľa Hoskovca existuje úzky vzťah medzi hypnózou a meditáciou. Meditáciu definuje 
ako sústredené rozjímanie, pohrúžené premietanie. (Hoskovec, 2002, str. 88). Budhistickí mnísi 
používajú celý rad hypnotických praktík. Meditácia sa využíva pri psychoterapeutických 
cvičeniach (AT, joga), ale tiež pri náboženských postupoch (modlitby, duchovné cvičenia). Pri 
meditácii rozvažujeme tému a intuitívne prenikáme do súvislosti, ktoré sú ukryté za slovami 
a predstavami. Podľa Hoskovca existujú tri typy meditatívneho pohrúženia: 

• Objektové pohrúženie napr. prečo sa na svete šíri zlo? Nie preto, že zlo odplácame 
zlom? 

• Osobne reflektívne pohrúženie napr. ako mám zmeniť svoj život, svoju hodnotovú 
orientáciu  

• Transcendentálne pohrúženie – snažíme sa o duchovné sebazdokonaľovanie  vo 
vzťahu k náboženskej viere, ktoré presahuje bežnú úroveň. (Hoskovec, 2002). 

 
 Sebarealizácia je o sebapoznávaní. Keď sa nám darí vyvážiť vonkajší, v čase limitovaný 

premenlivý svet, kde všetky materiálne formy majú vznik, trvanie a zánik a ponoríme sa do 
vnútorného sveta a navodíme si relaxovaný stav pokoja, naše aktivity sa budú realizovať 
spontánne, bez veľkej námahy, menej činmi dosiahneme toho viac. Naviac budeme zdravší, náš 
tvorivý potenciál sa začne väčšmi prejavovať a využívať.  



 

5. Kapitola  Vrcholový zážitok - samádhi 
       Postupná cesta k osvieteniu. 

Šťastné osoby majú pod kontrolou deštruktívne sugescie, myšlienky, predstavy, pocity a vedomo 
napĺňajú svoju myseľ krásnymi, záslužnými autosugesciami. Ovládajú myseľ. U začiatočníka sa 
očakáva, že bude mať dôveru v možnosť vnútornej premeny. Jedna z tradičných metód je: 

1) Posaďte sa pohodlne na stoličku, alebo do tureckého sedu a sledudujete dych. 
Uvedomujete si veľkosť vašej mysle a mentálne sily. Pokloníte sa a pozdravíte všetkých 
majstrov, učiteľov, prorokov, vizionárov, ktorí zdelili ľuďom a overili tieto cvičenia, 
osvojili si, čo je užitočné a zriekli sa, čo škodí.  

2) Začíname s koncentráciou (dharana) a sústreďujeme pozornosť na mozgomiešny kanál 
(šušumna), centrálny nervový systém. 

3) Pokračujme meditáciou (dhyana) a zo šušumny, z CNS distribuujme pozornosť do 
jednotlivých častí tela, od špičiek nôh po temeno. Nepozorujme naraz celé telo zo 
začiatku, ale začnime napr. prstami na pravej nohe a postupujme ku kotníku, atď. 
systematicky pravú stranu, a začneme potom prstami na ľavej nohe nahor cez ľavý bok 
a prsty ľavej ruky, zápästie, predľaktie, ľakeť, nadľaktie, ľavé rameno. Prejdeme 
k hrudníku, chrbát, krk, svaly na tvári, temeno.  Takto plynule rozširujeme naše vedomie 
na celé telo. A dokážeme uvoľniť celé telo. Takto vtiahneme zmysly dovnútra 
(pratyahara). Postupne bude relaxácia hlbšia a hlbšia, nielen fyzického ale i mentálneho 
napätia. 
a) V štádiu dharany nie je cvičenec schopný otvoriť oči. Svaly ovládané bežne vôľou 

(ruky, paže, nohy, stehná) odpočívajú ako v spánku, sú celkom uvoľnené. Študent je 
si vedomý všetkého v miestnosti aj so zatvorenými očami. Počuje, čo hovorí učiteľ. 

b) Toto štádium je stredne pokročilé: ide o individuálny stav a individuálne vedomie. 
Telo a zmysly sú plne pod kontrolou našich sugescií. Dochádza k hlbokej relaxácii 
ako v spánku. Myseľ je naplnená svetlom a vedomo sa cítime blažene. To je dhyana – 
meditácia, pozorovateľ ovláda myseľ, postupne plynulo sa myseľ oslobodzuje od 
činnosti senzorickýcha motorických orgánov. Vstupuje do nadvedomej úrovni. 

c) Samadhi (savikalpa, dočasné): telo hlboko spí. Dalo by sa operovať, dokonca aj 
operácia srdca. Niet pocitu bolesti. Ale nie je to bežný spánok. Vieme iba, že je telo 
celkom pod kontrolou mysle, a myseľ vstúpila do vyššej nadvedomej úrovni. Je 
potrebné cvičiť pravidelne. 

Už po získaní prvého štádia budete mať veľkú radosť, nadšenie a dôveru v cvičenie. Ak 
dosiahnete aj ďalšie štádia po určitom čase, nezabudnite cvičiť, cvičiť, cvičiť.  
Je ešte 4.štádium trvalé nirvikalpa samadhi (turya). Tam už nie je dualita. Všetci sa zhodujú 
v opise, že je vesmír v nás, a my súčasne vo vesmíre.  Nirvana. Tento stav, avšak iba jeho 
záblesk, sa objavuje aj v predošlom štádiu. Ale človek ho stráca a znovu je síce v hlbokom 
utíšení, ale dualitnom myslení, kedy vesmír je akosi „iný“, od JA. Aj keď nie celkom iný. Kedy 
sú ľudia akosi „iní“, aj keď nie celkom odlišní. Ešte zostali v meditujúcom drobné nečistoty. Tu 
už nepomáhajú knihy, ani sväté písma. Treba rozvinúť JA, silou JA. Pravidelne cvičiť. 
Samotný proces osvietenia je postupný, mimovoľný - prichádza „znenazdajky“ a na pravom 
mieste, v pravý čas . Niekedy je konečnou fázou joganidry. Jedinec tak uvoľnil telesné a duševné 
napätie, že spontánne vstúpi do bhava samadhi. Jedným z hlavných cvičení je, non-stop byť 
koncentrovaný na sebarealizáciu (osvietenie, samadhi). Je na vrchole pyramídy.  Samadhi je zo 
začiatku krátkodobé, spontánne (bhava samadhi) neskôr sa jeho doba predlžuje až je trvalé. Prvé 
samadhi zvykne byť v časoch, kedy je žiak nadšený naukou, učiteľom, sebapoznaním. Neskôr, 
keď už vzplanutie a emocionálne naladenie sa stabilizuje, tak sa nabehne na trpezlivý 
systematický výcvik mysle. Je to ako s  každou zručnosťou – najprv sa nám podarí znenazdajky 



lyžovať, neskôr sa udržíme na lyžiach dlhšie a postupne systematickým tréningom a pod 
vedením učiteľa, silne motivovaní,  sa sami stávame odborníkmi, učiteľmi. Lyžujeme bez 
úsilia, koncentrácie na jednotlivé fázy. V kapitole 2.2.(Línia majstrov Jogy v dennom živote), 3.7 
(Príbeh o guru Nánakovi  - pútnikovi do nekonečnosti. 6.9.(Karma jogín mahatma 
Gandhi),uvádzame príbehy ľudí, ktorí dosiahli trvalé samadhi. Jedným a medzi prvými v histórii 
ľudstva bol aj riši Nachiketa. 

 

5.1 Najvyššie tajomstvo 
  

Zrnká múdrosti rišiho Nachiketu 
Keď Nachiketa nepodľahol pokušeniam a lákadlám, bol zaškolený bohom smrti do najvyššej 
múdrosti. Dozvedel sa, že sú dve cesty – dobro a potešenie. K ľuďom prichádza dobré 
i príjemné. Múdri ľudia potom čo preskúmali oboje,  rozlišujú jedno od druhého. Dávajú 
prednosť dobrému.   Obe vedú k inému cieľu. Niektorých ženie k činnosti konať dobro, iných 
získať potešenie, užívať si, uspokojiť pudy.  Tých, ktorých ženú telesné žiadosti, dávajú prednosť 
príjemnému pred dobrým. Pomýlení blázni žijú v priepasti nevedomosti, pritom sa však pri 
svojej domýšľavosti považujú za múdrych a chodia stále dookola, ako keď slepý vedie slepého. 
Cesta do večného sídla sa neodkrýva človeku zlákanému márnivosťou pozemského bohatstva. 
„Len tento zmyslový svet je skutočný, nič iného dôležitejšieho už nie je“ – takto uvažuje, padá  
znovu a znovu, zrodenie za zrodením, do mojich čeľustí. 
(Nesmrteľné vesmírne) Ja, prirodzený prapôvodný stav vedomia, nemožno poznať štúdiom, 
keď sa neupustí od zla, keď sa nekonajú dobré skutky, keď sa neovládnu pudy a zmysly, neutíši 
myseľ v meditácii. 
Oboje individuálne ja i „kozmické“ Ja vstúpili do jaskyne srdca, do najvyššieho príbytku, ale len 
múdry vidí medzi nimi rozdiel, rovnaký ako je medzi svetlom a tieňom. – Ó Nachiketo. 
Zmysly vnímajú hmotné veci, zmyslové predmety vníma myseľ, nad mysľou je intelekt, ktorý 
rozlišuje obe cesty, nad intelektom je ego, nad egom je neprejavené semeno – potenciál všetkého 
a nad neprejaveným semenom je TO– cieľ cesty. Toto vesmírne Ja hlboko skryté vo všetkých 
bytostiach,  sa neodhaľuje všetkým. Iba tým čistého srdca a sústredenej mysle – tým sa odkrýva. 
Zobuď sa a vstaň. Prisadni k nohám Majstra a poznaj TO !  Mudrci hovoria, že táto cesta je ako 
ostrie noža. Úzka je a ťažko po nej kráčať. Bez zvuku, bez tvaru, nehmatateľné, nehynúce, bez 
chuti, bez vône, bez začiatku a konca, večné, nepremenlivé, nad prírodou stojace je Ja. Ak ho 
niekto takto zachytí, spozná, je vyslobodený od smrti. 
Ak budeš, Nachiketo, odovzdávať toto najvyššie tajomstvo tým, ktorí ho dokážu pochopiť,ktorí 
zvolili cestu dobra, budú obdarení nevýslovnou odmenou. 
Kráľ Smrti Jama pokračuje v odhaľovaní tajomstva nesmrteľnosti. „TO, čo sa nemení, čo JE, 
spôsobilo, že sa zmysly obrátili NAVONOK. Z toho plynie, že sa človek díva na to, čo je vonku 
a nevidí to, čo je vo vnútri. Vzácny je ten, kto túži po nesmrteľnosti, zatvára oči pred tým, čo je 
vonku, a vidí Ja.“ 
Keď Nachiketa prijal od boha smrti toto poznanie a celý postup jogy, bol zbavený nečistôt 
a vyslobodený zo spárov smrti, splynul s TO. Rovnako sa stane tomu, kto pozná najvyššie Ja. 
Prevzaté z KATHA upanišád, ktoré sú súčasťou najstaršieho sv. písma Indie – véd. Písané 
v dobovej reči. 
 Riši Nachiketa je prototypom džnánajogína, intelektuála, ktorý získal múdrosť. Prvý objavil 
pojem duša (atma) a hybnú silu vovnútri nás: dživatma = živý atma , motivujúcu človeka 
k sebarealizácii.  

5.2 Astronaut Edgar D. Mitchell zakúsil samadhi vo vesmíre 
 



Výskumu rozširovania vedomia sa venuje aj kapitán Edgar D. Mitchell, astronaut  Apolla 14, bol 
6. mužom, ktorý kráčal po Mesiaci. A prvým, ktorý odtiaľ zrealizoval telepatický prenos. Je 
zakladateľom Inštitútu Noetickej vedy, a autor mnohých kníh a mnohých článkov o rozpínaní 
vedomia. Jeho výskum sa týka vyšších stupňov ľudského potenciálu a jeho aplikácie na zlepšenie 
kvality ľudských podmienok. Svojou prácou napomáha vyplniť medzeru medzi vedou 
a duchovnými objavmi. „Hoci som bol vychovávaný vo vedeckom prostredí, myslím si, že každý 
poznatok, ktorý nie je využitý pre rozvoj vedomia a pre dobro ľudstva je premrhané poznanie”. 
(Mitchell 1978). 
Astronaut Mitchell bol 35 rokov trénovaný vo vedeckých disciplínach a súbežne doma 
v kresťanskej tradícii. „Na Západe, na rozdiel od Východu je rozpor medzi vedou 
a náboženstvom. A mnohí z nás, ktorí si uvedomujeme tento rozpor, cítime umelú tenziu medzi 
tým, čo vieme dokázať v materiálnom svete a tým, čo vyciťujeme vo vnútornom svete. Celých 
35 rokov, vyškolený ako vedec a inžinier, vycvičený ako skúšobný pilot, námornícky dôstojník  
vnímal poznanie ako najväčšiu pomoc pre ľudstvo. Astronaut Mitchell využil možnosť 
zrealizovať výskum, ktorý sa v laboratórnych podmienkach testoval 30 rokov, a požiadal 
o súhlas urobiť ho na Mesiaci, počas misie Apollo 14. Z Apolla  realizoval 4 rôzne telepatické 
prenosy, a boli štatisticky úspešné . Pravdepodobnosť iného úspešného človeka, ak by 
reprodukoval tento telepatický prenos je jeden z 3000 experimentov. 
„Prekvapením pre mňa bolo, že po úspešnom skončení misie a odlete z Mesiaca sme mali šancu 
si oddýchnuť, relaxovať, pohrúžiť sa. Boli sme veľmi veľmi unavení a šťastní, že sme to 
dokázali. A z okna som spozoroval po prvýkrát Zem. Realita sa nedá porovnať s fotkami . Bola 
to malá modrá guľa v obrovskom vesmíre, a cítil som – je to môj domov. Ako som si to 
uvedomil, moje vedomie sa rozpínalo  a celé telo. A cítil som  dotyk a splynutie s večným JA. 
Zakúsil som okamihy večnej pravdy. Nedalo sa mi povedať ani slovo, len som zakúšal tento stav 
rozšíreného vedomia. A v okamihu som rozpoznal, že medzi hmotným a duchovným svetom nie 
je rozpor. Sú JEDNO. Záleží len od uhla pohľadu, že sa zdajú oddelené dva svety. A to spôsobilo 
obrovskú eufóriu, blaženosť, akú som predtým nikdy nezažil. Nazvali by sme to vrcholový 
zážitok.  Pokračoval som v kontemplácii a pozorovaní Zeme, a uvedomil som si jej konečnosť, 
čo sprevádzalo veľký smútok. A pochopil som, že veľkí myslitelia mali pravdu, keď nazývali 
planétu Zem vesmírnym korábom. A uvedomil som si, že jediné riešenie všetkých ľudských 
problémov je prebudenie človeka, a pochopenie jeho zmyslu života. A človek si musí  uvedomiť, 
že nepozná svoje miesto vo vesmíre, na Zemi, ani svoje JA. A chýbajúce etické hodnoty mu 
bránia nájsť mier.  Až keď dôjde k tejto sebarealizácii, potom má význam obrátiť pozornosť na 
riešenie globálnych problémov.“( Mitchell, 1978). 
Hlavný problém leží vo vnútri človeka. „Uvedomenie si nekonečnosti vesmíru, a krehkej planéty, 
a ľudí, ktorí na nej žijú vo mne vyvolalo opačnú silnú emóciu zúfalstva. Došlo mi, že ľudia 
nechápu svoj osud. Svojím nerozumným, šialeným správaním sa rútime do záhuby, namiesto 
toho, aby sme sa správali ako inteligentné božie bytosti. A tento stav vhľadu trval 30 hodín. A po 
pristáti mi došlo, že stav rozšíreného vedomia omnoho dôležitejší a väčší, ako telepatické 
pokusy.“ .“( Mitchell, 1997). 
Je potrebné však dať dôraz na etiku. Aby sme poznaním boli ľudstvu užitoční, nie ničiteľmi.  
Preto treba v sebe posilniť etický vývin, hodnotový systém, ktorým by sme dospeli 
k sebaovládaniu, k ozdraveniu spoločnosti. „Ak by sme dovolili vytrysknúť rozvoj psychických 
schopností bez duchovných a etických aspektov, nebudeme ľuďom prospešní. Nájdime spôsob, 
ako skoncovať so šialeným správaním na krehkom vesmírnom korábe, a urobme ho ideálnym 
miestom na žitie.“ (Mitchell,1978). 
Preto sa v dnešnej dobe právom odborníci koncentrujú na kľúčový problém “Ako prežiť v 
mnohonárodnostnom svete” (Hofstede, 2001). Každý národ vnáša do svojho prevládajúceho 
mentálneho softvéru významný morálny vklad, čo vysvetľuje aj váhanie, nedôveru voči iným 
kultúram, vierovyznaniam, tradíciám, atď. A pôvod rozdielov medzi národmi, a tiež medzi 
etnickými, náboženskými, či jazykovými podskupinami vo vnútri národov, sú skryté v histórii. 



Niekedy sa odovzdávali z generácie na generáciu drobné odchýlky, a tie vyvinuli podstatné 
rozdiely. Hlavné rozdiely národných kultúr spočívajú v hodnotách. Existujú tu systematické 
rozdiely v hodnotách, súvisiace s mocou a nerovnosťou, vzťahmi medzi jednotlivcom a 
skupinou, mužmi a ženami, so spôsobmi, ako zachádzať s neistotami v životných situáciách a v 
súvislosti so zameraním prevažne na budúcnosť, alebo minulosť a súčasnosť. Dôsledkom 
rozdielov je stret kultúr. Sú to naše mentálne programy, ktoré nás oddeľujú  a zabraňujú 
spolupracovať. Poslaním tejto štúdie je pokračovať v skúmaní vrcholových zážitkov,  v ktorých 
dokážeme meniť mentálny softvér, prebúdzať myseľ k altruizmu, razantne prekonávať 
predsudky, spájať sa, vymieňať si dobré praktiky. Napr. ako sa ukázalo u astronauta Mitchella, 
ovládaním vonkajšej prírody , cestou do vesmíru, človek ovláda seba, dokáže získať savikalpa 
samadhi.  V Indii dodnes prevláda získanie samadhi mentálnou prácou. 

5.3 Atmavičara –sebaspytovanie (Kto som?) 
 

Medzi popredných súčasných majstrov patrí Sri Ramana Maharishi z Arunačály. Vypracoval 
a skoncentroval, na sebe odskúšal tradičnú védsku meditáciu, esenciu jogových praktík, 
kulminujúcich v sebadotazovaní (selfinquiry meditation)  už v mladosti. Ramana Maharishi 
ukazuje a vysvetľuje ako ašpiranti jogy rastú a dozrievajú od prvotného rituálu vstupu do školy 
až k vyššiemu poznaniu a nakoniec k SEBAREALIZACII. ( Frawley, 2002). Kto som? Nie som 
ani telo, ani stavy tela v bdení, či spánku, ani nálady, ani emócie, ani myšlienky. Je to moje telo, 
moje myšlienky, moje pocity, moje úsilie, môj život, môj hlas, moja múdrosť. Kto som? 
Postupne sa meditujúci prestane sústreďovať na ne-JA. Myšlienky sa spomalia, myseľ utíši, 
dobrá pokojná nálada sa ustáli. Ak človek uspeje a bude napredovať v sebapoznávaní, 
koncentruje sa „dovnútra“ na pozorovateľa samotného. Odpoveď nie je zdeliteľná slovami, 
racionálne. Podľa jogínov môže človeka v živote stretnúť veľa nešťastia, ťažké choroby, úmrtia, 
bankroty, veľké osobné krízy,  ale nie je nič horšie  ako zomrieť bez odpovede a znalosti JA. 



 

5.4 Kresťanská  meditácia  
 

Meditácie sa využívajú aj pri liečbe vyhoretia pre manažérov, aj pre cirkevných a sociálnych 
pracovníkov. Podľa benediktínskeho mnícha P.Anselm Gruna (1945) vo svojom kláštore 
v bavorskom Munsterschwarzachu poriada rekolekcie pre kňazov a reholníkov. T.č. veľa cestuje, 
vedie meditačné kurzy zamerané na syndróm vyhoretia aj laickej verejnosti. Vydal vyše 50 
kníh.  Využíva meditáciu ranných kresťanov, tzv. púštnych otcov, na čele so sv. Antonom, ktorí 
pôsobili v Alexandrii a hlásili sa k vegetariánstvu. Ich učenie sa zachovalo aj v nedostupných 
gréckych kláštoroch na Atose.  
 V tejto meditácii sa pracuje s dýchaním. Pri nádychu sa vdychuje prítomnosť majstra Ježiša, pri 
výdychu sa vylúči odpadový vzduch, ale ponechá naplnenie Pánom Ježišom. Pritom si 
prekrížime ruky na hrudníku, pravou rukou prstami smerom k ľavému ramenu a ľavou rukou 
prstami k pravému ramenu. Uvedomíme si svoj vnútorný priestor rozsvietený Ježišovou 
prítomnosťou. A prekrížene paže nám umožňujú si udržať vitálne sily, uzavrieť sa, uchovať 
pokoj v mysli. Ak sa totiž príliš otvoríme a niekoho vpustíme príliš blízko, tak  ho odháňame 
agresiou.   Cvičenie trvá pol hodiny. Táto meditácia sa opiera o výroky sv. Pavla, že všetko nie je 
dovolené, ani všetko nie je osožné. Pokušenia sú tu, lebo sú tu hlboko zapustené korene 
deštruktívnych emócií. Aj preto sa modlí: Otče náš, zbav nás zla, pokušenia, aby nás nezničilo. 
Vyhoretie je prísť o svetlo Ježiša vovnútri, ak sa príliš otvoríme, je to noc, prejavy tmy. Jan 
z Kríža to  opísal . Podľa Gruna je  skôr depresia tmavá noc, ale vyhoretie je viazané na fóbie, 
manipulácie voči nám. Strata svetla Ježiša signalizuje, že sa vyvyšujeme, bojujeme, bojíme, tak 
sa hneď nutne zastavíme, keďže vyhoríme(Grun, 2007).  Doporučuje sa meditovať pravidelne, 
avšak nastaviť sa na vlastný biorytmus.  Rytmus je dôležitý. Aj modlitby je dobré vykonávať 
pravidelne, v rytme.  Terapeutický rytmus má 5 krokov:  

a) To bolelo – zima mi je. 
b) Hnev to vyvolalo -  urobiť dištanc, ja ťa nepotrebujem, viem žiť sama, sám. 
c) Objektívne to poznám. 
d) Odpustenie, samota. 
e) Oslobodiť sa od negatívnej energie vo mne. Ranu premeniť v perlu. 

Ešte som závislý od toho, ktorý ma zranil. Majstri z Alexandrie nedoporučujú objať, ale 
zachovať dištanc. Zranil moje vnútro, ale udržuje ma“ živým“. Ukazuje moje mimoriadne 
schopnosti premeniť ranu v perlu. Pôvodné meditácie boli spojené s pranajamou, vizualizáciou 
majstra v srdcovej čakre. 



 

6. Aplikovaná joga – styčné body medzi psychológiou a jogou 
 
Joga sa dnes u nás i vo svete prevážne cvičí pre vlastné dobro, oddych, ako psychohygiena,  
zdravý životný štýl,  menej pre prebudenie mysle, a prekonanie sebastrednosti. Ruka v ruke 
s ozdravením sa naštartuje aj „rast“. 
HATHAJOGA  využíva pohybové aktivity v najširšom slova zmysle a možno ich definovať ako 
sústavu pohybov vedúcich  k významnej stabilizácii organizmu, a to ako po stránke  telesnej, tak 
duševnej a vytvárajú jeho odolnosť. Slovo hathajoga znamená integráciu dýchania pravej a ľavej 
nosnej dierky. (pravá –slnečná, ľavá –mesačná ). Už z toho je vidieť, že sa veľký význam 
pripisuje pranayame, dýchaciemu cvičeniu. Hathajoga sa ukázala byť užitočná  pri prevencii 
a rehabilitácii a v liečbe civilizačných chorôb, a to hlavne zvýšeného krvného tlaku, vysokého 
krvného tlaku, astmy, chronickej bronchitídy, ischemických srdco-cievnych ochorení, zápalu 
sínusídy (ako sa vyjadril vo svojom príspevku Agarwal, K., 31st International Yogaconference 
2004, India, Jaipur, Medical Faculty) .  Doporučuje sa začať s prevenciou už v puberte, v detstve. 
Viac o tom referujú významná medzinárodné časopisy ako British Medical Journal, Circulation, 
Circulation Research, Angiology, Journal of Asthma, atď. Mnohé výskumy sa zrealizovali aj 
u nás v bývalom Československu, i dnes v ČR, SR. Vo svete i u nás sa rozbieha predaj DVD – 
joga. Výber je široký, od DVD –joga pre začiatočníkov , pokročilých, s nácvikom dýchacieho 
cvičenia,  cez jogu pre tehotné, jogu pri bolestiach chrbta, kĺbov, až k power-joge na posilnenie 
svalstva a správneho držania tela pre hercov, tanečníkov, modelky. Relaxácie sú nahovorené 
s relaxačnou hudbou v pozadí na CD-čkách. 
Joga sa stala integrálnou súčasťou novodobého lekárstva a nejde teda o nijaký alternatívny postup, ktorý 
by vychádzal z iných predpokladov než lekárstvo založené na fyziológii ako je to od čias Purkyňových. 
Hathajogické cvičenia sú najmä vhodné, kde sa významne uplatňujú poruchy riadenia a regulácie 
fyziologických funkcií. Je teda isté, že psychosomatické choroby (Nešpor 1981, Doležalová 1984, 
Baštecký, Šavlík, Šimek 1993, Sedláková, Rohová, Zelenayová, Galovičová l988,  Motajová 1989, 
Boldišová, Galovičová 2004, atď.) môžu byť úspešnou oblasťou ich použitia. S nimi úzko súvisí oblasť 
stresu (Ornish, l999) a duševná hygiena (Davis, Eshelman, McKay, 1988). V knihách o joge je napísané 
pod každým cvikom jeho indikácie, aj podmienky za akých ho treba cvičiť – kontraindikácie.  
Štúdium jogy z hľadiska modernej medicíny sa rozbehol aj v Indii, vo svete, aj u nás (Votava, 
1988, Šedivý, 1979). 

6.1 Joga a hypertenzia 
 
Kompletný tréningový program zameraný na manažment vysokého krvného tlaku sa musí učiť 
a praktizovať pod dohľadom odborníka a pod vedením cvičiteľa najlepšie systému joga 
v dennom živote. Pacientovi sa nedoporučuje cvičiť podľa knihy ako samouk. Tiež sa doporučuje 
pravidelne byť počas cvičenia jogy v styku s ošetrujúcim lekárom, aby výsledky cvičenia jogy 
boli najoptimálnejšie. Spolupráca ošetrujúceho lekára a cvičiteľa je vítaná. Samozrejme pacient 
aj počas cvičenia chodí na kontrolu a necháva si predpisovať dávku liekov v daných intervaloch: 

• Každý 3.deň počas prvých dvoch týždňoch 
• Každý týždeň počas prvých dvoch mesiacoch 
• Raz za 14 dní počas ďalších dvoch mesiacoch 
• Raz mesačne až kým sa nedosiahne stabilná úroveň 

Takýmto spôsobom sa bude dávka liekov plynulo znižovať bez negatívnych vedľajších účinkov. 
Keď nebudú potrebné lieky, denné cvičenie jogy zaistí, aby váš krvný tlak zostal normálny a že 
nebudete potrebovať znovu lieky. Je dobré vedieť, že počas cvičenia jogy je značný účinok na 



nervový systém, endokrinné žľazy a myseľ. Tento účinok vydrží po celý deň. Ak budeme 
praktizovať sadhanu dva razy za deň, efekt sa zväčší. 
Radí sa cvičiť zrána a pred večerou 5 až 10 minút, ak ozaj nie je možné cvičiť pol hodinu a viac. 
Asany naťahujú svaly ako dobrá masáž. Sed na pätách po obede napomáha tráveniu. Tieto cviky 
ovplyvňujú aj nervový systém a myseľ. Pranajama sa doporučuje cvičiť ráno a pred spaním, pri 
prechode dňa v noc a skvalitní našu dennú činnosť aj oddych. 
Treba si uvedomiť, že samotné cvičenie nie je cieľom, ale prostriedkom. Cieľom je zmena 
životného štýlu a kvalita života, poznanie, nové skúsenosti.  A keď sa jednotlivé techniky 
naučíme, dokážeme ich využívať, kedykoľvek sme v strese. A po čase zistíme, že už nebudeme 
pristupovať k cvičeniu s myšlienkou, že ešte treba cvičiť, lebo sa stanú našou prirodzenosťou 
a vedomé uvoľnené správanie bude našim návykom. Kedykoľvek sa doporučuje cvičiť 
mantradžapu, opakovať si mantru. 

6.1.1.    Program podľa Swamiho Śivanandu 
 
Doporučuje sa táto zostava: pawanmuktasana časť 1.- Striedavé nosné dýchanie čast. 2 –
brahmari pranajama, mantra džapa a joganidra (hlboká relaxácia, 4.4.). Cvičenie je pomalé, 
uvoľnené, vedomé. Mantradžapa pomáha očiste nášho podvedomia, nakoľko tieto nečistoty 
spôsobujú zdravotné problémy tohto typu.  
8.týždňový intenzívny program: pre ľudí s mierne zvýšeným krvným tlakom, dá sa využiť na 
naštartovanie zmeny životného štýlu.  Ak sa počas cvičenia objaví vyčerpanie treba: 
- po 5 týždňoch cvičiť len jedno kolo pozdravu slnka (surjanamaskar), pomalé dýchanie , 
strečing, opakovanie mantry. Vynechať udžaji pranajamu. 
Radšej treba cvičiť denne 10 – 20 minút, ako raz za čas dlho. Takto rozvíjame sebadisciplínu, 
koncentráciu, dôveru. 
 
 
1.- 2. Týždeň: asana: pawanmuktasana alebo sarwahitta asana z Jogy v dennom živote (v 
prílohe).Patrí sme rotácia členkov, zápästí, ramenného zhybu, naťahovanie a rozširovanie prstov 
na nohe, sklápanie, ohýbanie kolien v sede s vystrenými nohami, rotácia chrbta v sede, v stoji. 
Paže upažené, pozícia motýľa, precvičenie prstov na rukách. Šavasana – ľah na chrbáte, nácvik 
hlbokého jogového dychu. Pranajama – hlboké vedomé dýchanie v ľahu, alebo pre 
pokročilých v sede – striedavo brušné a hrudné dýchanie. 5 cyklov sheetali, 5 cyklov Sheetkari. 
Relaxácia. 
Celá zostava je v Prílohe. 

6.1.2.    Ornishov program „Otvorte svoje srdce“ 
 
Kardiochirurg dr. Ornish, ktorý začal liečiť jogou a zmenou stravy – vegetariánstvom priniesol 
prekvapivé výsledky, že vývoj ischemickej choroby srdečnej možno často zastaviť či dokonca 
zvrátiť – bez bypassu, angioplastiky či liekov  znižujúcich obsah cholesterolu v krvi – púhou 
zmenou životného štýlu. Pacienti sa riadili Ornishovým programom „Otvorte svoje srdce“ : 
bolesti na hrudi ustúpili, alebo sa celkom stratili, často bolo možné znížiť dávku liekov alebo ich 
celkom vysadiť. Osobne sa cítili silnejší, šťastnejší a pokojnejší. Jedli viac jedla a ich hmotnosť 
sa znížila. Znížila sa ich miera zablokovania vénčitých tepien. Okrem vegetariánskej diety je 
súčasťou programu cvičenie jogy, meditácia, vizualizácia, komunikačné zručnosti a ďalšie 
techniky zvládania stresu.(Ornish, 1999). V polovici 70-tych rokov minulého storočia 
výskumníci v rôznych častiach sveta začali dokazovať, ako účinné môžu byť techniky zvládania 
stresu a vegetariánska dieta  s nízkym obsahom tuku. Štúdie realizované v Bostone, New Yorku, 
Kalifornii, Británii a inde po svete napr. preukázali, že meditácie môžu znížiť krvný tlak, znížiť 
častosť výskytu arytmii, znížiť hladinu cholesterolu a pod. Všetky tieto techniky vychádzajú 
z jogy. Ich účinnosť len dokazuje, že si na metódach odvodených z rôznych aspektov jogy celý 



rad ľudí vybudoval kariéru. Niekedy boli tieto metódy premenované podľa toho, kto ich znovu  
objavil. Napr. dr. E.Jacobson, fyziológ z Harvardu znovu objavil prínos hlbokej relaxácie. 
Pomenoval ju Jacobsonova progresívna relaxácia. (Ornish, 1999).  

6.1.3.     Progresívna relaxácia  
 
Bola vyvinutá v rovnakom období ako AT. Spočíva v nácviku uvoľňovania svalstva celého tela, 
ale inou technikou, totiž postupným (oddeleným) nacvičovaním relaxácie jednotlivých oblastí 
tela (časti končatín, trupu, svalov na tvári, atď.) a ich konečným spojením. Zakladá sa na 
skutočnosti, že pri rozrušení alebo strachu človek reflexne napína svalstvo a teda jeho 
nacvičeným uvoľňovaním sa spätne, druhotne zbavíme tiež tohto rozrušenia, podráždenia, hnevu, 
úzkosti a získame duševný pokoj. Je to metóda veľmi blízka k joganidre (4. 4.), i  prvému stupňu 
AT. Od joganidry (jogového spánku) sa líši sankalpou ,vyslovením potichu želania 3-krát, na 
začiatku a na konci joganidry. Tento rozdiel naznačuje, že cieľom relaxácie nie je iba uvoľniť 
organizmus, časti tela, i celé telo, ani iba regenerácia a odstránenie rozrušenia, ktoré sú v joge 
sprievodnými znakmi, ale zameranie našej mysli, usmernením našich predstáv, tvorba vízie našej 
budúcnosti.  Schopnosť vizualizovať svoju budúcnosť, krátkodobé, strednodobé  i dlhodobé 
ciele, sa prenáša aj do každodenného života, a človek časom tento mentálny prostriedok využíva 
naplno. 
Keďže ide aj o interpersonálnu rovinu a transpersonálnu, na kvalitu joganidry má vplyv aj 
osobnosť učiteľa, terapeuta, ktorý vedie joganidru, príp. nahral audiokazetu. Je obecne známe 
konštatovanie, že nahrávky hercami, síce s kvalitným hlasom , ale nie vždy vnútorne utíšených, 
spokojných, je skôr básnickým výkonom, než riadením hlbokej relaxácii. Reakcie sú rôzne – 
namiesto regenerácie a rozšíreného vedomia, je tu upadnutie do spánku, a po prebudení 
s nepríjemnými pocitmi. Iní zasa sa sústredia na obsah „básne“, farbu hlasu a je to pre nich 
chviľka poézie, nie hlboké pohrúženie. Platí zásada, že kto raz zažil joganidru od indického 
majstra, uprednostní radšej kazetu s jeho nahrávkou než riadenú joganidru západného cvičiteľa.  
Podobne je rozdiel, ak cvičiteľ cvičí joganidru doma sám, alebo vedie joganidru v skupine 
cvičencov, pacientov. Kvalita skupinovej joganidry je omnoho väčšia, obohatená o silu tímu, aj 
o empatiu, vďačnosť, radosť a odhodlanie, či uvedomenie služby druhým v núdzi, či potešenie zo 
záujemcov. Transpersonálny rozmer sa vynára aj v skupinovom cvičení relaxácie. Prítomnosť 
svetla, anjela, svätca, ku komu sa zvykne veriaca modliť.   
Nepochybujeme, že Jacobsonova relaxácia priniesla nový pohľad na sily nášho ja, jeho 
schopnosť autoregulácie telesného napätia a týmto prekonaním rôznych vonkajších i vnútorných 
rozrušení . Naviac pomohla vyjasniť rozdiel medzi joganidrou a západnými relaxáciami na 
intrapsychickej úrovni. 

6.1.4.    Desenzibilizačná terapia  
 
(Wolpe) bola vyvinutá ako behaviorálna terapia. Spočíva v systematickom vyvolávaní si 
v predstavách tých vecí a situácií, ktoré spôsobujú u pacienta chorobnú úzkosť, fobiu. Najprv si 
urobíme hierarchiu strachov. V hĺbke relaxovaného stavu (navodeného pomocou progresívnej 
relaxácie alebo AT) si postupne vybavujeme strachy od najmenšieho, kým sa úzkostný pocit 
nerozplynie.Potom postúpime ďalej k ťažšej úlohe.  Takto sa pacient naučí pristupovať k onomu 
anxiogennému pocitu alebo situácii v bdelom stave bez úzkosti, zbavuje sa strachu. 
Z protistrachovým podnetov, ktoré likvidujú strach je najúčinnejšia relaxácia. Preto opakujeme 
cvičenie v relaxácii, až kým sa strachy nerozpustia. Už samotné združovanie týchto rušivých 
podnetov strachu s radostným stavom uvoľnenia je ozdravné. 
Podobným spôsobom môžeme precvičovať i situácie a aj ostatné rušivé emócie a urobiť 
desenzibilizáciu a utlmenie týchto emócií, vyvolávajúcich afekty hnevu, rozčúlenie, rozhorčenie, 
podráždenie, vzteku. Takto môžeme uskutočňovať aj odvykacie cvičenie, averzívne, že si 



vybavíme nežiadúce želanie v spojení s niečím nepríjemným, škaredým a odporným a tým 
vznikne negatívny podmienený reflex. 
V joganidre využívame na rozpúšťanie strachov najmä hlboký stav pohrúženia, v ktorom „akoby 
sa zmenil čas“ a čo bolo akútne, boľavé, viazalo našu pozornosť, sa registruje ako neaktuálne, 
minulé, za nami. Subjektívne prežívanie času sa uplatňuje aj v orientácii na budúcnosť. 3-krát 
zopakovanie sankalpy ( reálne splniteľného želania do budúcna) na začiatku joganidry, aj na 
konci orientuje klienta do budúcnosti. Získava sa schopnosť a možnosť riadiť svoje jednanie 
a rast charakteru podľa svojho vedomého želania a vôle. 
 
 

6.1.5.    Relaxačná aktivácia RAM, vypracovaná M.Macháčom 
 
Určená predovšetkým pre športovcov. Môže byť využitá k aktivácii telesnej či psychickej, aj 
nešportovcom. Obsahuje relaxačnú a aktivačnú zložku. Ide o dokonalú relaxáciu ako telesného, 
tak duševného napätia, so zrušením vonkajších väzieb. Na jej podklade navodíme vovnútri 
prudký záber, zmobilizovanie síl a aktiváciu. Napr. šírenie vibrácii tepla z oblasti pupka do 
celého tela. Postupne sa kratšie zdržujeme v relaxačnej fáze a dlhšie v aktivačnej fáze. Počas 
autoregulačného zásahu je zdôrazňované preladenie psychofyziologického stavu, najprv 
odstranením všetkých vzťahov, t.j. „vyprázdnenia psychického poľa“, po ktorom pri relaxácii 
nasleduje preľaďovací efekt – kladné citové zafarbenie procesu v stav pohody a spokojnosti, 
ktorý sa pri aktivačnom zásahu vystupňuje v citovo ladené vzrušenie. Celé cvičenie trvá približne 
pol hodiny a jeho účinok má vydržať aj niekoľko dní. 
V joganidre je aktivácia orientovaná na uvoľnenie jednotlivých častí tela, „pozbieranie 
vnútorných síl a ich usmernenie žiadaným smerom. Feedbackom sa zasa tieto sily zväčšia a na 
záver posilnia len ledabolo vyslovenú sankalpu (želanie), na začiatku joganidry, keďže spravidla 
klient začína pohrúženie zo stresu, preladením z vonkajšieho sveta plného nedokončených 
povinnosti, dovnútra. Druhá vízia nášho želania do budúcna je intenzívnejšia, stupňovaná. 
Relaxačno-aktivačný vzorec je vkomponovaný cvičením jogy. Bolo by mýlne sa domievať, že 
cieľom jogy je príjemné utíšenie. Cieľom jogy je získať vnútorné ticho, ktoré je kľúčom 
k otvoreniu, prejaveniu plného ľudského potenciálu. Čím väčší je pevný stred, oko hurikánu, tým 
sú silnejšie vetry. (Frawley, 2004). Tejto múdrosti zodpovedá výrok slávneho mysliteľa „Dajte 
mi pevný bod a pohnem vesmírom! „ Vnútorný mechanizmus tonizácie a stenizácie  v joge 
dlhodobý. Súvisí s iným prežívaním času. Na jednej strane ide o „večnosť“, kedy sa dokáže 
pokročilý cvičenec uvoľniť z časopriestoru, odbúrať stres. Na druhej strane však je „živší“ než 
okolie, ktoré vníma ako“prispaté“.   

 Západní lekári si začínajú uvedomovať, že západné prístupy, lieky, chirurgia sú dobré 
v prípade krízy. Ale metódy odvodené z jogy sa vzťahujú k hlbším veciam, ktoré človeka 
predurčujú k onemocneniu.   

6.1.6.     Joga a autogénny tréning (AT) 
 

Joga spolu s autogénnym tréningom patria k autogénnym metódam. Na rozdiel od 
hypnózy, ktorá je  heterogénnou metódou. Zatiaľ čo u hypnózy je človek odkázaný na cudziu 
pomoc, u jogy si vie pomôcť sám. Schultzeho Autogénny tréning (AT) otvoril európsky 
mysliacim ľuďom dvere k náukam Orientu – dosiaľ tajomným ako je joga, zen, atď. Našiel 
prostriedok – vyšší stupeň AT, ako tieto dosiaľ „tajomné nauky“ možno preložiť do jazyka 
európskej vedy. Profesor Schultz dúfal , že sa zmocníme reálneho základu princípov jogových 
tradícií tak, ako skoršie bádanie umožnilo vznik hypnoterapie z mystického magnetizmu. 
Význam I.H. Schultza môžeme porovnávať s významom o 30 rokov staršieho S.Freuda. I.H. 
Schultz nám otvoril cestu do nevedomia „tvorivého, pracovného“, na rozdiel od nevedomia 
Freudovho, ktoré je možné nazvať skôr nevedomým „rušivým a zlomyseľným“. Pri AT človek 



pracuje s nevedomím ako s dobrým a zdatným sekretárom, ktorému je zadaná úloha a ktorý ho 
spracuje samostatne a spoľahlivo a bez úsilia – výsledky sa dostavia same.  

 

6.1.7.       Odlišnosti jogy a AT 
 
Cieľ jogy a AT je takmer zhodný – zdokonaľovanie človeka a žiť autogénnym životom. Ovládať 
do značnej miery svoje funkcie, stať sa zdatným, odolným, nepodliehať chorobám a stresom. 
Podobne sa naučiť ovládať svoje duševné funkcie a hnutia mysle, pocity, nálady. Ovládnuť 
schopnosť sústredenia, zlepšiť pamäť, zjasniť myseľ, posilniť vôľu. Zladiť aktívnu prácu 
s hlbokým oddychom. Odolávať nežiadúcim popudom a nutkaniu a zbavovať sa tiesnivých 
nálad, tenzie, nevhodných zábran. Naučiť sa žiť dobre a bez konfliktu s ľuďmi. Naučiť sa byť 
autorom svojho scenára života a zároveň poznať sám seba.  Toto všetko sa človek dokáže naučiť, 
len je treba takej vytrvalosti, sústavnosti a nadšenia s akou sa učilo dieťa poznávať a tvoriť 
skutočnosť. 
Ciele vyššieho stupňa AT sú do istej miery podobné ako snahy väčšiny iných 
psychoterapeutických metód. AT dopomáha k hlbšiemu pochopeniu seba samého, lepšej 
orientácii vo svojej vo svojich vedomých i nevedomých motiváciach, k objektívnejšiemu 
poznania seba, svojich vlastností, spôsobu jednania, dosahovania životných cieľov. Umožňuje 
korekciu nevhodných spôsobov správania, zvládania menej vhodných vlastností, zlozvykov, 
lepšie využiť dosiaľ skrytých rezerv a možností, lepšiu sociálnu adaptáciu a astenický, aktívny 
prístup k životu a okolnému svetu. Umožňuje dosiahnutiu nadhľadu, i odstupu, ale i náhľadu 
a akceptácie, vyjasnenie a očistenie, vyrovnanie sa so sebou a životné usmierenie, nájdenie 
svojho miesta vo svete a zmyslu života. Je to o lepšom myslení, konaní, prežívaní života 
s pocitom šťastia. 
Vyšší stupeň AT využíva v zmysle sebazdokonaľujúcom i terapeutickom  podobné hlboké 
psychické mechanizmy, ktorými disponujú i rôzne východné náboženstvá ako lamaizmus, 
taoizmus, zen-buddhizmus a tiež joga (ktorá však nie je náboženstvom, ale spôsobom života). 
(Vojáček, 1988). Tie isté mechanizmy sú obsiahnuté aj v modernej terapii psychodysleptikami. 
AT však vychádza z hypnózy a európskej vedy. Schultz má práve zásluhu, že tieto „východné 
skryté nauky a neznáme sily“ previedol do reči našej západnej vedy, do reči AT.   
Odlišnosti podľa Vojáčka (Vojáček, 1988) : vcelku možno povedať, že nie sú podstatné rozdiely 
medzi účinkami hypnózy a jogy, medzi tým, čo sa pri nich deje „vovnútri“ človeka. Rozdiel je len 
v spôsobe navodenia  - heterogénnym a autogénnym, verbálnym a neverbálnym. Stavy jogového 
pohrúženia sú všeobecne považované za stavy autohypnotické (). Joga sa podobá hypnóze a má 
s ňou spoločné aj to, že pri intenzívnej koncentrácii, utíšení a neskôr meditácii, sa jasné vedomie 
zúži tiež len na veľmi malú oblasť, či ohnisko, obdobné bdelému ohnisku s raportom pri hypnóze 
a ostatné oblasti psychiky sa dostávajú naopak do uvoľnenia a útlmu. Mechanizmus a dôsledky 
sú tu obdobné. Joga sa dopracuváva do vnútorného pohrúženia (autohypnózy) inou cestou než 
hypnóza, ale trvalejšou. AT obe tieto oblasti spája.  
Odlišnosti jogy a AT vidíme konkrétne: 

• v motivácii k vytrvalému systematickému cvičeniu.  V AT ide o intrapsychickú 
záležitosť, well-being mojej osoby. Zameranie sa na seba a na vlastné napredovanie, 
výlučne v réžii mojej vôle a môjho rozhodnutia, mojej duševnej práce a môjho tempa. 
Interpersonálna väzba je zrejme sprostredkovaná cez rolu terapeuta, ktorý však zohráva 
v AT všeobecne „druhé husle“. Podobne aj terapeutická komunita, či iný kolektív. Na 
rozdiel od 4 pilierov osvietenia v joge. (3.1.2.) 

• V sebapoňatí a definícii ja. Aj keď sa teoretické zázemie AT podobá radža jogovému, je 
rovnako postavené na vlastnom vôľovom úsilí, bez potreby učiteľa, avšak súc postavené 
na tradičnej jogovej paradigme dominancie mentálneho fundamentu vesmíru, na 
uvedomeniu si sveta ako „mája“, premenlivosť a nestálosť, neskutočnosť, je JA jogína 



transpersonálnou a kozmickou kategóriou. Prekonáva dualitu človek – vesmír, človek – 
spoločnosť, chápe holistické vymedzenie  človeka , veľmoc psyché , a tak seba v stave 
nirvany zakúša.   

• V metodike, v spôsobe ako dosiahnuť sebaovládanie. Technológia AT je vcelku zhodná. 
Ide o pohrúženie, nehybnosť tela, koncentráciu a telesné sugescie, autosugesciu, 
uvoľnenie, vizualizáciu, hlboký stav upokojenia, príjemná nálada, až blaženosť, 
uvoľnenie tvorivých schopností, atď. Takto možno získať dobré zdravie, naučiť sa 
umenie správneho života, čo je bezpochyby prospešné aj iným, aj spoločnosti. 

 Aby sme však dokázali využiť rádovo 15 miliard nervových buniek, potenciál mozgu je 
potrebný „vyšší rozmer“ JA zakomponovať aj počas mentálneho tréningu. Zrejme v tomto bode 
je AT poplatný podmienkam, v akých vznikol – ako predovšetkým sebaozdravná, liečebná 
metóda, nie a priori metóda sebarealizácie zdravého jedinca s nadpriemernou silou ducha. Takto 
je svet cvičiaceho jogu postupne obohatený o transpersonálny rozmer, prestáva sa venovať plne 
svojmu telu, ale rozvíja sociálne cítenie, empatiu, rôzne podoby lásky, religiozitu, vzniká u neho 
silné ekologické uvedomenie, na tieto kvality nadväzujú aj činy a správanie, medziľudské 
vzťahy, nový program osobného života, pracovné aktivity dostávajú smer dobročinnosti, aby 
došlo k integrácii na najvyššom stupni. Prekonáva sa sebastredný postoj a rodí sa nový 
altruistický človek, dobrý, spirituálny človek, ktorý bol zrejme zdravý aj preto, že mal  asi 
vybudovaný etický základ. Nedá sa však povedať, že ide o kvalitatívne rozdiely v metódach. Sú 
to rozdiely viazané na podmienky vzniku a úlohy, ktoré sa výcvikom  AT realizovali. Treba skôr 
konštatovať, že okrem hlbokých odborných znalostí sa prof. Schultz ukázal aj ako vizionár, ktorý 
dokázal predvídať, akým smerom civilizovaná spoločnosť potrebuje smerovať, ako využiť 
ľudské zdroje, ozdraviť našu spoločnosť. Je to praktický, nenáročný a účinný návod 
sebarealizácie a napredovania ľudstva. 

• V  chápaní aktivizácie a stenizácie, v skreslenom ponímaní „prúdu“ hadej sily. 
 Stenizácia ako prežívanie pevného vnútorného bodu, vnútornej sily a stability sa zdokonaľuje 
pravidelným jogovým cvičením. Je to objavenie vnútorného žriedla sily a odvahy, vôle. Je to 
posilnenie ja a zlepšenie schopnosti chladného uvažovania a rozhodovania. Je to protichodný 
smer neurotizácie . Možno to chápať ako vyrovnávanie a liečbu neurózy, kladné ovplyvňovanie, 
posiľovanie, upevňovanie(Vojáček, 1988). V kundalini joge je 8 energetických centier.  V AT 
priestorová aktivizácia súvisí s pocitom pohybu, prúdenia či vibrácie energie vovnútri tela. Môže 
to byť smerom dolu „do oblasti brucha“, či „z hrude“ zhora prúdi teplo, alebo obrátene ako 
v joge – prúdenie hadej sily od najspodnejšej čakry pri kostrči až k najvyššej na temeni hlavy.  
Tu sa ukazuje kľúčový rozdiel. Vzostup hadej sily nahor je o 8 stupňoch rozvoja vedomia. (4.2.) 
Nejde o intrapsychický zážitok tepla, či energetického šimrania, vibrácii, ale o úroveň 
interpersonálnych vzťahov, kvalite nášho života, ktorá je viazaná na stupeň nášho mentálno-
spirituálneho rozvoja. Človek s JA v sahasrare čakre na temeni hlavy prežíva svet, vesmír v sebe. 
Aj s ľuďmi, cítiacimi bytosťami dookola, nielen s hviezdnou kupolou. Cíti s prírodou, so 
zvieratmi, tak ako matka cíti so svojím dieťaťom. Koná ako ochránca života. Premýšľa a koná 
altruisticky. Nerozlišuje ľudí dookola, sú jedno.  

• AT ako dieťa jogy, ktoré okresalo toto staré celostné učenie s cieľom vylúpnuť racionálne 
jadro, s týmto racionálnym pohľadom a zámerom, síce erudovane „ošúpalo banán“, ale 
v sebastrednom postoji a s racionálnymi klapkami na očiach, nakoniec zjedlo šupku 
a banán si ani nevšimlo, ani neochutnalo. Avšak pomohlo poukázať na spôsob, ako sa 
dostať k nemu, ak bude záujem banán ochutnať.  

Západní lekári si zamieňajú  hadiu silu za „prúd“ zdola nahor ,  „keď tento prúd môže vychádzať 
z centra tela – teda zo solárneho plexu, alebo ešte hlbšie – z plexu pánevného – alebo ešte 
s lepším účinkom, „švihom a rozbehom“ až zozdola od (relaxovaných) nôh  cez pánev –solárny 
pletenec – hrdlo  - až k (chladnému) čelu alebo temenu hlavy. (Okamžik plnej aktivity nastáva pri 
vnútornom pocite , kedy „po nápore a rozbehu“ vystúpime z ponorenia zo svojho vnútra 
a prejdeme bránou očí von do sveta – alebo obdobne – keď tento vnútorný pocit vystúpi až k čelu 



a tu sa dotkne  a pretne v jednom bode uprostred čela a tam akoby sa „stretne s vonkajším 
svetom“ – povrchom čela „ prejde do vonkajšieho sveta“ (Vojáček, 1988).  Hadia sila nie je 
intrapsychický pocit prúdu. Aj keď sa slovami ťažko tieto stupne duševného rozvoja popisujú ide 
o odhalenie povahy atma (duše), nie telesné záležitosti, ktoré sú v kundalini joge sprievodné 
javy. Ako na ceste je cieľom konkrétne mesto, ale cestou prechádzame a vidíme mílniky. Ak aj 
tieto sily driemu pri kostrči, tak sa prebúdzajú v jedincovi „zhora“. Inými slovami, kým je myseľ 
fixovaná na telo a uniká je holistická psyché, „nezapáli sa“, nevznikne potrebná iskra na 
prebudenie spiaceho vedomia. Najprv sa musí  „spojiť so svetom“, zabudnúť na telo, aj na čakry, 
plexus solaris, temeno, krčnú čakru (visuddhi), či spodnú muladharu.  Ale ani táto iskra nestačí, 
aby sa hadia sila pozdvihla nahor. Ide to pomalšie, s prestávkami, a pri systematickom cvičení 
štrukturovaného jogového učenia a pomocou 4 pilierov osvietenia (3.1.2) sa to podarí. Cieľom 
sebapoznania, ( atmadžnany) nie je zo seba vybehnúť, spojiť sa so svetom, ale ovládať 
s neutíchajúcim úsilím a silnejúcou vôľou, získať  kontrolu nad silami sveta. My sme neustále 
v interakcii so svetom, aj fixovaný na telo, „prúd“ v ňom, ktorého pocit ovplyvňuje našu 
interakciu so svetom, i naše ďalšie cvičenie. Avšak kým nezískame osvietenie, silu, ktorá sa 
vytiahne až k temenu hlavy, budeme v interakcii so svetom „ťahať za kratší koniec“, a len si 
namýšľať, že sme šťastní a zdraví, a sebarealizovaní, či slobodní. Zostaneme však počúvajúce 
stroje. Až dosiahnutím adžna čakry (stred čela) a s prebudenou schopnosťou odhaliť závoj 
a spoznať (božské) JA, veľmoc duše, sme naplnili cieľ. Ani táto sloboda sebarealizovaného 
jogína nie je o plnení si vrtochov, viac je o spoluzodpovednosti za ochranu života. Spojená 
s prebudením rôznych druhov vedomia. Aj environmentálneho, aj kozmického, aj 
transpersonálneho ( v zmysle nadvedomej úrovni, „nad dualitou“), kedy sme už stromom života, 
nie iba jeho individuálnou v sebe premietnutou korunou. 

6.1.8.    Celostný prístup v aplikovanej joge 
 
Ukazuje sa, že aj na Západe odborníci aplikujúci jogové techniky v rôznych sférach, pri rôznych 
diagnózach,  prišli k záveru ako dr. Ornish: „ak je každá z jogových techník účinná sama o sebe, 
potom bude mať jej kombinácia v originálnom kontexte ešte väčší účinok než púhy súčet 
oddelených metód. Je to preto, že i keď jej joga veľmi účinnym systémom zvládania stresu, jej 
techniky pôvodne slúžili ešte významnejšiemu účelu – totiž ako nástroj premeny.“ (Ornish, 1999) 
Autor prvého jogového písomného textu Patandžali, ktorého odhad je medzi 5 000r.p.n.l. – 300 
r.p.n.l. , keďže sa odovzdávala joga ústnym podaním z generácie na generáciu, ukázal, ako môže 
človek pomocou jogy dôjsť k sebarealizácii, k múdrosti, k vnútornému mieru cez sebapoznanie. 
Neobmedzil svoje inštrukcie na žiadnu zvláštnu techniku, náboženstvo alebo filozofiu, pretože 
náboženstvá vznikli až niekoľko tisícrokov neskôr a prevzali z jogy len určité techniky napr. 
opakovanie mantier a modlitbu, koordináciu dýchania a imaginácie, atď. Metódy jogy sú 
ekumenické a všetko zahrnujúce. Je to systém, ktorý môže rozšíriť aktuálne prežívanie jeho 
vlastnej filozofie, viery, i bežného života. Joga nenahradzuje západnú medicínu, ale ju doplňuje. 

 Je však výzvou pre ďalších odborníkov, ktorí by dokázali sprostredkovať aj ďalšie jogové 
techniky a aplikovať nielen v psychoterapii popri AT, aké by boli výsledky tentokrát viditeľné aj 
v inej oblasti spoločenského života. O niečo také som sa i ja pokúsila, spolu s ďalšími znalcami 
jogy a jej propagátormi.  Joga podobne ako AT sa využíva vo vrcholovom športe, v joggingu, vo 
vodoliečbe – saune, v riadenom usínaní a snívaní, v učení a tvorivej práci – a môže nakoniec 
napĺňať celý náš život. Ukazuje cestu, ako možno rozšíriť naše schopnosti a možnosti ľudstva, 
a to nie vonkajšiou, technickou, napr. sieťou počítačov,  ale vnútornou, duševnou. K tomu však 
treba okrem dobrého želania aj tímová spolupráca najmä pri zakladaní a rozširovaní rozmanitých  
centier „rastu“, výcviku v joge a AT, aby bola ľahko dostupná aj pre zdravých.   
Spolupráca psychológov a cvičiteľov jogy z radov psychológov sa ukazuje veľkou výzvou na 
ozdravenie nášho národa, Európy, sveta. Psychológovia môžu inšpirovať a viesť výskum 
aktuálnych problémov, zasa cvičitelia dokážu šíriť revidované postrehy a poznatky medzi ľuďmi. 
Je tu viac nastolených problémov dneška, ktoré nevieme riešiť, lebo viac a viac si odborníci 



uvedomujú silu mentálneho softvéru, kultúry a stretu kultúr, ktoré vznikali po tisícročia. Dá sa 
vôbec zmeniť takýto mentálny softvér? Po 35 ročných skúseností s jogou sa ukazuje , že že 
u milionov ľudí na Západe dokázala meniť  stravovacie návyky prenášané sociálnou dedičnosťou 
celé generácie, dokonca dnes sa takmer každé mesto, aj obchody venujú zdravej strave, sú 
vyhradené priestory pre vegetariánov, vegetariánske reštaurácie. Existujú aj vegetariánske 
alternatívy v školských jedálenských zariadeniach, kúpeľoch, atď.Jogou sa mení postupne 
životný štýl. Ľudia si viac uvedomujú aktívne zdravie, navštevujú kurzy, cvičia doma, namiesto 
bulvárnych noviniek, šíria recepty zdravej kuchyne, novinky v bio potravinách, informácie 
o predaji nechemizovaných potravinách. Namiesto lamentovania, kritizovania zdravotníctva, 
lekárov,  je tu koncentrácia na prevenciu civilizačných chorôb, na lepšie porozumenie definície 
zdravia WHO, najmä psycho-somatickej väzby. Mnohí ľudia  pracujú na sebavývoji, vyhýbajú sa 
hostincom, alkoholu, fajčeniu, a ďalším rizikovým faktorom. 

6.2 Model psychického vývoja 

6.2.1. Jogový prístup 
 

Podobne ako psychoanalytický prístup má základný predpoklad, že mnoho z nášho správania má 
korene v procesoch, ktoré sú nevedomé. Jogíni definujú nevedomie (o mnoho tisícročí skôr) 
rovnako ako Freud, že sa jedná o myšlienky, túžby, žiadosti, strachy, ktoré si nie je človek 
vedomý, ale ktoré však silne ovplyvňujú jeho súčasné  správanie a kumulovaným efektom 
kariem aj budúce. Dokonca dnešné správanie je výsledkom  prevážne minulých činov (viac 
v kapitole 1.7) 

• Morálka a autorita rodičov, spoločnosti sa na rozdiel od Freuda nepremieta „trestaním“ mnohých 
týchto impulzov ako zakázaných, ale OBJASNENÍM, že máme možnosť využiť prirodzené 
pudy, impulzy na rozvoj osobnosti. Ako? Ak sa najmä vhľadom do kauzality, do kozmického 
poriadku , spoznaním zákona karmy (činu), zbavíme lipnutia na ovocí našich činov. Je to práve 
táto fáza 6.činnosti, ktorá spôsobuje náš RAST alebo ÚPADOK, ZDRAVIE či CHOROBU. 
Cieľom jogového tréningu nie je potláčať tieto žiadosti, ale byť tým, ktorý nie je konajúci, ale 
POZOROVATEĽOM celého kolotoču činov, akcií a reakcií. Je ťažko sa v tom kolotoči vyznať, 
zaujať stanovisko, lebo sa do prítomnosti premietajú „zásluhy“ či „odplata“ z minulých činov, 
a nedochádza k anulovaniu, ale k priberaniu, často k narastaniu „kariem“. A tak sa tu obnažuje 
problém, otázka: ako sa oslobodiť z tohto kolotoča, samsara? 

• Podobne sa stretáva a spája svet vonkajší a vnútorný (mikrokozmos=makrokozmos). Slovami 
majstra Vivekanandu (džnánajogína, ktorý pred vyše sto rokmi prvýkrát predstavil na kongrese 
Parlamentu svetových náboženstiev v Chicagu jogu, hinduizmus) “Každá duša je podmienečne 
božská. Cieľom je prejavenie sa tohto vnútorného božstva  a síce ovládnutím vonkajšej i ľudskej 
podstaty. Robte to buď činmi, alebo zbožnosťou, alebo duševným cvičením alebo filozofickou 
cestou, jedným alebo všetkými týmito prostriedkami – staňte sa slobodnými. To je celé 
náboženstvo. Náuky, dogmy, alebo rituály alebo knihy, či chrámy a formy sú len druhoradými 
podrobnosťami” ( Vivekananda, 2004). 
 (poznámka autorky: činmi=karmajogou, zbožnosťou=bhaktijogou, duševným cvičením, 
meditovaním=radžajogou, filozofickým bádaním=džnánajogou, alebo všetkými=integrálnou 
jogou.)  
Joga sa delí na dve časti: abhava a mahajoga. Tam, kde myslíme na seba ako na nulu, na niečo 
zbaveného všetkých vlastností, sa to volá abhava. Mahajoga je vidieť sa sebanaplnení, „božskí“, 
v zjednotení s Celkom (Bohom). Jogín môže získať svoje božské ja oboma spôsobmi. Dualita je 
prekonaná jednotou protikladov a ich vzájomnou premenou.“Opojná je myšlienka, ktorá 
prekonáva všetky protiklady. ” (Urban, 2002).   Podradnejšie ciele ako prekonať dualitu, ktoré 
opisujú autori v tisíckach knížok o joge, nie sú súčasťou tradičnej Mahajogy.  Cestu ako vystúpiť 
na vnútornú horu Meru (1.9.2.), získať vrcholový zážitok, byť „nad protikladmi“ (5.kapitola) 
staré náboženstva vyjadrili symbolmi, i architektúrou. Dnes sa vedecká práca vydá knižne, viac 



jej exemplárov sa  uloží do archívu, do knižníc, prípadne sa nahraje na disketu, ale tu hrozí, že 
časom nebude ani v múzeu uložený počítač schopný reprodukovať staré nosiče. Starovekí 
rišiovia vyjadrili najvyššie poznanie stručne a prehľadne, v dobovom diskurze. Ľahko 
zapamätateľné pre toho, kto pochopil raz význam symbolu. Symboly boli koncentračnou 
pomôckou. Symbol meditujúceho jogína s čakrami pozdlž chrbtice, vyjadruje jogový model 
duševného vývoja. Ten istý model, ale v „hebrejsko-egyptskom“ variante – eskulapovej palice, 
znázorňuje to isté. Cestu „nahor“, rozvoj vedomia v čakrách, z oblasti kostrče až na temeno 
hlavy. O čo vôbec v tomto jogovom modeli ide? Podobne symbol váh s pozdvihnutým hadom na 
lekárniach tiež obsahuje túto najvyššiu múdrosť staroveku. Ako tieto symboly vznikli? Je to cesta 
vedomia. Vedomie má viac štádií, úrovní. My zatiaľ poznáme nevedomie-podvedomie-vedomie-
nadvedomie. Jogíni poznali 8 úrovni vedomia.. Rastom hadej sily sa človek menil,“ prezliekal 
kožu“, prekonal sebastrednosť, nižšiu zložku fyzis a rozvinul súcitenie, duchovnú lásku, empatiu 
s celým vesmírom. Rozpoznal svoje vysoké miesto na strome života. Prestal využívať hadiu silu 
pre seba. Pochopil nečistoty vedomia, ktoré bránia v pozdvihnutí. Už len myšlienka na jej 
zneužitie pre seba končila pádom dolu na spodok kostrče. Udržať si tento vysoký stav vedomia 
bez rušivých myšlienok a emócii si vyžadoval nadľudské úsilie a vytrvalosť, o čom hovorí aj 
nasledujúci starý príbeh O Naradovi. Narada bol dobrým jogínom a veľmi slávnym. Veľa 
cestoval a raz išiel cez les a stretol tam človeka, ktorý meditoval tak dlho, že biele mravence 
vystavali okolo jeho tela veľké mravenište. Tak dlho sedel v meditačnej polohe. Ten človek sa 
Naradu spýtal: kam ideš? – Do neba. – odpovedal Narada. Spýtaj sa, prosím, Boha, kedy ku mne 
bude milostivý, kedy dosiahnem oslobodenie? 
Obďaleč bol iný muž, ten poskakoval , spieval, tancoval a tiež sa spýtal to isté: Opýtaj sa Boha, kedy budem 
oslobodený. Za nejakú dobu sa tadiaľ Narada vracal. Meditujúci človek s mravenišťou kolo tela sa ho spýtal 
:“nezabudol si na mňa? Čo mi Boh odkazuje?“ „Pán mi povedal, že dostaneš oslobodenie za 4 životy.“ Potom začal 
tento človek plakať a nariekať. „Meditujem tu tak poctivo, že kolo mňa je mravenište a ešte mám pokračovať 4 
životy... Potom prišiel Narada k druhému mužovi“ Spýtal si sa moju otázku?“ „Áno. Vidíš ten tamarindový strom 
plný lístia? Mám ti povedať, že koľko lístia je na tomto strome, toľkokrát sa zrodíš a potom dosiahneš oslobodenie.“ 
Onen človek začal tancovať a dodal“ Za tak krátku dobu budem oslobodený!“ A v tom sa ozval hlas z nebies „Synu 
môj, budeš hneď v tejto chvíli oslobodený.“ To bola odmena za jeho vytrvalosť. Bol ochotný pracovať po všetky tie 
životy a nič ho nedokázalo odstrašiť. Ale prvý človek cítil, že i tie 4 životy  budú príliš dlhé. Len vytrvalosť ako 
u toho muža , ktorý chcel čakať veky, prinesie nám najvyššie výsledky. (Vivekananda, 1924). 

     



 
Ako vidieť na makete krypty Mojžíša, ktorá stojí v Jordánsku na hore  Nebo, je text „Tak 
ako Mojžíš dvihol hada na temeno hlavy, musí syn človeka pozdvihnúť seba z divočiny.“  
Z druhej strany je pozdvihnutý had okolo palice (chrbtice). Stredný Východ, 
Mezopotámia bola v staroveku veľkým centrom poznania. Vieme, že Mojžiš bol 
vychovávaný na egyptskom kráľovskom dvore veľkňazom spolu s mladým faraónom.  
Symbol Eskulapovej palice je známy dodnes aj u nás. Je to symbol lekárov. Je spojený 
s druhým symbolom váhami s pozdvihnutým hadom na lekárňach. Aj z podvihnutou 
hadou silou na čele faraónov (adžna čakre, vnútorné oko). Išlo o najvyššiu múdrosť, ktorá 
sa nešírila v učebniciach, ale ústne, prenosom poznania z majstra, veľkňaza na faraóna. 
Trebalo však očakávať situácie, že sa línia preruší, lebo žiak nebude v stave spoznať túto 
múdrosť, vytiahnuť „hada“ na temeno hlavy, iba sa formálne zaodie do symbolu hada.  
Kto bol Hermes Trismegistos  t.j. 3-krát najväčší? Znalec najvyššej múdrosti, autor 
hieroglyfov. Známy ako egyptský boh Thot, ktorý na všetkých maľbách v hrobkách 
faraónov stojí pri váhach, na ktorých sa váži ľudské srdce v jednej miske, a vtáčie brko 
v druhej miske. Ak je pri poslednom súde srdce ľahšie ako brko, človek ide hore. 
Umierajúci sa postavil pred svojho Stvoriteľa, ktorý na zlatých (Hermových) váhach váži, 
kedy konal správne, kedy mal mlčať a kedy naopak mlčať nemal. On, ktorý intímne 
pozná najvnútornejšie pohnútky a srdcia každého z nás, vidí všetko zlé i dobré, čo sme 
urobili, robíme alebo ešte len urobíme. On, trestajúci i odpúšťajúci, vymeriava 
spravodlivý trest i odmenu a raz všetci budeme stáť pred Jeho súdom. Táto múdrosť sa 
uchovala v myslení väčšiny ľudí dodnes. Nejde o hypnotický stav, ani autohypnózu, 
sebazastrašovanie, ale podľa najmúdrejších mysliteľov z rôznych regiónov – o základný 
zákon, zákon odplaty, zákon karmy, vo fyzike známy ako zákon akcie a reakcie.  
Tak ako pôsobí v prírode, čo sa týka fyzickej sily, pôsobí aj v oblasti duševnej sily, činov. 
Aj preto sa  múdry človek koncentruje na ovládanie myšlienok, rušivých emócii, mysle, 
na sebaovládanie, aby sa vyhol sebadeštruktívnym činom, spravidla škodiacim aj 
ostatným dookola. To je etický fundament (najstaršieho) jogového psychického vývoja. 
Tu je jadro voľby cesty dobra a hedonizmu. Keďže s exaktnosťou platí zákon akcie 
a reakcie vo fyzike, je vysoko pravdepodobné, že sily, ktoré koncentruje človek 
a transformuje v činy, ktoré dokážu mať následky, či už pozitívne, pomáhajú ľuďom, 
urobia dobrú náladu, alebo záporné ublížia ľuďom, poškodia im, navodia nespokojnosť, 
spôsobia nešťastie, asi budú mať rovnakú platnosť ako zákon akcie a reakcie.  
Keďže však ide o mentálne sily, zrejme nebude ľahké pre nás z pozície jedincov, so 
sebastredným postojom rozhodnúť, ktoré sú pozitívne a ktoré škodia. Avšak majstri 
získali nadhľad, prekonali sebastredný postoj, dokonca sa dostali „nad protiklady“ , do 
najvyššej čakry na  temene hlavy, a odovzdali nám  mapu cesty „nahor“ (v symbole 
Eskulapovej palici, Hermových Váh merania našich činov, či presného komplexného 
návodu  kundalini jogy).   
Z časového hľadiska je indická joga „matkou“. Avšak tento problém zrejme zodpovie 
budúcnosť a ďalšie objavy archeológie. Možno potvrdia Halíkov názor : dnešní 
religionistické bádání ukazuje, že zřejmě nikdy neexistoval žádny univerzální počátek ani 
společný základ všech světových náboženství – nepočítame-li jakési obecné tíhnutí 
člověka k tomu, co ho přesahuje. Náboženství od počátku bylo, je a zřejmě až do konce 
dějín bude pestré, pluralitní.“(Halík, 2008). 

6.3 Druhý prúd jogy podľa Šankaračarju  
 



 
(Adi Šankaračarja žil v 8.st.) je autorom Viveka čudamani – Klenot rozlišovania. Jeho dielo 
a učenie človeka vedie od boja a transformácie protikladov do jednoty ADVAITA (nedualita,nad 
protikladmi). 
Črty z biografie: 
Šri Šankaračarja sa narodil v 8. storočí v Kaladi na západnom pobreží Indie. Bol polosirota, pochádzal 
z chudobnej rodiny, smrť otca ním otriasla ako chlapcom v detskom veku. Už ako dieťa prenikal do 
ducha posvätných textov a keď mu bolo 8 rokov, vyhľadal realizovaného majstra a zasvätil svoj život 
uskutočneniu pravdy pod vedením učiteľa Govindy Bhagavatipady (stal sa sanjasinom). Po získaniu 
samadhi sformuloval jednotu filozofii, ktorá sa pre svoju hĺbku stala styčným bodom všetkých 
monistických a dualistických učení. Všetky spisy, komentáre k najvplyvnejším svätým textom 
(Upanisadam, Bhagavadgite, Brahma-sutram a ďalším) dokončil do sedemnásteho roku svojho života. 
Veľká časť vznikla v tichu a samote Himalájí. Štyrikrát prešiel peši indický subkontinent a šíril nedvojné 
učenie Jednoty (advaita vedanty). K nirvikalpa samadhi mu pomohol chorý na lepru, ktorý sa vrhol k jeho 
nohám, a keď ho doprovod odvliekol nabok, tak tento človek zaplakal, že si myslel, že veľký Šankaračarja 
mu pomôže, že je nad protikladmi, v nedualite, že nerozlišuje bedára od boháča. Majster to počul a sám 
sa hodil k nohám bedára a poďakoval sa mu za lekciu . 
Brilantnou logikou, pochádzajúcu zo sebapoznania boril náboženské dogmy a presvedčil mnoho vodcov 
rôznych škôl, filozofických smerov a laikov. Založil štyri kláštory v rôznych častiach Indie .Aj keď sa 
Šankaracarja dožil iba 30 rokov, ovplyvnil myslenie všetkých duchovných prúdov. (Skoumalová, 
1997). 
Šankaračariov model duševného vývoja, vývoja vedomia, patrí k džnanajoge –  k ceste 
rozumového a intuitívneho poznania, že vonkajší svet je mája (šaľba). Je len JEDNO. Preto sa 
netreba venovať kundalini joge, zdržiavať sa osvojovaním si  jogových techník, snažiť sa 
dosiahnuť 8.schodík -stav  samadhi. Lebo všetci už sme v samadhi, v jednote, len si to 
neuvedomujeme. Už len tento výrok Šankaračarju je pre cieľavedomého stúpenca Kapilovho 
systému(6.5.) hlboko uvoľňujúci. A pre urýchlenie tohto  procesu je dobré východisko, že 
fyzická úroveň existencie, vonkajší svet je iluzórny (májou), iba zdanlivo pevný, tvorený 
kvantovou polievkou,dočasný, premenlivý. Táto paradigma korešponduje s dnešnými objavmi 
fyzikov. To však neznamená, že prestal fungovať zákon karmy, samsara, že môžeme si robiť, čo 
chceme, nedodržovať etické princípy. Lebo subjektívne je veľký rozdiel, či človek pozoruje a je 
účastníkom (dočasnej) povodne, alebo pozoruje a pláva v plynulom toku veľrieky. Nabáda to 
k nelipnutiu na vonkajších zmyslových objektoch, vedieť sa ich odriekať, netúžiť po nich 
a a nelipnúť ani na oslobodení sa z tohto kauzálneho pre niektorých bolestivého „divadla“. Tu 
nehrozí, že by sa ľudia prestali venovať sexu, pudmi a žiadostivosťou nás príroda dobre 
pripravila. Tu pomôže zvládať tlak pudov bezbolestne, bez dravej promiskuity, AIDsu, či 
potratov, a nerozumných činov. Pomôže to získať „nadvládu“, regulovať koryto pudov, v mysli 
a myslením.   
Z tejto línie dodnes pôsobia v Indii ako hlava cirkvi štyria Šankaračariovia (4 pápeži), ktorí 
služia ľuďom ako kompas. Nemajú výkonnú moc, nie sú zviazaní so svetskou mocou, jogíni im 
nepodliehajú, avšak rešpektujú ich a ctia. Jednoduché pre človeka „nad protikladmi“, znalca 
dvoch úrovni pravdy, je duševný rozvoj človeka podľa Šankaračariu veľmi jasný 
a viditeľný,“ merateľný“ v každodennom živote, podľa rešpektovania rovnosti, nesobeckého 
správania, keďže služba bližnému, je dobré pre mňa, takto mi bližný poslúžil, umožnil obdariť, 
robiť dobro mne samému. Aj preto sa v Indii dodnes neďakuje tak ako na Západe, ale ten, ktorý 
urobil dobrý skutok, poďakuje obdarovanému, že mu umožnil urobiť dobrý skutok. Dnes by sme 
Šankaračariu a jeho model duševného vývoja zaradili do sociálnej psychológii, ako jednu 



z metód prekonania konfliktov, stresov zo znečistených medziľudských vzťahov, ako pomôcku 
pri nácviku komunikácie „výhra – výhra“. Pochopil potrebu spoločenských kontaktov ako 
evolučné dedičstvo, hlboko v nás zakorenené, cez ktoré najlepšie dokážeme poznávať svet. 
Potvrdil skúsenosti  majstrov pred ním, aj dnešných napr. kresťanských predstaviteľov, že služba 
človeku je službou Bohu, sebe, nie na základe autohypnózy, ale na základe kozmického 
hologramu, vesmírneho poriadku, zákonu. Bol aktérom, ktorý ovplyvnil indickú kultúru, aj 
svetovú kultúru. Šankaračariovia dodnes organizujú najväčší medzinárodný duchovný festival 
Kumba melu, na ktorej sa zúčastňuje priemerne každý rok 70- 80 miliónov pútnikov. Tu sa 
stretávajú tisícky učiteľov a počas celého mesiaca v stanovom tábore, ktorý pripomína 8.div 
sveta, na sútoku  brehoch troch posvätných veľriek Gangy, Jamuny a Saraswati, vedú duchovné 
programy a duševné cvičenia, kolektívne meditácie. Adi Šankaračarija ani ním založený  úrad 
štyroch šankaračarijov, „pápežov“ nenadradil duchovnú úroveň , duchovnú komunitu , väzby 
medzi bratmi a sestrami v duchovných rádoch nad fyzické  vzťahy, ani nad rodinné, príbuzenské, 
či bežné sociálne vzťahy, alebo nad spoločenské vzťahy, tak ako to urobilo kastovníctvo, kde 
bola kasta brahmanov najvyššia, nadradená nižším kastám.  Ako zdatný a geniálny znalec  
a tlmočník, komentátor Véd, nadviazal na líniu a poznanie rišiov, preduchovnil v každodennom 
živote všetky medziľudské vzťahy, rešpektujúc jediný princíp – rovnosť, jedno vo všetkom 
a všetko v jednom. Človek, ktorý sa pohybuje vo fyzických, sociálnych a kultúrnych kontextoch 
a každý z nich ovplyvňuje, čo robíme a ako robíme, bol a dodnes je vedený Šankaračariami, aby 
každého spoluobčana považoval v jadre za seba samého. V Indii sa staršie ženy ako dotyčná 
osoba nazývajú Matadži (matkami), včítane cudziniek. Ženy mladšie ako dotyčná osoba sa 
volajú „sestra“, muži „brat“,atď.  Tento prístup sa týka aj pohľadu Véd na život, živé tvory. 
Zvieratá sú mladší súrodenci, pomáhajú človeku, slúžia mu, svojím spôsobom aj majú radi. 
Avšak ak napr. sa tiger v Bengálsku odtrhne od skupiny a začne požierať  ľudí, je aplikovaný 
nadriadený princíp ochrany vzácneho ľudského života. Dá sa povedať, že Šankaračariov 
scenár, ako jeden zo základných mechanizmov každodennej sociálnej interakcie. Pojem 
scenára sa najzreteľnejšie spája s menami R. Schranka a R. Abelsona, ktorí ho popísali v roku 
1977. (Hayesová, 1998). Títo autori sú presvedčení, že sociálne jednanie má veľmi často podobu 
plánovitých postupností, ktoré regulujú správanie a umožňujú nám očakávať priebeh udalostí, 
podobne ako je tomu v scenári divadelnej hry. Schrank s Abelsonom dokazujú, že ak napr. vieme 
v reštaurácii pri spoločenskom obede, čo, kto, kde, má kedy a ako robiť , tak sa všetko odohráva 
 zavedeným spôsobom, lebo všetci zúčastnení hrajú podľa rovnakého scenára. Scenáru rozumia 
bez slov, a to umožňuje hladký priebeh sociálnej interakcie. Kulisami je životné prostriedie, 
a podobne ako v divadle, majú „herci“ svoje role. Napr. dlhodobé úlohy (rola dcéry, syna, matky, 
otca), ale aj krátkodobé roly napr. v autobuse so spolusediacim. Takto vlastne za všedný deň 
zohrajeme celý rad rolí. Sociálne roly sú recipročné – odohrávajú sa vždy v pároch, pretože svoju 
rolu vždy hrajeme vo vzťahu k inej osobe. Ak by sa napr. stretol pacient so zdravotnou sestrou, 
tak by zjavne oba hrali svoju rolu. Avšak ak by sa stretli dve zdravotné sestry, potom by odrážalo 
ich vzájomné správanie ďaleko viac skutočnú osobnosť.  Mnohí psychológovia tvrdia, že sa rola, 
ktorú hrajeme ako súčasť každodenného spoločenského života , sa postupne internalizuje 
a nakoniec sa stáva súčasťou vlastného ja, osobnosťou. Svoju rolu hrajeme automaticky 
a môžeme si zodpovedajúcu masku („personu“) nasadiť, kedykoľvek tomu zodpovedá sociálny 
kontext.  
Avšak učíme sa a pozorujeme aj role iných, a v pravú chvíľu ich môžeme aj využiť. Bandura je 
presvedčený, že imitácia (napodobnenie) a modeling(prijímanie vzorov) hrajú dôležitú rolu 
v sociálnom učení, ktoré nám umožňuje osvojiť si celé vzorce sociálneho správania a naučiť sa 
príslušným úlohám. Bandura podobne ako védski vedci, síce konštatoval, že v súčasnosti 
prevláda tendencia (popularizovaná rôznymi psychodynamickými doktrínami) považovať za 
prameň ľudského správania súbor vnútorných procesov (pudov, impulzov, potrieb), ktoré často 
pôsobia i pod prahom vedomia, ale zachytil jednotu jedinca a jeho vonkajšieho správania, jeho 
individuálnu aj sociálnu tvár. Tak impulzy k hostilite boli vyvodené zo zlostného správania, motív 



moci z dominantného správania (Mikšík, 2007). Podľa Banduru psychodynamické teórie neberú 
v úvahu mimoriadnu komplexnosť a rôznorodú odozvu človeka na životnú realitu. Okrem toho 
vnútorné entitiy (pudy či motívy) nie sú schopné vysvetliť zjavnú variáciu vo frekventovanosti 
a sile určitého správania v rôznych situáciach. Vo vzťahu k rozdielnym ľuďom  či k rozdielnym 
sociálnym rolám. Pokiaľ chceme lepšie rozumieť ľudskému správaniu, musíme skvalitniť systém 
(teda aj teóriu) toho, ako sa človek správa, a to ako v konceptuálnej, tak aj v empirickej rovine.  
Ako sme už charakterizovali vyššie (6.2.1.)človek má aj zvieracie čakry,(4.1.) nižšie zložky, vie 
fungovať podľa darwinizmu, ale má aj vyššiu zložku, ľudské, aj „božské“ čakry (4.2.)súčasne. 
Ak si to človek podľa Šankaračáriu a védskych vedcov uvedomuje, tak sa stáva pánom nižších 
čakier, pretože si môže uvedomovať impulzívne správanie, sebastredné postoje. Morálka 
a autorita rodičov, spoločnosti sa na rozdiel od Freuda nepremieta „trestaním“ mnohých týchto 
impulzov ako zakázaných, ale OBJASNENÍM, že máme možnosť využiť prirodzené pudy, 
impulzy na rozvoj osobnosti.  A to rôznymi technikami, okrem posilnenia pevnej vôle. Aj napr. 
ako to rozšíril , znovu oživil Šankaračárija v Indii v 7.st., koncentráciou na to dobré v nás aj 
v ľuďoch dookola, ktorých vnímame ako súčasť seba samých (nie koncentráciou, riadenou 
intrapsychickými silami na samote v pohrúžení)priamo v medziľudských vzťahoch. na to 
„dobré“, vyššie, božské. Je pomýlené chápať človeka ako pudového tvora, ktorý podlieha 
Darwinovmu zákonu „silnejší vyhráva“, a altruizmus zredukovať len na „lásku“ a solidaritu 
v rámci vlastnej skupiny, ktorá to takto pekne zjednotená v príhodnú chvíľu ukáže „tým 
druhým“. Aj takétu sú situácie, najmä medzi gangami a bandami, či politickým mocenským 
bojom, ale je tu celý rad iných skupín, kde to funguje ináč, nie na zvieracích čakrách, ale tých 
vyšších, ľudských, dokonca aj „božských“.  Bolo by naivné sa klamať, že sme všetci dobrí, aj to 
by bola iba autohypnóza, resp. hypnóza. Treba byť pripravení a nebáť sa čeliť aj „bengálskym 
tigrom“. Avšak môžeme cieľavedome využívať“ vyššiu“ zložku osobnosti. A postupne 
očisťovať, ozdravovať medziľudské vzťahy. Je to vlastne využívanie síl skupiny na 
sebaozdravenie, skupinová terapia, ruka v ruke s takýmto scenárom, rolami, ktoré nie vždy budú 
zahrané dobre, ale dokážeme ich interiorizovať, osvojiť si tento vyšší reálny pohľad na sociálne 
vzťahy a sociálny život. Ak vytrváme, tak sa postupne ľudia začnú aj k nám správať ináč, 
solidárnejšie, krajšie. 
Na rozdiel od Banduru je Šankaračariov model postavený na paradigme, vyše 13 storočí 
osvojovanej a overovanej v Indii. Ukazuje sa, že ľuďom nerobilo a ani nerobí problém sa správať 
„ľudsky“, až „božsky“ k majstrom a duchovných školám. Tie dodnes požívajú vysokú dôveru 
a rešpekt. Klientelizmus a korupcia vo vládnych kruhoch ako aj následky kastovníctva, vyčlenili 
istú skupinu ľudí z kruhu solidarity, bratstva, na oba póly, privilegovaných aj „nedotknutých“. 
Avšak tento obrovský národ, s 1 miliardou obyvateľov, s rozmanitými etnikami, 
vierovyznaniami, sa považuje za najväčšiu demokraciu na svete, rešpektujúcu princíp nenásilia, 
tolerancie druhých. Či bude frekvencia solidárneho, tolerantného, dobrého správania narastať, 
v akých situáciach viac, v akých menej, je na ďalšom výskume. Avšak celosvetová politika 
odstrániť chudobu, nerovnosti má správny draft, ak nezostane iba pri slovách, alebo ak balík 
opatrení a pomoci neskončí v nesprávnych rukách. 
Dnes sa šíri demokratický princíp rovnosti medzi ľuďmi na celom svete. Zatiaľ prevážne 
deklaratívne. Prakticky vládne stranícka partakracia, stranícky konjunkturalizmus (Frankl, 1997). 
Frankl navrhuje ako riešenie nahradiť politizovanie ľudí kozmopolitizovaním. Namiesto „hrať“ 
stranícku rolu, radšej zbúrať „múry“ medzi skupinami, byť sám sebou, ľudským, identickým 
s ostatnými. V medziľudských vzťahoch vidieť seba samého, aj svoje slabiny,(možno t.č. už 
prekonané) aj svoje sily, čo je „vonku“, je „vovnútri“. Pokroky v teórii učenia presunuli ohnisko 
kauzálnej analýzy z hypotetických vnútorných síl k vplyvom prostredia. Ľudské správanie  bolo 
napr. Skinnerom vysvetľované v pojmoch sociálnych podnetov, ktoré ich vyvolávajú 
a dôsledkov, ku ktorým vedie posiľovanie. Taký drastický presun vysvetľovania podľa Banduru 
znamená „vyliať s vaničkou aj dieťa“. „Vnútorné dieťa“, ktoré musí byť podľa Banduru naopak 
podržané a zdôraznené, sú ľudské kognitívne, seba samých utvárajúce procesy. Inými slovami: 



radikálny behaviorizmus opomína determinanty ľudského správania prameniace z kognitívne 
generovaných procesov. V Bandurovom poňatí ľudia nie sú: 

- ani autonómni činitelia, riadení intrapsychickými silami 
- ani jednoduché mechanické transportéry, oživené vplyvy prostredia a vláčené (či mlátené) 

silami prostredia 
Majú vyššiu spôsobilosť (schopnosti), ktoré im umožňujú predvídať výskyt udalostí a vytvárať 
prostriedky kontroly nad tým, čím je ich každodenný život ovplyvnený.     
Omyl tradičnej teórie správania (tradičného behaviorizmu) spočíva skôr v jeho neúplnom, než 
nesprávnom vysvetľovaní (Mikšík, 2007). Podľa Vivekanandu a tradičnej jogy podobne ako 
hlásajú všetky inovované psychologické smery, človek nie je iba organizmus, jedinec bez 
jednoty s prostredím (životným, sociálnym). Jeho potenciál je väčší o sily prírodného prostredia, 
o sily sociálneho prostredia, o sily kozmického prostredia. Mechanizmy, ako sa človek rozvíja, 
manifestuje tieto sily, využívajúc rôzne zdroje, nielen intrapsychický, aj interpersonálny, aj 
transpersonálny, aj kozmický sa t.č. mapuje, konkretizuje, na spoločnej mape človeka, z rôznych 
strán. Spoločné úsilie je o dôkazom fungovania vízie č. 1. a 2 (1.4.1.) a transformačného cyklu ( 
1.4.8.). Jednotliví vedúci psychológovia dopĺňajú  neúplné prázdne miesta na mape, než 
odstraňujú nesprávne vysvetľovania. Skôr rozširujú a upresňujú poznatky, než zmizíkujú. Ak 
chceme syntézu, holistický pohľad, tak je užitočná vízia č. 1 a 2., a transformačný cyklus, aby 
sme sa zbytočne neškriepili za nepodstatné veci, aby sme si dôverovali a vzájomne si pomáhali 
vyplniť mapu psyché, celostného človeka. Koncentrovali sa na to, čo nás spája, nie na odchylky 
v slovíčkach, v pohľadoch. Nie je podsatný uhol pohľadu, ani z jakej je úrovni, či pudovej, 
podvedomej, vedomej, nadvedomej, kozmickej, materiálnej, energeticko-informačnej, 
duchovnej,  ale mapa je dôležitá, presnejšie holistický človek a jeho rozvoj,  jeho zdravie, rozvoj 
a zdravie spoločnosti, zachovanie a ochrana životného prostredia, života na Zemi.  Keď budeme 
pracovať na spoločnej mape, tak sa vyhneme rôznym „únikom“ a myšlienkovým deštrukciám, 
ich šíreniu. Vzájomne sa ustrážime, doplníme, pomôžeme si. Novum jogy je, že človek má 
nesmierny potenciál, priam „božský“ (kozmický). Avšak ako potenciál. Prejav tohto potenciálu 
nie je iba vec autonómnych činiteľov riadených intrapsychickými mechanizmami, ale je to 
komplexný jav, kde svoje hraje životné prostredie (6.5.), včítane vesmírnych síl, ktoré ovplyvnili, 
„stvorili „ životné prostredie s princípami, aké platia na Zemi. Sú tu aj sily genetického prenosu 
a vplyv darwinizmu, vplyv prostredia rodiny, príbuzenstva, predkov, ale aj vplyv prenosu 
poznania od majstrov, učiteľov, popri vlastnej vnútornej výbavy, nielen pudovej. Je tu veľa 
nezodpovedaných otázok a veľa práce pre budúce generácie psychológov. Ak by sme nemali 
spoločnú „božskú“ podstatu, tak by tu neboli kvalitatívne rozdiely medzi národmi, komunitami, 
ľuďmi. Bola by tu zdanlivá rovnováha, a reálny boj protikladov, len u každého v inom „šate“. 
Realita však ukazuje, že sa človek duševne vyvíja, dokáže sa poučiť, vie byť odolnejší, zdatnejší, 
schopnejší, múdrejší, inteligentnejší, lepší. A naopak. A tu je stredný bod. Ako holistický 
potenciál rozvinúť? Či výchovou, učením, či ruka v ruke s vlastnou duševnou prácou, či 
chvíľami osamote, vnútorným sústredením a pohrúžením, alebo v elitnej škole, kde sú zrelí 
rozvinutí sebarealizovaní učitelia, alebo naopak v himalájskej jaskyni, či na Oxforde? Netreba sa 
presviedčať, kto z nás má pravdu. Ale dôsledne uplatňovať holistický prístup – všetci máme 
pravdu. Rozdiel je len v definícii „kto si, človeče?“ Z tohto pohľadu na JA človeka vyplýva, čo je 
vnútri a čo vonku. Čo je dolu, v strede, hore. A aký draft má znovuzjednotenie oboch 
protikladov, paradoxnej povahy človeka ako časti a celku súčasne.  To, že spoločnosť inšpiruje 
človeka o.k, ale po akú úroveň, aj k integrácii, k nadľudskej úrovni? To, že životné prostredie 
pôsobí na človeka a jeho duševný vývoj je o.k., ale v čom je rozdiel, keď je životné (sociálne) 
prostredie znečistené, zdevastované, alebo zdravé?  
Baron a Byrne (1984) identifikovali tri ďalšie typy sociálnych schém: schéma rolí, schéma osoby 
a sebaschéma. Porozumenie rolí nie je len abstraktná znalosť – tiež ju užívame k usmerneniu 
vlastného správania a k pochopeniu zmyslu svojich skúseností. Schéma rolí sú teda rámce, ktoré 
užívame pri jednaní s ostatnými v súvislostiach určitého spoločenského vzťahu – ako je napr. 



učiteľ, ktorý hovorí so žiakom a naopak. Stretnutie dvoch ľudí nie je možné, pokiaľ nás dojmy 
sveta príliš zmáhajú a ani vtedy, ak sa presadzuje človek, slepý k svetu, iba vlastnou vôľou. Oba 
sú dávajúci a prijímajúci. JA nežije ani zo svojho nadania, ako sa domnieval Rousseau, ani nie je 
produkt dedičnosti, vplyvov prostredia či úspešných spôsobov správania, ako to interpretuje 
materializmus 20.storočia, ale je bytosť vzťahová. Žije zo vzťahu medzi sebou a svetom, ľudská 
existencia nachádza svoj zmysel  nie v sebe, ale zo sveta, s ktorým sa človek spája. (Schneider, 
2005). 

Podobne ako Šankaračarija uvažoval aj prezident USA Lincoln. Jeho cit pre rovnosť ľudí pomohla zrušiť 
otroctvo a transformovať spoločenské zriadenie. Zaujímavosťou je, že aj keď Lincoln nemal konvenčnú 
náboženskú vieru, bol vo svojej podstate morálnym mysliteľom. Svedčí o tom aj tento jeho argument 
proti otroctvu: „Hovoríte, že A je beloch a B je černoch – to znamená, že rozhoduje farba pleti a že ten, 
kto ju má svetlejšiu, disponuje právom zotročiť tmavšieho? Rozmyslite si to – na základe tohto pravidla sa 
stanete otrokom prvého muža, ktorého stretnete a ktorý bude mať o niečo svetlejšiu pokožku ako máte 
vy. Chcete snáď povedať, že belosi sú intelektuálne nadradení černochom a preto majú právo ich 
zotročiť? Opäť pozor – podľa tohto pravidla skončíte ako otroci prvého človeka, ktorého stretnete a ktorý 
vás bude intelektuálne prevyšovať.“ (Krivošík, 2009). 

Našu kultúru ovplyvňuje darwinizmus. Negatívnym vedľajším produktom jeho teórie bol tzv. 
sociálny darwinizmus. Ten tvrdil, že prirodzený výber sa nedeje len vo svete prírody, ale aj 
medzi jednotlivými ľudskými rasami. Z „prežitia najprispôsobivejších živočíšnych druhov“ sa 
zrazu stalo „prežitie najsilnejších rás a tried“. (Krivošík, 2009). Je utópiou si myslieť, že ak by 
neprišiel jedinec, ním ovplyvnená spoločnosť s ideou rovnosti, že by sa v každom z nás časom 
a zraním rovnosť „na základe prežitia najprispôsobivejších živočíšnych druhov“ aj jedného dňa 
prejavila, prebudila. Tým katalyzátorom totiž je práve „mix a shake“, sieťovanie tých pravých 
ľudí, na pravom mieste, v pravý čas, s pravým scenárom a sociálnou schémou. Otvorená 
spoločnosť. 
Pluralizmus,  jednotu v rozmanitosti je potrebné vyvážiť transformačným cyklom(1.4.8.) 
a vertikálou smerovania „nahor“, rastom či „nadol“, úpadkom. Takto dokážeme včas nahliadnuť 
do nového prichádzajúceho myšlienkového prúdu a vyvarovať sa katastrofických sociálnych 
scenárov, zdanlivo postavených na dobrých ideách. Príkladom je Nietzeho nihilizmus. Nietze 
prevzal ideu „samsara“, v ktorom je nesebarealizovaný nezrelý človek len čiastočkou 
mechanizmu, a odtrhnutím tejto sekvencie od zákona karmy, podľa ktorého funguje táto samsara, 
zmaterializovaním vonkajšieho sveta, megastroja,  jeho zabsolutizovaním vznikol Nietzeho 
nihilizmus, a z neho fašizmus.  
Podobne, ak niekto považuje vonkajší svet za premenlivý, iluzórny, a túto sekvenciu odtrhne od 
CELKU =POZOROVATEĽA i spolutvorcu tohto sveta, „snívania“, potom je tu hnací motor na 
úniky z reality, napr. bezstarostným putovaním a vyžieraním dedín ako napr. Hippies, alebo 
drogami, či inými kvázi-meditáciami, útekom zo spoločnosti, a uzavretím sa do samoty. 
Namiesto toho, aby „pozorovateľ“ využil sugescie, autosugescie, mentálnu silu, autohypnózu, 
meditácie na realizáciu dobrého krásneho sveta, a začal hneď u seba, zdokonalil sám seba, 
rozvinul svoje koncentračné schopnosti, využil ich na  prekonanie existenciálnej frustrácie, 
prázdnoty, našiel vyšší zmysel v službe ľuďom, a takouto zrelou láskou (agapé) získal 
sebanaplnenie, využil šancu zlepšiť svet, ktorý je utkaný z „jemného pradiva“ (1.3.) a nie je to 
megastroj, ktorý nepozorných a nevedomých ľudí „šrotuje“.  Preto je považovaná indická 
psychológia za veľmi silný „medikament“, ktorý sa má konzumovať iba na „lekársky predpis 
a pod dohľadom odborníka“ – kvalitného učiteľa. Nielen kvôli možnému poškodeniu, či 
stagnácii, alebo úpadku jedinca, komunity, ale aj kvôli urýchleniu duševného rozvoja. 
 Šankaračaryov smer má blízko k humanistickej psychológii, je pre pokročilých, 
sebarealizovaných, ktorí sa už nemusia usilovať, ani uvoľniť zo „škrtiacej“ slučky úsilia o „rast“.  
Je postavený na duchovnej úrovni existencie (1.3.). Na sebarealizáciu a duševný vývoj využíva 
psychologické intervencie a zákony, kogníciu aj  pozitívne emócie,  scenár rovnosti ľudí. 



Transcendenciou JA rozvíja aj znovuzjednotenie.  Na tomto mentálno-spirituálnom základe sa 
v Indii dostal do popredia akt viery v dobro človeka, zmysluplnosť dobročinnosti, ktorou človek 
nielenže robí dobré karmy, ale hlavne „rastie“. Tento model psychického rozvoja mohol 
vzniknúť na dobrých výsledkoch predchádzajúceho Kapilovho modelu, zo 6.- 7.st. p.K.  
postavenom na dualitnej povahe človeka, integrácii materiálnej, energeticko-informačnej 
i duchovnej úrovni existencie. (1.3.).  

 Kapilov systém je objektívnym idealizmom. Puruša (duch) je JA, na rozdiel od hmoty . Tento 
svet, ktorý práve teraz žijeme (Brahmov deň – Veľký tresk), je o dvojakej povahe. Na rozdiel 
od Brahmovej noci, ktorá mu predchádza (potenciál nekonečných možností – duchovná 
úroveň bytia).  V tomto dnešnom svete po Veľkom tresku je duševný vývoj, RAST 
OSOBNOSTI spätý s prekonávaním hmoty, telesnosti, pozdvihnutím ducha, oslobodením 
ducha z hmoty, ovládaním hmoty, prekonaním fungovania iba v materiálnej úrovni bytia, 
prekonaním sebaschémy ako súčiastka v mechanizme, kentaura, opičieho človeka.  Boj 
s hmotou, telom, ale s víťazným koncom, skôr či neskôr, je viazaný na fázu Veľký tresk, 
expanziu a návrat k „prameňu“, striedanie Brahmovho dňa, Brahmovou nocou.  
Je blízke dnešnému holistickému poňatiu, ako tiež doporučujú dokumenty WHO (World 
Health Org.), neprehliadať podstatnú ľudskú dimenziu, ktorou je spirituálna úroveň existencie. 
Toto poňatie považuje ľudskú bytosť za integrálnu bio-psycho-sociálne – spirituálny celok, 
ktorý je koncipovaný vzájomne cirkulárne kauzálnymi interakcami jednotlivých zložiek, takže 
nie je púhou ich sumou (Trachtová , 1999). 

 Kapilov smer má blízko psychoanalýze. Avšak ako všetky jogové psychologické koncepcie nie 
je viazaný na sebaschému telesného ja, a z tejto fyzickej úrovni na analýzu psyché. Majstri 
najprv získali osvietenie, potom tvorili model, svetonázor, po 30-50 rokov systémovej práci na 
sebe v interakcii s prostredím, pod odborným vedením v línii majster - žiak. Svet reflektovali 
„zhora“, „nad protikladmi“, svoje poznanie mali overené mnohonásobne celoživotnou praxou 
a skúsenosťou.  



 

6.4 Jogová teória osobnosti “Matrioška” 

 
Podľa Upanišád je 5 úrovní ľudskej existencie. Ak máme do činenia s chorobou, treba 
aplikovať techniky jogy na každej úrovni, iba liečbou všetkých 5 „telesných obalov“(model 
Matriošky), môžeme ozdraviť človeka. 
 Nemecký filozof l8.st., I. Kant, objavil zátarasu, za ktorú sa nemôže dostať ľudský intelekt. Tým 
len znovu zopakoval, čo povedali veľkí védski myslitelia. Intelekt pôsobí na poli relativity a je 
závislý na čase, priestore a kauzalite. A prekonaním tohto obmedzenia jogíni zakúšajú vrcholový 
zážitok samadhi. Ovládaním mysle, sebaovládaním sa prekonávajú limity mysle. Materiálnu 
úroveň existencie dopĺňajú o energeticko-informačnú (kvantovú), a duchovnú (potenciál 
nekonečných možností). 

 

6.4.1.    JA (DUŠA) JE ROVNAKÉ VO VŠETKOM 
 
Máme lampu a tienidlo - príbeh 

• Svetlo v lampe je zahalené vonkajším tienidlom, takže vôbec nevidíme svetlo  (toto je 
svet minerálov). 

• Ak je lampa zatienená slabším tienidlom, trochu svetla preniká (svet zvierat) 
• A ak je najtenšie tienidlo – prichádza kráľovstvo človeka. 
• Ak sa odstránia všetky tienidlá, spozorujeme dušu, získame „vhľad“, svetlo poznania 

.Rovnaké svetlo svieti cez rôzne závoje, od tých najhrubších, k najjemnejším. Ale je len 
jedno JA, „za“ tvorstvom. Nezahalené čisté vedomie je JA ( atma). Zahalené vedomie je 
ego. 

ATMA - Ja je mimo pôsobenia týchto závojov. Dokonca stojí aj mimo čas a priestor ako 
pozorovateľ toho všetkého diania, pozorovateľ stavov prebúdzajúceho vedomia, snívania, 
hlbokého spánk, samadhi. I Veľkého tresku. Svet nestvoril človek, ani Prakrti (príroda). Ide 
o objektívny idealizmus. 
Darwinova teória sa stala v dnešnej dobe  „hlavným prúdom“ a až v posledných rokoch naberá 
na sile hnutie vedcov, ktorí ju spochybňujú. Podľa nich, najnovšie vedecké poznatky vedú k 
záveru, že na počiatku života musel nevyhnutne stáť inteligentný dizajnér. Argumentujú tzv. 
neredukovateľnou komplexnosťou bunkových strojov, ktoré sa nemali ako vyvinúť. Darwin tak 
aj 200 rokov po svojom narodení vyvoláva búrlivé kontroverzie. (Krivošík, 2009). Už fakt, že aj 
medzi ľuďmi je veľký rozdiel v stupni duševného vývoja a táto úroveň má vplyv na reflexiu 
o vesmíre, jeho spoznávanie v interakcii, sa bude dať osvojením si vízie č. 1. a č. 2 (1.4.1.) 
a transformačného cyklu (1.4.8.) usporiadať ich, zachytiť logickú náväznosť a ucelenosť, 
celostné poznanie fenoménu sveta. 
Jogový model osobnosti pracuje s pojmom „mája“, tienidlo, premenlivý, dočasný, „neskutočný“, 
svet, je mentálne ovpyvniteľný. Nejde o magický zásah, psychotroniku, aj keď tento prúd vyrašil 
na tejto paradigme, ako bočný konár bez možnosti, i bez ambície nahradiť živý strom,model 
človeka. Ide o sebaschému, kde človek transcenduje merateľné, vážiteľné, viditeľné fyzické ja, 
i freudovské nevážiteľné, nemerateľné, neviditeľné (zahalené) ego. „Najhorší je sebaklam, lebo 
ten, kto vás klame, je stále s vami. „ Platón. (Kryslová, 2008). Poukazuje na to, že je vecou nášho 
uspôsobenia, i paradoxného sveta, že nevedome skresľuje merealitu, nevidíme. Podobne ako 
ovce, ktoré by bez pomoci baču, jeho ovčiaka, palice a bez trpezlivosti vodičov, počas 
prechádzania cez cestu 1.triedy  so svojím  zatieneným videním reality, by neprežili.  



 JA  je bytosťou vzťahovou, žije zo vzťahu medzi sebou a svetom, ktorým je „vyživované“ ako 
plod v tele matky.  Jemnejším tienidlom zatienené  ľudské ja, inými slovami, ktorého vedomie je 
širšie, jasnejšie, je človek schopný odhaliť závoj „máje“. Dokáže odstrániť „tienidlo“, ktoré mu 
bráni v sebapoznaní, v dokonalej sebarealizácii.  Ale dokáže aj udržovať status quo, šíriť 
„ roztrúsenými vedomosťami „ sebaklamy ďalej a v mixe prelínajúcich sa klamov, sugescií, 
autosugescií, hypnóz a autohypnóz, žiť svoj život ako počúvajúci stroj. A nemusí ani vidieť 
šancu zmeniť status quo, naopak, novou autosugesciou, či sugesciou, si dokáže nahovoriť, alebo 
podľahnúť názoru, že žiadna cesta k nirváne neexistuje. O takejto komunikácii je energeticko-
informačná úroveň bytia (1.3.), ktorú aj vďaka vedcom, fyzikom, prírodovedcom,  genetikom, 
psychiatrom, neurológom, psychológom, historikom bádajúcich „vonkajší“ hmotný svet, 
vonkajšie správanie, toho času odhaľujeme, šťastní i zhrození prežívame, osvojujúc si pomaly 
túto novú paradigmu sebaschémy. 

6.4.2.   Sebaklam a fragmentárne vedomie 
 
Ako sebaklam vzniká? V živote na nás pôsobí záplava podnetov, informácii, „roztrúsených 
vedomosti“. Už pri vnímaní ich nevedome organizujeme, hodnotíme, triedime, emočne sa ich 
zmocňujeme (1.1.2.). Niečomu výberovo venujeme veľkú pozornosť, od iného doslova 
odskočíme a „nevidíme“ to. Vnímame cez filtér schém, ktoré prispievajú k deformovaniu 
skutočnosti. Jedným z dôkazov nepresnosti vnímania je zistenie, že pri komunikácii zachytíme 
iba 2/3 hovoreného, zvyšnú 1/3 dopĺňame bez toho, aby sme ju počuli. (Kryslová, 2008). 
Dôležitý vplyv na naše skresľovanie skutočnosti majú emócie. Záznamy týchto emócii, ktoré aby 
pre nás znamenali mínusovú citovú bilanciu, spravidla vytesníme.  Neprejdu cez rampu, ktorá sa 
volá úzkosť. Väčšina emočného života sa odohráva v nevedomí, ale emócie, ktoré v ňom vrú, 
silno pôsobia na naše správanie.  
Na nepresnosti vnímania sa okrem iného podieľajú aj naše predsudky, dojmy, prvý dojem. 
Ľudská schopnosť vytvárať a udržiavať neprimerané, logicky nepodložené, iracionálne 
presvedčenia predstavuje priam kráľovskú cestu k sebaklamu. Vyrastajú z nevedomých motívov, 
sú silne emočne sýtené a málo ovplyvniteľné rozumovými argumentami.  Pri nevedomom 
skresľovaní skutočnosti ťažko hovoriť o klamaní – je pre nás „neviditeľné“. Lepšie je 
konštatovať, že sme oddelení od reality, aj skutočného JA, „tienidlom“, že kým ho neodstránime, 
tak nedokážeme mať realistický náhľad na seba, svoje vzťahy, okolitý svet. A informácie 
prebudúvame do významovo odlišného, často nejasného rámca. Určité prebudenie sa realizuje pri 
úmrtí blízkeho človeka, zoči-voči zlýhaniu. Avšak ani v starobe sa situácia nezlepšuje. Pre 
seniorov je ich minulosť optimistická, zdroj potešenia, ak o nej v“ ružových okuliaroch“ 
rozprávajú. Chýbajúce medzery v príbehu vypĺňajú  konfabuláciou. 
Niekedy sa sebazavádzame. Zdôvodňujeme si sofistikovane, prečo sme niečo neurobili, čo sme 
chceli urobiť. Vytvárame falošný obraz o sebe, deformujeme vzťahy. Hranice medzi vedomím 
a nevedomím sú nejasné, nevieme presne posúdiť o aké sebaklamy ide, či sme informáciu 
dostali, ale vytesnili, či sme vybavení „ tienidlom“ nezachytili informáciu, alebo nechceli 
vedomo zachytiť, ale tento úmysel si už nepamätáme.  
Je viac psychologických teórii, prečo sa klameme. Porozumieť ľudskému sebaklamu a vzniku 
ilúzií pomohla teória obranných mechanizmov S.Freuda. Podľa nej chránia ego pred úzkosťou, 
ktorá sa nás zmocňuje pri vnímaní bolestnej skutočnosti. Môžu mať podobu vytesnenia, 
potlačenia, zabudnutia, sebaprojekcie „navonok“, pripisovanie svojich túžob niekomu inému, 
atď. Sebaobranné mechanizmy pracujú nevedome, ale veľmi účinne aj vtedy, keď ohrozujú našu 
potrebu bezpečnia a istoty. Informácie, ktoré nás ohrozujú, naša pozornosť zahmlí alebo vedomiu 
celkom zneprístupní. 
Ako vidíme v jogovej koncepcii osobnosti je sebaklam, „tienidlo“ brániace si skutočnosť, 
skutočné JA uvedomiť, pozitívne zdôvodnená. Primárne sa nejedná o „zatienenie“ informácii, 
ktoré nás ohrozujú, naopak, nášmu vedomiu sú zneprístupnené informácie o realite ako celku. 
Tento celok, na rozdiel od vnímaných fragmentov, „črepín z nadpozemsky krásnej, našou 



mysľou a jej uspôsobením, rozbitej vázy“ , je život, prameň všetkého. Kým sme pohltení (seba) 
klamom, „zhypnotizovaní“ májou, ilúziou reality, klamlivosťou sveta,   aj pri najväčšom úsilí sa 
iba sústreďujeme a hrabeme sa, triedime, hodnotíme, organizujeme , analyzujeme iba „črepiny“. 
Fragmentárne vedomie dokážeme transcendovať iba v stave „samadhi“. (1.7.1.). A takto získať 
celostné vedomie (5. Kapitola). 
Podľa jogínov od staroveku po dnešok v zhode s ďalšími geniálnymi náboženskými vodcami, 
zakladateľmi svetových náboženstiev a ich najväčšími reprezentantami v histórii,  tento 
koperníkovský obrat sa deje (Jeho) „milosťou“, manifestáciou Boha na Zemi. Vrcholový zážitok 
si drinou nevytvorila „opica, kentaur“ zničoho, z materiálneho fundamentu, ani v komunikácii 
s ostatnými „kentaurami“, ani ľuďmi prešpikovanými (seba)klamom. ( JA) TO poznáva „ja“, TO 
aj v „ja“ poznáva TO (JA). Nie je podstatné, či TO sa pri prírodno-kultúrnych-spoločenských 
vhodných konšteláciach manifestovalo v človeku naplno, zrodiac sa na Zemi ako avatar, boží 
Syn.  Je to doménou jednotlivých náboženstiev.  Alebo sa prvý človek postupne dopracoval 
k samadhi, k nirvane vlastným cieľavedomím úsilím, objavom účinných mentálnych a psycho-
somatických sebazdokonaľujúcich techník (3.6.). Aj v tomto prípade išlo o vhľad a rozlíšenie 
celostnej „ božskej“ podstaty vovnútri. O rozlíšení možnosti byť jedno s vesmírom. A vďaka 
tomuto vhľadu objavil techniky, to, čo človeka harmonizovalo, duševne posilňovalo, rozvíjalo.  
Na počiatku sebarozvíjania a získania celostného vedomia, prekonania fragmentárneho vedomia 
bola VOĽBA. Slobodné rozhodnutie sa pre „dobro“. (1.2.1., 1.2.2.), pre akt viery(1.4.5 -7). 
Vcelku sú tri varianty, že „tienidlo“ odstránilo TO, inkarnáciou alebo JA (správnou voľbou 
a úsilím) , alebo „spadlo“ spontánne, súzvukom, stotožením oboch – vo vnútri. Či bola a je 
kľúčová pevná vôľa a sústredivá sila, alebo sociálne cítenie, idea monantropizmu, solidarita, 
identita v sociálnom kontexte, rola majster – žiak, či kozmické vibrácie a prírodné podmienky 
napr. vplyv vysokohorského prostredia , satvické dobré, zdravé prostredie (6.5.) je otvorenou 
otázkou. Zrejme aj tu bude dominovať Šankaračarijova“ advaita“, nedualita, byť nad protikladmi. 
Treba pochopiť, že rozháraný človek vníma prostredie ako konfliktné, a človek v jednote zasa 
vníma svet zjednotený (Maslow, 2000). 
Naviac, ak je vesmír v réžii „inteligentného dizajnera“, zdroja vesmírnej zákonistosti, poriadku, 
tak sa nedá očakávať, že si tento nebude všímať voľbu a úsilie človeka zameraného k poznaniu 
Boha, potvrdené aktom viery v jeho existenciu. Náboženstvo má na to pojem „pôsobenie ducha 
svätého“, ktorý je nápomocný tam, kde je akt viery.  Naopak obrátenie sa chrbtom k Bohu, jeho 
ignorácia, či popieranie je zároveň nevyužitie vyššieho potenciálu, o to hlbšie  prepadávanie sa 
do sebaklamov, klamlivosti sveta. 

6.4.3.   Sebapoňatie 
 
Medzi najzávažnejší problém pri štúdiu sebapoňatia patrí predpoklad o podstate individuality. 
Psychologické skúmanie jastva  bolo podrobené ostrej kritike, pretože často naznačuje, že to, čo 
platí pre kultúru anglo-americkej strednej vrstvy, by malo platiť pre celý svet. I samotná 
myšlienka sebapoňatia bola označená za extrémne etnocentrickú. Sebapoňatie v tomto regione 
je ústredným pojmom  sociálnej psychológie. Jeho počiatky sú spojené s prácami Descarta, 
Lockea, Humea. Títo vplyvní filozofi zdôrazňovali, že „ja“ je základnou súčasťou vedomia. Na 
túto myšlienku nadviazal W.James a upozornil na to, že dôležitou súčasťou sebapoňatia je 
sociálne porovnávanie sa. Referenčnú skupinu tvoria významné osobnosti, v ktorých vidíme 
zosobnenie cieľov, ktoré chceme dosiahnuť.  
C.H. Cooley rozvinul myšlienku spätnej väzby, ktorá je dôležitá pre sebapoňatie. Cooley 
popisuje sebapoňatie ako „zrkadlové ja“, ktoré je jeho základným kameňom. (Hayesová, 1998). 
Pre človeka je dôležité, ako ho vidia druhí, ako ho posudzujú a aký pocit v ňom vyvoláva 
vyhodnotenie týchto dvoch predstav. Nemusíme dodať, že výsledkom môžu byť deštruktívne 
pocity napr. pýcha, hanba. A tiež, že vôbec nemusí ísť o pravdivý obraz, ani zo strany ľudí, ani 
zo strany jedinca, ktorý si tvorí obraz „na druhú“, obraz o ich obraze.  



Podobne Mead tvrdí, že „ja“ vyrastá zo sociálnej skúsenosti, a preto ju chápe ako sociálnu 
štruktúru, regulovanú spoločenskými normami, hodnotami, kultúrnymi vzorcami. Jazyk 
predstavuje pre jednotlivca nástroj internalizácie sociálnych významov. Ľudia zvnútorňujú 
normy pre žiadúce správanie. Goffmanove „ja“ ako séria rolí, ktorá umožňuje človeku interakciu 
s druhými, sa pri hľadaní miesta v spoločnosti rozširuje a rôzne aspekty „ja“, ktoré uplatňuje 
v každodennom živote sa rozvíjajú, kultivujú. 
Dôležitosť jogovej komunity, v budhizme „sanga“, ktorá tvorí jeden zo 4 pilierov osvietenia( 
Sebaschéma usmeňuje naše správanie, rozhodovanie, riadi poznanie (kogníciu), povahu 
spomienok, aké schémy sme použili pri zapamätaní si. Keď čítame knihu, tak si napr. 
zapamätáme tie informácie, ktoré ladia s našim sebarozvíjaním. Ak si jedna osoba myslí, že jej 
pomôže k „rastu“ stresmanažment, tak si z celého článku zapamätá hlavne pokyny, ako odbúrať 
stres. Iná osoba si môže pamätať čosi celkom iné sťaby moletka, ktorá by podľa článku mala 
raňajkovať ovocný tanier s jogurtom. Schema hypotetická konštrukcia, model, ktorý nám však 
pomáha porozumieť, ako asi prebieha každodenný spoločenský styk a ako funguje spoločenské 
vedomie.  
Model Matrioška  má viac tiel k sebapoznaniu:  

1. hrubé fyzické telo 
2. astrálne telo jemnohmotné 
3. kauzálne telo 

1. Fyzické telo pozostáva z rovnakých stavebných častíc ako vesmír, z 5 živlov (zem, voda, 
vzduch, oheň, éter). A má rôzne štádia existencie od narodenia, dospelosti k starobe a smrti. 
2. Astrálne telo pozostáva z 19 elementov.  
5 orgánov činu – (ruky, nohy, ústa, rozmnožovanie,  vyprázdnenie, ), 5 orgánov poznávania ( 5 
zmyslov ), 5 Prán (vitálnych energií), ANTARKARANA jemné vnútorné funkcie – myseľ, 
intelekt, podvedomie, ego. 4 špecifické funkcie mysle 
-myseľ (manas) myslí, premýšľa, pochybuje, - napr. Je to had? 
-Intelekt (budhi) analyzuje, rozlišuje pravú povahu, skutočné od neskutočného 
-Podvedomie (chita) – v ňom leží všetko, čo bolo zažité jedincom v tomto, aj v predošlých 
životoch. 
- Ego (ahamkara) – potvrdzuje viem- neviem. Je to posledná funkcia mysle, a identifikuje sa so 
všetkým, čo zaujme myseľ. Napr. vynoria  sa vlny smútku a ego konštatuje „som smutný“. A 
keď o chvíľu príde dobrá správa, radostné vlny – konštatuje „som šťastný“. 
3. Kauzálne telo   je semeno. Volá sa kauzálne, lebo je príčinou vzniku, semenom oboch tiel, 
hrubého aj jemného. Astrálne a kauzálne telá sú permanentné. Odchádzajú spolu, držia sa spolu. 
Fyzické telo zomiera, rozpadáva sa na prvky. 
A tieto 3 telá obsahujú 5 Kosh – puzdier, obalov. 

1. Annamayakosha (púzdro robené z anna = potravy). Je to fyzické telo tvorené 5 živlami, 
vzniká zo stravy. Na fyzické zdravie má veľký vplyv zdravá výživa, stavebné tehličky 
tela. Cieľom je udržovať telo zdravé, aby v detstve rástlo, správne sa vyvinulo.  

2. Pranamayakosha (vitálne puzdro). Tvorené z 5 vitálnych prán, energií. A z 5 orgánov 
činu. Vitálne sily čerpáme aj zo vzduchu, dýchaním. Pranamaja – dýchacie jogové 
cvičenia revitalizujú. Pobyt na čerstvom vzduchu revitalizuje. Bez potravy človek vydrží 
niekoľko týždňov, bez vzduchu iba okamih. Cieľom je byť vitálnym. Dýchať čistý 
vzduch, byť v prírode. 

3. Manomaya kosha (mentálno-emocionálne puzdro) tvorené mysľou (manas,)Chitta – 
podvedomím, a 5 orgánmi poznávania – zmyslovými orgánmi. Na tento obal má veľký 
vplyv psychohygiena, relaxačné cvičenia, joganidra (jogový spánok). Ale aj meditačná 
hudba. Cieľom je uvoľniť stres, napätie, udržať si pokojnú myseľ, ovládať rušivé emócie. 

4. Vijnanamaya Kosha (intelektuálne puzdro) tvorené vyšším intelektom – Budhi 
(schopnosť rozlišovať skutočné od iluzórneho) a egom (ahamkara), ktoré spolupracujú s 5 



zmyslovými orgánmi. Rozvíja ho meditácia, spoveď, pokánie., psychoanalýza, 
sebaspytovanie. Cieľom je prekonať sebaklam. 

5. Anandamaya kosha (telo, puzdro blaženosti) zažíva blaženosť hlbokého spánku 
a sarvikalpa samadhi (dočasné samadhi). Stav blaženosti sa dostavuje integráciou 
osobnosti (všetkých tiel a kosh). Cieľom je sebarealizácia sebapoznaním. Trvalý stav 
samadhi. 

            
Aby sme získali sebarealizáciu, oslobodenie – musíme sa prestať identifikovať s puzdrami, 
obalmi. A naopak začať sa identifikovať s TO, ktoré je zakryté týmito obalmi. A jednotlivé obaly 
dokážeme očistiť, ozdraviť týmito jogovými technikami. Budhisti by to vyjadrili slovami, že 
treba prekonať sebastredný postoj, rušivé emócie, oslobodiť sa od sebaklamov, zostať 
v prirodzenom stave mysli. 
Annamaya kosha – (hrubé fyzické telo) ásanami = cvikmi,  zdravou výživou, relaxáciou 
Pranamaya kosha-  (energetický obal) – bio-energetické pole dychovým cvičením. 
Manomaya kosha – (emocionálny obal) – spevom mantier, modlitbou, nesebeckou službou, 
obradmi, konzultáciami, zvukovou rezonanciou, vizualizáciami, arteterapiou 
Vijnanamaya kosha – (intelektuálny obal) – štúdium textov, správnym sebaspytovaním, (Kto 
som?  Meditáciou  sebaspytovaním - 5.kapitola), pomáhajú skupinové diskusie, skupinová 
terapia 
 Anandamaya kosha (puzdro blaženosti) v samadhi, vo vrcholovom zážitku. Pomáha kompletný 
mentálny výcvik (1.7.1) 
Na tomto modeli viacerých úrovní osobnosti je postavená aj definícia zdravia WHO (World 
Health Org.), aj projekt Zdravie pre všetkých do r. 20015, na ktorom sa podieľali aj indickí 
odborníci. 
Zdravie pôvodne znamenalo CELOK (z neho odvodený smer holizmus, od angl. whole =celok). 
Ide o celok biologický – organizmus so všetkými orgánmi, systémami. Sociologický – človek 
a spoločnosť (Projekt Zdravá rodina, Zdravá škola, Zdravé mesto, Zdravý štát, zdravý svet, 
zdravé životné prostredie atď.). CELOK je chápaný v širšom kontexte – integrovaný organický 
celok, začlenenie tohto celku do širších súvislostí. Kedysi žiť zdravo znamenalo sebarealizovať 
sa, sebapoznať sa, žiť múdro a dobre, aby sa naplnil zmysel života. Zdravý človek znamenalo 
byť vitálny, schopný života, sebarealizovaný, zrelý. A choroba bola slabosť napr. grécky 
„astheneia“ = nervovo slabý, či „arosthos“, ten, kto nie je zdatný, schopný niečo urobiť, 
„sothein“ =  ozdraviť, zachrániť človeka nielen od choroby, ale aj od utopenia, prepadnutiu „zlu“ 
– dnes drogám. Išlo o pomoc človeku ako celku, aby bol po všetkých stránkach v poriadku. 
V hebrejčine „šalom“ = celé zdravie = vnútorný pokoj, neporušený, integrovaný celok, správna 
cesta životom, získanie zrelosti. Nie je div, že sa dodnes židia zdravia šalom.  Byť zdravý podľa 
jogínov znamená „rásť“, rozvíjať sa , kráčať „nahor“, voliť filozofiu života a chrániť život. Neísť 
proti prírode.     
Je tu neodškriepiteľný vzťah definície zdravia k viacúrovňovej existencii človeka, na telesnej, 
energeticko-informačnej a mentálno-spirituálnej. Nestačí udržovať v poriadku iba fyzické telo. 
Aaron Antonovsky (l985) študoval skupiny židov, ktorí prežili koncentračné tábory. Jedni sa 
vrátili a ťažko sa adaptovali v zmenenej situácii. A iní prejavovali húževnatosť a odolnosť, 



dokázali sa adaptovať a zdolať ťažké podmienky.  Rozdiel medzi týmito dvomi skupinami bol 
v duševnej úrovni. Nejde o dielčie duševné schopnosti, ale celkovú – holistickú charakteristiku 
postoja k životu. Tú nazval zmysel pre integritu, a táto im pomohla prežiť útrapy v koncentráku, 
ale aj zvládať úlohy neskôr. Antonovsky naznačil 3 základné aspekty tohto zdroja zdravotnej 
sily: 

• Zmysluplnosť 
• Videnie zvládnuteľnosti úloh 
• Schopnosť chápať dianie,  v ktorom sa človek nachádza 

Dynamická psychológia 20.st. ako jej smer, nie iba časť venovaná otázkam motivácie, bola 
vybudovaná psychoanalytikmi, Freudom, Jungom, Adlerom, Horneyovou, Frommom, Lewinom, 
ktorý z psychoanalýzy vybral formálne dynamické pojmy. Jeho základná myšlienka individua 
v životnom poli, je však nepsychoanalytická.   
Starí jogíni podobne ako Kurt Lewin vnímali jedinca v životnom poli. Ale keďže to boli 
vizionári, majstri, zakladatelia introspekcie, meditácie ako hlavnej metódy sebaanalýzy 
a sebapoznania, rozpoznali hlbšie dimenzie jedinca, spätého nielen s celým vonkajším svetom, 
ktorý vnímame, zachytávame, spoznávame našimi zmyslami. Transcendovali „statický“ vnem 
človeka-vesmíru (vnemový obraz nášho tela spredu, keďže sa nedokážeme vidieť zo zadu 
v danom životnom poli, okolo nášho tela, nie za chrbátom. Aj keď si vieme predstaviť 
kedykoľvek aj to, čo sa nachádza  za našim chrbátom) . Podobne ako Kurt Lewin ho dokázali 
štrukturovať na rôzne oblasti, v priestore i v čase. V predstavách a víziach „doleteli“ až do 
vesmíru, až za zemeguľu, mimochodom, objavili nulu, guľu, vedeli, že zem je guľatá dávno 
predtým, ako v Európe inkvizítori upálili bohorúhačov z radov vedcov, ktorí tento fakt zistili 
v stredoveku , v časoch moreplavcoch objavujúcich nové kontinenty a krajiny na odvrátenej časti 
Zemi. Arabské číslice, ktoré sme si aj my osvojili, boli objavené jogínmi v Indii, ale Arabmi 
rozšírené do Európy pri okupácii severnej Afriky, Španielska, Portugalska. Štrukturovaním 
životného poľa jogíni rozširovali vedomie aj do oblastí ďaleko za našim chrbátom, v priestore 
a čase. Prečo? Aká hnacia sila im to umožnila? Keď si predstavíme a vyrátame koľko rokov 
úsilia a vzdelávania kozmonauta si vyžaduje len preniknúť kúsok do vesmíru na kozmickej lodi, 
a spoznať odvrátenú stranu Mesiaca, je ich výkon preniknúť do svojej podstaty a poznať sám 
seba, nepredstaviteľný. Púhymi mílnikmi na tejto ceste boli stavby astronomických  observatórií 
a (neolitických) chrámov. O čo tu vôbec ide? Kam kráčame ? Čo nás to ženie? Nič viac a nič 
menej čo „živé súcno“ v makrokozme. Nijaká menšia sila ako tá, ktorá „núti“ vyžarovať lúče 
Slnka na Zem, obiehať Zem okolo Slnka, obiehať Mesiac okolo Zeme, atď. Nazvime ju „živou 
silou“. A pozor, nesústreďujme sa len na „statické“ zmeny. Potom by sa nám ľahko všetko skĺzlo 
na redukciu tejto mikroskopom, ďalekohľadom najväčších rozmerov neopísateľnej živej sily.  
A podobne ako sa šíri nenávisť, vie sa šíriť aj láska. Je to sila. Sila lásky „+“, či „+ a – 
v jednote“, je väčšia ako sila „ – „ napr. strachu. Aj o tomto je zdravá ľudská vzorka Maslowa, so 
spontánnosťou, vitalitou, tvorivosťou, bohatým emocionálnym reagovaním a silnou identitou so 
súčasnou transcendenciou seba. Ak chceme vylepšiť postavenie jedinca v životnom poli, tak by 
trebalo doplniť, že mnohé objavy Kurta Lewina a jeho spolupracovníkov, žiakov sú platné, ale 
pri menších „rýchlostiach“, v svete mnohosti. Z hľadiska statického človeka-vesmíru, kedy síce 
nevidíme svoju druhú stranu, za chrbát, ale dokážeme vnímať a predstaviť si „jednu stranu 
mince“, ktorú nazývam statický človeko-vesmír, svet duality. A celé naše hĺbanie v čase 
i priestore je postavené na tomto relatívne statickom okamihu prítomnosti, kedy sme vonkajším 
telom a jeho životným prostredím (dharmakajou – vesmírnym telom). Aj preto Kurt Lewin 
zdôrazňoval prítomnosť. On síce rešpektoval a uznával mentálnu rovinu existencie, ale 
vychádzal z materiálnej úrovni existencie, zo sveta mnohosti, duality tela a duše, duality 
správania a prežívania, duality jedinca a životného prostredia. Duality prítomnosť verzus 
minulosť, prítomnosť verzus budúcnosť. Je to rozdiel ako Newtonova mechanika a Einsteinova 
teória relativity, ktorá ju prekonáva, ale potvrdzuje jej platnosť pri nižších rýchlostiach. 



Lewinove objavy platia z hľadiska subjekt-objektového. Táto fáza je súčasťou transformačného 
cyklu, v ktorom sa  obrazne povedané polnoc mení cez úsvit – pravé poludnie – súmrak – znovu 
na tmu. Jogíni rozpoznali celý transformačný cyklus, aj keď ho nedokázali jasne pomenovať. 
Dostali sa do jednoty a prekonali dualitu, ktorá vládne na planéte Zem (samec- samica, svetlo-
tma, muž – žena, atď.). Dosiahli cieľ spoločný s gestalt terapiou  – uvedomovanie si celej 
osobnosti, objavením tých stránok jedincovho bytia, ktoré sú blokované vedomím. V gestalt 
terapii  s dôrazom kladeným na intenzívne uvedomovanie si vlastných pocitov a správania 
v danom okamžiku. 
Nakoľko naše myslenie, vnímanie, predstavovanie, správanie, reagovanie nasleduje celostný 
rytmus, sleduje transformačný cyklus, tak nielenže skôr či neskôr sa dotlačíme sťaby drobná 
kvapka do nekonečného oceánu, ale dokážeme aj tento svet opísať, seba samých, sťaby Oceán 
rozpoznať. A takéto opačné štrukturovanie životného prostredia „zhora“ je povestný 
„kopernikovský obrat“, kedy už nie sme  seba- centrovanými, ale „utopení v oceáne, v Celku 
a z tohto „obráteného pohľadu“, s očami „vzadu“,  tentokrát povestným vnútorným zrakom, 
transcendujúcim fyzický zrak, vidiacim „za obrátenú stranu Mesiaca“, spoznávame seba samých 
v jednote a harmónii, naplnení, sebarealizovaní. Je to dynamický holistický vnem životného poľa 
a človeka v ňom, v čase, kedy sa nám premieta panorama života, ako niektorým ľuďom v stave 
klinickej smrti. Kedy prestávajú mať objekty „+“ a „-„  valenciu. Kedy nie sú objekty „mimo“ 
nás, ale v nás,  v znovuzjednotení. 
Tento opačný, transcendujúci vnútorný pohľad koná zázraky. Nie iba v mysli, v stave 
Anandamaya kosha (telo blaženosti) v samadhi,  ale aj v hmotnom svete. Je to „živá „sila, 
akcieschopnosť. 
 

6.5 Tri GUNY – tri kvality 
 
Celkovo môžeme konštatovať, že celý rad významných medicínskych prístupov, ktoré boli 
publikované od 7-10.st. pr.n.l. vo veľkolepých lekárskych encyklopédiách – Šušrutova zbierka, 
Čarakova zbierka, (informoval o nich v Piešťanoch na konferencii r. 1988 indický lekár – 
prekladateľ , pán Singh, G. D,). Tieto poznatky sa  postupne  za 2000 – 2500 rokov neskôr znovu 
objavili v Európe (Dostálek, l996), ako napr. očkovanie proti čiernym kiahňam, (1796, Jennever) 
liečba chudokrvnosti surovou pečienkou, (Nobelova cena za medicínu -  Whipple, Minot  
a Murphy, 1934), rhinoplastika (náhrada nosa, využívaná rovnako v novodobej plastickej 
chirurgii), liečba bahnom, atď. Definícia lekárstva aj rozdelenie ako nám ju odovzdal Šušruta, 
platí dodnes.  Hippokrates (460 – 370 pr.n.l.) o 200 r. neskôr prevzal rozdelenie temperamentov 
(sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik), I. Pavlovov aplikoval toto delenie na chovanie  
psov. 
 K najstaršiemu deleniu ľudí na rôzne typy patrí Kapilova typológia, ktorá na rozdiel od 
ostatných i súčasných typológii obsahuje etický rozmer. Opiera sa o existenciu 3 GUN – 3 
KVALIT. 
Názov guna súvisí s naším vesmírom, ktorý dennodenne pozorujeme a je podľa Einsteina 
v časopriestore. TO–čisté vedomie, potenciál, je mimo tento svet, avšak jeho svetlo, podobne ako 
odraz mesačného svetla na hladine vody, mora obdarilo prahmotu, praprírodu PRAKRTI  
plodivou silou, JEDNO splodilo dve, dve tri,..... prejavený vesmír ( SARGUNA BRAHMAN). 
A keď sa narušila odleskom svetla rovnováha v prakrti a tá sa „pohla“ a začala „rodiť“, ako lono 
tehotnej  ženy, objavili sa 3 kvality – 3 GUNY . Sú zobrazené 3 nitkami, ktoré spolu tvoria 
povraz prakrti, niekedy tiež nazvanej mája t.j. ilúzia (lebo nevyžaruje vlastné svetlo, len odraz 
iného svetla, ducha, purusha). A týmto povrazom púta mája človeka k iluzórnemu druhotnému 
svetu. Bez gun mája neexistuje. A tie sa v rôznej kombinácii prezentujú, obsahujú v každom 
prejave, v každom objekte, či hmotnom, či jemno hmotnom, aj v mysli, intelekte, egu. Guny 
možno vidieť pôsobiace na fyzickej, mentálnej, a emočnej rovine. Všetko v tomto našom vesmíre 



obsahuje 3 guny. A na konci cyklu, po zmrštení sa vesmíru, ukončení rozpínania vesmíru 
s počiatkom vo  Veľkom tresku, a jeho zánik (brahmova noc) sa guny dostavajú do stavu 
rovnováhy. V tomto potenciálnom štádiu tvorby, aj mája existuje len ako potenciálna, bez 
prejavenia sa, bez plodenia. Potom vplyvom karmických príčin sa rovnováha gun znovu naruší 
a guny prejavia vlastné kvality. A vynárajú sa rôzne hrubé, jemnejšie objekty, celý prejavený 
vesmír, Brahmov deň. Kvality 3 gun sú –  

1. satva – svetlo, čistota, pravda, poznanie, svetelná energia 
2. radžas – aktivita, pohybová energia 
3. tamas – bez pohybu, ťažoba, lenivosť, tuhosť, tiaž. 

Tieto tri kvality sú vždy spolu, nemôže byť iba satva, iba radžas, iba tamas. Bez tých ďalších 
dvoch. Človek sa však na vrchole svojej evolúcie dokáže oslobodiť od pôsobenia gun. Avšak aj 
svetelné „anjelské“ bytosti, dobrí ľudia sú pútaní k satve, k šťastiu. Radžas púta k činorodosti. 
A tamas púta človeka slepotou, k sebaklamu, pomýlenému sebadeštruktívnemu jednaniu. Aj keď 
v našom vesmíre je TO spojené s tvorbou (májou), a nedokážeme „vidieť“ TO bez tejto opony, 
TO  je nezávisle a nedotknute gunami.  
Joga patrí k vedeckým disciplínam, lebo prísnymi duševnými cvikmi sa jogínom podarilo dostať 
sa až za hranice gún, prekonali sebaklamy, odhrnuli závoj, ktorý nám zahaľuje pravdu 
o objektívnej realite. Aj najpresnejšie človekom vyrobené prístroje merajú, pozorujú iba prejavy, 
formy, tvorbu, Prakrti, máju, guny. Niet ďalekohľadu, ani mikroskopu okrem vnútorného zraku, 
ktorým by sa dalo pozerať na TO bez tejto masky vlastnej tvorby, schováva sa za tvorbou.  
Jogíni vysvetľujú tento fenomén príbehmi, napr. o 3 zbojníkoch. Jeden – tamas človeka v lese 
pripútal, a chce ho zabiť, ale je tu druhý zbojník radžas, ktorý tomu zabráni. Zviaže  ho k stromu 
a zoberie mu všetky poklady. Je tu aj tretí zbojník satva, ten to pozoruje, vcíti sa do chudáka 
a oslobodí ho z pút, vyvedie ho z lesa na cestu a tam ho nechá, aby už sám došiel domov. Keďže 
aj satva je zbojník, tak nebude doprevádzať človeka na jeho ceste domov, lebo sa bojí polície. 
Tamas ničí človeka, radžas ho spútava k vonkajšiemu svetu a okráda ho o duchovný poklad. 
A satva ho usmerní na cestu slobody.Tamas dokáže byť ovládnutý radžasom, a radžas prekonaný 
satvou. Ale nakoniec treba prekonať aj putá k satve a získať slobodu (Mokšu). Tá leží mimo 3 
gun. 
 A keďže tie tri guny sú všade, existujú aj 3 druhy náboženských ľudí . Predpokladajme, že 
máme  

1. satvického kresťana, satvického žida a satvického hinduistu. Nechápu náboženstvo 
fanaticky, a vidia Boha aj v iných náboženstvách. Sú tolerantní a rešpektujú iné 
vierovyznania. 

2. radžastický stúpenec viery bude hovoriť, myslieť „moje“ náboženstvo, „môj“ Boh, moja 
viera je tá najlepšia, jediná pravá. A kto verí v iného Boha, je pomýlený. A tak máme 
náboženské sekty, ktoré medzi sebou bojujú nie kvôli samotnému náboženstvu, ale 
radžastickému postoju. V radžase je vždy dôraz na vlastníctvo „môj“ a jástvo. 
A náboženstvo je fanatizmom. 

3. tamastickí ľudia sa venujú satanizmu, čiernej mágii. 

Satvickí študenti vedia, že treba pracovať na sebe, byť disciplinovanými, seba ovládať sa, 
pravidelne sa učiť. Radžastickí cvičenci sú citovo upnutí na majstra a myslia si, že on im pomôže 
bez úsilia. Ak majster k nim zmení vzťah, tak  sa budú cítiť poškodení. Ich služba majstrovi nie 
je nezištná. 
Tamastickí študenti neustále argumentujú, spochybňujú slová učiteľa, prekrucujú fakty. Sú 
stúpencami okultizmu, voodoo, holdujú špiritizmu, vyvolávaniu duchov za stolom.  
Satvickí učitelia sú známi podľa najlepších žiakov, ktorí šíria ich učenie. Masy ľudí nechápu 
týchto učiteľov, ktorí sa zjednotili s  TO. Ako napr. Ježíš, St. Pavol, Swami Vivekananda, Budda. 
Radžastickí učitelia nemajú veľkých žiakov, ich žiaci sú fanatici, bez disciplíny a systematickej 
práci na sebe.  Niekedy sa správajú provokatívne, obliekajú sú krikľavo, vyzývavo. 



Tamastickí učitelia sa držia zásady, že účel svätí prostriedky, vedia obetovať aj živé tvory, čiernu 
mačka, kura, atď. Nechápu vnútornú obetu záporných vlastnosti. Vnútornú premenu. 
Viac ohľadom typológie človeka podľa troch gun vypracoval Skarnitzl. Vypracoval návod, ako 
v sebe  
„čo spája“. Satva je inteligencia, nadanie, a zabezpečuje rovnováhu, stabilitu. Je svetelnej 
povahy. Napr. aj pri prechádzke v lese sa doporučuje voľba na slnkom presvetlený chodníček. 
Nie nadarmo sú Škandinávci z veľkej časti spomalení, „prispatí“, depresívni, do seba uzavretí na 
svojich izolovaných farmách v lesoch, keďže tam veľkú časť roka slnko vychádza o 9-10h 
a zapadá o 15.-16h, často zatiahnuté mrakmi. Vláda to rieši napr. cez masmédia, kde sa najmä 
v rádiu snaží dávať programy po celých 24h zamerané na vyburcovanie záujmu o druhých. Aj tie 
krajiny, kde slnko páli, síce vedú k „prispatosti“,útlmu vonkajších aktivít, ale k vnútornému 
pokoju. Ľudia tam netrpia depresiami, ani uzavretosťou. Naopak, sú veľmi pohostinní 
a spoločenskí, dokážu presedieť celý deň na bazáre a spoločensky žiť, nezvyknú byť doma 
zavretí. Ani nemajú usadlosti izolované, skôr nahustené, dom vedľa domu s úzkymi uličkami, 
aby sa vytvoril blahodárny tieň.  Satva je obdarená vonkajším aj vnútorným pohybom, vyvoláva 
mentálno-spirituálny rozvoj. Vyvoláva šťastie a dlhodobú spokojnosť, pokoj. Patrí sem sila 
lásky, ktorá spája, aj svetlo poznania, vhľad , vízie. Aj keď typológia vyvoláva dojem, že sme 
závislí a reaktívni voči gunám, realita je opačná, naša zmes gun nie je konštanta, ani pri narodení, 
ani počas dňa. Dá sa skvalitňovať cieľavedome znalosťou gún a využívaním tohto poznania 
v každodennom živote, v súlade s našimi  skúsenosťami. 
 Radžas je premenlivej kvality, vedie k zmene, spôsobuje nevyváženosť. Neustále sleduje cieľ.  
Tamas je matéria, spôsobuje pripútanosť k hmote, peniazom,  mamonu,  ľahostajnosť 
k potrebám druhých, apatiu, ťažkopádnosť. Guny sú jemné energie vesmíru, podkladom 
hmotných objektov, mysle. Vďaka ním naša myseľ funguje a rozvíja sa. Podľa jogínov prenášajú 
naše karmy, túžby. Všetky objekty vznikajú kombináciou troch gun. Kozmická evolúcia je v ich 
interakcii a transformácii.   
Termín „typ“ je gréckeho pôvodu a má význam základného tvaru, modelu, ustálenej predstavy 
určitého javu, nositeľa podstatných znakov spoločných celej skupine javov (Kolaříková, 1976).  
Východiskom uplatnenia typu v psychológii je skúsenosť, že niektorí ľudia sú si po duševnej 
stránke výrazne podobní a zároveň sa svojimi spoločnými znakmi výrazne líšia od iných. To 
dáva možnosť usporiadať jedincov do rôznych skupín a každú skupinu vystihnúť určitým 
vzorcom vlastností. Tento vzorec vlastností a prenesene i skupina ľudí, ktorá je mu priradená, je 
nazývaná osobnostným typom. Pokusy o konštrukciu typov v psychológii majú dlhú tradíciu 
a možno ich odvodzovať od Kapila muniho, zakladateľa mníšskeho rádu „mahanirvani akara“, 
existujúceho dodnes, s centrom v severoindickom Haridware.  Mala som možnosť poznať 
mnohých jogových učiteľov z tejto akary. Jej členom je aj Swamidži. Táto typológia bola 
objavená v kontextoch celoživotného vývoja a princíp kombinácie troch kvalít, gún sa uplatňuje  
nielen v psychológii osobnosti, ale aj v kozmológii, v strave, v životnom prostredí. Človek na 
rozdiel od typologie temperamentu sa dokáže  meniť , vyvíjať i upadať. Tamastický jedinec sa 
dokáže transformovať najmä vlastnou iniciatívou, úsilím, aktivitou (radžasom) sebaovládaním 
a sebarozvíjaním (satvou) v radžastického a neskôr v satvického jedinca. A naopak, aj satvický 
jedinec dokáže upadať, ak sa prestáva kontrolovať, snažiť o pokrok, o osvojenie si zdravého 
životného štýlu, začína sa zdržiavať v zlej spoločnosti a holduje napr. alkoholu (tamas). Aj keď 
sa typológia 3 kvalít – gun dá zaradiť medzi „person- centred approach“, zároveň uplatňuje aj 
„variable-centred approach“ klasifikujúc vlastnosti, tri  kvality (guny)  v životnom prostredí.  
Typologia takto zoširoka chápaná, obmedzuje redukovanie a súčasne sprehľadňuje a usporadúva 
nekonečnú rozmanitosť a rôznosť. Koncept osobnostných typov predstavujúcich skupinu 
jedincov  zdieľajúcich rovnaký profil vlastností,  je pre širokú verejnosť zrozumiteľnejší než 
dimenzionálne poňatie vlastností osobností. Spätosť kombinácie týchto troch  kvalít v jedincovi 
ako i v životnom prostredí poukazuje : 

• na jednotu mikrokozmu a makrokozmu, človeka a vesmíru, spoločné elementy 



• na interakciu medzi jedincom a životným prostredím, ktorá môže mať stimulujúci 
i deštruktívny účinok na jedinca, i životné prostredie. Satvickí ľudia dokážu 
kultivovať, chrániť životné prostredie, a takto spätne rozvíjať vlastné satvické 
kvality. A naopak. Tamastickí či radžastickí jedinci dokážu ničiť životné prostredie, 
znečisťovať sociálne prostredie, a takto škodiť aj sebe. Ak sa však radžastický človek 
ocitne v satvickom životnom prostredí, či na  „satsangu“  t.j. v dobrej spoločnosti, 
potom dokáže seba zdokonaliť, posilniť satvickú kvalitu.  Dokedy? S ako dlho 
pôsobiacim efektom? To záleží nielen na jeho proaktivite, nových činoch, nových 
karmách, ale aj na jeho „osude“, na karmách, ktoré si doniesol z minulosti so sebou 
na tento svet, v tomto živote.(viď kapitola 1.7). Tamastickí ľudia sa často vyhýbajú 
miestam, ľuďom s prevahou satvy. 

• na etický rozmer tejto typológie. Človek nie je nemenný, ale  jeho zmena môže byť 
užitočná alebo škodlivá. Táto typológia umožňuje človeku napredovať, rozvíjať sa, 
stať sa dobrým a múdrym t.j. satvickým. Avšak nie je to iba intrapsychická 
záležitosť. Je tu aj dôležitý vplyv životného priestoru, do akej rodiny sme sa narodili, 
či do satvickej alebo radžastickej, či tamastickej. V akej krajine žijeme, lebo aj 
karmy tohto regionu sú dôležité. Napr. ak sa zdržujeme t.č. vo vojne zmietanej 
krajine, tak sa ocitáme v zlom prostredí, v zlej spoločnosti, kde sa zabíja, prelieva 
krv, ničia doma, likvidujú kultúrne pamiatky, množia zlé karmy (v tamase). Avšak ak 
náš pobyt v takejto krajine je dobrovoľný, pomáhame odmínovať terén, tak potom 
robíme dobré karmy (zmes tamasu a satvy).  Aj v prípade, že sme do vojnového 
územia vyslaní ako vojaci nedobrovoľne, je šanca, že nás tento pobyt obohatí, ak sa 
budeme správať bdelo, nebrániť interkultúrnemu učeniu, odbúrame predsudky, 
nevraživosť voči nepriateľom, ktorí rovnako môžu byť  zgrupovaní nedobrovoľne, či 
zneužití na politické a finančné záujmy mocných tohto sveta.(zmes tamasu a satvy, 
spravidla aj radžasu v rôznom pomere)   

• Prekonanie bariér medzi jedincom a životným prostredím, medzi ľuďmi. Človek 
v svojom životnom prostredí dokáže časom rozlišovať jednotlivé guny, kvality tohto 
prostredia a skvalitňovať takto svoj život zdržiavajúc sa v stimulujúcom 
konštruktívnom životnom prostredí. Podobne sa jedinec osvojením si tohto pohľadu 
na seba, prostredie, spoločnosť ľudí,  zmobilizuje k proaktivite a k vyhľadávaniu 
stimulujúceho sociálneho prostredia, či k vyhýbaniu sa zlej spoločnosti. 

•  Vplyv na transfomáciu vedeckých pojmov, opisujúcich realitu. Pravdivé 
konštatovanie je satvickej kvality , naopak klamy mysle, „maja“, ilúzia, nepresný 
opis reality je nevedomosťou, temnotou, tamastická. Pokrytectvo, lži, zahmlievanie 
pravdy možno zaradiť k radžastickej kvalite v spojení s tamasom. 

Mnohé archeologické vykopávky potvrdzujú, že od nepamäti sa naši predkovia cítili súčasťou 
životného prostredia, v jednote s prírodou a vesmírom. Nešlo iba o akúsi teoretickú či 
filozofickú, akademickú platformu, ale skúsenosti z denného života. Materialistický predsudok, 
že naši predkovia boli primitívni divosi nám bráni čerpať z ich múdrosti, aj keď podvedome sme 
prevzali veľa z ich múdrosti.“ Dnešní ľudia sú teda v istom zmysle národom cromagnoncov, 
prenesených do dnešnej doby, do celkom zmenených podmienok, ktoré sa ešte ďalej závratne 
rýchlo menia. Z toho vyplývajú dve veci:  

1. Pretrvávajú v nás nezmenené fyziologické reakcie a spôsoby reagovania z vtedajších dôb, 
ktoré sú pre dnešného človeka už celkom neprimerané, spôsobujúce somatoneurózy 
a civilizačné ochorenia zo stresov a ďalších rizikových faktorov viazaných na štýl života. 

2. Psychiku dnešného moderného človeka (včítane intelektových schopností v širšom 
zmysle, kultúrny softvér, zjemnenie citov, mravov i spôsobu sociálneho správania, 
atď.)musí každý z nás individuálne získať až od detstva, musí sa ju naučiť. Veľmi často 
sa ju však naučí zle, vadne alebo nedostatočne a z toho potom pramenia rôzne psychické 



problémy a poruchy, vznikajú psychoneurózy, psychopatie a možno istým podielom aj 
psychózy.(Vojáček, 1988). 

Z toho potom vyplývajú tri úlohy – ale tiež tri možnosti modernej psychológie či 
psychofyziológie, ako prispieť dnešnému človeku na ceste zdravia a harmonického rozvoja: 

- Jednak mu pomôcť zdokonaliť jeho prirodzené schopnosti, a to nielen v oblasti 
intelektovej, ale hlavne v oblasti citovej a vôľovej, teda v oblasti emocií a mravných 
hodnôt, i schopností ako je pozornosť, vytrvalosť, sebaovládanie. Teda byť nápomocný 
pri zdokonaľovaní osobnosti a jej vlastností. 

- Jednak ho naučiť zvládať a ovplyvňovať nepriaznivé vonkajšie vplyvy, zlepšiť 
schopnosť adaptácie a jej rýchlosť v nepriaznivých podmienkach a stresujúcich 
situáciach, naučiť ho pružnejšie reagovať, vedieť sa zbavovať nežiadúceho napätia. Ide 
teda o získanie schopností psychologického i fyziologického charakteru. Tieto obe veci 
dokáže človeku do značnej miery poskytnúť metóda, o ktorej pojednáva táto práca, joga, 
a jej blízke ďalšie metódy, napr. AT. Aj keď obe metódy sú bežne chápané ako 
protistresové, ale ukazuje sa, že môžu podstatnou mierou prispieť tiež k zdokonaleniu 
osobnosti a jej psychických vlastností. 

-  Naša mentálna výbava homo sapiens, usporiadanie mozgu a jeho pamäť nám umožňuje 
sebareflexiu, nadhľad, i vhľad do situácie, do nášho života a vypracovať návod pre 
ostatných, ako žiť zdravo, šťastne, kvalitne a prežiť. Tým, že každá epocha ľudstva mala 
svoje špecifiká aj univerzality, môžeme sa poučiť, naučiť a prevziať od našich predkov 
s rovnakou výbavou akú máme my , veľa ponaučení a veľký kus múdrosti.Lepšie 
využívať pamäť  národa, ľudstva, skúsenosti a múdrosť našich predkov. Sem patrí aj to, 
že sa netreba fixovať na určitú dobovo ohraničenú a v danom čase užitočnú múdrosť, 
ktorá posunula cestu ľudského poznávania vpred, avšak z dnešného hľadiska už môže ísť 
iba o dávno prekonané poznanie. Okrem toho, čo sme si už ako  ľudia novoveku  osvojili, 
ponechali napr. kalendár, základy astonómie, matematiky, atď., ukazuje sa, že veľké, 
zatiaľ neobjavené, možnosti poskytuje zdravoveda, ruka v ruke s osobnostným rozvojom. 
A sem by sme zaradili aj 1. Kapilovu typológiu troch kvalít, s etickým a ekologickým 
rozmerom, spĺňajúca kritérium „rastu“, vedomej zmeny kvality. 

  
Podľa starých mysliteľov je mozgová a mentálna aktivita spätá s vesmírnymi „tatvami“, prúdmi. 
A celá vitálna konštrukcia ľudského organizmu, jeho bioenergetická úroveň, aj telesné zdravie. 
Prečo to dnešní vedci podceňujú? Dodnes sú pod vplyvom francúzskeho filozofa a matematika 
René Descarta (1596 – 1650), ktorého ideálom vedeckého myslenia bola matematická exaktnosť. 
Mechanistické poňatie prírody prenášal aj na živý svet: všetky živočíchy včítane človeka (po 
jeho telesnej stránke) považoval viac-menej za stroje, nie otvorený systém v procese zmeny. So 
vznikom špeciálnych vied v l9.st. boli rozmanitým spôsobom reflektované metódy, základy, 
predpoklady a ciele vied, čo vyústilo v logickú formalizáciu a elimináciu obsahov. Veľkú rolu tu 
zohral pozitivizmus a novopozitivizmus. V dnešnej teórii vedy majú prevahu matematická 
logika, teória modelov a logická analýza jazyka, ktorou sa zaoberá hlavne analytická filozofia.   
Analytické myslenie a dnešná paradigma, kedy sa venujeme „vonkajšiemu svetu“ a tento sme 
rozkúskovali a bádame v špecifických  vedných disciplínach, nemá šancu pochopiť holistický 
pohľad na svet a miesto človeka v ňom. Spoznávame formu, mechanizmus, ako sa to deje, aj 
metódy, ako to zistiť, ale uniká nám obsah, čo a prečo sa to deje, aj metódy, ako to zistiť. 
K tomuto pohľadu je potrebný iný repertoár schopností, napr. rozvoj intuitívnych schopností, 
koncentrácie a transformácia vedeckých pojmov, nová paradigma, nová teória, atď. Aj preto 
americký psychológ  A.Maslow volal po „štvrtej sile“ v psychológii, ktorá bude transpersonálna, 
transhumánna a ktorá sa bude zamieriavať skôr na kozmos než na ľudské potreby a záujmy. 
Pôjde za ľudskosť, identitu, sebaaktualizáciu. 
Uvedomenie si typológie 3 gun a jej aplikácia v každodennom živote je veľkou pomôckou 
mentálno-spirituálneho rozvoja najmä dnes.  Rozšírená, štandardizovaná znalosť tejto typológie 



a jej vedomé využívanie  by bolo veľkým posunom vpred. Je výzvou pre psychológov ju lepšie 
zmapovať. 

6.6 Kultúrna psychológia 
 

 Sú pre ľudí rôznych kultúr typické rovnaké duševné procesy, alebo  ovplyvňuje kultúra svojich 
členov, ich mentálne reprezentácie a psychické procesy? Je tu aj tretí postreh, že či je schopný 
odborník posúdiť vplyv inej kultúry, ak sám v danom prostredí nežije, resp. vplyv napr. jogy, ak 
sám nie je cvičencom ani majstrom jogy.Tu by som zdôraznila, že „človek nepozná toho 
druhého, kým  neprejde  cestu v jeho mokasínach“ (indiánske príslovie).   
V kultúrach s inou históriou ako anglo-americká kultúra, s inými hodnotami môže byť jástvo 
chápané celkom inak. Ja nie je nezávislé a nemôže existovať mimo kultúrny, sociálny a rodinný 
kontext. Avšak v niektorých kultúrnych skupinách západného sveta nie je individualita chápaná 
ako vyjadrenie nezávislosti, ale ako pevne zakotvená v ľudskom kontexte. Niektorí 
psychológovia veria, že jeden z hlavných dôvodov, prečo v poslednej dobe vzrastá počet členov 
rôznych siekt a cirkví, je nevedomé želanie „niekam patriť“. „ Existujú síce pustovníci a podivíni, 
ale tých nikdy nebolo veľa a naviac by sme ich asi neoznačili za „úplne normálnych“. 
(Hayesová, 1998).  
Toto je hneď príklad kultúrneho vplyvu a predsudočného postoja. Paradoxu kultúrnej 
psychológie. Lebo človek, ktorý je proti individualitám, kam zaiste pustovníci patria, sám je pod 
vplyvom väčšinovej spoločnosti, vytlačujúc príslušníkov menšinového obyvateľstva do pozadia 
ako menejcenných, „chorých“. Je to príklad klamu, sebaklamu, sugescie, autosugescie. A chcelo 
by to dehypnotizovať nielen autorku tohto výroku. Buddha bol takmer celý život pustovník. Ježiš 
a najbližší žiaci, mnohí ranní žiaci, zdržiavajúci sa v katakombách, aby mohli nerušene 
meditovať a byť chránení, boli pútnikmi, bez strechy nad hlavou, pustovníkmi. Púštni otcovia, na 
čele so sv. Antonom, ktorých bolo vyše 200 patria k elite kresťanstva. Mnísi i t.č. 14.Dalajláma 
v ťažko dostupných tibetských kláštoroch Himaláji, mnísi v gréckom Atose, atď. sú 
predstaviteľmi elity ľudstva. Veľkňazi a faraóni, ktorí sa ukázali verejnosti raz ročne pri oslavách 
Amon Ra, Slnka, a v tmavom podzemí v chrámoch sa venovali výcviku mysle, tiež hýbali 
svetom. Je možné, že jeden z hlavných dôvodov, prečo v poslednej dobe vzrastá počet členov 
rôznych siekt a cirkví, je nevedomá potreba vyvážiť spoločenský život, svetský zhon, model 
pyramídy A.Maslowa o uspokojovaní nedostatkových potrieb, a takouto „materiálnou“, 
vonkajšou cestou smerovať k vrcholu, k sebarozvíjaniu – správnou vnútornou cestou vedomia, 
ktorú rešpektovali a nasledovali celé línie majstrov na celom svete, celé tisícročia dodnes. 
Túžbou po sebaovládaní a pokoji, stálosti. 
Tým nechcem povedať, že neexistujú ľudia, ktorí sú členmi rôznych spolkov, nielen 
duchovných, aby si splnili nevedomé želanie „niekam patriť“. Že sa záhrada škôl, siekt (v 
dobrom slova zmysle) rozšírila vo svete, i u nás na Západe, môže súvisieť s multikulturalizmom, 
pohybom imigrantov, pohybom turistov, pracovníkov na ďaleké cesty, bližšie oboznámenie sa 
s inými myšlienkovými prúdmi, zmiešanými manželstvami, dlhodobým pobytom v zahraničí, 
rozširovaním pluralistickej spoločnosti a demokracie. Je veľmi dôležité najmä u psychológov, 
aby sme sa vyhli xenofóbii, negatívnemu mysleniu a očakávaniu, boli príkladom pre ľudí laikov 
voľbou dobra, naučili sa rozpoznať vlastné predsudky a odbúravať ich.  
 

6.7 Miska ľudskej mysle 
 

Kedysi žil veľmi pyšný a hrdý kráľ. Myslel si, že je pánom všetkého a všetko môže. Keď 
k nemu prišiel žobrák a prosil o almužnu, kráľ pyšne odpovedá: „Čo chceš, môžem ti dať všetko, 
môžem ti dať toľko dukátov, že už nikdy nemusíš žobrať“. 



„Ale ja ani neviem, čo by som robil s toľkým pokladom,“ odpovedá žobrák, „stačí mi, 
keď mi len naplníš moju žobrácku misku, a je jedno čím, ryžou, tvarohom alebo zlatom.“ Kráľ sa 
chcel predvádzať  a začal sypať do misky zlatky, sypal a sypal, ale miska zostávala stále prázdna. 
Sypal ďalej a celé bohatstvo kráľovskej pokladnice pomaly mizlo. Kráľ bol znepokojený. Zmizlo 
všetko,  nech tam dal čokoľvek.„Čo to je za misku, z čoho je vyrobená?“ pýtal sa celý udivený.  

„To je miska ľudskej mysle,“ odpovedal žobrák. „To ľudská myseľ je ako žobrácka 
miska, tiež ju nikdy nemožno naplniť a uspokojiť. Vždy po niečom baží, je zvedavá 
a náladová.“Myseľ je veľmi premenlivá, a ťažko ovládateľná. Jogín, na rozdiel od bežného 
človeka sa stal pánom mysle. Kto ovláda vlastnú myseľ je jogínom. 
Ľudí smorálkou “radaru”, čo je prospešné pre mňa, je dobré, veľmi pribúda. Typický prejav 
človeka radarovej morálky je karierizmus a precenenie významu vlastnej role. Charakterný 
človek presadzuje myšlienku, ideu, a vie sa obetovať pre jej naplnenie. Karieristi vedia pracovať 
zároveň pre mnohé myšlienkové smery,  zároveň nepracujú pre nikoho – len pre seba. 
Spoločenský život sa začína podobať džungli, kde víťazí právo rafinovanejšieho. Aj to je rub 
a líce ľudskej mysle.  

6.8 Štruktúra osobnosti podľa jogínov 
 
Pojem štruktúra  znamená vrstviť, spojovať, skladať, navrstviť. Ako vyplynulo z jogovej teórie 
osobnosti Matrioška, aj z 3 gun – 3 kvalít a 8 čakier – 8 úrovní vedomia na seba navrstvených, 
ide o zložitú syntézu elementov, ktorých analýza by mala smerovať k odhaleniu štruktúry 
vedomia. Naviac je tu dvojitá úroveň pravdy, pohľad z hľadiska subjektu, t.j.človeka, sťaby časti 
Celku, a z pohľadu Celku, ktorý je všetkým, včítane subjektom. Paradox obsahuje aj TO, sťaby 
Celok, všetko, i súčasne  je TO v najmenšej častici.  
Dá sa konštatovať, že joga ako takmer všetky tradičné učenia staroveku, chápe individuálne „ja“ 
ako pevne umiestnené „vovnútri“ (vesmíru, národa, spoločnosti) kozmického „lona“, 
kolektívneho „ja“. Nie v materiálnej úrovni existencie napr. na Marse, či v teoretickom strede 
vonkajšieho sveta. Je to iná dimenzia reality, pre ktorú sa rozšíril od nepamäti pojem „duchovná 
úroveň existencie“ (1.3.) a ktorú dokážeme spoznať práve spoznávaním „ja“, vnútornou cestou 
vedomia (1.4.2.), stúpajúc na čakrovom rastovom rebríku (4.2.). Minulý i súčasný život národa, 
pevne zviazaný s rytmom prírody, poskytuje kontext pre „jastvo“ a myšlienka, že by mohlo 
existovať samostatne ako perla na dne oceánu, pre ktorú by sa trebalo v skafandri „pseudo – ja“ 
ponoriť, ktorú treba objaviť, a odhodiť skafander, ponechať si novú pravú identitu, začať nový 
život, žiť celkom ináč, ako svetelná bytosť, boh – bohyňa, sa nezachovala ani v rozprávkach 
a mýtoch. Celostné JA nemôže byť rozdelené do časti, lebo ľudia podľa vizionárov, v dobe 
expanzie vesmíru, po Veľkom tresku, majú podobu hologramu. V sebe obsahujú kozmický 
potenciál, ako v modeli Matrioška človek v sebe obsahuje viaceré „telá“, nielen fyzické. Tá 
vzácna perla na dne oceánu, by v sebe obsahovala aj oceán, aj človeka s jeho „telami“, celú 
fylogenézu, celý vesmír, aj tú perlu na dne oceánu. Ak by aj nemenné neprejavené JA, bez pút 
k svetu, k človeku existovalo, tak zasa iba v našich predstavách, ako potenciál všetkých 
možností, s potenciálom dnešného vesmíru i so Zemou a  človekom.  Ale existencia takéto 
„potenciálneho JA“ , minulý potenciál dnešného prejaveného JA, je logicky nemožná. Lebo čas 
by začal Veľkým treskom, prejavom potenciálu. A čo je mimo čas, tak nie je v tomto čase. Preto 
je základom rešpektovať : Jedno vo všetkom- všetko v jednom.  
V 20.st. možno postrehnúť vplyv jogy, budhizmu, zen-budhizmu, taoizmu, kresťanskej mystiky, 
atď. na niektorých popredných svetových psychológov.   Americký holistický fyzik Fritjof Capra 
vytvoril celostný pohľad na vesmír, v ktorom žijeme. Zblížil orientálnu filozofiu (psychológiu) 
starých Indov, Číňanov, Japoncov so západnou modernou vedou. A tak moderná prírodoveda so 
svojím ohromným mozgovým a technickým potenciálom oprašuje prastaré poznatky. Takto sa 
priblížili cesty moderného vedca a východného mystika. Fyzici získavajú svoje poznatky 
experimentami, mystici v meditácii. Ukazuje sa, že dnešný človek potrebuje oboje, syntézu, 



dynamickú harmóniu medzi mystickou intuíciou a vedeckou analýzou . Podľa Capru by sa 
nemalo očakávať, že fyzik prestane skúmať hmotný svet racionálne.  Mystický zážitok je 
potrebný pre pochopenie najhlbšej povahy vecí a veda pomáha v praktickom živote človeka. 
Rozumové a intuitívne schopnosti sú komplementárne. Podobne ako starovekí myslitelia, aj 
fyzici skúmajúci subatómový svet, vzdialený nášmu každodennému vnímaniu života na 
makroskopickej úrovni, konštatujú to isté, že „všetko je len jedno“, aj keď vnímame svet 
mnohostí. Moderní fyzici sa dokázali s touto „absurditou“ sveta atómov vysporiadať 
a sformulovali desiatky rovníc, ktoré sú síce vzdialené reči laikov, ale „opisujú“ subatómový svet 
v matematickej reči. Keď však chce moderný fyzik interpretovať výsledky svojej práce bežným 
jazykom, naráža na problém a jeho výklad je podobný výkladu starovekých orientálnych 
vizionárov. Pohľad mystika pramení  v zažití skutočnosti vo svojom vedomí. Je zjavné, že 
vedomie má rôznu kvalitu. Je možné, že  vedomie každého jedinca má svoj jedinečný prístup 
k zmocneniu sa sveta . Dokonca tento proces zakúsenia jednoty v mnohosti má rovnako ako 
u fyzika problém slovami vyjadriť poznanie :Ako opísať neopísateľné? 

6.8.1.   JA a vedomie 
 
 Je potrebné objaviť nový jazyk? Alebo vzkriesiť spirituálny jazyk  sanskrt, opisujúci, 
analyzujúci nemateriálnu úroveň bytia? Niekedy práve rozhovory a výroky jogínov pôsobia pre 
nezainteresovaného ako čosi nepochopiteľné, nereálne, cudzie. Zrejme tak, ako existujú podľa 
Maslowa dva druhy potrieb, nedostatkové týkajúce sa nášho tela, subjektu, a sebarozvíjajúce 
posiľňujúce „rast“, môžu existovať dva jazyky, jeden „materiálny“, zaoberajúci sa svetskými, 
zmyslovými vecami. A jazyk duchovný, ktorým rozlišujeme mentálnu úroveň existencie.   
  Napr. proces zvnútornenia, pohrúženia sa, skúsenosti a výsledky (mentálno-spirituálnej ) práce 
„pozorovateľa“  vytvárajú dualitu,  predstavu bariéry medzi vnútorným svetom a vonkajším. 
A naopak vnímanie seba samého a vonkajšieho sveta zmyslami vytvára predstavu bariéry medzi 
našim vnímajúcim telom a vonkajším svetom. Ale systematickým  mentálnym tréningom, 
meditáciou sa postupne identifikujeme s „jednotkou vedomia“ , jednoducho so svojim „ja“ 
pozorovateľom, divákom, účastníkom bytia a prekonávame dualitu v znovu zjednotení. Týmto 
vyprázdnením  mysle, kedy sa prestávame koncentrovať a angažovať v mnohosti, identifikovať 
s ne-JA, s emóciami, myšlienkami, náladami, predstavami o sebe,  sa meditujúci úplne včleňuje 
do skutočnosti, prekonáva bariéry medzi „ja“ a „svet“, medzi vnútorným a vonkajším svetom, 
zakúša jednotu v mnohosti. „Jednotku“ vedomia.Tento stav znovuzjednotenia je spojený s 
vrúcnou, veľmi intenzívnou radosťou, pokojom, úžasom, ľahkosťou , odľahčením. Vonkajší 
časopriestor sa stráca a zostáva  prastav, prázdnota mimo čas a priestor.  
Mozog je nástrojom nášho ducha 
Zodpovednosti za naše zlé činy sa nemôžeme vyhnúť práve preto, že svoj mozog môžeme 
vychovávať. Každý z nás je schopný auto reflexie, má „  jednotku vedomia“ . Vie sa na seba 
pozrieť zvonku a vidieť, čo robí. Musí byť teda schopný aj zmeny. Do určitej miery je tu vplyv 
prostredia, ktoré nás učí, čo je dobré a čo zlé. Psychiater Alojz Rakús pri vysvetľovaní mozgu po 
jednej prednáške študentom povedal:“ Ak ste dávali pozor na to, čo som tu hovoril, váš mozog je 
už iný, ako keď ste sem prišli.“ (Gál,2008). Mozog je totiž plastický systém. Čo je psychoterapia? 
To, že s vami komunikuje terapeut, rozoberá vaše správanie, myslenie a pocity, teda to, čo si 
sami poriadne neuvedomujeme, a takto nás motivuje k sebareflexii, ku koncentrácii zvonku 
dovnútra. Človek však môže na sebe pracovať aj sám. A ak mení seba, vychováva aj svoj mozog. 
Ktorým smerom pôsobiť? 
Vedomie je podľa biblie jogínov Bhagavadgíty iné ako myseľ. Definicia Krishnu (božského JA) 
sa opisuje: medzi védami som samavédou, vo védickom panteone som Boh, medzi mentálnymi 
nástrojmi, zmyslami som myseľ, medzi živými tvormi som vedomie. Vedomie je to najcennejšie. 
Vedomie je nástrojom bádania. Napr. pojem vôľa, keby sme vôľu nemali, tak by sme boli veľmi 
postihnutí, nevedeli by sme, že máme všetci vôľu. Bez nej by sa nikdy nerozbehla tak odvážna 
akcia, ako Gandhiho oslobodzovací nenásilný boj, ktorý sa opisuje ako nepremožiteľná vôľa. 



Dnes tento pojem považujeme za súčasť nášho jazyka, dedičstva. Ale v staroveku nebol známy 
tento pojem. Bolo latinske slovko voluntas, grécke boulesis, ktoré zvykneme preložiť ako vôľa, 
ale znamenalo , želanie, túžbu po niečom. Napr. mám vôľu si zobrať ešte jeden pohár vody. 
Impluzy chcenia, želania a vôle sú pospájané a že je vovnútri je „orgán“, nazývaný „ vôľa“, ktorý 
sa dá posiľňovať, rozvíjať, nebolo známe. Bolo to objavené a takto použité slovo voluntas 
sv.Augustínom.(Nagler,2003). 
Podobne  využívame slovo vedomie ako individuálne uvedomenie si niečoho. A je mnoho 
drobností, ktoré si uvedomujeme každú chvíľu. Ale je tu aj celostné vedomie ako záštita, totálna 
suma všetkých týchto uvedomení a zdroj nových uvedomení, „materské“ vedomie. Herakleitos 
z Efezu pri opise vedomia použil výraz „večný oheň“. Individuálne vedomie je súčasťou 
celostného vedomia. Možno podobne ako naši predkovia nerozumeli presne pojmu vôľa, ani my 
dnes ešte nerozumieme pojmu vedomie, ale raz ho porozumieme. Ale aj takéto limitované 
porozumenie pojmu vedomie, je silným výskumným nástrojom.  
Dávid Bohm sa vyjdril „že hmota je zmrznuté svetlo“, ktoré sa pohybuje sem-tam rýchlosťou 
menšou ako svetlo (Nagler, 2003). Svetlo je energia, ale aj informácia – obsah, forma, štruktúra, 
potenciál všetkého. A to svetlo, ktoré sv. Augustín videl, hoci nie svojimi fyzickými očami a čo 
opísal ako niečo nezdeliteľné, neopísateľné, odlišné od všetkého, čo poznal, zakúsil svojimi 
zmyslami, myslením.  Toto svetlo chceme definovať pojmom vedomie. Na samom začiatku 
kvantovej revolúcie Max Planck povedal: „vedomie považujem za fundament a hmotu 
považujem za odvodenú z vedomia. Nedokážeme sa oprostiť vedomia . Všetko o čom 
rozprávame, čo považujeme za existujúce, postuluje vedomie.“(Nagler,2003). 
Sanskrt má presný pojem pre vedomie – chit, chita, chetana je jednou sériou a bol používaný 
o minimálne 2000 rokov skôr než sa to slovo začalo používať na Západe. Za vedu sa považovalo 
napr. prvé vedecké experimenty Udalaka z Yoga Vasishta. Ide o skrátenú verziu:  
„Kedy budem schopný spoznať čas bez toho, aby som ním bol?  Takto uvažujúc Udalaka 
pokračoval meditovať , ale jeho myseľ bola rozrušená. Veľmi zarmútený touto zmenou nálady, 
blúdil v lese. Jedného dňa našiel miesto, kde nik nebol. Zbadal tam jaskyňu, ktorá sa videla 
podporujúca stav úplneho pokoja a mieru. Bolo to nádherné miesto s popínavými rastlinami 
a kvetmi, s miernym podnebím a zdalo sa, že je vyzdobená jasným smaragdom.(Udalaka vstúpil 
do jaskyne, a začal svoj experiment s utíšením svojho individuálneho vedomia. A objavil takto 
opis reality.)“Chcem vám zdeliť pár slovami jadro múdrosti. Iba existuje vedomie. Všetko 
dookola je vedomie. Všetko...(Podľa vedanty je to všetko, čo môžeme vnímať, či v nás, či mimo 
nás).....je vo vedomí.“ A potom príbeh tohto experimentu končí zaujímavo. „Ja, vy, a všetko 
dookola je vedomé. Ak ste pokorní a úprimní  získate z toho všetko, čo som povedal. Ak nie, 
potom tento pokus a jeho vysvetlenie bude ako vysypanie daru (obety) na kopu popola. 
Zhmotnenie, objektivita je ( šanca rozlíšiť tienidlo, poznámka autorky), oslobodením. Vedomie, 
bez  tejto zhmotnenosti(masky, poznámka autorky )  je realitou. To je presvedčením všetkých 
milovníkov múdrosti.“  
Tento experiment sa považuje za vedecký experiment, ktorý bol zrealizovaný v laboratóriu 
a nespotreboval žiadne financie (Warren, 2003). 
Ukazuje sa, že nemáme len vzťah ku všetkému, čo vnímame, ale je to naša súčasť. Zmysel JA je 
univerzálny, nie je to iba výbava určitého tvora, či druhu. Rovnaký pocit seba, podľa ktorého sa 
vieme rozlíšiť, že existujeme, nájdeme aj u iných tvorov. Toto sebauvedomenie nás všetkých 
spája. Za naším úsilím o vzťahy v skutočnosti hľadáme seba mimo hraníc fyzického  tela. Celý 
vesmír je manifestáciou našej hlbokej podstaty. V jadre sme so všetkým spojení. Cez naše 
vzťahy k „svetu“ sa snažíme znovu objaviť jednotu. Avšak táto jednota nemôže byť dosiahnutá 
na telesnej úrovni, lebo máme odlišné telá. Je to možné len vo vedomí, neohraničenom vznikom 
a zánikom, časom a priestorom. 
Ak sa otvoríme tomuto holistickému ja v každej bytosti, svet bude jednou rodinou, biť jedným 
srdcom.  



Je dôsledkom zúženého myslenia nahovárať si, že celý svet dookola (okrem ľudí) je nevedomý, 
v tme. A my sme tí šťastlivci, ktorí náhodou vykúzlili iskru, a zapálili oheň, presvetľujúci okolie. 
A zánikom človeka na Zemi, zhasne iskra vedomia, a zostane tma, stav nevedomia. Čo tu bolo, 
keď tu boli na Zemi iba zvieratá, bez homo sapiens sapiens? Zjavne bol na Zemi život v plnom 
prúde, vnímaný zvieratmi.  Podľa Véd ide príklad o  Pavúk a pavučina. 
Čisté vedomie (v budhizme prirodzený stav mysle) nazývané aj Brahma, je pavúk, ktorý 
projekuje, premieta, plánuje, tvorí myseľ a hmotu. Tu je pavúk subjektom a pavučina objektom. 
Prv než začal premietať, bola pavučina zajedno s pavúkom ako neprejavený stav. Ak pavúk 
vtiahne víziu do seba, niet subjekt-objektového vzťahu, ale jednota oboch. A pavúk je aj životný 
princíp, aj jeho zhmotnenie. A pavúk vytvára matériu, z ktorej sa tká pavučina. Ale nebolo by 
pavučiny bez energie, ktorá je nevyhnutná k tvorbe pavučiny. Je to obojstranná klamlivosť, 
zakorenená v klamlivosti vonkajšieho sveta mája, tvoriacej božiu škrabošku, aby sme (ho) sa 
nevideli. 
Udalakov experiment bol mnohokrát zopakovaný a potvrdený. Za rovnakých podmienok.  Aj 
ním vykolíkovanou cestou dnes kráča niekoľko miliard stúpencov hinduizmu, budhizmu, 
džinizmu, a ďalších veriacich. Gandhi raz povedal: „Himaláje sú biele od kostí svätcov, ktorí sa 
namáhali pri hľadaní reality, svoje poznanie poskytli ako dar ľudstvu“. (Nagler, 2003). 
Rozdiel medzi mysľou a vedomím podľa starých Indov je „ak sa vedomie zúži a má limity, stáva 
sa mysľou. (Patandžali, 2002). Nastáva to, ak vstupuje vedomie do časopriestoru, súvisí to 
s kontrakciou vĺn. V judaizme je opis sveta tsimtsum,  kolaps, kontrakcia. Hmota je zhustená 
energia. Zhustená energia svetla, vedomia. Ak uvažujeme o troch základných úrovniach, 
vrstvách, tak najjemnejšia je vedomie, stredná energia a najhrubšia materiálna úroveň je hmota 
(1.3.). A to je aj diametriálny rozdiel medzi východným a západným myslením. Od dôb Descarta 
je to u nás naopak, venujeme sa húževnato hmote a na vedomie ani nepomyslíme. Urobili sme 
z neho len  funkciu hmotného mozgu, ktoré tu pred človekom nebolo, a po zániku človeka zasa 
nebude. Fylogenéza je aj o tom, že máme viac úrovní, máme aj viac „tiel“, okrem známeho 
fyzického tela, dokážeme komunikovať so zvieratmi, aj rastlinami, s prírodou.  
Ako sa tu objavil svet? Ten, ktorý v konečnom dôsledku ani neexistuje. Kto sú to ľudia dookola? 
Ako sa tu objavili, aj so zvieratmi, rastlinami, skalami, hviezdami? Odkiaľ prišli a kam pôjdu po 
smrti? Čo je myseľ, ako získa pokoj? Každý sa snaží dosiahnuť stálosť, zbaviť sa neistoty, 
premenlivosti, dočasnosti. Tu musí byť príčina, prečo trpíme. A prečo to nedokážeme nájsť 
bádaním vo vonkajšom svete, ani skúmaním myšlienok? A niekomu vysvitlo, že sa mení 
samotný nástroj myslenia. Je súčasťou prúdu časopriestorových zmien . Že naše myšlienky sa 
menia. A tak niekoho napadlo ustáliť myseľ, vniknúť mimo čas, do večnosti.  A tu sú počiatky 
Vedanty, poznanie kohosi, ktorého meno presne ani nevieme.  

6.8.2.   JA a sebaklam 
 
Ako vzniká maja? A ako končí? Maja znamená vynorenie sa vecí, klamlivé zjavenie sa vecí. 
Hneď pri takomto vnímaní máme dve nesprávne  klamné myšlienky, ktoré boli overené ako 
Vedantou, tak kvantovou teóriou: 

1. Sebaklam,  že sú veci oddelené od nás. 
2. Sebaklam, že sú stále, skutočné. 

Oba tieto klamné vnemy tvoria hroznú ilúziu, čo je konečným zdrojom ľudského trápenia. Slovo 
maja vzniklo z koreňa „ma“, čo znamená merať, a ak sa spýtate akéhokoľvek kvantového 
teoretika, čo je základným problémom kvantovej teórie, že je to prevrátené tak veľmi od toho, čo 
vieme, ide o tzv. „kvantovom paradoxe merania“, že sa nedá zmerať. Ako sa píše v Yogavashista 
: nie je možné zmerať vedomie. Ako sa nekonečné JA stalo limitovaným? Slovami Davida 
Bohma: môžeme vidieť bežný svet – svet v ktorom žijeme ako sekundárnu štruktúru, ktorá sa 
vynára ako náznak primárnej štruktúry, konečnej reality. Povedzme, že sú to dva póly,  medzi 
ktorými operujeme. Mohli by sme fungovať od bežného k extrémnemu poľu, ale prijali sme 
prekrútený pohľad, že dokážeme fungovať len na jednom póle. ((Warren, 2003).  



Vedanta sa sústreďuje na ľudské individuum, ktoré je zo všetkého existujúceho tvorstva 
najdokonalejšie, privilegované, avšak pod vplyvom sebaklamu. Iba ľudské vedomie dokáže 
preniknúť z konečného  obmedzeného sveta do nekonečného. A do tohto druhu vedy sa pustil 
Udalaka.   
Jogíni pochopili,  že na ceste sebapoznania nám nepomôžu vonkajšie pomôcky, technika, 
mikroskopy, ani ďalekohľad, ale dôsledné duševné koncentračné cvičenie.  
A nežiada sa veriť v Boha, ani neveriť. Až keď sa jogín sám presvedčí o existencii TO-ho, 
sám zistí, či je Boh, či existuje duša.  
Sme ľudskými bytosťami a to stačí. Žiadna viera, náboženstvo nie je potrebné. Slovami 
Swamiho Vivekanandu “Pravda nepotrebuje operadlo, aby mohla stáť.” (Vivekananda, 1924). 



 

III.      Empirická časť 
 
7. Výskumný projekt 

 
Na začiatku empirickej časti by sme chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorých v texte 
nazývame neosobne stúpencami jogy, jogistami, jogínmi, cvičencami jogy, učiteľmi jogy, 
absolventami jogového kurzu, pobytu s jogou,  respondentami. V tejto časti budeme analýzu 
údajov citáciami z rozhovorov. Priame citácie budeme odlišovať kurzívou a menším písmom, 
zvýraznením budú kvôli väčšej prehľadnosti označené otázky tázateľky v rozhovore.  

7.1. Ciele výskumu 
 
Za hlavný cieľ tejto práce sme si kladli zistiť využitie jogy pre duševný rozvoj človeka. 
Vzhľadom k tomu, že ja takéto poňatie široké, stanovili sme si konkrétne dielčie ciele a otázky, 
na ktoré sme hľadali odpoveď. Výsledky by mali slúžiť ako podnety a nápady pre ďalšie 
výskumné bádanie. Keďže si uvedomujeme obmedzenia, ktoré prináša táto rozsiahla 
problematika a námi použité metódy, nie sú cieľom výskumu široko generalizované informácie.  
Základné výskumné otázky: 

1. Možnosti využitia jogy na upevnenie zdravia, osvojenia zdravého životného štýlu, 
psychohygienických návykov, odbúranie stresov,  osvojenie zdravých stravovacích 
návykov. Harmonizácia somatická a psychická. Prežívanie dobrej funkcie tela. Aký je 
zdravotný stav? 

2.  Formulácia a nácvik individuálnych predsavzatí. Práca so sankalpou (želaním) počas 
joganidry, odstránení zlozvykov, (akých), osvojenie dobrých návykov.(akých).  
Verbálne- autosugestívna línia. Formule pre oblasť telesnú a psychickú.  

3.  Rozvoj koncentračných a relaxačných schopností, ich využitie pri učení, osvojovaní si 
nových zručností, jazykových zručností pri výuke cudzieho jazyka, pri ovládaní strachu, 
hnevu, rušivých emócií, depresívnych nálad.  

4.  Smer vnútorného preciťovania a ovládania somatických a psychických stavov a funkcií. 
Kúpeľ vo vlnách alfa. Učenie sa vo vlnách alfa. Revitalizácia, stenizácia, precvičovanie 
vnútorných centier (čakier, kundalini joga), pocitov, stavov, ovládanie vnútorných síl, 
získanie sebaovládania, navodenie hlbokého dychu, tepla, dlhodobého pokoja, stála 
vyrovnanosť. Vizualizácia. V zdravom tele zdravý duch. Vieš sa dostať do alfy? 
Pracuješ s čakrami?  

5. Využitie relaxácie pri zmiernení, prípadne odstránení náhodných telesných bolestí. 
Prehĺbenie utíšenia, emotivity, vnímavosti, citlivosti v spojení s využitím CD –rom 
nahrávok hlbokej relaxácie (joganidry), s vhodným podfarbením hudbou. Vieš si 
pomôcť znížiť, prípadne odstrániť bolesti? 

6. Aplikácia jogy v rôznych životných situáciách (pri strese, fyzickej a duševnej únave, pri 
behu, pri regulácii telesnej teploty počas horúčav a chladu). Využitie relaxačných cvičení 
pred spaním, pri navodení mikrospánku. a bleskovej relaxácii v časoch potreby, núdze 
(počas cestovania, pred skúškami, dôležitým jednaním). Využívaš takto jogu? 

7. Využitie jogy v tvorivom myslení, umeleckej kreativite, filozofickom uvažovaní, počas 
práce v každodennom živote, v komunikácii s ľuďmi. Lepšia adaptácia na okolitý svet. 
Zmena postojov.  

8. Rozširovanie vedomia, míľniky na ceste životom, krízy, nájdenie zmyslu života.  
 Sebazdokonaľovanie a sebapoznávanie. Hlbšie pochopenie seba samého. Korekcia 
nevhodného spôsobu správania. Dosahovanie životných cieľov. Sebarealizácia. Kedy 



joga najviac pomohla? Motív cvičenia jogy, odkedy cvičíš jogu, prečo, ako si jogu 
spoznal? Aký druh jogy? 

 
Model tradi čného štrukturovaného jogového učenia.  
Rozvoj vedomia expanduje z oranžového kruhu až k znovuzjednotí s (fialovým) kozmickým JA. 

 

7.2. Použité metódy 
 
K skúmaniu týchto cieľov sme použili: 

• kvalitatívnu metodológiu, ktorá sa ukázala pre tento typ otázok najvhodnejšia. Spolu so 
Straussom a Corbinovou (1999) pod pojmom kvalitatívny výskum rozumieme akýkoľvek 
výskum, ktorého výsledky sa nedosahujú pomocou štatistických procedúr alebo iných 
spôsobov kvantifikácie.“ Ide o analýzu výpovedí. 

• Analýza epizód, akčný výskum,  kde základnou úlohou je porozumieť ľuďom 
v sociálnych situáciach. Takže namiesto úsilia o vylúčenie vlastného vplyvu na situáciu, 
ktoré bolo v tomto kontexte nerealistické, nepraktické, sme sa zmierili s tým, že situáciu 
ovplyvním, a preskúmam podstatu svojho vplyvu spoločne s podstatou ostatných 
sociálnych procesov, ktoré tam prebiehali. Takto sme mohli zahrnúť mnoho reálnych 
situácií.  (Hayesová, 1998, s.20). 

• Analýza modelu jástva. Význam sociálnych faktorov ako napr. vzťah učiteľ – žiak, 
jogová komunita. 

• zisťovanie členstva v sociálnych skupinách, zameraných na jogu (jogovú školu, druh 
jogy, líniu majstrov). Členstvo v jogovej škole a identifikácia s členmi tvorí dôležitú časť 
sebaobrazu. Ovplyvňuje a niekedy aj určuje sociálnu interakciu. Napr. karma jogínka sa 
venuje charitatívnej činnosti v rôznych ďalších neziskových organizáciach. 

• Kvantitatívne metódy  

7.2.1.   Popis získavania údajov 
 
S ohľadom na cieľ výskumu sme zvolili k zberu údajov rozhovor pomocou návodu. Návod 
k rozhovoru predstavoval  zoznam tém a otázok 1-8  , ktoré bolo nutné v rámci rozhovoru a na 
programe prebrať. Voľnosť bola v spôsobe a poradí kladenia otázok.  Dôležité bolo získať 
ucelené poznatky ku všetkým témam, výber situácie a prostredia na rozhovor bol individuálny. 
Spontánne rozprávanie nebolo prerušované otázkami, ale doplnené po pauze v reči. Išlo o hlboké 
a dobré porozumenie, preto sa kladli sondážne doplňujúce otázky, či si rozumieme, ako to myslí.  



1. Výskum je založený predovšetkým na obsahovej analýze rozhovorov vedených so 40 respondentami 

1.skupiny pokročilých cvičencov jogy, 24 respondentami stredne pokročilých cvičencov jogy a 133 

účastníkov týždenného ozdravného pobytu s jogou.  Priemerný rozhovor trval 2 hodiny. Keďže sme 

sa stretávali viackrát, preberali postupne výskumné témy, a rozhovor bol doplnený aj inými 

kvalitatívnymi metódami, napr. pozorovaním na vychádzke v neformálnom rozhovore s inými 

cvičencami a cvičenkami, počas celého týždňa i počas spoločných cvičení, meditácií, relaxácii, na 

základe analýzy epizód, kvantitatívnymi dotazníkovými metódami, tak možno doplniť , že išlo 

o minimálne o 7-dňové pozorovanie. Každá metóda bola uvedená štandardne, s vysvetlením účelu 

metódy, informáciou o časovej náročnosti a predstavením osoby tazateľky. Rozhovory sa konali na 

vhodnom tichom útulnom mieste, napr. v hoteli, na chate, v ubytovni, v čajovni,  alebo v prírode 

počas seminára, pobytu. Počas neformálnych stretnutí a dojednávaní plánovaných stretnutí mala 

možnosť tázateľka navštíviť pracoviská, bydliská, letné sídla a chalupy respondentov a oboznámiť sa 

aj s členmi rodiny, s príbuznými, s priateľmi, s kolegami a kolegyňami, vedúcimi, majiteľmi firiem, 

ktorí sa spontánne rozhovorili o respondentoch.  

Niektoré rozhovory boli nahrávané na diktafón, boli zapisované poznámky, pomocné otázky. 

Respondenti boli uistení o anonymite daného výskumu a boli ubezpečení, že obsah šetrenia bude 

zverejnený len s ich súhlasom. Vcelku základnou podmienkou zo strany tázateľky bolo dostatok času, 

aby nebol zhon a povrchné odpovede. Preto boli podmienky poskytnutia rozhovoru vopred určené. 

Na 7-dňových pobytoch bolo v jednom turnuse 7- 12 osôb, ktoré poskytli rozhovor na tomto pobyte 

po dohode kedy a kde. Rozhovory v každej skupine boli špecifické podľa témy  a konštrukcie 

projektu. Keďže sme neboli pod časovým tlakom, ani nešlo o jednorázové stretnutie, bola možnosť 

odpovede dopĺňať, upresniť, aby došlo k obojstrannému porozumeniu. Nebola badať snaha opísať sa 

„vzorovo“. Naopak, išlo o úprimné otvorené rozhovory. Všetci respondenti boli zo Slovenska a Českej 

republiky , z bývalého Československa. 

Poznámky zahrnovali výsledky pozorovania správania respondentov, dôležité postrehy, citové 

reakcie, slzy, nekontrolovateľný smiech.  

Pre spracovananie údajov bola použitá metóda obsahovej analýzy, ktorá slúžila k získaniu zoznamu 

spôsobov správania, stupňa ovládania koncentračno-relaxačných a sebazdokonaľujúcich metód, 

stupňa rozvoja vedomia na čakrovom rebríku, zvládnutia kríz prislúchajúcich veku, či pretrvania krízy, 

vývoj alebo úpadok.  

Schéma rozhovoru:  

Základné údaje :  dátum a miesto rozhovoru, meno, vek, pohlavie, vzdelanie, stav, zamestnanie 

Koľko rokov cvičí jogu, aký druh, aké techniky, prípadné zmeny v dlhodobom kontexte.  Či prerušil 

jogové cvičenie, príčina, či má učiteľa, aký je kontakt, klady a zápory tohto vzťahu z jeho pohľadu. Či 

cvičí individuálne, alebo v skupine, alebo oboje. Zdravie z hľadiska harmónie, dysharmónie, duševné 

naladenie, prevládajúca nálada, prevládajúci  stav mysle, subjektívny popis konfrontovaný 

s pozorovaním v kontexte minimálne 7 dní. Vrcholový zážitok – opis, komentár k tomu, ako ho osoba 

získala, či ho vie udržať, či ho vie znovu získať. Ako? 

Ďalšie otázky podľa horeuvedného okruhu Základné výskumné otázky: 1 – 8. (7.1.)  
Hodnotenie odpovedí bude tejto špecifickej časti viazané na: 
- osvojenie  si jogového diskurzu, hĺbku a rozsah, širšie súvislosti, praktické zážitky pri cvičení 
jogy 



-  k získaniu údajov s vyššou ekologickou validitou použijeme metódy, ako je analýza výpovedi, 
analýza epizód a akčný výskum. Súčasťou bude aj odborná debata týkajúca sa vyšších stavov  
sústredenia, porovnávanie zážitkov aj s inými učiteľmi jogy, pohľadom učiteľov z iných 
jogových škôl. Tento prístup umožňuje pojať omnoho viac reálnych situácií. Tento prístup je 
prirodzenejší, respondenti nie sú považovaní za „pokusné osoby“, s ktorými sa má manipulovať, 
ale „účastníci“ prebiehajúceho sociálneho diania. 
-ťažšie témy týkajúce sa aplikácie jogy priamo v každodennom živote, ktoré sú za vyše 25 rokov 
praxe u prvej skupiny pokročilých cvičencov značne široké a presieťované , budeme 
konfrontovať so skúsenosťami a spôsobom zaškoľovania do meditácii nových adeptov, nakoľko 
takmer všetci títo stúpenci jogy sú dnes skúsení lídri v jogovom hnutí, organizujú a vedú 
skupinové meditácie, sami odpovedajú na otázky mierne pokročilých, začiatočníkov.    
Obsahovo pôjdeme podľa základných výskumných otázok 1 – 8, v intenciách teoretickej 
a aplikovanej časti, kapitoly 1- 6.Keďže sa jedná o holistické štrukturované učenie, tak uplatníme 
Kapilovu typológiu, ktorú respondenti 1.a 2. skupiny ovládajú.  Takto môžeme porovnať 
hodnotenie na stupnici – tamas/radžas/satva u seba samých, a tázateľky. Pre vyhodnotenie je 
kľúčové, do akej miery nielen teoreticky chápu respondenti túto typológiu, ale najmä ako, kedy, 
kde, za akých okolností, pri akej príležitosti sa im darí využívať ju. Aký z nej majú prínos? Či im 
pomáha zredukovať nižšie kvality v svojom myslení, náladách, konaní, prežívaní, myslení, 
pôsobení, v medziľudských vzťahoch, v partnerskom vzťahu, voči spoločnosti, na pracovisku, 
doma, vo voľnom čase, v stravovaní, atď. 
Keďže jadrom výskumu je duševný rozvoj a v jogovom diskurze je viazaný na psychológiu 
jastva, tento bod u pokročilých dvoch skupinách je formou rozhovoru o povahe ľudského ja, 
participáciou na pobyte s jogou(akčný výskum).  Ústrednou témou rozhovoru je tajomný 
sprievodca životom, ktorý sa ukrýva za slovkom ja.  Nepôjde o racionálnu dišputu, ale praktický 
vplyv na vlastný duševný rozvoj, sebapoznanie v medziľudských vzťahoch, v harmonických 
i konfliktových. Je to o trpezlivej nádeji a nekončiacom úsilí a spoluzodpovednosti, ale u 
niektorých aj utrpení 

 

       Schéma ankety : 

Základné údaje :  dátum a miesto rozhovoru, meno, vek, pohlavie, vzdelanie, stav, zamestnanie 

I. Od kedy cvičím jogu? Zdravotný stav s ohľadom na telesné, duševné, sociálne, duchovné 
zdravie.  Svetonázor – ateista/veriaci. Aké vierovyznanie. Či sa po cvičení jogy 
svetonázor/vierovyznanie zmenilo, ako? Subjektívne posúdenie vplyvu jogy na 
zdravie, vlastné zlozvyky, očakávania, životný štýl. 

II. Dotazník pred a po cvičení, zameraný na vplyv jogového cvičenia na emocionálne 
vyladenie. Ide o dvojice oddýchnutý – unavený, tichý – hlučný, kľudný – nervózny, 
napätý – uvoľnený,  nesmelý – smelý, nešťastný – šťastný, aktívny – pasívny, slabý – 
silný, spokojný – nespokojný (na škále 1 – 5). 

III. Anketa zameraná na prieskum osvojenia jogovej paradigmy:  jeden svet – jedna 
spoločnosť. Anketa na  zistenie vízie jednej pluralistickej spoločnosti. Zisťovanie, či 
existujú predsudky. 

IV. Anketa zameraná na prieskum stupňa osvojenia si a pochopenia jogovej teórie a techník.  

7.2.2.   Etika 
 

Aj tento výskum vychádza zo spoločenskej objednávky, je inšpirovaný sociálnym 
kontextom a spätne pôsobí na tento spoločenský kontext. Keďže hodnotenie, zaradenie jogy, 
jednotlivých jogových škôl, medzi terapie, medzi techniky stresmanažmentu, sebarozvíjania 
je aktuálnou témou dňa, bolo potrebné výzvu prijať a na základe serióznej vylepšovanej 



a doplňovanej prípravy projektu psychologického výskumu jogy aj začať bádať s vedomím, 
že záverečné stanovisko môže skvalitniť aplikáciu jogy pre duševný rozvoj, alebo naopak 
pôsobiť proti jej šíreniu. Aj v tomto psychologickom výskume sú chtiac-nechtiac 
konfrontované otázky spoluzodpovednosti, morálky, etiky.  

Z tohto hľadiska sme sa rozhodli neunáhliť sa v záveroch, pripraviť si vopred plán 
výskumu, čo budeme vlastne skúmať a akými metódami budeme zbierať údaje, ktoré potom 
spracujeme. Keďže sa jedná o náročnú komplexnú tému, naviac, ide o ľudí, ktorí prijali 
východný model sebarealizácie, sebapoňatia a praktizujú ho takmer celý život, je potrebné 
posúdiť účinok týchto cvičení aj z tohto pohľadu východného myslenia.  Ďalšie rozdiely 
vyplývajú z celého štrukturovaného učenia v teoretickej časti, ak ho porovnávame so 
západnou psychológiou. Pri posudzovaní duševného vývoja  cvičenca jogy sme sa opierali aj 
o tieto rozdiely. 
Výskumný projekt bolo potrebné pripraviť aj na fundamente s materiálnou základňou sveta 
a západnom modele sebarealizácie (Maslowov model sebarozvíjania, Eriksonove psycho-
sociálne stupne rozvoja, atď.) A posúdiť výskumnú skupinu a účinok vplyvov dlhoročného 
praktizovania jogy na tomto základe , z pohľadu nášho západného myslenia. A aby nedošlo 
ku skresleniu oboch prístupov a mýlnemu pohľadu na to, čo chceme skúmať, inými slovami: 
aby západní psychológovia dobre spoznali štrukturované učenie jogy a mohli rozdiely oboch 
prístupov rozlíšiť a odborne posúdiť.Preto sme koncipovali tento výskum ako popisný. Zatiaľ 
sme otázky zamerané na hľadanie kauzálneho vysvetlenia javov a vzťahov medzi 
premennými odsunuli nabok. Hlavným cieľom je deskripcia – klasifikácia skúmaných javov, 
projekt „šitý na mieru“ práve na tento multikultúrny fenomén. Jeho zámerom nie je vedomá 
manipulácia, zásahy do skúmanej reality, ale skôr v jej systematickom pozorovaní, meraní, 
popisovaní. Ide o vypracovanie vzorkových prehľadov.   Ide o mapujúci výskum. 
Takto môžeme zaznamenať tie javy, ktoré by mohli prinášať pre cvičencov jogy určité 
ohrozenie, poškodenie najmä v duševnej a sociálnej oblasti. A takto zhoršiť ich kvalitu 
života. Zároveň nám ide o to, aby sa nestalo, aby výsledky i ďalších výskumov boli zneužité, 
resp. aby na základe neúplného, odborne nekvalitného výskumu, nebolo ďalšie úsilie 
bádateľov jogy zahatané. Ide nielen o sociálne dôsledky, ale aj o rešpekt, pôvodný zámer 
starých vedcov, autorov jogy. „Ľudská vynaliezavosť v zneužití čohokoľvek je totiž 
obdivuhodná.“(Ferjenčík, 2000). Je tu nebezpečie, že by sa joga mohla zneužiť na mocenské 
boje, viesť k diskriminácii cvičencov jogy. Týka sa to aj rešpektu a ohľadu voči účastníkom 
výskumu. Aj ich práva na informácie, oboznámenie sa s výsledkami bezprostredne po 
skončení skúmania.  
Počas tohto výskumu sa pozbieralo množstvo údajov na spracovanie. Zároveň sú nové 
možnosti, ktoré sa vynárajú  ich porovnaním s inými výsledkami bádania jogy, aj od iných 
autorov. Aj tento aspekt nás viedol k rozhodnutiu koncipovať výskumný projekt ako 
deskriptívny.  
Vedenie rozhovoru za výskumným účelom si vyžaduje aj dodržanie istých etických pravidiel.  
Pre získanie relevantných informácii je dôležitá dôvera. Tá sa buduje dlhodobo, nie pri 
jedinom rozhovore, aj preto som uprednostnila minimálne 7-dňový pobyt. Naviac, v rôznych 
situáciach sa v komunikácii so skupinou vynárajú zasunuté spomienky, emócie, ktoré boli aj 
dosť bolestné, tak by bolo nevhodné v tomto stave pokračovať v rozhovore.  Naopak, 
taktnosť a vytvorenie dostatočného priestoru pre spracovanie týchto zážitkov z minulosti , 
prinieslo dôveru a dodatočný kvalitnejší rozhovor.  
Keďže u výskumnej skupiny č. 1 a č. 2 ide o pokročilých jogínov, cvičiteľov, lektorov, 
autorov kníh, jogových príručiek, predsedov občianskych združení, priekopníkov šírenia jogy 
v bývalom Československu, je súčasťou etiky neuvádzať ich osobné údaje, súkromné 
informácie. Tie rozhovory s autobiografiou, ktoré uvádzame v prílohách, boli respondentami 
povolené.  



7.2.3.   Vzorok 
 

Východzím bodom akejkoľvek deskriptívnej analýzy je určenie objektu skúmania. 
Populácia, ktorá sa stala „terčom“ nášho výskumu je síce početná, lebo dnes cvičia jogu 
milióny ľudí v našom regióne. Ale my sme sa zamerali na tých, ktorí nielenže si zvolili 
tradičnú jogu, ale aj teoreticky ovládajú štrukturované jogové učenie, aj  ho dlhodobo 
prakticky aplikujú. Takýchto cvičencov sme zaradili  do prvých dvoch výskumných skupín. 
V bývalom Československu, v dnešnom Slovensku a v Českej republike ich nie je veľa. 
 Touto voľbou výskumného vzorku chceme zmapovať účinok jogy na tých, ktorí si osvojili 
jogový štýl života, a stali sa „západnými jogínmi“, sú propagátormi a praktickými vzormi pre 
ďalších cvičencov jogy. Aj medzi nimi je veľa takých, ktorí sa venujú iba určitej jogovej 
technike, alebo druhu jogy. My sme si z nich vybrali takých, ktorí poznajú a praktizujú 
štrukturované učenie jogy. Takto sa náš vzorok zmenšil. Tento filter sme zvolili preto, lebo 
cieľom výskumu nie je určiť, ktorí z nich je najlepší, „osvietený“, ani ktorý druh jogy je 
najefektívnejší v našich podmienkach. Išlo nám najmä o to, zmapovať hlavné časti tradičného 
jogového učenia a zistiť: 

• Tie, ktoré sa u nás udomácnili a osvojili. S ktorými je dobrá  alebo zlá skúsenosť. 
• Zistiť, ktoré časti sú menej zrozumiteľné, a ktoré sú jasné a zrozumiteľné.  
• Porovnať jogový model sebarozvíjania so západným modelom sebarealizácie 

a duševného rozvoja, najmä zaradením jogy medzi koncentračné a sebazdokonaľujúce 
učenia. 

• Zmapovať, opísať duševný rozvoj cvičencov aj z hľadiska západného myslenia, aj 
východného myslenia priamo v rozhovore s nimi, v ich pozorovaní, prieskume ich 
správania, v spolupráci s nimi.  

Tento prístup k bádaniu nám umožní zovšeobecňovať závery aj na tých cvičiacich, ktorí sú zatiaľ 
v kategórii „začiatočníci“. Zároveň sa budú dať vysondovať rezervy, ktorá časť jogy je ťažšie 
pochopiteľná, resp. účinnejšia než iná technika adaptovaná na Západe. V prípade negatívneho 
vplyvu jogového cvičenia na cvičiacich sa vyhneme generalizácii, že „joga je zlá“, ale budeme 
môcť konkrétne zistiť, ktorá jej časť je ohrozuje zdravý vývoj, resp. v čom je jogový systém 
slabý. 
Vzniká tu aj priestor pre vstup psychológov do bezbrehého  šírenia jogy, jeho usmernenia 
v prospech človeka cvičiaceho jogu. A v neposlednej rade ide o zblíženie oboch regiónov 
a vytvorenie priaznivých podmienok pre spoluprácu aj na spoločenskom, psychologickom poli 
v prítomnosti i v budúcnosti. 
Napriek jasnej koncepcie nebol ľahký výber ani metodologicky, ani technicky, ani organizačne. 

7.2.4.   Prehľad 
 
U vybratého vzorku sme presne definovali, ktoré charakteristiky, znaky, premenné budeme 
u tohto vzorku skúmať. Ktoré skutočnosti budeme u nich pozorovať, resp. o ktorých 
skutočnostiach budeme zbierať informácie? 

• Zaujímala nás motivácia cvičencov k joge, či sa jednalo o nedostatkové alebo 
sebarozvíjajúce potreby podľa Maslowovej hierarchii potrieb. Aj v časovom horizonte, či 
došlo k zmene, ak áno, k akej.  

• Zaujímal nás štýl života cvičencov, ich stravovacie návyky, ich proaktivita, ich zlozvyky, 
dobré návyky. 

• Zdravie z holistického pohľadu, aj subjektívne hodnotenie účinku jogy na zdravie 
(telesné, duševné, sociálne, duchovné). 

• Zaujímali nás životné hodnoty, krízy hodnôt, psychosociálne krízy podľa 
Eriksona.(Erikson, 1996). 



• Z hľadiska prostredia, v ktorom sa cvičenec zdržuje, sme sa zaujímali o jeho pracovisko, 
domov, medziľudské vzťahy (partnerský život, vzťah k rodičom, deťom, pracovné 
vzťahy, priateľské a rovesnícke vzťahy), voľnočasové aktivity, členstvo v kluboch, cirkvi. 
Využijúc aj sebazaradenie podľa Kapilovej typológii (6.5.). 

• Stupeň zvládnutia aštanga jogy (1.7.1.) aj s etickými stupňami. Využitie meditácie 
„sebaspytovanie“ (Self-inquiry, Atmavičara, 5.3.). Stav sústredenia na vnútorné centrá 
(kundalini joga, 4.2.). Práca s vnútornými mechanizmami (6.1.) 

• Rozvoj „jástva“, sebauvedomenie (1.8.1.), sebaúcta ako identita v adolescencii, 
sebadisciplína. JA a vedomie (6.8.1.), JA a sebaklam (6.8.2.) 

Údaje sme zbierali pozorovaním, rozhovormi, anketou, písomným dotazovaním, analýzou 
epizód, koncentračných a meditačných, relaxačných stavov počas skupinového cvičenia jogy, 
pred a po jogovom cvičení, priamym zisťovaním podmienok života aj v teréne, počas 
neplánovaných stretnutí s členmi rodiny, pracovného kolektívu, kurzu jogy, atď. Išlo o popis 
jedinca v priebehu času. Využili sme aj   popis rozdielov medzi skupinami vzhľadom 
k zaradeniu do skupiny začiatočníkov, stredne pokročilých a pokročilých a úžitku z jogy.  
Keďže ide o osvojenie si celého systému jogového cvičenia, ktorý je vopred známy a určený, 
v teoretickej časti aj vysvetlený, obecne spoločnosťou jogistov akceptovaný, tak tí jedinci, 
ktorí sa mu najdlhšie,celoživotne od tínejdžerského obdobia dodnes do veku seniorstva  
venujú bez prerušenia tvoria pre nás reprezentatívny výber 1. skupiny.  
Tí jedinci, ktorí sa joge rovnako intenzívne venujú, ktorí sa venujú celému tradičnému 
systému jogového cvičenia a zároveň majú chuť a záujem pokračovať ďalej, avšak pre svoj 
nižší vek a menej rokov praxe nemôžu byť zaradení do 1.skupiny, tvoria druhú skupinu. Táto 
skupina je vcelku početná, vybrala som takých, ktorí sú hodnotení aj ostatnými cvičiteľmi  
ako stáli cvičenci, identifikovaní s jogovým štýlom života. Túto podmienku sme považovali 
za hlavnú, aby nešlo o cvičencov z vlažným vzťahom k joge, s prerušovaným cvičením, či 
jednostranne orientovaných na jednu jogovú techniku, napr. ásany bez potreby oboznámiť sa 
s celou štruktúrou jogy , s jej filozofiou a základnými piliermi, s jej cieľom získať 
sebarealizáciu.  
Tí jedinci, ktorí sa joge ešte nikdy nevenovali, ale mali záujem sa joge venovať, 
a dobrovoľne sa prihlásili na 7-dňový pobyt s jogou, boli zaradení do výskumu ako tretia 
skupina. Výber tejto skupiny, ktorá sa najviac zo všetkých skupín vyskytuje v populácii, bol 
zvolený podľa časovej súvislosti a rovnakých podmienok zo strany experimentátorky. Počas 
pozorovania a popisu všetkých troch skupín v tom období mala rovnaký vek, rovnaké 
zdravotné podmienky, rovnaký duševný stav, rovnaké skúsenosti ako psychologička, 
i znalosti jogy. Časovo išlo o sklz niekoľkých týždňov, keďže počas 7-dňového pobytu so 
začiatočníkmi sa nevenovala skúmaniu a popisu prvých dvoch skupín, ani počas spracovania 
výsledkov jednotlivých skupín.  
Tretia skupina bola najpočetnejšia, z rôznych aspektov najpestrejšia. 
 Na Slovensku toho času funguje niekoľko jogových spoločností, ktoré organizujú kurzy 
jogy. Avšak je tu jedna s tradičnou štrukturovanou jogou – Joga v dennom živote. Aj keď 
existujú tisícky cvičencov aj z iných škôl, modifikovaných na západnú mentalitu, bez 
vegetariánstva, bez mantrajogy, bez majstra, bez atmavičáry, bez aštanga jogy, bez 
dodržiavania etického fundamentu, aj bez štruktúry a čakrového rastového rebríčka, resp. títo 
cvičenci sa oboznamujú s ďalšími časťami jogy zväčša ako samoukovia z literatúry, 
vymieňajú si takto získané poznatky v rozhovoroch, a ďalej šíria nepresné, skomolené 
neoverené , niekedy západnými autormi prebraté a svojvoľne trošku pozmenené, upravené 
informácie z indickej jogy, bez autorových praktických skúseností. Preto sme sa rozhodli pre 
cvičencov jogy v dennom živote. Zároveň treba zdôrazniť, že na rozdiel od výskumov 
lekárov, sa nejedná o skúmanie účinkov osvojenej a aplikovanej zostavy cvikov na 
organizmus, ani účinkov  jednej z jogových techník napr. dýchacej, alebo relaxačnej, alebo 
meditačnej na cvičiaceho a jeho organizmus. Ide o výskum, popis účinkov jogy na 



cvičiaceho, ktorý si vybral jogu ako osobný projekt sebarealizácie. A zároveň ide o popis 
aktívneho osvojenia si štrukturovaného jogového učenia z vlastnej vôle. Aj dobrovoľná voľba 
učiteľa jogy.  
Je možné, že ak by sme sa spýtali Swamidžiho, koho máme zaradiť do skúmaného vzorku č. 
1, č. 2, že by doporučil iných pokročilých cvičencov. Je možné, že túto variantu využijeme 
v ďalšom budúcom výskume, ale v tejto práci sme si zvolili respondentov sami a žiaden 
z nich neodmietol, naopak bol rád, že môže takto pomôcť zblížiť oba tábory – vedcov 
a jogínov. Môžeme konštatovať, že cvičencom jogy viac záleží na porozumení oboch 
táborov, prekonaní existujúcich predsudočných postojov v našej spoločnosti. 
Nepochybujeme, že závery z tejto reprezentatívnej vzorky sa budú dať zovšeobecniť na celú 
školu jogy v dennom živote, ktorá má dnes pobočky takmer v každom meste Slovenskej 
i Českej republiky. A zároveň aj na stúpencov tradičných jogových škôl (napr. Šivanandova 
škola Joga Vedanta). Ide o homogénnu skupinu. Reprezentatívnosť vzorku je zabezpečená aj 
podrobnými a špecifickými informáciami  cvičencoch tradičnej jogy, a ich využitím  pri 
výbere skupiny č. 1 a č. 2. Keďže zatiaľ neočakávame, že by sa joga šírila povinne, tak sme 
sa koncentrovali na dobrovoľných cvičencov jogy bez ambície zabezpečiť reprezentatívny 
vzorok slovenskej populácie. Najpočetnejšiu  3.skupinu sme rozdelili do 4 skupín : ženy do 
30 rokov, muži do 30 rokov, ženy nad 30 rokov a muži nad 30 rokov.  

7.2.5. Výber výskumného vzorku  
 

 Rozdelenie respondentov do troch skupín bolo viazané na rôznorodosť skúmanej 
problematiky. Pri 1.skupine sme sa zamerali na získanie a udržanie si najmä vrcholového 
meditačného zážitku, zvládnutie vyššieho stupňa jogového cvičenia. Pri strednej skupine sme 
sa orientovali na postupné osvojovanie si jednotlivých stupňov a komponentov jogy a úžitok 
z cvičenia. Pri tretej skupine začiatočníkov sme sa orientovali na porozumenie aj 
náročnejších častí jogy, ako je napr. filozofia jogy, psychológia jastva, schopnosť osvojiť si 
a využívať prvý stupeň jogového cvičenia – sarwahittaásany („prospešné všetkým“) zo 
systému joga v dennom živote.  
 Kritéria pre výber respondentov, ktoré sme si stanovili pred začiatkom výskumu: 

• pokročilosť v joge podľa dĺžky cvičenia (u 1.skupine nad 20 rokov) a dobrá znalosť 
tradičného štrukturovaného jogového cvičenia spolu s praktizovaním.  Pod vedením 
učiteľa. Zdravotný stav sme  pred výskumom nezisťovali. 

• Cvičenie jogy od detstva, mladosti a dobrá znalosť tradičného štrukturovaného 
jogového cvičenia spolu s praktizovaním ( dlžka cvičenia u tejto 2.skupine bola nad 5 
rokov) pod vedením učiteľa. Zdravotný stav sme pred výskumom nezisťovali. 

• Cvičenie jogy prvýkrát v rámci 7-dňového pobytu s jogou , alebo nepravidelné, ako 
samouk bez učiteľa s dlhou prestávkou, bez znalosti tradičného učenia. Zdravotný 
stav bol zisťovaný ošetrujúcou lekárkou priamo v kúpeľoch pred výskumom a po 
skončení výskumu. 

• Fyzický vek bol ohraničený dosiahnutím dospelosti a viac rokov (bez ohraničenia 
hornej hranice).  

Vyhľadávanie jednotlivých respondentov bolo prirodzené, keďže išlo o ľudí, jogových 
cvičiteľov,  dlhodobo cvičiacich jogu, alebo dospelé deti dlhodobo cvičiacich jogových 
cvičiteľov, aktívnych cvičencov, ktoré navštevovali dlhodobo pravidelne jogové stretnutia, 
semináre, letné tábory.  
V 3.skupine bol výber zrealizovaný na základe ponukového listu kúpeľov a prihlásenia sa na 
pobyt s jogou do kúpeľov v období, kedy prebiehal výskum. 
Projektový zámer: 
Joga bola koncipovaná ako najstaršie učenie o vedomí, , o mysli, , o psycho-somatike,  
kognitívnych, emocionálnych, motivačných procesoch, o jástve, o sebapoznaní, o duševnom 



vývoji,  sebarealizácii.  Nie je to len kognitívno-logická záležitosť, ale aj zážitková, pocitová, 
skúsenostná nauka. Rozhodli sme sa pre orientačný výskum, zameraný na cieľavedomé 
zorientovanie sa , porozumenie danému problému. Cieľom bolo vykonať hlbokú sondu do 
štrukturovaného jogového učenia a jeho osvojovania si západnými cvičencami pre 
sebarozvíjanie. Na jednej strane bolo potrebné preskúmať jednotlivé časti jogy vo vzťahu 
k psychológii, na druhej strane tu boli cvičenci, ktorí si postupne osvojovali jednotlivé metódy, 
techniky, stupne jogy, aj celé štrukturované učenie so svojráznou jedinečnou koncepciou 
sebarealizácie, aj s jedinečnou kundalini jogou – rozvojom vedomia v 8.stupňoch – cez 
koncentráciu na vnútorné centrá, čakry.  
Aké  získavajú cvičením jogy zručnosti, schopnosti, vízie, sú komunikatívnejší, lepšie sa dokážu 
vyjadriť, prejaviť, zbavili sa strachov, úzkosti, trémy, sú slobodnejší, samostatnejší, 
sebavedomejší, aktívnejší, berú aktívne život do vlastných rúk? Ako to zistiť? Výskum sme 
plánovali počas spoločných stretnutí , počas spoločných kurzov, letných pobytov s rodinami, 
i počas neformálnych individuálnych stretnutí. Boli zabezpečené rozmnožené anketové lístky, 
písacie potreby, anketárka a vytvorené vhodné podmienky na realizáciu plánovaného šetrenia, 
pozorovania, atď. Aj na výbere otázok do ankety, pre rozhovor sa pracovalo a upresňovalo na 
základe dlhodobých pozorovaní, skúseností. Opierali sme sa aj o kvalitatívny rozbor problémov, 
s ktorými ľudia prichádzajú posledné roky na kurzy jogy. Lebo už pred realizáciou orientačnému 
výskumu sme potrebovali získať o skúmanom probléme maximum dostupných informácií. 
Navrhnúť a v rámci potreby prepracovať, naplánovať ciele vlastného výskumu. Jasne sme 
definovali premenné, ktoré budú cieľom skúmania – osvojené nové zručnosti, koncentračné a 
relaxačné schopnosti, aktívny životný štýl, zbavenie sa zlozvykov, osvojenie si vhodných 
stravovacích návykov, kvalita života, obraz seba samého, stupeň osvojenia si jogy. Určili sme si 
postupy, ktorými budú premenné identifikované a zaznamenávané. Primeraným spôsobom sme 
si vybrali reprezentačný vzorok. 
Cieľom bolo, aby naše informácie boli validné, presné, posúvajúce naše poznanie dopredu. 
Sústredili sme sa na tieto otázky. 
ČO? AKO? KEDY? AKO ČASTO?  V AKEJ MIERE?  
Definovanie výskumného problému a výskumných očakávaní 
Vedie cvičenie jogy k duševnému vývoju? (NP =  dobre osvojené a praktizované štrukturované 
jogové učenie a ZP duševný vývoj). Keďže každý človek, aktívne žijúci v spoločnosti, má šancu 
sa duševne vyvíjať aj bez osvojenia si a cvičenia jogy, je dobré najprv zmapovať rozdiel medzi 
psychologickou koncepciou sebarealizácie rozšírenou v našom regióne, a jogovou koncepciou 
sebarealizácie rozšírenou v Indii. Neurčovali sme, či je cvičenie jogy NP a duševný vývoj ZP, 
alebo naopak. Jogu v tejto práci uvažujeme ako možnú podpornú metódu duševného vývoja. 
Čo rozumieme pod cvičením jogy? Cvičením jogy rozumieme rôznymi konkrétnymi postupnými 
metódami,  cvikmi, dosiahnuť zmenený stav vedomia, vrcholový zážitok. Joga je ten spôsob 
vnímania, tvorby predstáv, sebaobrazu, spôsobu myslenia, regulovania citového životu, 
regulovania vlastných činov, ktorými prekonávame sebadeštruktívne myslenie, rušivé emócie, 
škodlivé činy, ktoré nám znemožňujú sa rozvíjať, rozširovať vedomie. Joga je najvyšší 
meditačný stav, ktorý dosahujeme postupne integráciou organizmu jogovými cvikmi, 8.stupňami 
aštanga jogy.(1.7.1.). Tieto stupne dokáže cvičenec jogy dosiahnuť postupne vlastným úsilím. 
Ich zvládnutie by sa malo pozitívne premietnuť do kvality nášho života. 
 AKO ? Tieto stupne sa dajú pri skupinovom cvičení pozorovať, aj sebareflektovať. Osvojenie 
prvých dvoch etických stupňov sa dá zistiť  nepriamo, počas spolupráce, podľa správania 
respondenta. Avšak stupeň ovládania dýchacích cvičení, ásan, zvnútornenia, koncentrácie, 
meditácie sa dá zistiť v skupinovom cvičení pod vedením respondenta. Kvalitatívnymi 
a kvantitatívnymi metódami pred a po cvičení. Sebapozorovaním a vlastným popisom 
koncentračného, meditačného stavu. Porovnanie týchto stavov so stavmi autogénneho tréningu 
nám pomôže popísať a utriediť jednotlivé zážitky.  



KEDY?  Počas cvičenia jogy, počas meditovania, pri spoločnom dýchaní, na spoločnom 7-
dňovom pobyte. Pred a po cvičení. 
AKO ČASTO? Merania účinkov jogy sú zisťované na začiatku a na konci týždenného pobytu 
v 3.skupine, v rozpätí vyše 5 rokov a týždennom pobyte  v 2. skupine, v rozpätí vyše 20 rokov 
v 1. skupine a počas týždenného pobytu.  V AKEJ MIERE? Denne 4 hodiny a viac, + 2hodiny 
individuálny rozhovor. Aj keď je schopnosť skúmať viac vecí, orientujeme sa na to kľúčové – 
8.stupňov jogy zameraných na utíšenie mysle, ovládanie rušivých emócií, využitie nevedomých 
mechanizmov, odstránenie sebaklamu, zlepšenie sebareflexie.  
Predikcia:  Mal by byť vzťah medzi jogou a duševným vývojom. Jogové cvičenie by malo 
podporiť duševný vývoj.  Osvojenie všetkých komponentov tradičnej jogy by malo byť 
účinnejšie, než iba niektorej techniky, komponentu. V 1. a v 2. skupine by pokročilí a stredne 
pokročilí respondenti mali mať menej zdravotných, duševných, sociálnych, citových  problémov 
ako v 3.skupine. Emočne stabilní by mali byť najmä respondenti v 1. skupine pokročilých.  Títo 
by mali mať „jasno“, zbavení sebaklamu.(6.8.2.). Zistenie súvislosti medzi zmenami v jednom 
jave a zmenami v druhom jave významne obohacuje naše možnosti efektívne sa prispôsobovať 
prostrediu a efektívne prispôsobovať toto prostredie našim potrebám.  Prekračujeme časovú 
hranicu, dokážeme vopred plánovať a meniť javy, okolnosti, včítane nášho vlastného správania. 
Konštatovanie o tesnosti vzťahu nie je totiž automaticky záverom o príčine a následku. PREČO? 
To, že sa človek vyvíja a cvičí jogu, ešte nemusí jednoznačne znamenať, že sa vyvíja preto, lebo 
cvičí jogu, a kto necvičí jogu, tak sa nevyvíja. Vysvetlenie vývoja človeka je podľa Eriksona 
viazané na 8 psychosociálnych štádií vývoja. Môže pravidelné cvičenie jogy pomôcť človeku 
prekonávať krízy, maladaptácie jednotlivých období a takto sa duševne rozvíjať, získavať 
psychosociálne prednosti: nádej, vieru, vôlu, odvahu,spôsobilosť, vernosť, lásku, starostlivosť, 
múdrosť ? Predikujeme –áno. 
My sme koncipovali tento výskum s dominantným cieľom deskripcie – ako mapovací výskum. 
V budúcnosti by sme radi nadviazali a pripravili korelačný výskum. A potom nadviazali 
experimentom s dominantným cieľom explanácie. 
Objektivita a verifikovate ľnosť 
Keďže sa výber reprezentatívneho vzorku uskutočnil aj na základe podnetov z radu jogových 
cvičiteľov, možno povedať, že je tu naznačená objektivita,  že výsledok bádania nezávisí , čo si 
myslí alebo praje  bádateľka, ale je daný objektívne prístupnými a kontrolovateľnými údajmi. 
Čiže ak si aj iný pozorovateľ bude distribuovať sémantický diferenciál pred a po cvičení, môže 
očakávať podobné výsledky vplyvu 1 h cvičenia na emocionálne naladenie cvičenca. Môžeme 
pozbierať dostatok údajov, čo si cvičenci myslia, že najväčší vplyv na toto utíšenie 
a harmonizovanie mysle mali jogové pozície (ásany), alebo dýchacie cvičenie, alebo hlboká 
relaxácia, alebo hudba, ktorou bola podfarbená, či osobnosť cvičiteľa a jeho pokoj, alebo všetky 
časti cvičenia a prvky spolu?  
Podobne meditácia obsahuje uvoľnenie fyzického napätia, spravidla v tradičnej joge opakovanie 
mantry a poklonu línii majstrov, navodenie si stavu altruistického srdca, aby cnosti získané 
v meditácii boli venované pre dobro cítiacich bytostí.  Ale aj koncentráciu na vnútorné centrá 
pozdĺž chrbtice a srdce, stred čela, temeno hlavy. Ale je to vplyv prostredia, kde respondent 
medituje, s kým medituje, pod akým vedením medituje, alebo medituje osamote. Nie každá 
meditácia je rovnako silná.  Od čoho to závisí? A aký to má dopad na psychiku meditujúceho, na 
jeho osobnosť? A nie každá meditácia má rovnaký postup. Preto sme zvolili najstaršiu védsku 
meditáciu, ktorá sa rozšírila vďaka novodobému svätcovi Ramanovi Maharišimu, ako 
„atmavičara“, sebaspytovanie Kto som? ( 5.3.).  
7.stupeň aštangajogy – meditácia nie je samoúčelný. Cieľom je dôjsť k sebapoznaniu. Prestať sa 
identifikovať s telom, myšlienkami, náladami, sugesciami, autosugesciami, a rozlíšiť JA. Darí sa 
to našim cvičencom? Alebo iba meditujú viac či menej stereotypne? Aký bude rozdiel medzi 1. 
a 2. , 3.skupinou v meditácii a následnom sebapoznaní? Tento prístup pomôže skvalitniť samotnú 
jogu, nielen meditáciu a jej cieľ u respondenta. Zároveň treba rátať aj so sebakorekciou. 



Logický konštrukt  „joga napomáha duševnému vývoju“ sme deduktívne rozložili do celého radu 
priamych, konkrétnych a bezprostredne overiteľných výrokov.  Tieto priame výroky overujeme. 
Porovnávame totiž tieto konkrétne predpoklady s empiricky získanými údajmi. 
Postupné osvojenie si 1.-8. stupňa aštangajogy(1.7.1.) pomáha duševnému vývoju. Zisťujeme, či 
si respondenti osvojili 1.stupeň, 2. stupeň, atď. Ak budú výskumné očakávania v zhode s údajmi, 
induktívne podporujú pravdivosť logického konštruktu, teórie. Dôvera v pravdivosť môže byť 
len pravdepodobnostného charakteru – nikdy nie absolutná (Ferjenčík, 2000). Inými slovami, aj 
keď dokážeme pravdivosť výroku“joga napomáha duševnému vývoju“, nebude to znamenať, že 
všetky deti musia cvičiť jogu, ani to, že sa nemôže nájsť prípad, ktorý by tento univerzálny výrok 
nemohol spochybniť. 
Pokiaľ  však získané údaje odporujú našim výskumným očakávaniam, potom bol chybný buď 
náš logický konštrukt(chyba teórie), alebo sme chybovali pri deduktívnom vyvodzovaní 
očakávaní, alebo sme sa zmýlili pre zbieraní a vyhodnocovaní údajov. Keďže joga sa cvičí 
niekoľko tisíc rokov a naďalej sa šíri po celom svete, postupne chceme tento mapovací výskum 
využiť na rozpoznanie „mílnikov“, dôležitosť jednotlivých častí štrukturovaného učenia jogy pre 
duševný vývoj, najmä u dnešného západného cvičenca. Avšak, aby sme takto mohli postupovať, 
je najprv potrebné zistiť podľa už overenej osvedčenej Eriksonovej teórii 8 psychosociálnych 
stupňov rozvoja aj stupeň zrelosti našich respondentov. Za predpokladu, že naši respondenti (v 1. 
a 2. skupine) prekonali krízu jednotlivých štádií, získali psycho-sociálne cnosti, môžeme 
uvažovať o overení účinnosti a znalosti jogových techník a poznania, ako sme naznačili 
v postupe hore. A až po týchto krokoch môžeme uvažovať o zovšeobecnení, o odpovedi na 
otázku „prečo“, „ako“  je joga nápomocná duševnému vývoju človeka, k formulovaní vedeckej 
teórie, k objaveniu heuristickej funkcii tohto mapovacieho výskumu. 
Naše očakávania formulujeme v podobe, v ktorej sú testovateľné. Vyhneme sa nejasným, 
nepresným, mnohovýznamovým pojmom, všeobecným pojmom. Aj keď sa niektoré druhy jogy 
ako sme videli v teoretickej časti opierajú aj o pojmy, ktoré dnešná veda nepozná, pretože je 
založená predovšetkým na pozorovateľných javoch – na empírii, v empirickej časti sa týmto 
pojmom vyhýbame, nesledujeme, nepýtame sa na stav samadhi, ktorý je podľa účastníkov 
neopísateľný, ale na predstavy o tomto stave, ktoré sa dajú opísať, zdeliť, aj metódy 
praktizovania sústredenia. Podobne pojem boh, božský, spravidla v úvodzovkách, nepoužívame 
v náboženskom zmysle, ale najmä v dobovom diskurze s dnešným obsahom „objektívny“ .  
Z tohto pohľadu je pre nás aj najvyššia úroveň vedomia, či už ju nazveme najvyššou, alebo 
nadvedomou, alebo vrcholovým zážitkom - oblasť skúsenostná, zážitková, o ktorej sa dá 
rozprávať.  Takto je samadhi meditačný stav jogína, vnútorný proces  za určitých okolností :  

• Získaný v meditačnej polohe, so zatvorenými očami a v stave pohrúženia, navodenia si 
adekvátneho citového naladenia – pozdrav útočisku. (3.kapitola) 

•  koncentráciou na vnútorné centrá (čakry, kundalini joga 4.2.) alebo na precítené 
opakovanie osobnej mantry, s predstavou na líniu majstrov vstupujúcich cez temeno 
hlavy do vnútorného (mentálneho) priestoru (čidakáš). Ide o  vyšší stupeň sústredenia 
podobný vyššiemu stupňu autogénneho tréningu, ktorý sa realizuje za určitých 
podmienok, napr. osvojením si nižšieho stupňa, predošlou  integráciou na psycho-fyzickej 
úrovni napr. praktizovaním o osvojením si 3.a 4.stupňa aštanga jogy ásan a dýchacích 
cvikov. K tomu cieľu stačí osvojiť si základné stupne striedavého nosného dýchania 
a prvé dve časti jogových ásan (sarwahitta ásany – prospešné každému) zo systému jogy 
v dennom živote a pravidelne ich cvičiť, spolu s vyššími stupňami aštanga jogy, 
s meditáciou, s atmavičárou (sebaspytovaním „Kto som?“). 

Pokiaľ chceme niektorý tento dej alebo okolnosť skutočne pochopiť, nemôžeme ich skúmať 
izolovane, „sám o sebe“, ale práve vo vzťahu  k iným dejom a okolnostiam, s ktorými je spojený. 
V takomto kontexte potom hovoríme o systéme človeka, aj o systéme štrukturované jogového 
učenia, kde jednotlivé stupne, úrovne, na seba nadväzujú, a vyšší stupeň si nemôže človek 
osvojiť bez praktickej znalosti a skúsenosti nižších stupňov.  „Lebo všetky deje a okolnosti sú 



mnohostranne podmienené a navzájom prepojené miliónmi vzťahmi rôznej intenzity a rôznej 
kvality“ (Ferjenčík, 2 000).  Pre nás je cvičenec jogy prirodzeným otvoreným systémom, preto sa 
budeme pýtať aj na prostredie v ktorom žil, žije a ktorým je ovplyvňovaný.  
 Jogový mentálny tréning skúmaný v empirickej časti je postavený na systémovom prístupe. 
Objektami nášho systému sú jednotlivé časti jogy, opísané v teoretickej časti, komponenty jogy, 
s ktorých sa tento systém skladá.  Sem zahrnujeme aj princíp „ahimsa“, nenásilie. V empirickej 
časti je držíme ustáleného množstva objektov. 
Držíme sa tradičných atribútov jednotlivých komponentov jogy. Jogíni sú priekopníkmi 
holizmu.(3.4.)Už pred niekoľkými tisícročiami pochopili, že celok nie je súčtom častí. Dokonca 
pochopili, že celok nevznikol ako „lego-land“ poskladaním a pospájaním drobných súčasti. Ale 
najprv tu bol proces štiepenia celku, Jedno v mnohosť, ale tak, že hlavným atributom častí je, že 
sú stále celkom, že niet nič iné, len (rozštiepený) celok, fragmenty celku, ktoré sa spätne spájajú. 
Celostný stav vedomia „nad dualitou časti a celku“, je sebarealizáciou, sebapoznaním podľa 
jogínov. Ako ho získať? Jogou – znovuzjednotením. Takýto sebarealizovaný Človek je najvyšší 
systém. Nejde iba o jeho úsilie, ale o stále užší, vnútorný vzťah k celku, vlastne k sebe samému,  
transpersonálnu rovinu. 
Sme si vedomí, že aj skúmanie systému jogy je spojené s inými systémami, ktoré môžu jeho 
fungovanie viac či menej ovplyvňovať, napr. rodinou, spoločnosťou, zamestaním, geografickou 
polohou, kultúrou. Avšak túto je prienik západného a východného myslenia. Lebo ak by sme 
skúmali reprezentatívny vzorok iba z na základe mikroskopického prístupu, zaoberali sa 
detailami jogového tréningu, stupňom osvojenia si komponentov jogy, zážitky získané cvičením 
jogy, pokrok v sebaovládaní, v stresmanažmente, v prekonávaní sebastrednosti a rušivých 
emócii, rozvoja emočnej inteligencie – tak by sme nezodpovedali na požiadavky v našom 
regióne udomácnenej Eriksonovej teórie psycho-sociálnych štádii rozvoja, ktoré možno splniť na 
základe makroskopického prístupu. Keďže naším cieľom je  zmapovať a takto zblížiť oba 
spôsoby myslenia, aby sa dala joga dobre pochopiť a skúmať aj v takých témach ako je vplyv 
cvičenia jogy na rozvoj osobnosti cvičenca, alebo na prekonanie psycho-sociálnej krízy , zvolíme 
kombináciu oboch prístupov. 
 Využitie jogy pre duševný vývoj človeka nebude iba vecou praktizovania tradičného jogového 
cvičenia cvičencom, ale viazanou na aj na vzťahy k učiteľovi, k ostatným cvičencom, v rodine 
cvičenca, pozitívnym ocenením jogového cvičenia spoločnosťou, alebo napr. predsudočnými 
postojmi k joge.  Z tohto pohľadu aj izolácia od rovesníkov, či od členov rodiny u niektorých 
cvičencov, zdanlivé narušené správanie,  môže byť prispôsobením sa prostrediu, ktoré sa správa 
voči cvičencovi urážlivo, agresívne, hostilne, manipulatívne, brániac mu v cvičení jogy, aj keď je 
dospelý a zdravotne mu joga prospieva. Z takéhoto uhla pohľadu na adaptívnosť systému treba 
analyzovať aj pojstoj psychológov k joge. Úspech psychologickej intervencie však často závisí 
práve na tom, či pochopíme, že i zdanlivé problémové, divné, „hlúpe“ správanie má svoj dobrý 
dôvod a plní určité prispôsobovacie funkcie (Ferjenčík, 2000). V našom orientačnom výskume 
sme narazili aj na takéto prípady. Iba detailný systémový prístup dokázal odhaliť príčiny divného 
správania. 
Stálosť a vernosť jogovému cvičeniu, ako aj stabilný vzťah k učiteľovi a jogovej komunite sme 
chápali ako stabilitu systému, nie ako rigiditu, ale možnosť napredovať v sociálnom učení. 
Samozrejme vlastnosťou živých systémov je feedback. Ich činnosť je kontrolovaná a spätne 
ovplyvňovaná. Celý jogový výcvik je postavený na feedbacku. Cvičenci vedia, ktoré techniky za 
akých podmienok sa osvedčili, a naopak. Je znakom napredovania, že sa človek zdokonaľuje. Dá 
sa konštatovať, že joga patrí k najstarším modelom sebazdokonaľovania. Keďže vznikla 
prirodzene, šírila sa prirodzene, a dodnes sa takto šíri, až na niektoré zahraničné jogistické školy 
využívajúce marketing, je „rodina ľudí so spoločným cieľom sebarealizácie“ prirodzeným 
kolektívom, najmä ak je otvorená, umožňuje objavovať nové techniky, meniť učiteľov, aj jogovú 
komunitu, aj zostavy, druhy jog. 



Teoretická časť môže slúžiť ako model, zmenšenina pôvodného reálneho systému, model 
slúžiaci k pochopeniu štruktúry jogového učenia a stavby systému, mapa jogy alebo učebnica 
komponentov jogy. 
Výskumná časť je konstruovaná s koncentráciou na určité vybraté prvky z reálneho systému 
(napr. 3 kvality – 3 guny, kapitola 6.5.) , ktoré bližšie skúmame ako model reality, napr. v akom 
prostredí, akej kvality respondent býva, ako kvalitne, nekvalitne sa podľa tohto prvku stravuje, 
v akom sociálnom prostredí sa zdržuje, apod. Avšak neskúmame tento prvok izolovane, ale vo 
vzťahu k ostatným vybratých prvkom napr. sebapoňatiu, či sa charakterizuje respondent ako 
aktívny, dobrý človek, alebo naopak bojujúci so sebaklamom, tápajúci a pomýlený.(6.8.2). Ide 
o interakčný model. Človek, ktorý si vlastným úsilím a vhľadom vyberá prostedie, vie opustiť 
deštruktívne prostredie, dokáže zmeniť svoje sociálne prostredie, alebo životné prostredie, napr. 
bývanie, trávenie voľného času, bude mať kvalitnejší vzťah k sebe samému, sebaporozumenie, 
sebavýchovu, sebaovládanie, sebaúctu. Zároveň si dokáže lepšie zorganizovať aj svoj mentálny 
tréning v pokojnom nerušenom prostredí. A naopak.  
K tomuto prístupu sme sa rozhodli na základe nesmiernej zložitosti, bohatosti 
a mnohorozmernosti ľudského správania, aby sme ho mohli lepšie a kvalitnejšie študovať. Pri 
štúdiu aplikácie jogy pre duševný rozvoj človeka takto dokážeme abstrahovať od nepodstatných 
detailov a vytvoriť model, na ktorom by sa tieto procesy mohli podrobne a systematicky skúmať. 
Špecifičnosť témy tejto štúdie, jej rozsiahlosť nám umožňuje vylúčiť nepodstatné objekty 
a vzťahy. Pokúsime sa o zlatú strednú cestu – aby text nebol neprehľadný, ale aby sme ani 
nevynechali podstatné objekty a vzťahy a pohľad nedeformovali.  
Boha, nadprirodzené sily v empirickej časti neskúmame. 
JAZYK VEDY 
Reč je nepochybne veľmi významným spôsobom medziľudskej komunikácie. Najčastejšie 
chyby, ktoré ľudia pri používaní slov robia, sú neostrosť a viacznačnosť.(Ferjenčík, 2000). 
V našom prípade môže takým slovom byť „joga“ . Nielen každé netradičné jogové školy majú 
svoju operacionalistickú definíciu jogy, ale aj cvičenci, ktorí mohli vystriedať niekoľko 
netradičných jogových škôl, a prečítať veľa aj nejogovej literatúry, aj jogovej literatúry dnešných 
autorov, stúpencov netradičnej jogy. Preto v tejto  empirickej práci používame tradičnú 
Patandžaliho definíciu jogy(1.7.) a ním opísanú 8.stupňovú aštanga jogu (1.7.1.). Z vedeckého 
hľadiska definujeme jogu ako integráciu v psycho-fyziologických procesoch ako prvý krok k 
šanci získať 8.najvyšší stupeň aštangajogy (samadhi). 
Ak budeme hodnotiť odpovede aj 3.skupiny začiatočníkov „čo je joga?“, tak budeme porovnávať 
znalosť chápania definície jogy s touto tradičnou definíciou. I keď iné definície jogy nám v tomto 
prieskume môžu ozrejmiť súčasný trend, motiváciu k joge, aj očakávania cvičencov, nielen 
stupeň ich znalosti jogovej teórie. 
Ďalším dôležitým pojmom sú „cvičenci jogy“. V empirickej časti budeme chápať pod týmto 
pojmom skupinu ľudí, ktorí sa venujú joge na základe pochopenia tejto metódy sebarealizácie 
podľa tradičnej Patandžaliho definícii jogy. Moderný trend v joge sa prezentoval aj novým 
názvom pre cvičiacich – namiesto jogíni  pojmom jogisti. Tento názov sa rozšíril pre takýto typ 
cvičiacich jogu v dnešnej dobe. Aj my ho v tejto práci rešpektujeme, a v tomto význame aj 
používame. Inými slovami, človek, ktorý cvičí jogu, aby získal vrcholový zážitok samadhi, nie je 
jogista. Ale jogista je taký človek, ktorý cvičí jogu ako telesnú výchovu pre rozhýbanie tela, 
pružnosť tela, rekondíciu, a revitalizáciu organizmu, vrámci hesla „ buď fit“. A postupne 
nesystémovo, chaoticky k nej pridáva ďalšie osvojené jogové techniky, avšak ich chápanie 
zafarbené v tomto duchu sledovaného cieľa jogového cvičenia. Z hľadiska hlavných 
zložiek komunikácie by sme povedali, že tisícročiami došlo k javu, že sa celkom nekryje 
v niektorých jogistických školách počiatočná a konečná podoba komuniké. Podoba prijímaného 
obsahu komuniké sa môže dokonca zásadne líšiť od vysielaného komuniké tvorcami jogy. 
Príčiny „roztrúsených vedomostí“ môžu byť rôzne, napr. odlišné významy symbolov 
(dezinterpretácia učenia jogínov), úbytok informácie behom cesty na Západ (rušivé faktory, iné 



západné myslenie, nedostatok adekvátneho pojmoslovia) a najmä z rôznych dôvodov subjektívne 
dotváranie komuniké. Tým však netvrdíme, že takáto jogistická verzia tradičného učenia je 
jogistom škodlivá.  Ani nie je cieľom tohto orientačného výskumu zisťovať rozdiel medzi 
jogínmi a jogistami počas procesu osvojovania si a aplikácii fragmentov jogy, ich vplyvu na 
duševný rozvoj. Aby sa vôbec v budúcnosti výskum uberal aj týmto smerom, treba najprv 
zmapovať tradičné štrukturované celostné jogové učenie rozšírené a praktizované u nás na 
Západe. 
 Podobne slovko mantra. Pre niekoho je to opakovanie aj bezmyselných slov, slabík, čísel. Pre 
jogína je to esencia myslenia, sebareflexie, paradigma (TO si ty). Avšak v tejto empirickej časti 
budeme pod mantrajogou chápať opakovanie konkrétnej mantry, napr. nech sú všetky bytosti 
šťastné, zdravé, žijú v pokoji, pozitívnu formulku.      
V empirickej časti skúmame duševný vývoj aj v spojení s celostnou definíciou zdravia. Tradičný 
dôraz na celok súvisí z odvodením slovo „zdravý“  od indoeurópskeho solvos, ktoré sa v latine 
premenilo na salvus (celý, zdravý, neporušený, spasený, zachránený). Aj vznik v iných jazykoch 
svedčí pre vývoj od významu „celý“ k významu „zdravý“.(Baštecká, Goldman, 2001). V joge 
zdravý v zmysle celý znamená integrovaný, znovuzjednotený s cítiacimi bytosťami 
(rešpektovaním kultúry života a sebapoznaním, pochopením zmyslu svojho života byť 
ochráncom života, živých tvorov, životného prostredia, prírody).  My využívame dve definície – 
predovšetkým novšiu definíciu zdravia podľa WHO („zdravie je relatívne optimálny stav telesnej 
a duševnej a sociálnej pohody pri zachovaní všetkých životných funkcií, spoločenských rolí 
a schopnosti organizmu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia).“  Túto sme 
doplnili o spirituálne zdravie, ktoré znovu odkazuje na starovekú harmóniu, žiť v súlade 
s celkom a ktoré si osvojil humanistický prístup, významne ovplyvňujúci dušespytné odbory. 
„Stále silnejšie sa v západnom svete pripomína potreba chápať nemoc celostne, teda aj ako stav 
mysle či ducha. Vedie to napr. k rozlíšeniu psychotickej ataky od psychosociálnej krízy 
“(Baštecká, Goldman, 2001). 
Touto prácou prispievame ku kumulácii poznania ohľadom jogy a dosiahnutie jej cieľa 
v historickom kontexte, aj v multikultúrnom prostredí novoveku.  
V poslednom storočí sa joga rozšírila  z Indie do celého sveta, aj k nám do Európy, na Slovensko. 
V polovici 70. rokov minulého storočia výskumníci z rôznych častí sveta začali dokazovať, ako 
účinné môžu byť techniky zvládania stresu odvodené z jogy a  vegetariánska dieta s nízkym 
obsahom tuku, súčasť jogovej diéty. Štúdie realizované v Bostone, New Yorku , Kalifornii, 
Británii, v Československu, Maďarsku, Rakúsku, Belgicku a inde vo svete preukázali, že 
meditácia môže znížiť krvný tlak, znížiť počet arytmií, znížiť hladinu cholesterolu,  a podobne. 
Ich účinnosť len dokazuje, že si na metódach odvodených z rôznych aspektov jogy rad ľudí 
vybudovalo kariéru. (Ornish 1 999).  Niekedy boli tieto metódy dokonca pomenované podľa 
toho, kto ich znovu objavil. (6.1.) 
V tejto práci sa aj preto držíme tradičnej jogy a nadväzujeme na poznanie mnohých bádateľov 
behom niekoľko tisíc rokov, berieme celostné štrukturované jogové učenie s tradičnou definíciou 
a porozumením joge, aby poznanie postupovalo dopredu. Aj preto sme si vybrali aplikáciu jogy 
pre duševný rozvoj,  cvičencov takto zameraných, lebo z tohto dôvodu sa celé tisícročia joga 
cvičila a udržala až po dnes. Touto prácou sa vraciame ku koreňom jogy. 
Čo sa týka nástroja skúmania, zostali sme verní tradičným metódam – pozorovaniu, rozhovoru 
na túto vážnu tému, sebareflexii v pohrúžení, Kapilovej typológii a jej možnosti feedbacku, 
vlastnej deskripcii účinkov jogového cvičenia pred a po skončení, uvedomenie si 
harmonizujúcich účinkov tohto cvičenia na vlastnej koži, spoločné cvičenia a meditácie, pod 
vedením respondentov 1. a 2. výskumnej skupiny.  Experimentátorka sama prešla intenzívnym 
jogovým výcvikom a má dlhoročné skúsenosti, zážitky vyšších stavov vedomia a teoretické i 
praktické znalosti rôznych škôl, nakoľko sa tejto problematike profesionálne venuje od prvého 
ročníka vysokoškolského štúdia, takmer celý život. 



Náš výskum vznikol na základe styku dvoch civilizačných a myšlienkových aplikačných 
sústav. Je postavený bez jednostranného vplyvu jednej kultúry, či západnej, či východnej, 
vyhýbame sa etnocentrizmu, aby sme neovplyvnili vlastnými predsudočnými postojmi výsledky 
prieskumov. Táto štúdia je ekologicky validná, lebo sa jedná o intenzívny mapovací prieskum, 
ktorý zodpovedá podmienkach a správaniu v skutočnom živote. Sme si vedomí, že tu pôsobí 
efekt experimentátora, ktorý hraje základnú rolu v ľudskej interakcii a venujeme mu pozornosť 
ako súčasť kontextu spoločenského správania. Aby nedošlo k sebasplňujúcej predpovedi. S tým 
súvisí aj teória nálepkovania.  
Nálepka sa stáva skutočnosťou, lebo okolie jedná tak, akoby bola pravdivá. (Hayesová, 1998). 
Ak napr. experimentátor zistil, že jeho výskumný vzorok je „nálepkovaný“, môže prejaviť 
tendenciu brániť ich, nevidieť ich skutočné nedostatky, dokonca mu môže ísť aj o spoločenské 
pozdvihnutie tejto menšiny, odstrániť diskriminačné bariéry.  Môžu to byť aj obavy, že 
predsudky vznikli, lebo  je teória náročná na pochopenie, a tak je motivovaný na detajlnom opise 
teoretickej časti, a zanedbáva praktickú časť. Aby sa vylúčila možnosť ovplyvnenia výsledku  
očakávaním experimentátora, sme hodnotenie výsledkov experimentátora podložili súborom 
kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, ako aj vypočutiu si nezávislých náhodných posudkov 
o zrelosti skúmaného vzorku, cvičiaceho jogu  v dlhodobom časovom horizonte.  Takáto 
pochvala, alebo naopak negatívne ohodnotenie osoby, nebolo viazané na znalosť očakávaní 
zisťovaných týmto experimentom.   
Jedným z veľkých požiadaviek na experimentátora v takomto type akčného výskumu je dobrá 
znalosť východného myslenia a hĺbková, praktická znalosť štrukturovaného jogového učenia. 
Bez zážitku a osvojenia si všetkých stupňov aštanga jogy,(1.7.1.) kundalini jogy, (4.2) aplikácie 
troch kvalit- troch gun v každodennom živote (6.5.), atmavičáry – meditácie sebaspytovania 
(5.3.), voľby  filozofie života (1.4.8), voľby dobra a praktické spoznanie  Urbanovho“ 
záchytného padáku“ aktu viery-nádeje-lásky (1.4.2.) a ďalších častí jogy, napr. druhy jogy, sa 
nedá zvládnuť tento výskum aplikácie jogy pre duševný rozvoj ako osobný sebarozvíjajúci 
projekt respondentov. 
Iba západný pohľad na duševný vývoj a osvojené zručnosti, rozvinuté schopnosti by nemusel 
zachytiť jadro problematiky – platnosť staronovej jogovej paradigmy overenej v dlhodobom 
kontexte výskumného vzorku skupiny, najmä 1. a 2. skupine. Dokonca by nedošlo ani 
k efektívnej komunikácii, nakoľko za niekoľko desaťročí cvičenia a bádania v joge si títo 
cvičenci osvojili jogový diskurz, iné hodnoty, iný scenár, iné roly, inú seba-schému, o ktorej by 
zrejme ani pred psychológom so západným myslením nehovorili, prípadne by rozhovor ukončili 
ako nerentabilný a k ničomu nevedúci monológ. 
Charakteristika požiadavku tiež hraje základnú rolu v ľudskej interakcii. Orne (1962) tvrdí, že 
respondenti reagujú na to, čo považujú za charakteristiky požiadavku experimentu. Robia to, čo 
sa podľa ich názoru očakáva. Výsledkom môže byť správanie, ktoré je dosť odlišné od správania 
v normálnych situáciach. (Hayesová, 1998). Výskum  prebiehal aj v teréne, v rôznorodom 
prostredí pobytu s jogou.  Okrem rozhovoru, ankety, sme za základnú jednotku zobrali epizodu 
a skúmali dianie v nej. Ide o celistvú postupnosť činov a činností, ktoré sa odohrávajú v určitej 
situácii a zahrnujú určité role, scenáre, hercov, atď. Takto sme analyzovali   epizódy počas 
jogových seminárov, kurzov, počas týždenného pobytu s jogou v kúpeľoch, počas návštevy, 
spoločnej práci pri organizovaní a zabezpečovaní úloh, aj pri neplánovaných stretnutiach. Mohli 
sme overiť aj konzistenciu postojov, názorov, cieľov, pravdivosť určitých výrokov, upresnenie 
zamotaných alebo stručných odpovedí, dokonca po dlhšej dobe zachytiť zmeny v povahe, 
zovňajšku, v živote, v mentálnom napredovaní. Tieto postrehy z pozorovaní v akčnom výskume, 
spolu s analýzou epizód, vyhodnotením rozhovorov, ankiet, pomohli vytvoriť mapu.  
Takto sme zhromažďovali výpovede, rozhovory, najmä čo sa týka kritérii pri posudzovaní 
duševného rozvoja. Aj keď som sa v niektorých situáciach nevyhla ovplyvňovaniu situácie, 
najmä v 3. skupine, môžeme hovoriť o akčnom výskume. Môj vplyv bol pomôcť skupine naučiť 
ich jogu, chápať jogu. Tento nový prístup nám umožnil lepšie zvládnuť v danej situácii 



a v tematike, ktorú som skúmala stanovisko k postaveniu respondentov.  Ľudia, ktorí sa venujú 
joge, a trénujú prácu s mysľou, ako ovládať rušivé myšlienky, rušivé pocity, považujú každý 
psychologický experiment, v ktorom vystupujú ako pokusné osoby, ktoré sa spovedajú, pozorujú, 
manipulujú,  za rušivý.  Aj preto zmena stanoviska , ich postavenie „účastníkov“ prebiehajúceho 
sociálneho diania nám lepšie vyhovovalo. 
Osvojenie si jogového modelu sebarealizácie, sebapoznávania úzko súvisí s pochopením 
základných jogových pojmov napr. atma (duša), na rozdiel od ega (self), na rozdiel od brahma 
(kozmické vedomie), karma, meditácia, najmä atmadžnana, (sebaspytovanie), vtiahnutie zmyslov 
dovnútra(pratyahara), samadhi – vrchol sebarealizácie, tri guny – tamas, radžas satva, znalosť 
kundlini jogy a jednotlivých čakier. Preto súčasťou výskumnej časti bolo pripraviť súbor otázok, 
metódy, podľa ktorých by sme zistili úroveň znalosti kľúčových pojmov. Vcelku sme sledovali 
osnovu teoretickej časti. Žiadne kritéria sa netýkali tých častí jogy, ktoré sme tu neuviedli.  
Uprednostňujeme heslovité uvádzanie hodnotených  časti jogy, nakoľko ich obšírnemu 
vysvetleniu sme sa venovali v teoretickej časti. Pre ľahkšiu orientáciu pri zopakovaní si obsahu,  
uvádzame číslo podkapitoly v zátvorke. 
Joga  ako osobný projekt respondentov. 
V tomto výskume ide  o využitie  jogy ako osobný projekt. Dôraz je kladený na uplatnenie role 
aktívneho činného subjektu. Ide o iniciatívne celoživotné využitie  ďalších možností, ktoré 
dnešnému človeku joga ponúka – a to konkrétne pomôcť rozvinúť psychiku, a to nielen v zložke 
intelektovej, ale predovšetkým v oblasti emočnej a vôľovej. Osvojením si a praktizovaním 
koncentračno-relaxačných a sebazdokonaľujúcich techník  sa  cvičenci snažia neradostné situácie 
ovplyniť, obrániť sa pred stresmi všetkého druhu a sebazdokonaliť. Získanie stavu samadhi, 
ktoré je  cieľom tohto osobného projektu v prvej a druhej skupine, neznamená, že identita je 
nemenným obsahom či štruktúrou, ktorá sa jedného dňa vytvorí a ktorú je potrebné v ďalšom 
živote udržovať  za každú cenu. Je to osobný projekt, na ktorom človek pracuje celý život, stále 
je možnosť kvalitnejšieho samadhi. Ani nejde o naháňanie sa za cieľom, ktorý sa nemusí vydariť 
zrealizovať. Už približovanie sa k cieľu má rôzne stupne (1.7.1.) a ich osvojenie si prináša do 
života veľa radosti, síl, múdrosti, lepšiu sebaaktualizáciu. Naviac ide o cieľ, kde koncentrácia na 
samadhi v praxi znamená nezabudnúť myslieť na druhých, byť ľuďom prospešným, precítiť 
znovuzjednotenie so všetkými, so všetkým. 
Myseľ, telo a duch sú telesne prepojené. Aplikácia jogy pre duševný vývoj je aj o osvojení si 
nového (jogového) pohľadu na seba samého. Ak sa zaoberáme aj sebapoznávaním, 
sebazdokonaľovaním využijúc iný Východný model jastva, sebarealizácie, a kompletný mentálny 
tréning aj s vybudovaním etického základu (aštanga joga 1.7.1.), očakávame kvalitnejšie 
uvoľnenie, lepšiu koncentráciu, efektívnejšiu meditáciu, emočné a duchovné ozdravenie. 
Voľbu dobra a sebarozvíjanie.  
Výskumné očakávania:  

- Trvalý stav uvoľnenia, zbavenie sa strachu, rušivých emócií. Rozvoj vedomia. 
- Zvýšená schopnosť ovplyvňovať telesné a duševné deje, aktívny prístup k zdraviu. 
- Osvojenie si zdravého životného štýlu, s voľbou filozofie života. 
- Sebavýchovou - prekonanie sebastrednosti , rozvíjanie altruistickej, tolerantnej osobnosti. 
- Identita v procese celoživotného utvárania. Neustále vzťahovanie sa k zážitku já, ako 

proces reflektovania autorstva vlastných aktivít, vedomie kontinuity svojho života.   
- Aktívny regulátor vlastného života, vlastnej skúsenosti, ktorá reaguje na meniace sa 

životné podmienky (vnútorné i vonkajšie). Vedomie proaktivity. 
- Rozvíjanie nových znalostí a zručností, získanie nových komptencií, ich uplatnenie 

v prospech ostatných, vedomie sociálnej hodnoty. 
  

7.3. Konštrukcia výskumného projektu 
 



Keďže náš výskum vznikol na základe styku dvoch civilizačných a myšlienkových 
aplikačných sústav, je  potrebné  ho pripraviť aj na fundamente s materiálnou základňou sveta 
a západnom modele sebarealizácie. A posúdiť výskumnú skupinu a účinok vplyvov dlhoročného 
praktizovania jogy na tomto základe , z pohľadu nášho západného myslenia. Sú snaživí v práci, 
majú pocity menejcennosti, majú stále zamestnanie? Splynuli s totožnosťou druhého človeka, 
založili si rodinu? Boli v stave obetovať časť svojej identity a našli si, majú partnera-rku? Majú 
vyvinuté svedomie,  starajú sa o deti, ďalšiu generáciu, i o starých rodičov? Sú existenčne 
zabezpečení, alebo krátkodobí, či dlhodobí poberatelia podpory pri nezamestnaní? Trpia pocitom 
vlastnej stagnácie? Sú so svojím životom spokojní, pripravení umrieť? Vedia položiť vedľa seba 
rôzne kultúry a zachytiť monantropizmus?  
Pretože ide aj o ľudí, ktorí prijali východný model sebarealizácie, sebapoňatia a praktizujú ho 
takmer celý život, je potrebné posúdiť účinok týchto cvičení aj z tohto pohľadu východného 
myslenia. Ovládli svoju myseľ, dokážu sa jednobodovo koncentrovať, prekonali sebastredný 
postoj? Cvičia pravidelne? Odovzdávajú svoje poznatky ostatným záujemcom? Sú vo vyšších 
čakrách na rastovom rebríčku kundalini jogy? Aká guna, kvalita u nich prevláda? V strave, 
v myslení, v preferovaní spoločnosti (akej?), v bývaní, vo voľbe partnera, vo voľbe priateľov, vo 
voľbe dovolenie, voľnočasových aktivít? Dichotómie u sebaaktualizujúcich ľudí  -dokázali sa 
vzdať aristotelovského spôsobu logiky. Prekonali dichotómiu? Vedia presahovať seba 
a zameriavať sa na riešenie problémov? Strácajú sily v polemikách, debatách „o ničom“? Dokážu 
spájať zamotané a nesúrodé skutočnosti tak, aby sme mohli vidieť , že v skutočnosti patria 
k sebe? Spajájú ľudí rôznych názorov, sú integrátormi? Dôležitý je aj strach. Neprítomnosť 
strachu vnútri i v správaní. Spontánnosť v ich správaní je znakom pokročilosti. Sebakontrola 
v zmysle potláčania prirodzeného toku emócií, vytesnenie,  je znakom strachu, neschopnosti 
sebaprijatia.Byť integrátorom znamená nebáť sa vyjadriť svoj názor, neobávať sa čo ľudia 
povedia, čo vyžadujú.  
Preto hovoríme o schopnosti integrovať (definícia jogy- znovuzjednotenie) a o súhre medzi 
integráciou vnútornej aktivity a vonkajšej aktivity . Vnútorná integrácia človeka je vo veľkej 
miere predpokladom  konštruktívnej, syntetizujúcej, zjednocujúcej a integrujúcej tvorivosti 
(Maslow, 2000). 
Pri aplikácii Maslowovej pyramídy potrieb a Eriksonovho modelu duševného rozvoja môžeme 
konštatovať, že oba myšlienkové prúdy, západný a východný sa vcelku prelínajú.  
  V prípade, že  duševný rozvoj posúdený podľa západných kritérii nebude vykazovať „rast“, 
použijeme pojem „stagnácia“.   
U pokročilej skupiny sme predpokladali, že ovládajú štrukturované jogové učenie a praktizujú 
ho v každodennom živote.  
Znalosť komplexného učenia sme zisťovali:  

- Dotazníkovou metódou s možnosťou výberu a zakrúžkovania odpovedí , i s otázkami, 
ktoré mohli doplniť niekoľkými vetami. (Príloha). 

- Rozhovorom  
- Besedou v skupine, ako aj neformálnymi rozhovormi , stretnutiami takto zameranými na 

odborné jogové témy, otázky – odpovede. 
- Od slov k činom. Konfrontovaním a pozorovaním činov, osobného života, v dlhodobom 

horizonte, najmä však posledných 5 rokov. 
- Aplikáciou Kapilovej typológie o 3 gunách – kvalitách. (6.5.). Zaradenie do typu podľa 

hlavných vonkajších kritérii, ktoré sme určili na základe vyše 30 ročných praktických 
skúseností  s touto typológiou. 

V teoretickej časti sme si  dôkladne vysvetlili štrukturované jogové učenie. S myšlienkou 
nadviazať na výskum uskutočnený r. 1975 a publikovaný v diplomovej práci  Psychologické 
aspekty jogy , a ďalšie šetrenia konané priebežne som prišla po rozhodnutí skompletizovať 
dlhoročné praktické  skúsenosti okolo r. 2001, motivované spoločenskou objednávkou. 
Toto rozhodnutie sa upevnilo a rozbehlo najmä po úmrtí  učiteľa jogy Eduarda Tomáša, ktorý 



inicioval do jogy a dlhé desaťročia viedol takmer celú prvú výskumnú skupinu. Zapálil týchto 
mladých ľudí počas ich vysokoškolského štúdia a zdá sa až do smrti. Veď dnes sú už niektorí 
dôchodcovia. Mala som možnosť na zádušnej omši sa s mnohými z nich stretnúť a nadviazať 
spoluprácu. Potešila ma ich celoživotná vernosť joge a stabilita. Dr.Eduard Tomáš osobne poznal 
Swamidžiho a niektorí z tejto skupiny sa stali neskôr cvičiteľmi - kami Jogy v dennom živote. 

7.4. Analýza získaných údajov – 1. Skupina 
 
Pri analýze údajov sme vychádzali nielen z jednej konkrétnej odpovedi, ani iba z jednej metódy, 
ale pokiaľ možno z celého kontextu.  Brali sme ohľad na skutočnosť, že sa jednotlivé témy 
čiastočne prekrývajú, aj niektoré otázky. Po časovo náročnom prepise a rozhovorov, štatistickom 
spočítaní jednotlivých odpovedí, sme pristúpili k zhlukovaniu odpovedí na určité témy u každého 
respondenta zvlášť.  V ďalšej fáze výskumu sme zlúčili odpovede od všetkých respondentov  na 
danú výskumnú tému 1.-8. Pokúsili sme sa zachytiť opakujúce sa prvky, ktoré by bolo spoločné, 
aj vzťahy medzi odpoveďou a témami.  V ďalších kapitolách zrealizujeme rozbor jednotlivých 
tém.  
Akčný výskum pomohol dostať výskum do inej polohy, kde bolo prípustné vstupovať ľuďom do 
života a v prípade potreby zodpovedať ich otázky, upokojiť ich, najmä čo sa týka jogy. Ukázalo 
sa ako nemorálne, po absolvovanom rozhovore, kedy sa respondent zblížil s experimentátorkou 
ako človek s človekom, si ho ďalšie dni nevšímať a venovať sa iba tým ostatným, ktorých 
rozhovor iba čakal. Preto súčasťou rozhovoru boli aj epizódy. 
Experimentátorka sa znovu presvedčila, že pri zostavovaní otázok bolo dobré sa orientovať na 
model štrukturovaného jogového učenia. Ukázalo sa, že až na malé výnimky, sa respondenti  
hocijakou otázkou „naštartovali“ a vyrozprávali svoj príbeh, že hocijaká otázka slúžila aj 
k sebareflexii, nie iba k strohej odpovedi, čo sa odzrkadlilo aj v trvaní rozhovoru 2- 3 hodiny .  
Čas akoby behom rozhovorov prestal plynúť. Rozbehol sa až v okamžiku, kedy nebolo už čo 
dodať, iba usmiati mlčať. Aj preto iba zdravá únava experimentátorky umožnila udržať potrebný 
odstup, aby sa sama stihla osamote zregenerovať a revitalizovať. Takto sa posilnilo aj 
sebavedomie experimentátorky, aby lepšie dokázala viesť rozhovor a uľahčila, urýchlila 
respondentom najmä 3.skupiny pochopiť jadro tradičnej jogy, lebo za týždeň bolo nemožné 
informovať ich o celom štrukturovanom učení, aj keď z ich strany bol enormný záujem 
a dokázali by do noci debatovať, klásť otázky v sprievodných programoch s inými cvičiteľmi 
jogy.  

Rozhovory potvrdili vzťahový charakter ja, že kontakt a zblíženie s človekom, ktorý má 
znalosti o joge a dokázal ju využiť pre svoje dobro, zdokonaľovanie, najlepšie vie „preniesť 
poznanie“. Ide o vzájomnú dôveru, interakciu, chuť druhého odovzdať svoje poznanie aj 
ostatným, odvaha ich prijímať. I vnútorný prenos. 
• Zaujímala nás motivácia cvičencov k joge, či sa jednalo o nedostatkové alebo 

sebarozvíjajúce potreby podľa Maslowovej hierarchii potrieb. Aj v časovom horizonte, či 
došlo k zmene, ak áno, k akej. 

U všetkých respondentov pretrvalo cvičenie jogy ako sebarozvíjajúca aktivita. Potvrdili platnosť 
indického príslovia, že keď „zaseješ myšlienku, zožneš čin. Keď zaseješ čin, zožneš zvyk. Zaseješ 
zvyk, zožneš charakter. Zaseješ charakter zožneš osud.“ Jogu nechápali iba ako životný štýl, 
dobré návyky, ktoré si osvojili v mladosti, ale omnoho viac. Joga sa stala súčasťou ich myslenia, 
cítenia, sebapoznania, poznávania okolia, pôsobenia na vyššom vedomí. Tieto hlboké pocity 
sebanaplnenia sme preciťovali v dlhej „pauze“, v mlčaní. O tomto sa ani moc nechcelo 
rozprávať, analyzovať, ale zakúšať.  Byť „v tom“ a trvalo. Jogové cvičenie nebolo už u tejto 
skupiny ani voľnočasovou aktivitou, hobby, ani iba ranným alebo večerným cvičením. Bolo 
takmer celým životom. Všetci boli presvedčení, že indickí jogíni, lámovia, majstri mali pravdu, 
spoznali podstatu sebarealizácie, našli cestu, ako ju uskutočniť, uskutočnili ju.  Vzťah k učiteľovi 
bol aj v ich živote nápomocný, azda kľúčový, lebo bez neho by sa za totalitného režimu, kedy 



neboli v predaji jogové knihy, ani k joge nedostali. Mali dobrý vzťah ku všetkým 
sebarealizovaným majstrom, bez ohľadu na druh cesty, druh jogy. Zhodli sa v tom, že základom 
je dodržiavanie postupnosti, treba vybudovať etický fundament  a na ňom stavať, osvojovať si 
ďalšie stupne( aštanga) jogy.  
Jogu neoddeľovali od ľudí. Joga je naučiť sa dobre žiť a bez konfliktov s ľuďmi. Byť autorom 
scenára svojho života. Niektorí z nich pôvodnú motiváciu vlastného rozvoja transcendovali na 
byť zdatnejší, väčšmi užitoční pre ostatných.  
 Zo začiatku to chce disciplínu, neskôr vytrvalosť, sústavnosť. Niekedy stačí „na nabitie batérií“ 
pár minút denne pohrúženia. Škoda, že to nikde neučia. Aj preto nemajú iný život, iba jogový. Aj 
vo voľnom čase, aj v pracovnom pomáhajú ostatným „byť za vodou“. Nedoporučujú nikoho ani 
najbližších do jogy, vegetariánstva nútiť. Chce to vlastné rozhodnutie a motiváciu začať a skúsiť 
to. 
Rozdiely v 1.skupine – vyše polovica  respondentov postupne „zjednodušila“ svoje cvičenie na 
„byť nad protikladmi“, nenechať sa vtiahnuť do konfliktov, „hier“ mocných, prázdnych polemík, 
čo považujú za stratu času a energie, nie pomoc dotknutým stranám. Avšak neizolovať sa, 
a povedať a vysvetliť  svoj „nadstranícky“ názor, ak je oň záujem. Je to stanovisko tradičnej Joga 
Vedanty (6.3.). Ostatní sa zapájali do takýchto polemík s postojom, že sa dá takto pomôcť 
harmonizovať skupinu (rodinu, príbuzenstvo, pracovný kolektív, širšiu jogovú komunitu, 
spoločenské skupiny) avšak nie na úkor straty energie, predchádzali vnútornému sklamaniu 
z neúspechu, nelipli na výsledku intervencie.   
Zmesou koncentrácie na seba, svoj vývoj a práce pre kolektív, službe ostatným sa jednotlivci 
líšili. 
Ani jeden z nich sa nevenoval joge pre peniaze, zárobok, ani pre popularitu, medializáciu, alebo 
pre zlý zdravotný stav. Avšak vekom sa 1/3 zamerala aj na pravidelné cvičenie ásan kvôli 
prevencii a spomaleniu stárnutia, nepružnosti tela. 15% malo nadváhu, aj keď vedeli o tom, tak 
to brali s humorom, že málo cvičia, „konečne začnú znovu aj cvičiť, nielen meditovať“. 
Ich pohľad na motiváciu k joge potvrdzuje výsledky výskumov (Galovičová, 1975, Mrákotová, 
2007). Ľudia očakávajú, že sa cvičením jogy rozšíri ich život o duchovnejší rozmer. Nasledovalo 
očakávanie lepšej psychickej vyrovnanosti, zlepšenie telesného zdravia. Počas cvičenia sa 
zlepšuje pružnosť tela, pevnosť, stálosť, odolnosť. V psychickej oblasti sa zlepší koncentrácia, 
sústredenie, sebaovládanie.  
Aj tento výskum potvrdil moje zistenia z roku 1970 – 75, ktoré som publikovala vo svojej 
diplomovej práci Psychologické aspekty jogy (Galovičová, 1975), že síce je motivácia k joge vo 
svojich formách značne rozmanitá, ale za použitia hĺbkovej metódy zisťujeme, že cvičenie 
tradičnej jogy v kurze, (nie ako samouk z knihy) dokáže uspokojiť všetky druhy základných 
potrieb z Maslowovej hierarchii potrieb.  Aj v roku 1970 – 75, aj v dnešnom 3.tisícročí sú 
pohnútkami ľudí k joge spoločenská determinácia – nespokojnosť s dnešným svetom, s našou 
spoločnosťou, konzumným štýlom života (v minulosti prevažoval sedavý štýl života), 
odreagovať sa od zhonu. A rovnaká vnútorná determinácia cvičencov k joge: nespokojnosť so 
sebou, potreba zmeny, potreba hľadať zmysluplnosť , sebapoznanie, lepšie žiť. Táto prevládala 
u pokročilých cvičencov.  
Zistili sme v  1.skupine nášho výskumného vzorku, že rokmi cvičenia došlo u nich k zmene. 
Namiesto nespokojnosti so sebou, so spoločnosťou, s moderným štýlom života, sú pohnútky 
pozitívne ladené: súzvuk so spoločnosťou, súzvuk s celou prírodou, súzvuk so sebou samým, 
s ľuďmi okolo. Cvičenie jogy nezotrvalo v polohe „anti-stresovej techniky“, ale sa stalo 
sebazdokonaľujúcim cvičením, potvrdzujúcim integráciu, udržujúcim integráciu, udržujúcim 
súlad, mier, pokoj, stav „nad protikladmi“, zdravý vhľad, zdravý odstup od „máje“.  Joga ako 
súbor metód ako v budúcnosti ovládať  mysel,  sa zmenila na samotné ovládanie mysle, 
sebadisciplínu a znalosť, zručnosť ovládať rušivé myšlienky, emócie, nálady.  Joga ako metóda 
duševného rozvoja sa v tejto skupine skĺbila s filozofickým poznávaním a sebapoznávaním. Ani 
u jedného respondenta z tejto skupiny nešlo o dokonalé zvládnutie hathajogy, ovládanie tela. Aj 



preto sa v teoretickej časti venujeme práve filozofii jogy, otázkam spirituálneho zdravia. Ich 
vzťah k náboženstvu je charakterizovaný vesmírnou religiozitou.(1.5.1.). Pochopili, že TO nie je 
mimo, ani iba v človeku. Sú „nad protikladmi“.  

•  Zaujímal nás štýl života cvičencov, ich stravovacie návyky, ich proaktivita, ich 
zlozvyky, dobré návyky. 

Dá sa povedať, že všetci respondenti tejto 1.skupiny sú stúpencami zdravého životného štýlu, 
aktívneho životného štýlu. Sú jeho šíriteľmi, včítane vegetariánskeho životného štýlu a filozofie 
života, posilnenia environmentálneho uvedomenia,( ochrana zvierat, prírody). Nikdy nepožívali 
drogy, ani nefajčia, ani nepijú alkohol. To sú ich viditeľné znaky, atribúty zástupcov tejto 
skupiny pokročilých cvičencov, domácich jogínov. K dobrým návykom patrí pravidelne 
meditovať „sebaspytovanie“ . 
Výskumná skupina ovláda prakticky atmavičáru – meditáciu sebaspytovania  Kto si? A má 
skúsenosti s pokročilými meditačnými stavmi. Vie sa koncentrovať  na JA. Identifikovať sa s JA, 
neidentifikovať sa s ne-JA (atmavičara 5.3.) Túto meditačnú techniku sa učili pred vyše 25 rokmi 
pod vedením učiteľa Eduarda Tomáša ako základnú techniku rozvíjania sústredenia, 
sebapoznávania. Self-inquiry meditáciu cvičili a cvičia dodnes  respondenti aj pod vedením 
Swamidžiho. Ako sami zhrnuli: 

1. Pomáha tomu najmä aštanga joga (1.7.1.) Všetci dosiahli vyšší meditačný stav. 
2. Pomáha tomu považovať sa za súčasť „dobrej“ (satvickej) spoločnosti, zapájať sa do 

života spoločnosti a konaním dobra, dobrých skutkov, pozitívnym myslením 
a očakávaním sa, súc si vedomí vzájomnej prepojenosti a spoluzodpovednosti s ostatnými 
členmi spoločenstva, sa  najmä sociálne a morálne vyvíjať. 

• Zdravie z holistického pohľadu, aj subjektívne hodnotenie účinku jogy na zdravie 
(telesné, duševné, sociálne, duchovné). 

Všetci účastníci hodnotili mimoriadne priaznivé účinky jogového cvičenia na celostné zdravie. 
Vďaka joge lepšie pochopili aj definíciu zdravia WHO. Konštatovali, že cvičenci jogy bežne 
zamieňajú celostné zdravie za fyzické zdravie. Nerozlišujú ani duševné zdravie, tobôž nie 
sociálne zdravie. Avšak rovnako dôležité ako tieto je spirituálne zdravie. Súvisí podľa niektorých 
z etickým vývojom človeka , s jeho hodnotami, ktoré si osvojil najmä doma v rodine. Joga dáva 
silu a jasnosť myslenia uvedomiť si dôležitosť a koncentrovať sa na dodržiavanie etických 
princípov a na tom začať stavať. (1.7.1.). Iní naopak tvrdili, že nestačí iba ovládať etické princípy 
teoreticky, ale uvedomiť si ich dosah na osud človeka, stret s krízami, nešťastnými udalosťami 
spojiť koncentráciu na dodržiavanie etiky s vierou, s overením platnosti zákona karmy, odplaty 
na vlastných zmenách.  Všetci sa zhodli na tom, že človek je sám strojcom svojho šťastia, 
i šéflekárom. Iní kladli dôraz na vôľové vlastnosti a ich rozvoj v počiatočnom ovládaní tela 
pravidelným cvičením ásan. Iní zdôraznili stresmanažment a nenechať sa tlačiť k osvojeniu si 
zlých návykov – a cez nich k osvojeniu si uponáhľaného spôsobu života. Niektorí navrhovali 
kognitívny prístup a spojiť všetky pohľady. Zhodli sa na tom, že nie je podstatné, ktorou 
technikou, kde začať, ale vôbec začať. V tomto vidia zmysel viesť kurzy jogy aj v dôchodkovom 
veku. Lebo väčšina ľudí nemala čas sa sebe venovať počas produktívneho veku. A počas 
dôchodku sa dá príjemné spojiť s užitočným, predísť zhoršeniu zdravotného stavu, ktorý 
u všetkých seniorov, aj našej skupiny je možný.  
 
Na rozdiel od ostatných necvičiacich jogu, respondenti reagujú na bolesti chrbta, kĺbov 
opotrebovaním, cieleným cvičením proti bolestiam chrbta, kĺbov. Nie medikamentózne. Avšak si 
uvedomujú, že je to celoživotné cvičenie, potrebné osvojiť si zdravý životný štýl, ináč to 
nefunguje, treba ísť k lekárom, nechať sa operovať, vymeniť opotrebovaný kĺb.  

• Zaujímali nás životné hodnoty, krízy hodnôt, psychosociálne krízy podľa Eriksona. 
Keďže prvú výskumnú skupinu tvoria starší ľudia, aj seniori, dôchodkyne a dôchodcovia, sme sa 
sústredili na psycho-sociálne štádium vek 50 r. a viac. Tomuto vekovému obdobiu zodpovedá 
psycho-sociálna kríza „integrita verzus sklamanie zo života, beznádej“. Ide podobne ako 



v starom védskom modele 4 období života (1.8.1.) viazaného na transcendenciu vedomia zo 
svojej (rozpadávajúcej sa ) rodiny, kde členovia umierajú, odchádzajú, zakladajú si vlastné  
rodiny niekedy aj v iných regionoch – na ľudstvo, ľudskú rodinu. Lebo každým odchodom člena 
rodiny, či odchodom z pracovného kolektívu  sa zužuje netrénované vedomie – čo bolí. Veď 
predchádzajúce obdobia boli o transcendovaní svojho ja na milovanú parterku, partnera, neskôr 
spoločné deti, svoj pracovný tím, atď. 
Zistili sme, že všetci respondenti sú integrovaní, bez životného sklamania, s veľkou vnútornou 
silou pomáhať  ostatným v krízy nielen tohto veku. Aj keď sa ukázalo, že cvičiteľov- seniorov 
uprednostňujú starší cvičenci a cvičenky. A naopak, mladší cvičitelia časom pritiahnu mladších 
cvičencov. A manželský pár, kde sú obaja cvičitelia a spoločne organizujú jogové kurzy, 
semináre, zasa priťahujú páry, kompletné rodiny.  
Všetci respondenti sú aktívni v 3.neziskovom sektore, každý podľa svojho vzdelania, záujmu, 
profesijnej zručnosti.  Aj to bolo pre nás znakom, že sa ich vedomie rozšírili aj na ostatných ľudí. 
Že dokázali transcendovať pokrvné putá a rovnako intenzívne pracovať zdarma aj pre „druhých“. 
Lebo títo zároveň chápu, že niet druhých. Držia sa hesla, ako pri cvičení, že unca praxe je viac 
ako tony teórie. Namiesto kritiky, nespokojnosti, štrajkov sú za prácu na sebe a spojiť sily najmä 
pri zrealizovaní dobrých projektov.  

• Z hľadiska prostredia, v ktorom sa cvičenec zdržuje, sme sa zaujímali o jeho 
pracovisko, domov, medziľudské vzťahy (partnerský život, vzťah k rodičom, 
deťom, pracovné vzťahy, priateľské a rovesnícke vzťahy), voľnočasové aktivity, 
členstvo v kluboch, cirkvi. Využijúc aj sebazaradenie podľa Kapilovej typológii 
(6.5.). 

Nakoľko všetci z nich ovládajú štrukturované jogové cvičenie, aj Kapilovu typológiu, využili 
sme to, a v rámci makroskopického prístupu sme sledovali aj kvalitu prostredia. 

• Stupeň zvládnutia aštanga jogy (1.7.1.) aj s etickými stupňami. Využitie meditácie 
„sebaspytovanie“ (Self-inquiry, Atmavičara, 5.3.). Stav sústredenia na vnútorné 
centrá (kundalini joga, 4.2.). Práca s vnútornými mechanizmami (6.1.) 

Nakoľko sa jedná o zážitkovú oblasť, sme túto oblasť skúmali pri spoločnom cvičení, ktoré bolo 
vedené jednotlivými respondentami počas seminárov, kurzov,  letného tábora. V tomto aspekte 
nám pomohli aj následné otázky cvičencov po spoločne absolvovanej meditácii, feedback 
cvičencov, hodnotenia ostatných cvičiteľov jogy, členov jogovej komunity, kde je bežné po 
peknej meditácii a následnom hlbokom zážitku cvičiteľovi, ktorí ju viedol verejne poďakovať, aj 
v kuolároch pochváliť vrámci neformálnej debaty. Výber tejto vzorky bol aj na základe 
nepriamych doporučení ostatných členov, ich výrokmi o kvalite respondentov, i ako ľudí. 
Experimentátorka potvrdzuje praktickú znalosť týchto komponentov tradičnej jogy. Netrúfa sa 
posúdiť, do akej miery sú v každom respondentovi ešte rezervy. Uvedomili sme si, že pri 
sebarealizácii tejto i druhej výskumnej skupiny zjavne pomohla k dozretiu aj spoločenská klíma, 
predsudočné postoje, xenofóbia. Takto trebalo znášať aj negatívne postoje, aj rôzne formy 
diskriminácie tejto menšiny, ktorá si však pozitívnym pohľadom na vec uvedomila, že boli 
zbavení pokušeniu pýchy, namyslenosti, že čosi dokázali. Lebo dodnes ani väčšinová spoločnosť 
nevie, čo dokázali. Čiže nie sú medializovaní, ani sa cvičitelia jogy nedostali medzi smotánku, na 
čo si žiaden respondent nesťažoval. 
Avšak je možné, že pri tímovej práci aj s ďalšími odborníkmi, vzájomnej pomoci, by bol ich 
výkon a efektívnosť väčšia. Lebo spravidla nielen naši respondenti, ale aj cvičenci a cvičenky 
tradičnej jogy narážajú na dva druhy nepriateľov – tých väčších vnútorných (ako sú závisť, 
strach, žiarlivosť, nevedomosť, atď.) ale aj vonkajších , kam patria predsudky, netolerancia 
okolia, rodiny, spoločnosti. Ale o tom je život, vzájomne sa obrusovať k obojstrannému lesku. 

• Rozvoj „jástva“, sebauvedomenie (1.8.1.), sebaúcta ako identita v adolescencii, 
sebadisciplína. JA a vedomie (6.8.1.), JA a sebaklam (6.8.2.) 

 Západné poňatie „ja“(jastvo, self) sa odlišuje od poňatia „ja“ v ázijských kultúrach. Z toho 
vyplýva, že veľa výskumov, ktoré sa týkajú tejto témy, je pre veľkú časť ľudstva irelevantné 



(Marsella, Devos a Hsu, 1985). V tejto výskumnej časti nás zaujímalo do akej miery sa dokázali 
členovia pokročilej skupiny identifikovať s JA , celostným vedomím. 
Zistili sme, že všetci respondenti si osvojili tento rozlišujúci pohľad na self(ego)  a na JA. 
Cieľom nie je sebapresadiť sa, ale proaktivita a začať u seba, sebapoznávaním. Nedá sa posúdiť 
koľko rokov trvalo k úspešnej atmadžnane – k rozpoznaniu svojho vyššieho JA. Všetci potvrdili, 
že to človek najprv vie iba teoreticky, a je to na úrovni sugescie, autosugescie, ako opačný 
pohľad telesného ja. Kľúčovou je kategória vedomia – čo je vlastne vedomie? Stav 
znovuzjednotenia individuálneho a celostného vedomia sa deje postupne. Proces rozširovania 
vedomia sa deje aj prirodzene v štádiach psycho-sociálneho vývoja prekonávaním krízy 
jednotlivého obdobia.  
V čom je však rozdiel medzi touto skupinou a ostatnými sebarealizovanými ľuďmi je 
pochopiteľné na základe porovnávania dvoch skupín – jogistov a jogínov. Najmä za socializmu 
tu bola silná hranica, kedy síce indickí jogíni boli u nás vítaní, ale „odtiaľ potiaľ“. Práve v tomto 
východnom chápaní JA narazili na odpor našej väčšinovej spoločnosti, ktorá si védsku 
paradigmu jednoducho zredukovala na telesné ja = Boh, čo znelo nielen naivne, smiešne, ale aj 
chorobne. Veď takto Západ chápal jastvo, ako púhe „odrazové sklíčko“ reality, závislé od 
spoločenského vedomia, ako smteľné telo. Dnes vedci zistili, že nielenže človek dokáže odrážať 
realitu, ale takým spôsobom, že ju mení týmto vlastným subjektívnym „odrazom=porozumením, 
videním“. A vôbec nie je isté pri holistickom prístupe, či nejaký „subjekt“ ako taký existuje, 
alebo je klbkom vzťahov, vzťahmi tvorený, vzťahmi realizovaný, vzťahmi likvidovaný, vzťahmi 
rozvíjaný. (1.3.). 
 Aj podľa našich respondentov je potvrdená múdrosť tradičnej jogy, že základom je vzťah k sebe, 
sebauvedomenie, sebapoznanie. Ak sa identifikujeme s telesným ja, stavom vedomia po 
zobudení sa s pocitom tela, tak ťažšie rozvíjame mentálny potenciál, lebo o ňom nevieme, 
pochybujeme. Sebarealizácia začína uvedomením si „božského“ potenciálu aj v sebe. Nie je to o 
„hurá“ efekte, extáze, ale o vyhasnutí vnútorného boja, rozporu, vhľadom do paradoxu jastva. To 
je ten túžobný stav šťastia (telo blaženosti 6.4.) 
 Väčšina respondentov tejto 1.skupiny sa prikláňa k zážitku nirvany- prázdnoty. Rozpusteniu 
sebaklamu ohraničenej individuality. Aj keď niektorí mali pritom zážitok veľkého svetla, nejde o 
„zaiskrenie“, ale opisne povedané napr. Janou „vplávanie do oceánu z rieky“, s vnútorným 
pocitom nekonečna a nadľudského pokoja. Peter mal zážitok svetla, osvietenia. Ivan to opísal 
ako hlboký súzvuk, jedno s majstrom pri meditácii na obraz majstra, zakúsenie jeho fyzickej 
prítomnosti a ocitnutie sa v skutočnom svete.  
Všetci sa zhodli na postupnosti a skvalitňovaní, zintenzívňovaní tohto vrcholového zážitku. Tak 
ako zo začiatku v mysli sem-tam sa zaskvela idea JA, ale prevládalo telesné ja, ego, postupne sa 
objaví spomienka na pôvodné telesné ja, ego, ale prevláda JA, v budhistickom opise ne-ja 
(rozpustenie ega). A tiež na posilnení vôľových vlastností, trpezlivosti, vytrvalosti, úsilí 
dosiahnuť cieľ a nevzdať to. Tieto nové schopnosti sa využívajú aj na napredovanie, vlastné 
záujmy, aj pri presadzovaní užitočných záujmov v prospech iných. Niektorí postrehli, že 
nedokážu vyvinúť úsilie pre vlastné záujmy, ale ľahko sa zapália pre potreby iných. 
Veľký rozdiel medzi sebarealizovanými v Maslowovom chápaní a jogovom chápaní, je v kvalite 
vrcholového zážitku. U jedinca ide o rozkvet jedinca. U jogínov ide o rozkvet línie – zapálenie 
nástupcu a jeho rozkvet, čo sa prejavuje v každodennom živote. 
Mnohí priekopníci jogy v bývalom Československu sú dnes seniormi, dôchodcami. Na jednom z 
nedávnych stretnutí vrámci Brnenských dní jogy, komentovali ich zakladatelia, lekári a vedci, 
priekopníci jogy v Československu, že sú radi, že štafetový kolík prevzali mladí lekári z Jogy 
v dennom živote. V tradičnej joge je prenos poznania v línii majster – žiak súčasťou 
praktizovania jogy. Cvičiteľ si súčasne vychováva svojho asistenta, svojich nástupcov. Aj preto, 
že pochopil rozdiel medzi JA a self, vlastným rozkvetom a prežitím najvyššej múdrosti. Takto 
preciťovaná identita sa prikláňa k sebapoňatiu v kultúrnom kontexte. V kultúre s inými 
hodnotami je jastvo ináč chápané. Ľudský kontext je ďaleko dôležitejší než si uvedomujeme 



spoločne skonštatovali všetci respondenti, ktorí dobre poznali, čo je to byť autonómnym, 
sebestačným , nezávislým od mladosti.  
Iný problém respondenti vidia v sebaodcudzení, v anonymite západnej spoločnosti, ktorá pre 
mnohých spôsobuje psychickú záťaž, ktorú ťažko zvládajú. Takto motivovaní cvičenci hľadajú 
priestor pre uspokojenie sociálnych potrieb milovať, byť milovaný, patriť niekam, a to podľa 
niektorých ponúkajú cirkvi, sekty, dobrovoľnícke organizácie. Niet pochybností, že v kurzoch sú 
aj takýto cvičenci. Ale dlhoročné skúsenosti ukazujú, že aj títo sa aplikovaním tradičnej jogy 
zmenia, prekonajú rodinné, pracovné konflikty, partnerské odcudzenie, rešpektujú odchod 
partnera, nájdu si v kurze nového partnera.  
Ale sú aj takí, najmä vo vzťahu k indickému učiteľovi, ktorí nedokážu žiť nezávisle od jogovej 
komunity. Počas jeho pobytu 2-3-krát do roka v našom regióne si toto nedajú ujsť. Upresňujem, 
že sa jedná o dva víkendové pobyty a jeden letný 2-3 týždňový tábor pre rodiny. Avšak títo 
jedinci skôr žijú pasívne, „vo vleku“, nikdy by si netrúfli stať sa cvičiteľmi, lebo akosi 
rezignovali napredovať, sebarealizovať sa. A duplom založiť občianske združenie, viesť ho. 
Zrejme „patriť niekam“ nemusí byť o citovej prázdnote, samote, ale o potrebe vyvážiť západnú 
orientáciu na „self“, individualizmus, bez aktívnej tvorby všestranných láskyplných vzťahov, 
súzvuku, integrácii, holizmu. Naši respondenti sa nechcú realizovať takto. Aj keď z výskumov 
z roku 1970-75 ide o nadpriemerne inteligentných jedincov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí, 
nekonformných a sebestačných ľudí, nemajú potrebu zaskvieť sa, zažiariť, ale byť prospešnými 
pre druhých.  
Ako spomenuli niektorí respondenti, izolácia niektorých cvičencov býva  spôsobená aj 
adaptáciou na zmenené pomery v rodine, ktorá nechce svojim členom dovoliť nezávislý život.  
Všetci respondenti sa zhodli na tom, že je rozdiel konať dobro z donútenia, zo slabosti sa 
vzoprieť manipulátorom, trebars aj vlastnej rodine, rodičovi, ktorý má so svojím dospelým 
synom, dcérou iné plány, napr. kariéru. A dobrovoľne. Nielen subjektívne zážitky, ale aj 
viditeľné prekonanie sebastrednosti, altruistické správanie, empatia, zodpovednosť, 
spoluzodpovednosť, neobviňovanie iných za vlastné zlýhania, plnenie si väčších či menších 
želaní je znakom, že sa respondenti zdravo rozvíjajú. A najmä tak vzácna spokojnosť so svojím 
životom. 
Kvantitatívna časť prieskumu. 
Vybrané výsledky: podľa aplikácie Kapilovej typológie, ktorá sa v tomto kontexte mapovacieho 
výskum hodí,  keďže je takmer u všetkých etickým kompasom ich rozhodnutí, som zistila: 
Moje hodnotenie je jednoznačne dobrí ľudia, satvickí, žijúci v satvickom prostredí, pracujúci 
v satvickom prostredí, tráviaci voľný čas v satvickom prostredí, zdravo satvicky sa stravujúci, 
konajúci užitočné, zmysluplné dobré aktivity a šíriaci vo svojom prostredí dobrú energiu. 
Prekonali dualitu. Práve konanie dobra, prekonanie sebastredného postoja, im umožňuje aj 
v starobe žiť zmysluplne, aktívne, spoločensky a byť zdravými. Dokazujú, že predsudok voči 
joge, že je únikom od reality, nemusí byť pravdivý.  
Na stupnici zlo-priemer-dobro „1- 10“ si 22 osôb našli polohu 8. Dvaja 9. Všetci zaznamenali 
rozvoj dobra. V neformálnom rozhovore najväčšie zásluhy pripísali učiteľom, tomuto kolektívu. 
Nik necítil samotu. Naopak. Aj na dôchodku nevedia, čo skôr, kam skôr ísť, koho prv 
stretnúť.Avšak majú stres pod kontrolou. Zdravotne sú všetci v dobrej kondícii. Až na zubára 
nenavštevujú lekárov. Tešia sa na dlhovekosť a želajú si, aby sa joga a iné zdravé veci dostali do 
škôl, stali súčasťou psychohygieny, pomohli ozdraviť našu spoločnosť, a najmä, aby sa ľudia 
rozumeli, prestali sa báť rozmanitosti, jeden druhého. Aby sa namiesto krčiem budovali radšej 
čajovne, bufety so zdravými bioproduktami, a ľudia očisťovali, ozdravovali. Nepochybujú, že 
budú pracovať a slúžiť ľuďom do konca. Staroba je pekná. 
Typológiu 3 gún (6.5.) som si vybrala aj preto, že lepšie harmonizuje s výskumnou skupinou, aj 
preto, že v sebe ako jediná typológia obsahuje etický rozmer, aj spája osobnostné charakteristiky 
s behaviorálnymi prejavmi, i v kontexte s kvalitou životného, prírodného, sociálneho prostredia. 
Vhodne dopĺňa narativný rozhovor o kvantitatívny aspekt, aj návod, ako zabrániť „pádu“ do 



tamasu, alebo v prípade takéhoto úpadku a zlej spoločnosti, zlej voľby, zlej životnej situácie ( 
napr.ťažká autonehoda, nevera), ako sa pozdvihnúť naspäť do satvy. Tento mapovací prieskum 
nám umožnil zamerať sa na možnosť predikcie správania  osoby v budúcnosti.  Ukazuje sa, že 
satvická osoba, akou bezpochybne skúmaný vzorok vysokoškolských študentov, absolventov - 
jogistov v r. 1975 bol, možno však s väčšou prímesou radžasu ako dnes,( aj vplyvom rodinného 
a spoločenského tlaku zanechať jogu a jogovú spoločnosť, aj vplyvom strachov pred výsluchmi, 
sledovaním, uväznením), za predpokladu, že ovláda mentálny tréning a psychohygienu, chápe 
význam etických princípov a dodržuje ich  v živote, možno predikovať, že sa bude naďalej  
duševne rozvíjať v živote, správne rozhodovať a dosiahne sebarealizáciu . Tiež možno 
predikovať dobré telesné, duševné, sociálne a duchovné zdravie do neskorej staroby, čo má 
ozdravný vplyv i ekonomický dopad na celú našu spoločnosť. Ale treba dodať slovami dôchodcu 
- mladíka p.Kavana, vegetariána, jogína, otužilca, ktorý sa dokáže kúpať v ľadovej vode Váhu aj 
na Silvestra (dnes už s celou skupinou následovníkov), že len čo prestal s disciplínou, a začal jesť 
mäso, piť alkohol, zdravotné problémy nedali dlho na seba čakať. A zasa keď pokračoval 
v cvičení, striedmosti, tie problémy prestali. 
Subjektívna percepcia zmien vlastnej osoby , etického rozvoja na škále zlo-priemer-dobro (1- 
10), s hodnotami 22 osôb si zakrúžkovalo 8. A dve osoby 9. Všetci konštatovali za posledných 
25 rokov, že sa zlepšili. Zhoduje sa to s porovnaním objektívnych údajov, že došlo k posunu 
smerom k satve, aj v kontexte s behaviorálnymi prejavmi, s kvalitou životného priestoru. U tejto 
skupiny č. 1. Sa ukazuje kontinuita osobnostne-etického typu  mladej osoby a  dospelou, 
seniorom. Podľa ich vysvetlenia aj vďaka rešpektovania zákonu karmy, skúsenosti zachytávať 
dôsledky svojich činov, a takto sa potom vyvarovať tomu, čo je škodlivé a narúša našu satvickú 
myseľ.  
Pomohli najmä meditácie s inštrukciou „predstav si seba o 10 rokov. Kde budeš, s kým, čo budeš 
robiť, aké zmeny sa udejú v tvojom živote?“ Nielen, že usmernili osobu, ale aj jej pomohli 
uvedomiť si lepšie reálnu situáciu, s kým treba ukončiť priateľstvo, lebo to nie je „ono“. Treba 
však dodať, že pre vonkajšieho pozorovateľa si tento prístup k výskumu rysov osobnosti, stupňa 
etického rozvoja, vyžaduje aj rozvinuté intuitívne schopnosti. Nedá sa posudzovať iný človek, 
ani jeho životné prostredie, jeho príbeh kvantitatívne- mechanicky. Ku každému človeku treba 
pristupovať individuálne, napr. osoba, ktorá býva v tichom prírodnom prostredí na okraji mesta 
v rodinnom dome, vôbec nemusí cítiť toto bývanie „satvicky“, aj keď zvonka by si pekný 
domček v lese aj zaslúžil ocenenie „satva“. A zrejme ho aj z aspektu životného prostredia má. 
Ale keďže sa tam  prelína aj sociálne prostredie, ak toto je rušivé, tak ani domov nebude pôsobiť 
satvicky. Napr. ak svokrovci – lekári, nevestu nerešpektujú a bránia jej cvičiť jogu. Alebo ak 
v okolí vyčínajú zlodeji. 
Záver prieskumu 1.skupiny: Dobrá duševná a fyzická kondícia týchto seniorov, permanentná 
radosť zo života, pokojná myseľ a život naplno bez strachu zo smrti, s hlbokým pocitom 
sebanaplnenia  potvrdzujú očakávanie, že jogové cvičenie má podporný vplyv na duševný vývoj .  
Súbečný vplyv západného a východného myslenia sa neukázal ako rušivý faktor. Naopak, 
respondenti sa naučili lepšie sa orientovať, chápať oba prúdy. Dokázali lepšie pochopiť špecifiká 
štrukturovaného jogového učenia, zvládnuť komponenty.  Empirická časť potvrdila, že sme  
správne vytvorili model štukturovaného jogového učenia, dobre vybrali jednotlivé jeho aspekty, 
komponenty do teoretickej časti. 
Na základe Maslowovej hierarchii potrieb sú všetci respondenti tejto skupiny charakterizovaní 
ako sebarealizovaní, žijúci a prejavujúci sa na základe sebarozvíjajúcich motívov, že sa znížil 
rozdiel medzi skutočné ja a ideálne ja. Všetci zakúsili vrcholový stav dočasného samadhi. 
 Sú však náznaky, že za predpokladu zvládnutia kríz jednotlivých psycho-sociálnych štádii 
vývoja podľa Eriksona aj vďaka osobnému jogovému projektu, ide o kontinuitu osobnostne-
etického typu mladej osoby. Ale toto potvrdiť si bude vyžadovať  ďalší špeciálne na to zameraný 
výskum.   
 



7.5. Analýza získaných údajov – 2. skupina 
 – počet osôb 24 , s rovnakým cieľom aj metódami ako 1.skupina 

Na konkrétnej vybranej jogovej škole Joga v dennom živote, so svojim centrom na zámku 
v Střílkach (pri Uherskom Hradišti), môžeme pozorovať organizáciu skupiny, jej skupinové 
normy a vzťahy medzi členmi. Spôsob rozšírenia jogy z Indie na Západ a proces toho, ako sa 
západný človek môže stať  cvičencom jogy je pomerne podrobne popísané v teoretickej časti.  
Prevažná väčšina z nich začala cvičiť jogu za socializmu, keďže Swamidži prichádzal do 
republiky na pozvanie rôznych jogových klubov a inštitúcii. Väčšina ľudí pokračuje v cvičení 
jogy, dokonca mnohí si urobili cvičiteľský kurz. A mnohí z nich sa aj angažujú ako cvičitelia 
a cvičiteľky v rôznych oblastiach. Niektorí  dokonca ukončili aj strednú zdravotnícku školu 
a stali sa rehabilitačnými sestrami, využívajúc jogu pracovne. Od r. 1972 už možno stretávať 2-3 
generácie, deti a vnúčatá týchto žiačok a žiakov. Letné tábory sú koncipované rodinne, 
s programom pre začiatočníkov, pokročilých, aj deti a mládež . Vcelku sa nezmenila motivácia 
k joge, rozdiely medzi ženami a mužmi. Ženy, ktorých je omnoho viac medzi  cvičencami jogy 
než mužov, uprednostňujú redukciu nadváhy, uspokojiť sociálne potreby, a po nežnej revolúcii 
sa hlásia otvorene, aj po štúdiu duchovnej literatúry k rozvíjaniu hlbšieho duchovného rozmeru. 
U mužov prevláda odbúrať stres, lepšie a rýchlejšie než v spánku sa dokázať uvoľniť, 
regenerovať. Popri hathajoge sa rozšírila aj integrálna, aštanga, mantra joga, naďalej sú cvičiaci 
upriamení na zdravie, t.č. aj na duševné a sociálne, duchovné zdravie. Dá sa povedať, že takmer 
všetci trpeli predsudkami o joge. 

Cieľom tejto rigoróznej práce bolo zmapovať dnešnú modifikáciu jogy,  získať poznatky 
o ľuďoch praktizujúcich jogu u nás i vo svete, špeciálne jogu v dennom živote, o pôvodnom 
jogovom učení a čo z toho oslovilo moderného človeka, prečo a ako mu to pomáha v duševnom 
rozvoji, s dôrazom na psychologické prvky. Cieľom empirického výskumu potom bolo okrem 
rovnakej schémy rozhovoru  zameraného na oblasti 1- 8 (8.1.), overiť a zmapovať znalosť 
štrukturovaného jogového učenia, jeho účinku na respondentov v daných oblastiach, s rovnakými 
metódami, konkrétne pomocou  riadeného rozhovoru, pozorovania, ankety, analýz epizód.   
Zistiť, či sa cvičenci jogy dokážu zharmonizovať, využiť jogu pre duševný rozvoj, 
sebazdokonaľovanie. Hlavne nás zaujímala oblasť emocionálneho zharmonizovania, ktorý v sebe 
zahrnuje mimo iné spôsob ovládania negatívnych emócií jogovým cvičením. 

 Ďalšie prvky, ktoré podľa nášho názoru môžu korešpondovať s praktikovaním jogového 
cvičenia, je tolerancia a otvorenosť voči životným možnostiam, otvorenosť voči iným spôsobom 
uvažovania, voči iným kultúram, vierovyznaniam. Prečo? Ukazuje sa ako náročné pochopiť jadro 
tohto učenia, najmä zákon karmy, jadro meditácie a vyškoliť učiteľov, ktorí dokážu tieto 
teoretické poznatky nielen vysvetliť, ale aj aplikovať v každodennom živote, vnútorne sa s nimi 
stotožniť. 
Tejto časti výskumu sa zúčastnilo 24 osôb, ktoré boli vyzvané, aby vyprávali svoj životný príbeh. 
Výskumný projekt uzaviera časť týkajúca sa pozorovania skupiny a popis prostredia, v ktorom sa 
vyskytujú  ich vzájomné interakcie. 
Pri kvalitatívnej analýze príbehov 24 účastníkov sme sa orientovali na tých, ktorí sa joge 
venujú dlhodobo(viac ako 5 rokov dodnes). S jogou sa stretli vďaka rodičom, ktorí ich už od 
detstva brávali na jogové prázdninové pobyty do Střílok. Ide o 5 mužov a 19 žien vo veku nad 18 
rokov. Prieskum sa konal v rozpätí roku 2005 - 2007. 
Výsledky 
Počas tohto 5-ročného a viacročného obdobia jogu neprerušili, iba mali obdobie, kedy cvičili 
menej. Všetci účastníci boli iniciovaní do mantrajogy. Majú osobnú mantru, ktorú si pravidelne 
potichu opakujú. Aj keď joga u nich nehraje kľúčovú rolu, ale je to ich profesijný vývin, rodina, 
priatelia, jogu zaradili do svojho života ako psychohygienu, životný štýl so zdravou 
vegetariánskou stravou, zdravými návykmi – všetci sú nefajčiari, abstinenti (až na symbolický 
prípitok na Silvestra u niektorých z nich), s veľmi dobrým zdravím , čo sami vysvetľujú „vďaka 
joge“. 8 z nich  absolvovali cvičiteľský jogový kurz, 4 z nich aj vedú kurzy jogy v rámci voľného 



času. 12 sú iba členmi JDŽ. Všetci udržujú kontakt s jogovými centrami, niektorí iba 
príležitostne. Väčšina z nich považuje duševný vývoj a získanie samadhi za možné v tomto ich 
živote. Ale t.č. ani jeden z nich nemá za dominantný cieľ tento vrcholový zážitok. Každý  z nich 
zakúsil hlboký stav uvoľnenia, telesného aj duševného, jeden aj bhava samadhi ako 17-ročný na 
svojej druhej ceste v Indii. Doplnkom mantrovania je pohyb v prírode, dostatok aktívneho 
oddychu, konanie dobrých skutkov, ovládanie rušivých emócii. 10 majú usporiadané partnerské, 
rodinné vzťahy, 4 z nich nemajú vhodné zamestnanie, hľadajú svoj pracovný priestor na lepšiu 
sebarealizáciu. 1 z nich, t.č. cvičiteľ, je pripravený stať sa mníchom. Bol 3-krát dlhodobo v Indii 
v ašrame. Pomohol rozbehnúť jogové cvičenia aj v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Všetci sú 
otvorení voči životným možnostiam, 5 boli aj za zárobkom po skončení štúdia v zahraničí 
a presadili sa bez rozbehového kapitálu. Všetci chápu svet ako jednu rodinu, a tento pocit, postoj 
vedia pretaviť do konania dobrých skutkov aj cudzím ľuďom,nezištne. Všetci rozlišujú všetky 
úrovne existencie, aj zdravia, chápu prioritu mentálno-spirituálneho rozvoja na pevnom etickom 
základe, rešpektujú zákon karmy, veria v reinkarnáciu. 3 z nich, 2 ženy a 1 muž sú vo svojom 
okolí považovaní za sebarealizovaných , vzorom pre ostatných. 34 –ročný muž je kapitánom 
v letectve, bol viceprezidentom Českej asociácie pilotov, t.č. lieta ako kapitán v Indii v King 
Fisher.    Absoloval kozmonautický výcvik v hviezdnom mestečko , v Bajkonure, kde bol 
vybratý z pol miliona uchádzačov. Patril k trom z 12 vybraných z celej Európy, ktorí výcvik 
zdravotne zvládli.  26-ročná žena, ktorá absolvovala štúdium v USA, stáž v Španielsku, 
pracovala ako prekladateľka na Ministerstve zahr. Vecí, tlmočníčka ministra. T.č. pracuje ako 
hlavná sekretárka veľvyslanca na Českej ambasáde v Delhi. 35 –ročná žena  absolvovala štúdium 
angličtiny, arabštiny na Karlovej univerzite. Študovala rok v USA, a nastúpila na stáž v OSN 
v New Yorku, kde bola vybratá zo stovák uchádzačov, a vyhodnotená ako 3.najlepšia stážistka. 
Po skončení nastúpila ako riaditeľka sekretariátu primátora mesta Prahy, neskôr na Ministerstvo 
zahr. vecí, odkiaľ bola vyslaná ako konzulka do Lýbie. T.č. pracuje v Dubaji, pomáha viesť 
Medzinárodnú ženskú spoločnosť, pracuje ako tlmočníčka.  Venuje sa hlavne džnánajoge, 
dokončila si doktorát na tému islam v Európe. Ostatní sú aktívni, pomáhajú ako súčasť životného 
štýlu, majú otvorené srdce sa so svojimi poznatkami nezištne deliť s ostatnými.  
Táto skupina 24 respondentov, ktorí sa nezúčastnili výskumu osobnosti v r. 1975 , bola 
vyhodnotená v Kapilovej typológii ako satvickí jedinci. Ich sebahodnotenie na škále zlo - dobro ( 
1 – 10, kde známka 10 je najlepší-ia) je 7 osôb známka 9, 4 osoby známka 8, 1 osoba známka 7. 
Za najdôležitejšie v svojom živote považujú rodinu, ukončenú vysokú školu, stretnutie partnera, 
narodenie dieťaťa, priateľstvo, pozitívne myslenie,  neklesať do katastrofických scenárov, 
spolupracovať s ľuďmi na bázi rovnosti, nenechať sa šikanovať a manipulovať staršími.  Keďže 
sa jedná o mladších, ktorí sa s jogou zoznámili v detstve, v rodine, neukázalo sa ako kľúčové 
stretnutie s jogou, učiteľom. Registrujú predsudky voči joge, ale sú kritickí, nevidia chybu iba 
v spoločnosti, v druhých. Podobne ako prvá skupina mnohí ovládajú Kapilovu typológiu 
a stravujú sa satvicky, aj keď niektorí nie sú ortodoxní vegetariáni, sem-tam zjedia kura, rybu. 
V porovnaní s 1.skupinou neboli postihnutí socializmom. 
 Vyberajú si satvické bývanie, voľný čas trávia v prírode, aktívnym športom, dovolenky na 
pekných miestach, sú veriaci, niektorí sú kresťania cvičiaci jogu. Aj keď chápu a uvedomujú si, 
že majú veľké nadanie, životné úspechy, majú aj výzvy, riešia svoje vývojové úlohy, ženia, 
vydávajú sa, zakladajú si rodiny, keďže nepatria k najbohatším, medializovaným, žijú pokojne, 
skromne, azda ani neuvedomujúc si svoju sebarealizáciu. Ich myseľ je satvická, sú trvale 
uvoľnení, veselí, optimistickí, s dobrým  vhľadom ,čítaním životných situácii. Jemní, 
nepoužívajú vulgarizmy, nehádajú sa, aj keď si dokážu vždy ísť svojou cestou, presadiť svoje 
riešenie, rozhodnutie. Jeden z nich nemá rozvinuté racionálne schopnosti, avšak mimoriadne 
intuitívne schopnosti, vie dokázať „nemožné“, len tak, keď ho čosi napadne a práve stretne 
dôležitú osobu, vybaví dôležitý projekt len tak, že nájde zabudnutú adresu a napíše tam mail. 
A o hodinu je tu pozitívna odpoveď. Ich plány a perspektívy sú plynulé, bez úsilia, aj na základe 
elitných nezištných pracovných a priateľských vzťahov, s bývalými spolužiakmi, zahraničnými 



priateľmi. Sú citliví, popri plnení denných povinností hľadajú stále cestu „nahor“, vyššie 
a vyššie. Aj na najmenšiu nepohodu reagujú akcieschopne. A zmenia situáciu v svoj prospech, 
alebo nájdu nové lepšie riešenie, napr. odchodom,zmenou pracoviska, ktoré ich väčšmi naplní, 
obohatí. Akoby im zmena pomáhala udržať sa stále v satve, neprispôsobiť sa a nedať  sa poddať 
radžastickým, tamastickým ľuďom, manipulátorom. Rozhovor bol čiastočne štrukturovaný. 4 
zápisy uvádzame v prílohe.  
Výskumný projekt uzaviera časť týkajúca sa pozorovania skupiny a popis prostredia, v ktorom sa 
vyskytujú  ich vzájomné interakcie.  
Všetci členovia tejto skupiny sa stretávajú. S niektorými si viac mailujú, keďže pôsobia 
v zahraničí a domov prichádzajú iba na krátku dobu. Spravidla sa stretávajú v Stŕílkach, alebo na 
jogových programoch aj inde. Aj prostredie ašramov a jogových podujatí možno hodnotiť ako 
satvické. Naviac, majú možnosť tam stretnúť aj majstra a iných múdrych ľudí. Ich vzájomné 
interakcie sú priateľské. Spolupracujú už mnohé roky na spoločných mládežníckych 
a charitatívnych projektov. Vzájomne si nezištne pomáhajú. Relatívne najbohatší z nich,( 
presnejšie s najväčším platom) lebo spláca vlastný byt, auto napr. finančne podporuje matku 
dôchodkyňu, pomáha bratovi finančne na VŠ,  jogovému centru, kde pôsobí priateľ- karmajogín 
bez nároku na honorár, bez platu. Avšak ako vyplýva s profesionálneho opisu, každý žije svoj 
život a ide svojou životnou cestou. 
Záverečné vyhodnotenie 2. Skupiny: 
Naše očakávania  sa potvrdili. Aj tu joga pôsobí podporne pri duševnom vývoji. Žiadny z nich sa 
nevyvýja nezdravo, netrpí žiadnou chorobou. Naopak, patria k vzorom sebadisciplíny a vedú 
zdravý životný štýl bez fajčenia, alkoholu, drog. Dodržujú etické princípy cieľavedomo ako 
súčasť zákona karmy, aj vlastných rozhodnutí a iniciatív v dobročinnosti. Z hľadiska 
Maslowovej hierarchie potrieb sú zatiaľ motivovaní 7 z nich nedostatkovými potrebami, hľadajú 
si partnerku, zamestnanie, kde môžu uživiť rodinu, alebo byť v dobrom pracovnom kolektíve. 
Starší respondenti sú motivovaní sebarozvíjajúcimi potrebami, patria k aktívnym ľuďom, 
všestranne užitočným.  
Štrukturované jogové učenie ovládajú dobre teoreticky, nie však celkom prakticky. O niektorých 
vyšších stupňoch vedia, ale nie sú si istí , či ich aj zažili, ak aj áno, tak nevedomky. Sú všetci 
motivovaní postúpiť v joge na vyšší stupeň, ale nie všetci cítia, že majú na to t.č. vhodné 
podmienky. 

7.6. Analýza získaných údajov – 3. skupina 
      Výskumný vzorok  133 osôb – účastníkov týždenného ozdravného pobytu s jogou  

Doplňujúcim prvkom tejto časti výskumu je kvantitatívna časť, resp. časť extenzívna, ktorá už 
nekladie taký dôraz na jedinečnosť a proces každého respondenta. Vďaka tomu možno zapojiť 
do výskumu viac osôb a sústrediť sa len na určitú vymedzenú problematiku, ktorú v našom 
prípade predstavuje schopnosť pochopiť a osvojiť si základné techniky jogy počas týždenného 
pobytu.  Pred začatím výskumu, aj po skončení  respondenti vyplnili dotazník.  
Tejto časti projektu sa zúčastnilo 133 osôb (z toho 73 žien), z celého Slovenska, aj z Čiech(18 
žien), ktorým bol zadaný dotazník. Boli rozdelení do dvoch skupín podľa veku a podľa pohlavia. 
Ženy do 30 rokov. Ženy nad 30 rokov. Muži do 30 rokov a muži nad 30 rokov. Držala som sa 
rozšírenej praktiky v EÚ považovať mládež do 30 rokov. Tento som doplnila o neformálny 
čiastočne riadený rozhovor. Ankety sa zúčastnilo 23 mladých žien, 50 starších žien, 30 mladých 
mužov a 30 starších mužov. Prieskum sa konal v mesiacoch júl – august r. 2004 v Trenčianskych 
Tepliciach. Hodnotenie emocionálneho vyladenia sme aplikovali dvakrát aj pred hodinovým  
cvičením aj po cvičení. 

Výsledky pozorovania, analýza epizód, rozhovorov, ankety 
Počas týždenného pobytu spravidla dokázali udržať aspoň raz denne harmonickú (satvickú) 
atmosféru. Avšak často kritizovali napr. stravu, upratovanie na izbách, svojich príbuzných, atď. 



Aj na prechádzkach v prírode riešili často žabomyšie problémy, že sa napr. v čakárni ženy nahlas 
rozprávali, rušili ostatné. Akosi postrádali pokoj mysle, schopnosť utíšiť sa.  Mnohí z nich trpeli 
aj na psycho-somatické potiaže , bolesti kĺbov, krčnej chrbtice, pravidelné migrény, vysoký 
krvný tlak, obezita, diabetes, astma, alergie, funkčné poruchy srdca, vysoký krvný tlak, atď. Aj 
preto volili ozdravný pobyt s vegetariánskou satvickou stravou s nácvikom jogy, aby sa naučili 
odbúrať stres. Mali zväčša chronické väčšie či menšie problémy na pracovisku, v manželstve, 
s deťmi, zdravotné problémy. Niektorí prišli na doporučenie ošetrujúceho lekára. 
 Každý z nich prešiel po príchode lekárskym vyšetrením. Stresovanosť sa prejavovala na telesnej, 
emočnej, behaviorálnej úrovni. Takýchto klientov som mala väčšinu za 33 rokov Aj preto, aby 
som sa rýchlejšie zorientovala a sama dokázala zregenerovať,  som začala v praxi využívať 
Kapilovu typológiu s cieľom udržať čo najviac v kolektíve pohodu -satvickú kvalitu. Aj kvôli 
tomu sme zaradili do jedálnička vegetariánsku satvickú stravu a vybrala na miesto ozdravných 
pobytov malebné kúpele v Trenčianskych Tepliciach, obkolesené zdravou prírodou, lesmi, 
turistickými chodníčkami. Naviac kombinácia s kúpeľom v sírovouhličitej vode napomáha  aj 
duševnej očiste, uvoľniť svalstvo aj  čiastočne duševné napätie. Naším cieľom bolo nielen 
krátkodobo napomôcť vytvoriť satvické prírodné, i sociálne prostredie, ale naučiť klientov 
základy jogy, zdeliť podstatné informácie, o ktoré bol väčší záujem ako o samotné cvičenie 
a procedúry. Niekedy sme zmeškali obed v zanietenej debate. Medzi podstatné informácie patrilo 
vysvetliť ako funguje stres. Podobne ako ostatní kolegovia, cvičiaci jogu, sme prezentovali jogu, 
že poskytuje praktický návod k integrácii, ako sa ubrániť stresom, a to vo všetkých oblastiach, 
kde nás ohrozujú, a ako sa rozvíjať.  “Rady a metodické postupy, ktoré uverejňujeme, boli 
mnohokrát v praxi vyskúšané na väčšom počte ľudí. Od r. l980 organizujeme 7-dňové kurzy 
jogy, zdravotnej telesnej výchovy a duševnej hygiény pre verejnosť.” (Míček, Zeman 1992). 
Nielen osvojenie si relaxačných cvičení, aj iný pohľad na kauzalitu príčin a následkov, 
pochopenie zákona karmy, napomáha k zmene myslenia, postoja nebyť pripútaný k výsledkom 
našich činov, netrápiť sa, ak nie sme pochválení, ani k osobám, napomáha k ozdraveniu. Udržať 
si duševné zdravie je v dnešnej uponáhľanej dobe  stále väčšou métou. Civilizačné ochorenia, 
ktoré kvária dnešných ľudí, sú viazané na životný štýl. Ozdravenie s dlhodobými účinkami  si 
vyžaduje zmeniť štýl života, nie iba kdesi v svojej izbičke, či v ordinácii vyšetrujúceho lekára,  
ale stretnúť ľudí s podobnými ťažkosťami a potrebami,vymeniť si skúsenosti, praktiky, navzájom 
sa podporiť, vyburcovať k zmene. A toto sa deje vďaka kurzom a jogovým táborom, či 
dovolenkám s jogou pri mori, atď. Aj preto si zaslúžia cvičitelia a cvičenci jogy pochvalu, 
odbornú pozornosť, lebo uľahčujú ostatným ozdravný proces. 
 Ukazuje sa, že nielen fitnes, ale ani iné „novinky“ ako napr. aerobic, kalanetika, soľné jaskyne, 
kryo-komory atď. sa neuchytili, lebo ľudia túžia po porozumení, láskyplných vzťahoch, 
povyprávať sa o svojich životných pocitoch, radostiach, poznaní i trápeniach,  že za ozdravením, 
nie je len pohyb, ale aj nové poznatky, nové zručnosti, nové návyky, zmena myslenia, 
„preduchovnenie“, zmena hodnotového rebríčka,sebapoznanie, duševný rozvoj.  Tieto kurzy, ako 
aj iné varianty ozdravenia životného štýlu,  sú podobne ako autogénny tréning prípravou 
k systematickému sebarozvíjaniu. K joge (autogénnemu tréningu, atď.) ako vlastnému 
projektu sebazdokonaľovania.  
Ženy nad 30 rokov            Ženy do 30 rokov 
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Muži nad 30 rokov            Muži do 30 rokov 
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Pochopila som, že ľudia, ktorí sú celé desiatky rokov, celý život koncentrovaní len na svoje 
fyzické zdravie, nedokážu pochopiť aj inú úroveň, napr. emočnú, alebo duševnú, či 
sociálnu. Myslia si, že im pomôže „bahno“, či masáž, alebo farmakoterapia. Už len to, že aj 
strava má vplyv na krvný tlak bolo pre mnohých nepochopiteľné, a pred 30 rokmi ľuďom na 
smiech. Nehovoriac o vysokom tempe života, úzkosti zo zlýhania a straty zamestnania, alebo 
dlhotrvajúcich partnerských konfliktoch. A tento deficit pochopenia psycho-somatickej väzby 
mali aj VŠ vzdelaní respondenti. Akosi nedokázali pochopiť, že myšlienky sú silou. A že  strach, 
hnev dokážu škodiť. Aj preto posledných 10 rokov zvyknem vysvetľovať tieto základné princípy 
bábikou Matrioškou, kde môžu dobre vidieť na vlastné oči, že nemáme iba fyzické telo. Keďže 
som takto „preškolila“ z materialistického mechanizmu chorôb na interakčný psycho-somatický 
model mnohých, na základe mnohoročných skúseností som zistila, že ak nepochopili definíciu 
zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie, že ide o zdravie na niekoľkých úrovniach, nedokážu 
cieľavedomo odbúrať stres a zbaviť sa zlozvykov, zlých postojov, sebadeštruktívneho myslenia, 
zlých skutkov, ani  po návrate z pobytu zjednať nápravu. 
 
 
 
 
Muži nad 30 rokov      Muži do 30 rokov 

Bol som aj zostal ateistom

NIE
94%

ANO
6%

  

Bol som aj zostal ateistom

NIE
80%

ANO
20%

 
Ženy nad 30 rokov      Ženy do 30 rokov 

Bola som aj zostala ateistkou

NIE
100%

ANO
0%

  

Bola som aj zostala ateistkou

NIE
75%

ANO
25%

 
 
 Aj preto som dotazník upravila na zistenie, do akej miery dokázali klienti pochopiť rozdiel 
medzi telesným, duševným, sociálnym, duchovným zdravím. Pochopila som, že ak nedokážu 
rozlišovať vrstvy osobnosti,( pre nich bolo jednoduchšie pochopiť rôzné telá Matriošky), potom 
sa nedokážu po návrate z kúpeľov zmobilizovať, a začať pravidelne cvičiť koncentračno-
relaxačné, sebazdokonaľujúce jogové techniky, alebo iné zostavy (AT). Títo klienti na rozdiel od 
1. a 2. skupine žili v bežných životných podmienkach, bývali so svokrovcami, s ktorými sa ani 
nezdravili, jedli mastné údeniny, s vysokým obsahom choresterolu, niektorí denne pili alkohol, 



iní zasa fajčili, denne užívali trankvilizéry, lieky na spanie, pracovali pod stresom v podnikoch. 
Trápili sa, že boli na interrupcii na nátlak rodičov, s ktorými sa po tom, prestali stýkať, naviac, 
opustil ich partner. Atď.  
Ženy nad 30 rokov      Ženy do 30 rokov 

Stala som sa veriaciou

NIE
17%

ANO
83%

    

Stala som sa veriaciou

NIE
60%

ANO
40%

 
 
 
 
 
Muži nad 30 rokov      Muži do 30 rokov 

Stal som sa veriacim

NIE
23%

ANO
77%

  

Stal som sa veriacim

NIE
37%

ANO
63%

 
Zistila som, že formou modelu ruskej bábiky Matriošky, ľudia ľahšie chápu aj duševné zdravie 
(mentálne telo), či sociálne zdravie (emočné, sociálne telo). Že rovnako, ako sa treba denne 
venovať telesnej očiste, je potrebné denne relaxovať, revitalizovať sa, nahrádzať stres pokojom. 
Pokoj je kľúč, ktorým sa odomyká ľudský potenciál a skryté sily. Chce to i dodržiavať etické 
princípy, nenásilie (ahimsu), pestovať láskyplné vzťahy, a to tiež potrebuje pokojnú myseľ a 
náladu. Jogou sa človek dostáva do aktívnej  polohy, kedy zachytáva aj spoločensko-historický 
kontext svojich problémov, vlastné činy v minulosti a ich dopad na prítomnosť, tým sa zväčšuje 
spoluzodpovednosť za spoločenský, aj osobný rozvoj. Nemalé miesto tu zohráva rozvoj 
environmentálneho vedomia, vyhýbať sa stresujúcim, hlučným, znečisteným miestam, a naopak 
vrátiť sa do prírody a  k prirodzenému štýlu života, so zdravou stravou a utíšením v náručí 
prírody. Veď do hôr a do prírody sa utiekame načerpať mentálne sily, zregenerovať sa. Ticho 
prírody je aj človeku vrodené. 
Výsledky ankety  
Patrili k ľuďom, ktorých som  na začiatku pobytu vyhodnotila priemernou známkou 5 - 6 ako 
zmiešané typy. Prevládala trojkombinácia gun s radžastickou, tamastickou a satvickou zložkou, 
cca v rovnakom pomere. Nepoznali Kapilovu typológiu. V sebahodnotení sa 68 oznámkovalo 
priemernou známkou 5, ďalších 48  respondentov známkou 6. Známku 7 si dali 10 žien. Známku 
8 si dali 4. Najnižšou známkou v skupine 4 sa oznámkovali traja. Ako v každej typológii, aj keď 
spravidla nik nie je čistý typ, avšak spravidla sa viditeľné typy sýtené jednou z tatiev, napr. zlý 
človek tamastický, dobrý človek satvický, alebo aktívny sebapresadzujúci sa egoista „s ostrými 
ľakťami“ – radžastický človek. 
Aj u mužov, aj u žien vo vekovej kategórii do 30 rokov, rovnako ako vo vekovej kategórii nad 30 
rokov, prevláda ku koncu pobytu dobrá znalosť jogového učenia, ktorá sa už neredukuje na 
hathajogové telesné cvičenia, ale cvičenci rozpoznali mentálno-spirituálny aspekt, aj psycho-
somatickú väzbu. Zo všetkých respondentov 65,75% účastníkov prieskumu, ktorí boli ateistami 
začalo veriť, rozvíjať  duchovný rozmer osobnosti. Priemerne 12, 75% respondentov bolo 
a zostalo ateistom-kou. Analýzou informácii z rozhovorov sme zistili, že viera sa týkala skôr 



stavu rozšíreného vedomia, transcendencie hmotnej úrovni existencie, než zaradenia do cirkvi. 
Avšak priemerne iba 4% z pôvodne veriacich, ktorí sa pred pobytom  hlásili k cirkvi, 
nezaznamenali prehĺbenie svojej viery. Ostatní potvrdili v rozhovore výsledky ankety, že sa ich 
viera prehĺbila, najmä v spojení s pohrúžením. Dodávame, že pobyt končil obedom v nedeľu, 
kedy dopoludnia bola možnosť navštíviť bohoslužbu. Nezisťovali sme, kto bol v kostole.  Voľba 
viery je veľkou zmenou. 
 
Muži nad 30 rokov      Muži do 30 rokov 

Preh ĺbil som svoju vieru

NIE
4%

ANO
96%

   

Preh ĺbil som svoju vieru
NIE

22%

ANO
78%

 
Ženy nad 30 rokov      Ženy do 30 rokov 

Preh ĺbila som svoju vieru

NIE
5%

ANO
95%

   

Preh ĺbila som svoju vieru

NIE
0%

ANO
100%

 
 
Ako? Pochopili spätosť medzi stresmanažmentom (psycho-somatická úroveň), utíšením mysle 
navodením  „oceánskeho zážitku“, (duchovná úroveň) a kvalitou medziľudských vzťahov 
(sociálna úroveň), vnútornou spokojnosťou (duševná úroveň) a fyzickým zdravím. Všetci 
účastníci precítili pozitívny vzťah jogového cvičenia na náladu. Viď dotazník pre cvičencov na 
revitalizáciu, spokojnosť, odstránenie únavy, rušivých emócii. Významne sa zlepšilo ich telesné 
zdravie, duševné zdravie, sociálne zdravie, najmä duchovné zdravie. Tento významný posun 
k lepšiemu zdraviu je zachytený graficky. 
 
 
 
      
 
Dotazník pre cvičencov 
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Otázky ohľadom zdravia som formulovala pozitívne, aby nepôsobili sugestívne v negatívnom 
ohodnotení svojho zdravia. Zvolila som škálu: výborne – veľmi dobré – dobré – uspokojivé – zlé.  
 
Muži nad 30 rokov        
Pred cvičením             Po cvičení 

Moje zdravie PRED cvi čením jogy

výborné
9%

veľmi dobré
9%

dobré
35%

uspokojivé
34%

zlé
13%

            

Moje zdravie PO
 cvičení jogy

výborné
26%

veľmi dobré
51%

dobré
23%

uspokojivé
0%zlé

0%

 

Duševné zdravie PRED
 cvičení jogy

veľmi dobré
3%

výborné
19%

dobré
23%

uspokojivé
39%

zlé
16%

            

Duševné zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
38%

výborné
43%

dobré
16%

uspokojivé
3% zlé

0%

 

Sociálne zdravie PRED
 cvičením jogy

veľmi dobré
23%

výborné
6%

dobré
23%

uspokojivé
42%

zlé
6%

            

Sociálne zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
47%

výborné
28%

dobré
22%

uspokojivé
3% zlé

0%

 



   Duchovné zdravie PRED cvi čením jogy

veľmi dobré
9%

výborné
6%

dobré
15%

uspokojivé
35%

zlé
35%

             

   Duchovné zdravie PO cvi čení jogy

veľmi dobré
42%

výborné
49%

dobré
6%

uspokojivé
3%

zlé
0%

 
 
Muži do 30 rokov 
 Pred cvičením                Po cvičení  

Moje zdravie PRED cvi čením jogy

výborné
4% veľmi dobré

24%

dobré
32%

uspokojivé
20%

zlé
20%

            

Moje zdravie PO
 cvičení jogy

výborné
46%

veľmi dobré
50%

dobré
4%

uspokojivé
0%

zlé
0%

 

Duševné zdravie PRED
 cvičení jogy

výborné
15%

veľmi dobré
35%dobré

23%

uspokojivé
23%

zlé
4%

                 

Duševné zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
35%

výborné
61%

dobré
4%

uspokojivé
0%

zlé
0%

 

Sociálne zdravie PRED
 cvičením jogy

veľmi dobré
16%

výborné
16%

dobré
32%

uspokojivé
32%

zlé
4%

            

Sociálne zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
48%

výborné
39%

dobré
13%

uspokojivé
0%zlé

0%

 

   Duchovné zdravie PRED cvi čením jogy

veľmi dobré
8%

výborné
8%

dobré
35%

uspokojivé
37%

zlé
12%

                  

   Duchovné zdravie PO cvi čení jogy

veľmi dobré
26%

výborné
61%

dobré
13%

uspokojivé
0%

zlé
0%

 
 



 
 
Ženy nad 30 rokov 
Pred cvičením      Po cvičení 

Moje zdravie PRED cvi čením jogy

výborné
4%

veľmi dobré
16%

dobré
27%

uspokojivé
41%

zlé
12%

              

Moje zdravie PO
 cvičení jogy

výborné
33%

veľmi dobré
44%

dobré
21%

uspokojivé
2%zlé

0%

 

Duševné zdravie PRED
 cvičení jogy

veľmi dobré
17%

výborné
4%

dobré
25%

uspokojivé
42%

zlé
12%

                  

Duševné zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
46%

výborné
44%

dobré
10%

uspokojivé
0%

zlé
0%

 

Sociálne zdravie PRED
 cvičením jogy

veľmi dobré
14%

výborné
4%

dobré
50%

uspokojivé
22%

zlé
10%

                  

Sociálne zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
54%

výborné
34%

dobré
10%

uspokojivé
2% zlé

0%

 

   Duchovné zdravie PRED cvi čením jogy

veľmi dobré
10%

výborné
4%

dobré
22%

uspokojivé
39%

zlé
25%

                  

   Duchovné zdravie PO cvi čení jogy

veľmi dobré
30%

výborné
52%

dobré
16%

uspokojivé
2%

zlé
0%

 
 
 
 
 
Ženy do 30 rokov 
Pred cvičením                                     Po cvičení  



Moje zdravie PRED cvi čením jogy

výborné
4%

veľmi dobré
36%

dobré
26%

uspokojivé
30%

zlé
4%

  

Moje zdravie PO
 cvičení jogy

výborné
36%

veľmi dobré
50%

dobré
14%

uspokojivé
0%zlé

0%

 

Duševné zdravie PRED
 cvičení jogy

veľmi dobré
26%

výborné
22%

dobré
30%

uspokojivé
13%

zlé
9%

  

Duševné zdravie PO
 cvičení jogy

veľmi dobré
44%

výborné
35%dobré

17%

uspokojivé
4%

zlé
0%

 

Sociálne zdravie PRED
 cvičením jogy

veľmi dobré
17%

výborné
22%

dobré
30%

uspokojivé
22%

zlé
9%

                  

Sociálne zdravie PO
 cvi čení jogy

veľmi dobré
35%

výborné
44%

dobré
13%

uspokojivé
4%

zlé
4%

 

   Duchovné zdravie PRED cvi čením jogy

veľmi dobré
14%

výborné
5%

dobré
47%

uspokojivé
24%

zlé
10%

                  

   Duchovné zdravie PO cvi čení jogy

veľmi dobré
38%

výborné
48%

dobré
14%

uspokojivé
0%

zlé
0%

 
S obnovenými mentálnymi silami ľahšie po cvičení dokážu zotrvať v pohode. Ani jeden klient 
neregistroval negatívny (tamastický) účinok jogového cvičenia na duševný stav. Pozitívny 
účinok jogového cvičenia si uvedomili všetci klienti na všetkých úrovniach, iba jedna osoba , 
staršia  žena zaznamenala zlý telesný  zdravotný stav aj po pobyte. Účastníci, ktorí vedeli rozlíšiť 
telesnú, duševnú, sociálnu a duševnú rovinu zdravia, boli  orientovaní na mentálno-sprirituálny 
vývoj osobnosti, a chápali, že zdravý „duch“, ozdravuje telo. Hlavný zdroj stresu videli 
v medziľudských vzťahoch. V joge objavili akési perpetuum mobile, elixír spokojnosti. 
Dodávam, že títo klienti neprišli na ozdravný pobyt s jogou kvôli zvedavosti, ale buď na lekársku 
radu, alebo vyskúšať jogu kvôli zdravotným problémom zo stresu, keď utišujúce  lieky proti 
bolesti prestali pomáhať. Aj keď sa mnohí subjektívne necítili chorí. Veď chodievali do práce.  
V skupine ženy do 30 rokov 39% cvičilo jogu pred pobytom. Nad 30 rokov 33% cvičilo jogu 
pred pobytom, aj to neorganizovane, podľa kníh, bez učiteľa. 
Ženy nad 30 rokov         Ženy do 30 rokov 



Cvičila som pred výskumom jogu

NIE
67%

ANO
33%

Cvičila som pred výskumom jogu

NIE
61%

ANO
39%

       
U mužov nad 30 rokov cvičilo jogu pred pobytom 24%. A u mužov do 30 rokov 37% cvičilo 
jogu ako samouk.  
Muži nad 30 rokov    Muži do 30 rokov 

                 

Cvičil som pred výskumom jogu

ANO - 24%

NIE - 76%

ANO

NIE

 

Cvičil som pred výskumom jogu

NIE
63%

ANO
37%

 
              

Potvrdili sa všetky očakávania. Účastníci ozdravných pobytov s jogou si osvojili základy 
tradičnej jogy. Sú si väčšmi vedomí zdravia a jeho jednotlivých úrovní, ako pre život dôležitej 
hodnoty. Nastalo zlepšenie aj na fyzickej, duševnej, sociálnej a najmä duchovnej úrovni. Tí, ktorí 
sa hlásili ku kresťanstvu, zotrvali. 
Nakoľko sa jednalo o začiatočníkov, z ktorých mnohí prvýkrát spoznali tradičnú jogu aj 
s pranajamou, aj s joganidrou, hlbokou relaxáciou, stavom alfa, aj s vegetariánskou stravou, 
filozofiu života, prvýkrát meditovali, nemožno hodnotiť vplyv jogy na duševný vývoj , iba vplyv 
jogy na duševný stav, náladu. Aj v tejto skupine došlo k emocionálnej harmonizácii  po skončení 
cvičenia. Rozdiel sa však týkal v stupni osvojenia sa týchto techník, nakoľko bez učiteľa jogy 
sami nevedeli aplikovať jogu v dennom živote. Učili sa to, a mali záujem naučiť sa jogu. Títo 
respondenti boli motivovaní nedostatkovými potrebami. Nepoznali samadhi, ani vrcholový 
zážitok. Potrebovali si oddýchnuť, dať sa do poriadku, usporiadať si myšlienky v hlave, svoj 
život. Chceli sa jogu naučiť kvôli zlepšeniu zdravotného, psychického stavu. 
Svoj cieľ všetci dosiahli, zdravotne sa všetkým uľavilo, polepšilo. Aj vďaka procedúram, zmene 
prostredia, nielen cvičeniu jogy. 
  Anketou sme zistili, že sa veľmi zlepšil cvičením jogy duchovný rozmer osobnosti, a to aj vo 
vekovej kategórii do 30 rokov, aj nad 30 rokov. 95% žien nad 30 rokov prehĺbilo svoju vieru. 
U žien do 30 rokov konštatovalo prehĺbenie viery 100%. U mužov nad 30 rokov  96% prehĺbilo 
svoju vieru.U mužov do 30 rokov 78% prehĺbilo svoju vieru.  94% mužov nad 30 rokov bolo 
a nezostalo ateistami, 77% sa stalo veriacimi. U mužov do 30 rokov 20% zostalo ateistami, 63% 
sa stali veriacimi. U žien do 30 rokov 25% bolo a zostalo ateistkou. 40% žien do 30 rokov sa 
stalo veriacou. U žien nad 30 rokov nezostala ani jedna ateistka. 17% sa nehlásilo v tejto 
kategórii k žiadnej cirkvi. 83% sa stalo veriacou. 6% žien nad 30 rokov nenašlo zmysel života. 
5% žien do 30 rokov nenašlo zmysel života. 3% mužov nad 30 rokov nenašlo zmysel života.  12% 
mužov do 30 rokov nenašlo zmysel života. 
Výsledky veľkého zlepšenia v duchovnom zdraví u všetkých potvrdili, že ide o neobjavený 
potenciál, vlastnú silu ducha, silu vlastnej pevnej vôli, rozhodnutia,voľby. Tento prekvapujúci 
výsledok potvrdzuje, že je potreba vyvážiť svetský život, orientáciu „navonok“, na objavovanie 
vonkajšieho sveta, zveľaďovanie (i ničenie) prírody, aj dovnútra, k JA.  
Treba dodať, že právom možno zaradiť mentálno-spirituálny rozvoj človeka ako kľúč 
k ozdraveniu jedinca, spoločnosti. V besedách sme debatovali témy dôležité pre každodenný 
život, praktické „náboženstvo“. Nepreberali sme religiózne témy, nakoľko sa prieskumu 



nezúčastnil žiaden religionista, ani kňaz. Skôr tu išlo o proces, že sa dennodenným cvičením jogy 
a debatami skoncentrovala myseľ a prestala sa rozptyľovať často žabomyšími problémami. Aj 
preto sa vo všetkých položkách objavilo významné ozdravenie. A respondenti pred očami 
„ožili“. Výskum 1.skupiny naznačuje, že možno očakávať u mnohých aj v 3.skupine dlhodobý 
efekt. Že jogou sa dá naštartovať „perpetuum mobile“ mentálno-spirituálneho rozvoja, ktoré sa 
prejavuje významným zlepšením zdravotného stavu ako celku, i jeho jednotlivých komponentov. 
Opakujem, neuvažovali sme vplyv osobnosti učiteľky (učiteľa) jogy, ani vzťah učiteľka – žiak, 
nakoľko nešlo o „iniciáciu“ podľa tradičného rituálu za „žiaka“, spravidla s udelením osobnej 
mantry, či krstom. Preto možno konštatovať, že samotný rituál je možno nutný v pokročilejšom 
stupni pre získanie „samadhi“. Ale aj bez týchto tradičných rituálov je možné dosiahnuť veľký 
efekt jogového cvičenia. Ukazuje sa ako podstatné, aby cvičenci na Západe pochopili celý 
systém jogy, nielen si osvojili hathajogové cvičenie, ásany. Porozumenie štrukturovanému 
učeniu jogy je veľmi potrebné pre duševný rozvoj cvičenca.  
 Takmer všetci konštatovali, že sa zjavne zlepšil zdravotný stav v porovnaní pred výskumom 
jogy. Cieľom zdravotnej výchovy, ktorá je súčasťou cvičenia jogy je naučiť cvičiacich rozlišovať 
telesné, duševné, sociálne a duchovné zdravie. Pri vysvetľovaní si pomáham bábikou 
Matrioškou. Za týždenný pobyt s jogou (denne 2 hodiny cvičenia a zvyšok debaty) sa účastníci 
pobytu dokážu naučiť základné termíny a princípy. Už rozlíšenie jednotlivých úrovní napomáha 
k ozdraveniu. Avšak bez adekvátnych informácii, iba z článkov v bulvárnych časopisoch 
získavajú okrajové, niekedy zmätené poznatky o duševnej hygiene, zdravom životnom štýle, 
duševnom rozvoji.  
Cvičenie jogy im pomohlo v sebapoznaní, ako funguje náš psycho-somatický organizmus aj aké 
možnosti má chorý človek aktívnym prístupom k svojmu ozdraveniu. Ukázalo sa ako kľúčové zo 
všetkých potrebných informácii naučiť pacientov rozumieť definícii zdravia podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácii, doplnenej aj o duchovný rozmer osobnosti pochopením modelu 
Matriošky. Až potom sa potvrdila aj druhá hypotéza, že cvičiaci jogu sú koncentrovaní na 
duševnú hygienu, praktizujú zdravý životný štýl, rozvíjajú svoj mentálno-spirituálny potenciál. 
S niektorými  klientami som sa stretla viackrát na pobytoch. 
 Ku koncu pobytu som hodnotila atmosféru v kolektíve s posunom k radžasticko-satvickej. 
Tentokrát boli príliš aktívni v konverzovaní, debatovali aj do noci. Satva chce utíšiť, a to sa 
podarilo počas pobytu len 1/3, tým, ktorí potvrdili v dotazníku veľmi dobré duchovné zdravie po 
joge. Aj keď bezprostredne po cvičení sa všetci upokojili, utíšili, stali silnejšími, radostnejšími. 
Po návrate z pobytu niektorí ozdravili stravovacie návyky, začali sa aktívne starať o svoje 
duševné, nielen fyzické zdravie. Začali riešiť proaktívne medziľudské problémy a konflikty, lebo 
pochopili , že mnohé sú nepodstatné, ak sa na nich pozrieme koncentrovanou mysľou. Iné  môžu 
mať veľký vplyv na ich zdravotné potiaže a bolesť. Zostali viac otvorení duchovnej skúsenosti, 
nepresadzovali silou, čo nechcelo ísť, naopak zbavili sa stereotypných zlozvykov, mať všetko do 
detailu naplánované, pod kontrolou,veci dirigovať, začali vytvárať priestor aj pre synergiu, 
spontánne telefonovanie, komunikovanie nie vynútené z autority rodiča, šéfa, staršieho atď.  
Snažili sa vlastným úsilím udržať myseľ bezstarostnú, i satvickú atmosféru v kolektíve. 
Pokračovali v cvičení v kurze a niektorí presvedčili o kvalitách satvickej jogy aj ostatných. 

Čo je v živote dôležité? U cvičencov jogy je rodina, zamestnanie, láska a partner, 
porozumenie a spokojnosť.  Sebapoznanie, zmysel života sa ku koncu tiež objavovali v 
rozhovoroch. Orientácia k hodnotám, ktoré nie sú pominuteľné. „Bol som ako ostatní mladí 
ľudia, chodieval som na diskotéky, pil som alkohol, ale nebol som so sebou spokojný. Oslovil 
ma leták, ktorý pozýval na jogu“- hovorí Ivan. „Mala som problém s partnerom, trápila som sa, 
a rozhodla som sa rozísť sa s ním. Potom som stretla terajšieho partnera, a vzal ma na prednášku 
Swamidžiho. Domov som sa vrátila celkom zmenená, konečne šťastná“ opisuje svoje zážitky 
Jana. „Mňa zasa oslovila priateľka, či by som ju nezaviezol na kurz jogy. Mohol som si s nimi 
zacvičiť. Po dlhej dobe zo mňa spadlo napätie, a cítil som sa fajn. Dodnes s nimi cvičievam, tých 
cvikov je toľko, že sa mám čo učiť do dôchodku “ – usmieva sa Lukáš. „Najprv som sa stala 



vegetariánkou, potom som skúsila s jogou. Nesedelo mi to pomalé cvičenie. Tak som prerušila 
kurz. Pri malom synčekovi však sa teším celý týždeň na utorok, na kurz. Škoda, že ľudia jogu 
nechápu, aj svokra sa bojí . Vraj kdesi počula, že joga škodí.“ –dodáva Oľga. “Jogu cvičia u nás 
všetci. Som zvyknutý“ – konštatuje Peťo. „Nevšímam si tie reči proti joge.“ 

Medzi klientami v 3. skupine bolo 25 učiteľov, aj keď pre učiteľov sa organizovali 
špeciálne metodické semináre s jogou. Prevažovali podnikateľky a manažéri. 

Ako vyplýva aj z grafov (Príloha), nevznikol problém medzi vierovyznaním a cvičením 
jogy pre získanie lepšieho telesného, duševného, sociálneho a duchovného zdravia. Cvičenci 
jogy chápu jogové cvičenie ako relaxačné, harmonizačné, antistresové zostavy, mentálne 
cvičenie zamerané na integráciu osobnosti, zážitkovú skúsenosť, nie ako úsilie zo strany učiteľa 
konvertovať cvičenca na hinduizmus, či budhizmus, atď. Naopak, potvrdila sa hypotéza, že 
etický rozvoj a psycho-sociálny rozvoj idú ruka v ruke. Cvičenci si poznávaním štrukturovaného 
jogového učenia väčšmi uvedomili vplyv konania dobrých skutkov na svoje duševné a sociálne 
zdravie. A najmä hodnotu duchovného zdravia. Princíp nenásilia, zmenu stravovacích návykov 
nechápu ako osvojenie si nových „ hodnôt“ , sektárstvo, ale ako odbúranie zlozvykov, podobne 
ako obmedziť pitie alkoholu, či fajčenia. Najmä ak sa dobrovoľne rozhodli pre jogový relaxačný 
pobyt s vegetariánskou stravou, a neboli do toho nikým nútení. Dokonca bola šanca si jedálniček 
upraviť aj počas pobytu a jesť mäsitú stravu.  

Prvá vízia sa potvrdila v ankete Jeden svet – jedna spoločnosť (6.10). 91% respondentov 
vidí prepojenie medzi kultúrami, tradíciami, národmi.(Príloha Jeden svet – jedna spoločnosť). 



 

7.7. Karmajogín Mahatma Gandhi 
 
Medzi najväčšie osobnosti minulého storočia bol vybratý na Západe popri Albertovi Einsteinovi 
Mahatma Gandhi, indický vodca. Je to dôkaz, že svet vie oceniť aj človeka inej farby pleti, 
z iného regiónu. Príbeh sme zaradili, aby sme ukázali, že prekonanie predsudkov a prejavenie 
úcty k tomuto indickému jogínovi, politikovi,  pomáha v rozvoji človeka. Že ľudia na Západe 
dokážu oceniť  veľkého jogína modernej doby a touto voľbou potvrdili dôveru v múdrosť 
indickej jogy, postavenej na neubližovaní a nenásili (princip ahimsa). Vplyv Mahatma Gandhiho 
na dnešný svet je nesmierny.Slovo Maha = veľký, atma = duch. Karma jogín znamená stúpenca 
jogy, ktorý sa nevyhýba činorodosti, a svojou službou pre ostatných, bez lipnutia na ovocí 
svojich činov, dosahuje sebarealizáciu. Vyššie stavy vedomia a meditovanie nie je únikom kdesi 
do samoty, a nezáujem o spoločnosť, ako na to často poukazujú západní kritici jogyl Prof. 
Ekonómie DR. Rao spolupracoval s Gandhim a publikoval knihu Sevagram, v ktorej opisuje 
rozsiahly príspevok o Gandhiho joge a duševnom rozvoji. Každý Ind vie, že joga je 
praktizovanie metód sebarozvíjania, manifestácie skrytých síl v človeku, ktoré napomáhajú 
sebapoznaniu a uvedomeniu si jednoty sveta, individuálnej duše a vesmírnej podstaty. Tento 
odkaz sa odovzdával z generácie na generáciu a v každom storočí sa našli jedinci, ktorí ho 
naplnili v praxi a získali osvietenie.Východiskom jogy je udržať si dobré zdravie. Ak máš všetko 
a nemáš zdravie, nemáš nič! 
Joga je prirodzeným trankvilizérom. 
Mahatma bránil napodobovať západný život. Jeho krédom bola jednoduchosť a prirodzenosť. 
Indov naučil znovu tkať plátno, používať tradičné oblečenie.Raz pozval Lorda Lothiana, aby ho 
navštívil v ašrame (ashram = miesto, kde si vítaný pracovať na sebe) a spali pod holým nebom. 
Aj keď sa hosť obával, neprechladol, ani mu nebolo chladno.Gandi veril v prírodnú medicínu. 
Veril v otvorenú spoločnosť a etický život. Poznal silu masáže a sám masíroval, raz i chorého na 
lepru. A veľa národných lídrov prichádzalo do ašramu na liečbu.Gandi preventívne sa tiež 
masíroval a pravidelne kúpal. Jedol jednoduchú vegetariánsku stravu. Popoludní si zvykol dávať 
bahno na brucho. Na choroby pozeral ako znásilňovanie prírodných zákonov (keď človek ide 
proti prírode). Často putoval, uprednostňoval vlastné nohy, chôdzu.Potreboval malý oddych. 
Zvykol si zdriemnuť na pár minút a bol úplne osviežený. Aj pred veľkou debatou za okrúhlym 
stolom. Bola to klasická joganidra – jogový spánok, prirodzený trankvilizér. Mal úplnú kontrolu 
nad mysľou. Stačila blesková meditácia a bol revitalizovaný. Nepoznal napätie, nervozitu. 
Dokonca ani počas vojny proti Britom. Bapudži (ako ho prezývali) bol veľkým 
psychoanalytikom. Poznal a chápal ostatných. Stačilo aby niečo navrhol, odporučil, a bolo to 
akoby prikázal. Nikdy nepotreboval vyhrocovať situáciu ako naliehavú . Preto dokázal riadiť 
niekoľko nenásilných hnutí súbežne. Mal veľký vplyv na ľudí. Mal veľký talent urobiť vodcov 
z jednoduchých ľudí.V jeho ašrame platili sľuby, zásady. Jedným z nich bol celibát. Obmedzoval 
jedenie s výrokom“ Žijeme, aby sme  slúžili“. 
 Cieľom života je nenásilie a nesebeckosť. Aj keď  život obsahuje násilie. Nebyť násilníkom nie 
je slabosťou.  Ovládať vlastnú násilnú reakciu,  násilie je mocnou zbraňou v rukách politikov, 
človeka. Tento drobný muž mal veľký vplyv na milióny ľudí aj v dobách, keď nemal moc. 
A ovplyvnil myslenie generácií. Čistota motívov jeho jednania a nesebecká oddanosť zrealizovať 
cieľ, bolo jeho črtou osobnosti. A dokázal, že aj každodenný život takto vedený vedie 
k sebarealizácii a duchovnej integrite. 
Veľmi si cenil nenásilie a pravdu. Ako povedal Sir Stafford Cripps, „vo svete nebol väčší 
duchovný líder ako Gandidži.“ 
 Bol tým, ktorý znovu oprášil a oživil zmysel a cítenie pre náboženské hodnoty. Cítil naliehavé 
úsilie šíriť etické hodnoty vo svete. Videl, že svet sa ženie do nepredstaviteľnej  sebadeštrukcie. 
Ľudstvo sa musí rozhodnúť medzi  silami ťahajúcimi ho k materiálnym statkom a silami 



k hodnotám, k sebaodriekaniu. A Gandidži nastúpil na cestu morálneho rozvoja. To nebolo nič 
nového, ale dnešný svet na to zabudol. Treba sa  hlboko ponoriť dovnútra, aby sme pochopili 
jeho motívy  Neustále vysvetľoval, rozprával, nepotreboval hovorcu. 
Vizitkou Gandhiho je jeho nezištná práca. A zvykol hovorievať, „je mylné ma nazývať askétom. 
Ideály, ktorými sa riadim (jogové ideály- pozn. autorky ) sú pre všetkých, aby ich nasledovali, 
celé ľudstvo. A nimi som sa postupne rozvinul. Môj život je plný radosti, aj v strede nekonečnej 
pracovnej záťaži“  
Bude žiaduce sa hlbšie zamyslieť nad odkazom Mahatmu Gandhiho pre dnešok. Jeho dielo 
nepatrí iba Indom, ale celému svetu. Vyznával starú védsku múdrosť jeden svet – jedna ľudská 
rodina. A náboženstvo ľudskosti je cestou ako môže ľudstvo prežiť (Rao, 1978). To, že Mahatma 
Gandhi boli spolu s Albertom Einsteinom vybratí ako najväčšie osobnosti 2.tisícročia, dokazuje, 
že je určitá spätosť národov a kultúr, jedna ľudská rodina a stmelujúcim prvkom sú veľké 
osobnosti. 



 

8. Cvičenie jogy u pacientov v detskej liečebni „Zelený strom“20 
v r.2003, 2007 

 
Cieľ výskumu  
Cieľom celej rigoróznej práce bolo získať  empirické poznatky o deťoch, ľuďoch praktikujúcich 
jogu v dennom živote a prepojenie s praktickým životom. Prieskum sme realizovali spolu so 
šéflekárkou Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a súčasne primárkou detskej liečebne 
MUDr. M. Boldišovou. Cieľom empirického prieskumu  bolo konkrétne  pomocou 
standardizovaného metodologického nástroja zistiť ako jogové cvičenie dokáže pomôcť v oblasti 
emocionálnej stability, v ovládaní negatívnych emócii smútku, strachu, ktoré doprevádzajú 
chronicky chorobný stav dieťaťa. Nakoľko sa ukazuje ako vysoko aktuálnym problémom   
nesprávne držanie tela u detí a mládeže, nárast ochorení pohybového aparátu, chrbtice, 
cieľom tohto prieskumu je poukázať na možnosť  prevencie i ozdravenia niektorých týchto 
ochorení pravidelným cvičením jogy. Cieľ prieskumu je naučiť deti pravidelne cvičiť jogové 
cvičenia a prekonať zlozvyk lenivosť. Takto pomôcť deťom zlepšiť svoj zdravotný stav, 
a pomôcť im vysporiadať sa z ich handikepom, aby mohli „rásť“. 
Prieskumné otázky a hypotézy:Hlavnú otázku kvantitatívneho prieskumu si môžeme položiť 
takto: sú chronicky postihnuté deti po jogovom cvičení pokojnejšie, emocionálne vyrovnanejšie, 
šťastnejšie? 
Hypotéza č. 1: Možno povedať, že detskí pacienti cvičiaci jogu sú spokojnejšie, vyrovnanejšie 
než detskí pacienti necvičiaci jogu. 
Ďalšie otázky:  Sú detskí pacienti cvičiaci jogu viac kooperatívni, empatickí, viac koncentrovaní, 
pohyblivejší, s lepšími psychomotorickými zručnosťami a koordináciou, lepšie uvoľnení, 
s lepšou sebakontrolou pri vzpriamenom držaním tela, ovládaní tela počas cvičenia, než deti 
z kontrolnej skupiny? 
Hypotéza č. 2: Možno povedať, že detskí pacienti  cvičiaci jogu sú viac kooperatívni, empatickí, 
viac koncentrovaní, pohyblivejší, s lepšími psychomotorickými zručnosťami a koordináciou, 
lepšie uvoľnení, s lepšou sebakontrolou pri vzpriamenou držaní tela, pri ovládaní tela v ásanách 
počas cvičenia, než deti z kontrolnej skupiny. 
Hypotéza č. 3 : jogu možno využiť ako doplnkovú terapiu pri liečbe skoliózy, a ďalších 

pohyb.ochorení 
Hypotéza č. 4: jogový program – súbor cvikov, pri jeho účinnosti možno využiť aj v prevencii 

ochorení pohybového aparátu, zlého držania tela  u zdravých detí. 
Prieskum mal aj medicínsky aspekt, ktorý zrealizovala MUDr. Boldišová.  

                                                 
20 „Zelený strom“  je liečebný dom patriací pod Slovenské liečebné kúpele, a.s., Piešťany. 



 

8.1 Medicínsky aspekt prieskumu 

8.1.1. Popis  prieskumu 
 
MUDr. Boldišová Oĺga – realizácia kontrolných meraní na začiatku a na konci prieskumu. 
Súčasťou Slovenských liečebných kúpeľov a. s. Piešťany je detská liečebňa Zelený Strom. 
Kúpeľná liečba detí  v Piešťanoch  má dlhú tradíciu. Prví detskí pacienti sa tu liečili už v  r. 1932. 
V súčasnosti je zariadenie  určené pre pacientov  s neurologickými, ortopedickými 
a reumatologickými ochoreniami.Veková kategória je od 3 do 15 rokov pre pacientov zo  
Slovenska aj zo zahraničia.Detská liečebňa má 61 lôžok. Liečebňa poskytuje aj kompletnú 
školskú starostlivosť, včítane špeciálnej školy podľa variantu C  Veková kategória detí je 3-15 
rokov. Dĺžka pobytu je 3 –5 týždňov. Pacienti po vyšetrení lekárom absolvujú komplexný 
balneorehabitačný program v súlade s ochorením pacienta.  

8.1.2. Prehľad indikácií 
Detská mozgová obrna.Ochorenia periférneho motorického neurónu. Svalové 
ochorenia.Pozápalové a poúrazové stavy.Degeneratívne ochorenia. Stavy po operáciách mozgu 
a miechy. Juvenilná progresívna artritída. Iné ochorenia zhybov a chrbtice. Vrodené ortopedické 
chyby pohybového aparátu. Stavy po úrazoch a ortopedických operáciách. Skoliózy. 
Osteochondrózy 

8.1.3. Metódy kúpeľnej starostlivosti 
Rehabilitácia .Klasická masáž. Hydroterapia. Elektroliečba.Magnetoterapia.Liečba 
polarizovaným svetlom..Oxygenoterapia.Hippoterapia.Ergoterapia. 
Z metód kúpeľnej starostlivosti kladieme veľký dôraz na rehabilitáciuPoužívame rôzne techniky  
podľa typov jednotlivých ochorení. U nerologických pacientov facilitačné techniky napr. Bobáth, 
Kabáth, Vojta, metodiky pre pacientov so skoliózou,nácvik koordinácie a pod. Okrem 
individuálnych rehabilitačných cvičení  požívame  aj skupinové cvičebné zostavy na suchu, vo 
vode a jogové cvičenia. 

8.1.4. Súbor pacientov –hodnotenie 
Od 28.4.03 do 16.5.03,  sme pod odborným vedením p. Galovičovej cvičili s vybranou skupinou 
pacientov jogové cvičenia. Pri výbere pacientov sme brali do úvahy vek pacienta, schopnosť 
spolupráce a indikáciu.Cvičenie jogy  bolo zaradené do kompletného balneorehabilitačného 
programu .Keďže neboli výskumy jogy u detských pacientov zamerané na skoliotické deti, ani 
deti s artritídou, či DMO, a zostava bola vybratá a po prvýkrát aplikovaná ako Hospital Yoga 
model, sme do prieskumu zapojili aj pedagogicko-výchovné pracovníčky, aby sa zostavu 
naučili.Cvi čilo sa denne okrem nedele  popoludní   1 hodinu.   Do súboru bolo zaradených 10 
pacientov /5 dievčat a 5 chlapcov/. A kontrolná skupina v rovnakom počte.Vek pacientov sa 
pohyboval od 8 do 15 rokov 



 
Prehľad pacientov zaradených do sledovaného súboru 

Poradové číslo 
Pacienta 

Rok 
narodenia 

Diagnóza 

1 1992 Scoliosis 
2 1989 Scoliosis 
3 1987 Scoliosis 
4 1987 Scoliosis 
5 1986 DMO kvadruparetická forma 
6 1992 DMO  diparetická  forma 
7 1991 Scoliosis 
8 1995 Scoliosis 
9 1989 stav po kraniocerebrálnej traume 
10 1996 juvenilná idiopatická artritída 

 

8.2 Psychologický a jogový aspekt prieskumu 

 
V tomto prieskume som využila svoje 33-ročné skúsenosti získané pri aplikácii jogy 
v zdravotníctve i školstve. Ako priekopníčka jogy na Slovensku mám bohaté skúsenosti s 
cvičením so všetkými vekovými kategóriami od detí materských škôl až po seniorov. Cvičím i so 
zdravými, chorými i s vrcholovými športovcami s jednostrannou záťažou, s telesne oslabenými, s 
handicapovanými, s mentálne retardovanými, s vozíčkarmi, pacientami s diagnózou sklerozis 
multiplex, atď.  
Výskumy účinkov jogového cvičenia u dospelých pacientov prevažujú nad výskumami jogového 
cvičenia u detských pacientov. Aj preto, že dieťa nedokáže patrične odkomunikovať svoje pocity, 
zdravotné potiaže, sebareflektovať, reagovať a rozlišovať prípadné zdravotné zmeny. Za dieťa sú 
zodpovední dospelí, lekári, cvičitelia, pedagógovia. A v prípade poškodenia detského organizmu 
aj trestaní. Nepoznáme výskumy účinkov jogového cvičenia na skoliotické deti, ani na deti 
s artritídou, či detskou mozgovou obrnou. V práci uvádzam kanadský výskum PhDr. Marylin 
Rossnerovej u deti s poruchami správania, emočne narušené. Ale aj keby boli takéto výskumy, aj 
jeden rok vo veku dieťaťa môže byť dôležitý a určujúci. A preto sa nedá zostava cvikov „len 
prevziať“. A aplikovať. Aj preto boli deti denne monitorované, merané, kontrolované, sledované, 
porovnávané, najmä čo sa týka ich zdravotných parametrov. A samozrejmé pozorovanie 
realizovali odborníčky, lekárka, zdravotné sestry, psychologička, ktoré poznajú deti, dlhodobo sa 
o chronické deti starajú. A dokázali erudovane porovnať obe skupiny detských pacientov. 
A porovnával sa aj ich psychický stav, spokojnosť, prejavenú veselou náladou aj po skončení 
cvičenia, úsmevom, pohodou. PhDr. Marylin Rossnerová nezaradila do svojej  od našej  odlišnej 
tzv. Šivanandovej zostavy (stoj na hlave, sviečka, kobra, kliešte, mostík) hlbokú relaxáciou 
s predstavivosťou, vizualizáciou, iba oddych v ľahu na chrbte. 

Popis našej zostavy Hospital Yoga model uvedený v Prílohách, zacvičenie jednotlivých cvikov 
chronicky chorými pacientami, osvojenie si dýchacích cvikov, aj mentálnych cvikov č. 1 – 3 
zameraných na uvoľnenie telesného a duševného napätia v sede, stoji, v ľahu, vôbec nie je „iba“ 
sedom, stojom,položením sa na chrbát, či na brucho. Je to aj o sebadisciplíne vydržať nepohnute 
5 -10 minút. O sebaovládaní nedať sa vyrušiť rušivými podnetmi. Treba zdôrazniť, že jogové 
pozície a výdrž v nich, ich pomalé cvičenie, zaujatie polohy s koordinovaným dýchaním, 
zlepšujú psychomotorické zručnosti a nemajú vplyv iba na svaly, kĺby, metabolizmus, pohybový 
systém, ale aj na regulačné mechanizmy, VNČ. 



8.2.1. Spätosť tela a mysli 
 
Myšlienkové, emočné a vôľové centrum riadia svalový korzet. Ľahšie ovládnuť svalovú činnosť, 
tj. udržovať svalový korzet než ovládnuť emócie, myšlienky. Keď sa mení svalový korzet, potom 
sú nútené k zmene aj emócie a myšlienky, resp. prebieha ich synchronizácia s emočným centrom. 
Preto je dôležité  držanie tela a úsmev. 
Výskum dr. R. Zajonca z Univerzity v Michiganu priniesol dôkazy, že smutný či veselý výraz 
v tvári priamo vyvoláva pocity, ktorým odpovedá. Výraz tváre v skutočnosti pocity spoluvytvára. 
Dr. P. Ekman z lek. fakulty Kalifornskej univerzity v San Franciscu zistil, že zmenou výrazu 
tváre sa menia niektoré fyziologické charakteristiky /napr. pulzová a dychová frekvencia/, pre 
každú emóciu sú iné. V okamžiku, kedy sa cítime ohrození, svaly sa začínajú sťahovať. Pri 
chronickom strese, nepohode sa svaly môžu dostať do stavu chronického napätia, strachu. Tento 
stav môže časom viesť k bolesti krku, chrbta, ramien. Preto je dobré sa naučiť chronicky 
stiahnuté svaly uvoľniť, obnoviť rovnováhu tela i mysli.  
Vrcholoví športovci vedia, že keď sú uvoľnení, podávajú najlepšie výkony. Podľa tenistu Borisa 
Beckera je rozdiel medzi prvým a stým tenistom minimálny. Asi o 95% sa rozhoduje v hlave. 
Jeho postreh bol výskumne overený.  
Jedným z cieľov tohto prieskumu je naučiť aj deti a mládež nečakať iba na pomoc z vonkajšieho 
sveta, čím seba dieťa blokuje ako tvorčiu osobnosť. Aktívnym prístupom k zdraviu 
a spoluzodpovednosťou prestávame iba chcieť byť zdraví, ale trochu aj zapracujeme! Cvičením 
sa vyrovnáva chrbtica, atď.Posilňuje sa i autoregulácia, sebadisciplína, sebakontrola. 
Dôležitosť pohybu sa ukazuje ako jeden z kľúčových faktorov prevencie civilizačných ochorení 
detí a mládeže. Jogové cvičenia naviac pôsobia i znížením stresu, navodzujú stav pokoja, 
zlepšujú dýchanie a postupne ovplyvňujú aj zmenu stravovacích návykov. Pasívny prístup 
k zdraviu a lenivosť sa nahrádza aktívnym prístupom k sebe samému a svojim problémom.  
Joga v dennom živote je spojená s ekologickou výchovou, s ochranou prírody, zvierat, 
s pozitívnym  myslenim, a neubližovaním, s nezabíjaním zvierat. Cvičenci sú z princípu 
nefajčiari a nepijú alkoholické nápoje, neužívajú drogy.  
Nakoľko jogové cvičenia sa dajú cvičiť kedykoľvek a kdekoľvek, v posteli, v školských 
laviciach, i na koberci doma,v parku, na trávniku, atď. vedú dieťa k osvojeniu si správnych 
pohybových návykov. Podstata uzdravenia je v úsmeve a v  držaní tela.    

8.2.2. Výber špecifickej zostavy - Hospital joga model 
 
Nakoľko sa jednalo o deti so zdravotným postihom, ktoré boli chronicky choré a niektoré z nich 
vážne telesne postihnuté som pripravila špecifickú zostavu Hospital joga model . Keďže sa 
jogové cvičenia s deťmi nedajú prirovnať s dospelou populáciou, výber časti zostavy bol veľmi 
náročný. Deti nedokážu patrične komunikovať svoje zdravotné problémy, obmedzené sú 
i možnosti sebareflexie. Preto otázka vplyvu jogového cvičenia na výskumnú skupinu sa nedala 
zodpovedať bez rozlišovania duševného stavu detí počas cvičenia, sledovania ich reakcií ako 
pohybových, tak citových, pozorovanie nálad, mimiky. Do priebehu cvičenia  vstúpil aj 
skupinový faktor. Deti si vzájomne všímali, ako kto cvičí, alebo prečo niekto ukončil cvičenie 
skôr, alebo dlhšie leží. S týmito prvkami cvičebného procesu sme počítali, aj preto som zvolila 
netradične začať uvoľňujúcim ľubovoľným cvičením podľa chute detí, v rámci možností, ktoré 
telocvičňa sanatória Zelený strom mala k dispozícii.  
V štúdii sme aplikovali tento model jogového programu, ktorý sa uchytil ako Hospital joga 
model: 
l. Dýchacie cvičenie /brušný, hrudný, horný dych/, vedomé dýchanie, striedavé nosné dýchanie. 
2. Ásany /pozície s výdržou/ + s relaxáciou po každej pozícii viď. Obrázky 
3. Koncentračné a relaxačné cvičenia  
4. Rozhovor zameraný na odbúranie negatívnych pocitov, posilnenie sebakontroly 



Cviky sú nahraté na audiokazete pod názvom Joga pre malých i veľkých v podaní Anky 
Galovičovej. Nové vydanie knihy Joga v dennom živote Prof. Mahešvaranandu v slovenskom 
jazyku je tiež  k dispozícii. 

Riadená vizualizácia 

 
Telo reaguje na obrazy, predstavy. Ak si predstavíte miesto, kde ste boli veľmi šťastní, 
najšťastnejší, zaleje vás príjemný pocit pohody. Ak si vybavíte včerajšiu hádku, telo dnes 
reaguje, akoby hádka prebiehala. 
Myseľ sa takto obrazmi, spomienkami prihovára telu. Tento rozhovor prebieha stále – niekedy na 
škodu telu, niekedy ozdravuje telo. Zväčša si ho neuvedomujeme. 
Riadená vizualizácia podporuje výkonnosť. Napr. americká držiteľka zlatej medaily 
v gymnastike žien si pred spaním predstavovala celú zostavu mentálne, ako presne dopadá na 
kladinu.  
Vizualizácia môže spôsobiť i merateľné telesné zmeny. Dr. R. Suinn zaznamenal svalovú 
aktivitu lyžiara, ktorý si predstavoval, že zjazdil svah. Údaje na záznamu zodpovedali situácii pri 
skutočnom lyžovaní.  
Pri riadenej vizualizácii môžeme použiť ktorýkoľvek zo zmyslov, aj všetky spolu. 
Našou prirodzenosťou a právom zrodením sú pokoj a radosť. 
Joga vychádza z tisícročí starej múdrosti, že pokoj neprichádza zvonka, ani nezávisí  iba od 
vonkajších faktorov, ale je vovnútri. Preto utíšiť sa nie je ničím cudzím, ale nám prirodzeným, 
vlastným. 
Pokoj sme zažili už od útleho detstva, len sme ho prestali zažívať. Nikdy nepočuť sťažnosť na 
pokojné dieťa. Sťažujeme si, ak sa pokoj stratil, je tu nekľud, podráždenosť, nepokoj, nervozita. 
Podobne je to so zdravím, nesťažujeme si, keď sme zdraví, ale utekáme k dotkorovi, ak máme 
príznaky ochorenia, stratu pohody /dis-eased v angl./ Pokoj  a pohoda sú kľúčové slová pri 
mentálnom cvičení joganidra - /jogový spánok/, hlboká relaxácia podobná autogénnemu 
tréningu prof. MUDr. J.H. Schultza. 
Súčasťou jogového cvičenia bola 15 minutová relaxácia v ľahu na chrbte 
/šavasána, poloha mŕtvoly/. Toto mentálne cvičenie aj naše deti mali najradšej. Pozostávalo 
z niekoľkých častí. V prvej časti sme uvoľňovali telesné napätie. 
Pri zatvorených očiach si deti uvedomovali svoje dolné končatiny, ich jednotlivé časti /prsty na 
nohách, členok, lýtko, koleno, stehno/, bok, bederný kĺb, horné končatiny, trup, svaly na tvári. 
Telesné napätie sa uvoľnilo po 5-l0 minútach, čo sa prejavilo upokojením, deti sa prestali hýbať, 
vyrušovať susedov prihovorením sa, otázkou, výrokom, zhlboka dýchali. 
V druhej časti si deti uvedomili svoje vnútorné orgány /srdiečko, pľúca, priedušky, cievy, žili, 
žalúdok, črevá, dýchanie/, čo navodilo a prehĺbilo pohrúženie dovnútra. Predstavovali si, že 
vdychujú svetlo, ktoré znútra všetko presvetľuje, ozdravuje. Že sú slniečkom a žiaria.  Keďže sa 
deti uvoľňovali individuálne, niektoré stíchli skôr, bolo vidieť, že tieto už uvoľnené deti sa nedali 
z relaxačného stavu vyrušiť susedom, ktorý sa uvoľňoval pomalšie, „neskôr“. Po l0 minútach 
zostalo ticho. Deti sa nevrteli. Postúpila som k 3. časti relaxácie – k uvoľneniu mysle, duševného 
napätia, po uvoľnení telesného napätia. V tejto časti som deťom dávala rôzne vizualizácie. Leteli 
sme na lietajúcom koberci a pristáli sme na zelenej lesnej pasienke, kde sa zjavila dobrá víla, 
ktorá plní deťom želania. Deti si vyslovili potichu želanie. Inokedy sme sedeli pri mori a zlatá 
rybka nám splní želanie. Aké ?Deti ho trikrát vyslovili potichu.  
Deti po ukončení relaxácie zjavne ožili, živo rozprávali o svojich želaniach. Šoférovali 
športový voz červenej farby, mali psíka, V aute sedela ex- priateľka, s ktorou sa udobril. Vo 
vysnívanom domčeku boli so svojim priateľom, menšie deti s rodičmi, rodinou. Precítili ich 
prítomnosťou.  
Pri opisovaní vízií sa ukázali určité problémové sféry. Napr. 8-ročná v domčeku bola sama. Ani 
nechcela návštevu, nikto ju neprišiel navštíviť. Na otázku, či ju doma majú radi, začala plakať, že 
jej ubližuje, bije ju, nadáva jej neustále omnoho staršia sestra. Ostatným deťom prišlo ľúto, 



súcitili s ňou a staršie dievčatá si ju začali túliť, maznať sa s ňou, prejavovali jej zvýšenú 
pozornosť a starostlivosť. O niekoľko dní sme leteli v rakete do vesmíru. Mohli sme si so sebou 
aj niekoho, viacerých zobrať, ak sme chceli – a tentokrát už v rakete bola aj celá rodina. Spýtala 
som sa na staršiu sestru – aj tá bola v rakete.  
S vizualizáciou som pracovala v zmenenou stave vedomia, ktorá podnietila autoreguláciu 
správania u skúmaných detí (chlapec, ktorý mal problémy s priateľkou, na záver pobytu tejto 
kúpil darček na udobrenie. Dievčatko, ktoré trpelo dlhodobo  šikanou staršej sestry, sestre  po 
niekoľkých cvičeniach, zatelefonovalo a pochválilo sa. A pritom nebola k tomu nabádaná. 
A následne sa zjavne zmenila jej nálada, zharmonizovala sa, zlepšila sa  aj jej komunikácia 
v kolektíve. A tak by sme mohli pokračovať a referovať o každom dieťati. Vytvárali sme 
podnety, ktoré aktivizovali iné regulačné mechanizmy, fixované v centrálnej nervovej sústave 
v dôsledku učenia sa jogovým psycho-somatickým cvikom s harmonizačným, relaxačným 
účinkom. Aj keď bolo správanie detí ovplyvňované „zvonku“, cvičili na príkaz, ale jogové 
cvičenia patria k takým, ktoré zapájajú celú nervovú sústavu ako celok.  
Vizualizácia pomáha ovládnutie mechanizmu lepšieho uvoľnenia a zobrazenia hlbinných 
materiálov vynárajúcich sa pri autokladení otázok na nevedomie (vyjasnenia, očistenia, 
porozumenia seba).  
Vizualizácia je vyšší stupeň než cestovanie po vnútri svojho tela a harmonizovaní jeho funkcií. 
Zážitok je hlbší, emócie silnejšie, vtisk do pamäti.   

Úsmev a vzpriamené držanie 

 
Po jogovom cvičení som si všimla aj zlepšenie držania tela, častejšie deti sedeli vzpriamene, lebo 
sme si pokaždé uvedomovali, že sedíme vzpriamene. A keď sme si hovorili vízie, tak už deti 
netrebalo upomínať, ako sedia. Po niekoľkých dňoch sa vytvoril fajn kolektív, kde i samotári, či 
nezbedníci, ktorí vyrušovali, zapadli do kolektívu, najmä keď sa otvorili a rozpovedali svoj 
príbeh. Ak deti prišli unavené, relaxovali sme na začiatku cvičenia. Spravidla sme relaxovali až 
po cvičení ásan. 
V stave upokojenia, pri rozprávaní o tom, čo deti v relaxácii videli, zažili, som postrehla 
zlepšenie nálady, mali pozitívne myšlienky, očakávania, zamerali sa na svetlú budúcnosť. 
Dievčatko s artritídou zo začiatku naznačovalo, že jej už nikdo nepomôže, ale aj ono začalo viac 
veriť, že sa jej zdravie môže zlepšiť. Chlapec, ktorý neznášal otčima, pri vizualizácii návratu 
domov niesol darček aj mame, aj otčimovi.  Rozchod s priateľkou po spoločnej jazde v aute 
komentoval, že sa znovu po návrate domov udobria.  Väčšie deti sami naznačili, že v ich meste 
napr v Trnave, Nitre sa cvičí joga, že tam budú chodiť cvičiť. Úsmev a vzpriamené držanie robia 
zázraky – to sme si  denne trénovali, pripomínali. 
Na zahriatie pred cvičením bolo deťom dovolené  šantiť v telocvični.Najmä chlapci sa začali 
plaziť, šmýkať po dlážke, skákať na loptách, váľať po žínenkách. Pohyb a cvičenie je súčasťou 
zdravého životného štýlu. O víkendoch som si uvedomila, že deti dosť vysedávajú, príp. sa „bez 
života“ skupinovo prechádzajú po meste a akosi im chýba radosť zo života, z pohybu. 
Pravdepodobne táto apatia, pasivita vo voľnom čase skôr svedčí o negatívnych  pocitoch, 
náladach z toho, že sú preč z domu, odlúčení od blízkych, od priateľov, spolužiakov. 
 Na záver cvičenia som ich viedla k zmene v myslení, že  ak budú dbať o seba, hýbať sa, cvičiť, 
ak prekonajú lenivosť, pasivitu, veľa dokážu zlepšiť.  Najviac ich obšťastnila informácia, 
opakovaná po každom cvičení, že ak budú cvičiť, starať sa o svoje telo, môžu byť na tom 
zdravotne lepšie. 

 

Aktivizácia regulačných mechanizmov u detských pacientov 
Keďže išlo o novú zostavu, kombináciu cvikov prispôsobených skoliotickým, DMO deťom, sme 
po každom cvičení s deťmi rozprávali a denne sledovali ich zdravotné parametry. Do prieskumu 
bol zapojený celý personál aj s vychovávateľkami a učiteľkami, zdravotnými sestričkami. Deti 



takto boli ovplyvňované „zvonku“, aby zdeľovali svoje zážitky, pocity, príp. bolesti, ale celá 
zostava má vplyv aj na psychiku, vedie k sebadisciplíne – vydržať v polohe niekoľko minút, 
k sebakontrole napr. dýchania, alebo uvoľnenia po ásane. Samotná zostava, najmä relaxácia, 
vizualizácia a imaginácia aktivizujú regulačné mechanizmy, mení sa nálada, duševný stav, 
emocionálne naladenie, zharmonizovala sa a zlepšila komunikácia v kolektíve. Postupne z detí 
„vyliezali“ rôzne súkromné veci, skôr ako riešenia vlastných problémov, o ktorých nechceli 
predtým ani hovoriť, ani si ich možno neuvedomovali. Vytvárala som podnety , ktoré 
aktivizovali iné regulačné mechanizmy, fixované v centrálnej nervovej sústave najmä v dôsledku 
učenia sa jogovým cvikom s harmonizačným, relaxačným účinkom. Jogové cvičenia patria 
k takým, ktoré zapájajú celú nervovú sústavu ako celok. Jogové cvičenie patrilo k premenlivo 
pôsobiacim faktorom, nie ustálene pôsobiacim faktorom, ktoré sú podľa Madsena (In: Brichcín, 
M.: Vůle a sebekontrola.  Teorie, metody, experimenty. Praha, Karolinum 1999, str. 102) 
prístupné k psychologickému poznaniu jednak pri analýze psychických stavov (potreby, emócie, 
úroveň aktivácie a iné), jednak pri analýze psychických procesov (vnímanie, predstavivosť, 
myslenie, iné).  Keďže dotazníkovým šetrením i pozorovaním, v diskusii sa zistilo, že deti si 
osvojili aj teoretické znalosti, i praktické skúsenosti, môžeme hodnotiť výsledok ako pozitívny, 
že potvrdil hypotézy výskumu. A keďže došlo k prelínaniu premenlivo pôsobiacich faktorov 
s fixovanými regulačnými vzorcami (nové schopnosti, návyky), s fixovanými informačnými  
vzorcami (nové znalosti, skúsenosti) a došlo k zmenám, ktoré viedli k zlepšeniu funkcie 
regulácie, k jej väčšej účinnosti vzhľadom k efektu, ktoré patria preto do kategórie učenia. Cieľ 
prieskumu, ktorý je uvedený na začiatku, je naučiť deti pravidelne cvičiť jogové cvičenia 
a prekonať zlozvyk lenivosť. A regulačné faktory sú pri riadení správania organizmu integrované 
v určité, viac alebo menej pevné celky, ktoré zaisťujú, že interakcia organizmu s prostredím 
nemá ráz chaotický, ale organizovaný, čo je zároveň dôležitým predpokladom vhodnej adaptácie 
organizmu na zmeny v prostredí. Interakcia organizmu s prostredím má organizovaný priebeh 
preto, že je regulovaná podľa určitých programov fixovaných v CNS prevážne funkčne 
v dôsledku učenia behom ontogenézy alebo morfologicky v dôsledku fylogenézy. Fixované 
programy však nestačia k vysvetleniu niektorých znakov správania človeka, k vysvetleniu tých 
znakov, ktoré sú špecificky ľudské.“ 
Nový spôsob regulácie 
U človeka sa v priebehu jeho vývoja v súvislosti so vznikom pracovnej činnosti a v súvislosti 
s rozvojom spoločenskej fomy jeho existencie vytvoril nad to nový spôsob regulácie. Taký 
spôsob, pri ktorom interakcia organizmu s prostredím nie je závislá len na fixovaných 
štruktúrach nervových spojení, ale je riadená podľa programov, ktoré si organizmus podľa 
okamžitých zmien situácie sám zostavuje (Brichcín, l967). 
Podmienky zostavovania týchto programov súvisia s rozdielom medzi cieľausmernenou 
a cieľavedomou reguláciou správania. V tejto súvislosti je treba konštatovať, že Miller, Galanter 
a Pribram uspokojivo vysvetlili spôsob vytvárania programov (resp.formulovania zámerov) tzn. 
že vysvetlili reguláciu smeru budúcej aktivity človeka (kúpim otčimovi darček, udobrím sa s ex-
priateľkou, budem cvičiť jogu doma s tetou, pôjdem s mamou na kurz jogy, sebapozorovaním 
vyrovnávam svoj chrbát, usmejem sa atď.) 
Ponechali sme otvorenou otázkou, ako je pri cieľavedomom jednaní zaistená aktivizácia 
organizmu. Táto otázka je dôležitá najmä v tom prípade, keď cieľ nie je v súlade, dokonca je 
v rozpore s inou motiváciou. Budú deti, zdravotné sestry, učiteľky, vychovávateľky schopné 
pokračovať cvičiť aj po skončení výskumu? Po návrate domov? T.č. môžeme potvrdiť, že jogové 
cvičenia ako podporná terapia prebiehajú v Zelenom strome od r. 2003 dodnes. Od 31. Júla do 
31.augusta 2007 sme so šéflekárkou MUDR.Boldišovou zrealizovali podobný prieskum 
doplnený o arteterapiu. 
Cvičenie regulované centrálnym nervovým systémom. Sebakontrola.  
Počas cvičenia sme si uvedomovali pomalý pohyb, dýchanie, uvoĺňovali telesné aj duševné 
napätie celú hodinu. Môžeme hovoriť o cieľavedomej regulácii správania. Zvýšila sa 



koncentrácia na aktivity a znížila nekoordinovanosť pohybov, vystrájanie, negativizmus, 
vyrušovanie a pošťuchovanie suseda. Upevnila sa vnútorná kontrola a sebadisciplína. U všetkých 
sa zvýšila  schopnosť vhodne sa správať, poslúchať a spolupracovať. Deti sa utíšili, prestali 
vystrájať a začali sa správať zodpovedne, s rešpektom voči prítomnej dospelej osobe, novej 
autorite a získali schopnosť túto rešpektovať. Prejavili ochotu prijať nové úlohy. Deti získali 
schopnosť prispôsobiť sa na zmenený program vo voľnom čase a schopnosť usmerniť svoje 
správanie, vytrvať a realizovať do konca jogový program.   Zvýšená pozornosť sa neprejavila len 
počas cvičenia, ale aj počas diskusie i po skončení, mimo telocvične. Deti po jogovom cvičení 
boli viac ukáznené, disciplinované, utíšené, pozitívne naladené, usmiate, kooperatívne. Rozvinuli 
schopnosť empatie, súcitenia s ostatnými, najmä tými, ktorí mali osobné problémy a v kolektíve 
ich opísali. Agresia sa zmenila na pozitívnu energiu (osamotené, sestrou šikanované dievčatko sa 
stalo obľúbenou, chránenou, akceptovanou celým kolektívom, najmä staršími dievkami). Jej 
pocity menejcennosti nahradili ozdravné pocity pozitívneho sebaobrazu, zvýšeného 
sebavedomia, radostné pocity z prekonanej izolácii. 
Deti sa naučili aj lepšie chápať svoj život, čo treba robiť, aby sa ich zdravotné problémy znížili 
príp. odstránili, problémové vzťahy napravili, zharmonizovali (cvičiť v kurze jogy, zatelefonovať 
domov, atď). Hašterenie, bezcitné správanie bolo nahradené upevnením kolektívu, citlivým 
vnímaním potrieb tých druhých, uvedomením si ich životnej situácie, potrieb, čo viedlo 
k rozšíreniu vedomia jedinca, celého kolektívu. 
Podobne ako jogíni aj Madsen nepovažuje za priamu determinantu správania motívy, ale 
„centrálne procesy“, ktoré naše správanie regulujú a môžu získavať aj motivačné funkcie. 
Pripomínam, že pri popise regulácie správania sa stretávame nezriedka s nepresnými 
formuláciami, ako napr. že správanie je regulované školským, pracovným prostredím, sociálnou 
atmosférou v kolektíve a pod. V skutočnosti je správanie regulované za všetkých okolností CNS 
na základe prúdu informácii, kam zahrnujeme aj tie zo sociálneho prostredia. Deti najmä chlapci 
znížili potrebu upozorňovať na seba a zviditeľňovať sa nevhodným spôsobom (ťahaním dievok 
za  vrkoče, buchnátami, zápasením , vyrušovaním, pošťuchovaním). Nie je zanedbateľné, že si 
všetky deti vytvorili pozitívny vzťah k joge a mnohé aj záujem pokračovať v tomto cvičení. 
Postrehli aj význam jogového cvičenia pre svoje zdravie. Netrebalo ich nútiť do učenia nových 
cvikov. Na pokyn, aby každé dieťa predviedlo jeden cvik a ostatné podľa neho cvičili, sa 
ukázalo, že si deti pamätajú cviky. Pochopili, že sa joga cvičí pomaly, precítene. A nie je to iba 
oddych, ležanie, sedenie. 
 

8.2.3. Záver výskumu 
 
Pacienti počas sledovania dobre spolupracovali, absolvovali všetky časti  cvičení. U pacientov  
s detskou mozgovou obranou sme  zaznamenali relaxačné účinky  čo napomohlo  k zníženiu  
spasticity a tým zlepšeniu výsledkov pri rehabilitácii. Nácvik správneho dýchania umožnil 
zlepšenie  sterotypov pri ostatných rehabilitačných  technikách u všetkých sledovaných 
pacientov. Pacienti,ktorí denne cvičili jogu, spolupracovali lepšie  pri ostatných liečebných 
procedúrach U pacientov so skoliózou sme pozorovali výraznejšiu tonizáciu paravertebrálneho 
svalstva  ako u pacientov bez jogového cvičenia (kontrolná skupina). U všetkých sledovaných 
sme zaznamenali zlepšenie vzájomnej komunikácie a zníženie anxióznych prejavov v správaní. 
Sledovanie sme doplnili dotazníkom, ktorí pacienti vyplnili po predchádzajúcej inštruktáži. 
Dotazník obsahoval 7 otázok. Vyplnili ho všetci respondenti.  



 

8.2.3.1 Hodnotenie dotazníka 

 
60 % opýtaných už niekedy v živote cvičilo jógu. 
Na otázku -čo je  joga- vedelo odpovedať  80%  pacientov. Odpovede boli adekvátne veku 
a mentálnej úrovni dieťaťa. 
Cvičenie jogy sa páčilo všetkým respondentom. Pokračovať v cvičení doma by chcelo 80% 
opýtaných. 
Na otázku, či doma  niekto z príbuzných cvičí jogu odpovedalo kladne 20%. 
Všetci pacienti zhodnotili cvičenie jogy kladne a v 85% sa vyjadrili,že nácvik jednotlivých 
cvikov pochopili a  nemali problémy ich realizovať. 
Počas cvičenia nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu ani k žiadnym  negatívnym reakciám 
v správaní. 

 
 
Záver: citlivé zostavenie a praktické uplatnenie Hospital joga modelu pre deti a mládež sa 
osvedčilo. Všetky  hypotézy sa potvrdili. 

1) Jogové cvičenie sa deti naučili, prekonali lenivosť k pohybu, k novej aktivite a denne cvičili. 

2) Jogové cvičenie sa stalo ako podporná terapia súčasťou rehabilitácie a ozdravného procesu 

detských pacientov v Zelenom strome od r. 2003 dodnes. A overili sme účinky autorkou 

zostaveného nového Hospital joga modelu na detských pacientoch. Ukázalo sa, že jogové 

cvičenie pôsobilo na deti ozdravne, nielen čo sa týka telesného zdravia, i duševného a sociálneho 

zdravia. 

3) Potvrdila sa aj ďalšia hypotéza, že jogový model sa môže využiť aj v prevencii zlého držania tela, 

skoliotického onemocnenia. Do prieskumu boli zapojené aj deti bez tejto diagnózy, aj tie si 

zlepšili držanie tela, spevnili svalový korzet. Zavedene Hospital joga modelu ako podporná 

terapia sa osvedčilo dodnes počas 4-ročného obdobia. Napomáha ozdraveniu chronicky chorých 

detí.  

4) Deti cvičiace jogu boli vyrovnanejšie, spokojné, emocionálne zharmonizované, kooperatívne, 

empatické, koncentrované, disciplinované, pohyblivejšie. 

Cieľom tohto prieskumu bolo vyskúšať jogu ako doplnkovú terapiu  pri liečbe skoliózy.  
Súčasťou výskumu sú informácie, ktoré sa týkajú 
� detí s poruchami držania tela 
� holistický prístup k zdraviu 
� joga 
� dostupné výskumy o joge 

Tento prieskum sa realizoval pod vplyvom niekoľkých faktorov, ktoré sa týkajú nárastu porúch 
držania tela, pohybového aparátu už v detskej populácii, aj vplyvom sedavého štýlu života 
dnešnej mládeže a detí /škola, TV, počítače, dopravné prostriedky, pasívny oddych/ 



� nedostatočného výskumu, týkajúceho sa  využitia jogy u detí a mládeže 
� popularity, ktorej sa dostáva joge ako prostriedku upevnenia zdravia 

 
Každé z detí začlenených do prieskumu sa zúčastnilo jogového programu. Účinok jogy bol 
skúmané pozorovaním, dotazníkom, rozhovormi, vyšetreniami a sledovaním  slov, i činov detí. 
Výsledky pozorovaní ukázali pozitívne zmeny. A to v oblasti: 

- pri osvojení si jogových cvikov 
- pri koncentrácii na cvičenie 
- pružnosti tela 
- rozsahu pozornosti a záujmu o sebapoznávanie 
- v uvedomení si svojho držania tela a náprave pri nesprávnom držaní tela /ohnutom 

chrbáte/ 
- v senzoricko-motorických zručnostiach 
- v komunikácii a spoluzdieľaní svojich osobných zážitkov 
- v sebauvedomení 
- v nálade 
- v motivácii k cvičeniu 
- v empatii  
- v súdržnosti kolektívu, súcitení, spolupráci 
- vo vzťahu k cvičiteľom 
 
Treba zdôrazniť, že bezohľadu na vek, diagnózu, zoskupenie detí, cvičiteľa, ktorý viedol 
cvičenie/psychologička alebo cvičiteľ jogy/ 

� joga pôsobila podporne 
� jogový program bol v súlade s pôvodným modelom 
� boli pozorované pozitívne zmeny /vymenované hore/ 

takže prieskum podporil hypotézy. 
 

8.2.3.2 Možné dôvody niektorých pozitívnych zmien u detí 
 

Niektoré pozitívne zmeny, ktoré sa zrealizovali, mohli byť spôsobené aj inými faktormi, než 
jogovým cvičením. 
� očakávania bádateliek 
� pozitívny prístup cvičiteľov jogy voči joge ako štýlu života 
� vzájomná spolupráca tých, ktorí s deťmi pracovali 
� vysoko odborný, štrukturovaný a zmysluplný program, ktorý bol súčasťou štúdie 
� ignorovanie neposlušného správania – drobností, ak nešlo o ubližovanie 
� dôraz a pozornosť obrátená na pozitívne kvality dieťaťa 
� hlboká dôvera, že dieťaťu sa môže zlepšiť zdravotný stav 
� pozornosť, ktorá bola venovaná dieťaťu – členu experimentálnej skupiny 
� zblíženie medzi deťmi a cvičiteľmi 
� Iné dôvody, ktoré vyvolali určité pozitívne zmeny, naznačujú, že deti, ktoré sú 

hospitalizované a zaradené medzi choré, spravidla nie sú uvoľnené, niektoré sú  emočne – 
narušené, smutné,   nespokojné, duševne nevyrovnané, v konflikte s prostredím.  

 
Preto sa ukázalo ako najpríťažlivejšie a najobľúbenejšie cvičenie hlboká relaxácia a debata 
o osobných zážitkoch z tohto cvičenia. (Tejto časti cvičiteľ nevenoval patričnú pozornosť, 
viac s deťmi cvičil ásany, a tak sa deti tešili na cvičiteľku, na to, čo zasa budú prežívať. Sami 
to komentovali „pani učiteľka, chýbalo nám to vaše rozprávanie. Kam zas pocestujeme 
dnes?). Joga vidí človeka ako jednotu troch úrovní, telesnej, duševnej .Deti dokážu cvičiť 
jogu, aj zakúsiť pozitívny účinok na myseľ. 



� Hlboká relaxácia je účinná aj u detí, pomáha harmonizovať myseľ a ozdravovať telo.  
� Pozitívne pôsobí na integráciu osobnosti pacienta. 
 

Joga v dennom živote  patrí k najprepracovanejším cvičebným systémom, ktoré prostredníctvom 
pohybovej činnosti a relaxačných cvičení  pôsobia na hybnosť, fyziologické funkcie, ústredné 
nervstvo, psychiku.  Tento systém sa osvedčil aj  v našom prieskume ako podpornej terapie pri 
liečbe skoliózy, detskej mozgovej obrny, artritídy a posttraumatickom stave u detí.  Program 
“Úsmev a vzpriamené držanie tela“ možno využiť aj v prevencii porúch chrbtice u deti 
a mládeže, športovo- nadaných detí pri jednostrannej záťaže chrbtice.  
Prieskum u detí dopĺňa medzeru pri overovaní účinkov jogového cvičenia (JDŽ špeciálne) na 
deti a mládež. Naznačuje, že joga  je môže byť vhodná pre deti a mládež. Doporučujeme cvičiť 
Hospital Yoga model aj pri ľahších ochoreniach v sanatóriach pre chronicky choré deti. 
Zároveň dokazuje, že aj hlboká relaxácia a riadená vizualizácia môžu byť užitočné pri liečbe detí 
za predpokladu, že túto riadi psychológ..  Využíva sa psycho-somatická väzba  pri udržaní a 
liečbe fyzického i duševného, sociálneho zdravia.   

8.2.3.3 Záver šéflekárky SLK Piešťany, a.s. 

 
Súčasťou Slovenských liečebných kúpeľov je detská liečebňa pre pacientov s neurologickými, 
ortopedickými a reumatologickými ochoreniami. Z neurologických indikácii je najviac zastúpená 
detská mozgová obrna (ďalej DMO), u ortopedických pacientov  skolióza, u 
reumatologických juvenilná chronická  artritída (ďalej JCA). Medzi metódy kúpeľnej 
starostlivosti patrí individuálna liečebná telesná výchova, mechanoterapia, rôzne druhy 
vodoliečby, ktoré využívajú termálnu vodu, elektroliečba, oxygenoterapia,  hippoterapia a pod..  
K metódam liečebnej telesnej výchovy sme zaradili aj jogové cvičenia. 
V spolupráci s pani Annou Galovičovou sme  od 28.4.03 do 16.5 .03. cvičili s vybranou skupinou 
pacientov denne okrem nedele jogové cvičenia. Cvičenia sa zúčastnilo 10 pacientov vo vekovej 
kategórii od 8 do 15 rokov, prevažne s diagnózou skoliozy, v 2 prípadoch DMO a v jednom 
pacient s JCA. 
U pacientov s DMO sme zaznamenali zníženie spasticity aj anxiozity  a tým aj zlepšenie 
výsledkov v rehabilitácii. Nácvik správneho stereotypu dýchania zlepšil kvalitu rehabilitácie 
u pacientov so skoliózou. 
V závere pacienti vyplnili dotazník, v ktorom prevažoval záujem o pokračovanie v cvičení 
jogy.Kľúčové slová: detský pacient, jogové cvičenie.Záverom bolo uvedené: “Chcela by som 
poďakovať p. Galovičovej. Vďaka jej nevšedným osobnostným prejavom sme  sa všetci, ktorí 
sme s ňou spolupracovali výrazne obohatili. Dokumentujú to  usmievavé  tváričky našich detí na 
fotografickej dokumentácii počas jogových cvičení.” 
 

8.3 Aplikácia Hospital joga modelu v r. 2007 ako podporná terapia 
 
Výsledky praktických aplikácii jogy v detskej liečebni Zelený strom v Piešťanoch v roku 2003 
ukázali, že nácvik jednotlivých častí Hospital joga modelu deti dokážu zvládnuť a osvojiť si nové 
návyky. Na rozdiel od PhDr. Marylin Rossner z Kanady, ktorá cvičila s deťmi s poruchami 
správania, emočne narušenými aplikujúc Šivanandovu zostavu jogových cvikov (stoj na hlave, 
sviečka, pluh, kliešte, kobra,relaxačná poloha v ľahu na chrbáte), Hospital joga model sa opieral 
o Maheshwaranandov systém Joga v dennom živote I.-III. Časť, koncentračné a relaxačné 
cvičenia s vizualizáciou a riadeným rozhovorom.Deti  sa radi zapájajú do cvičenia a učia sa nové 
návyky, aktivizovať regulačné mechanizmy, vzpriamene sedieť, chodiť, smiať sa a pestovať 
pozitívny vzťah, žiť so svojou chorobou. Deti sa naučia relaxovať v sede, v stoji, aj v ľahu 
a zhlboka uvoľnene dýchať. Nejde iba sedenie, ležanie, ale je to o sebadisciplíne vydržať bez 
pohybu niekoľko minút a postupne sebaovládaním sa dokázať uvoľniť a nedať vyrušovať 



rušivými podnetmi.Jogové pozície a výdrž v nich zlepšujú psychomotorické zručnosti, 
pohyblivosť kĺbov, naťahujú svalstvo, zlepšujú metabolizmus, dýchanie a pohybový systém, ale 
aj regulačné mechanizmy ,VNČ. 

8.3.1. Cvičenie jogy spojené s arteterapiou u pacientov v detskej liečebni Zelený 
strom v r. 2007 

Od 31.júla do 31.augusta 2007 sa realizoval prieskum pôsobenia jogového cvičenia u 30 
pacientov v detskej liečebni Zelený strom a druhá skupina maľovala na motívy indických bájok a 
rozprávok o prírode. Do arteterapie bola vložená aj maľba našej rodiny. Pozornosť bola 
upriamená na osvojenie si jogového cvičenia, motiváciu pokračovať v cvičení doma, aj na 
osvojenie si schopnosti zhlboka uvoľnene dýchať a zbavovať sa stresu.  
Hypotézy prieskumu: 1)Hospital joga model si dokáže  osvojiť detský  pacient počas pobytu 
a vytvoriť si pozitívny vzťah k cvičeniu. 2)Cvičenie pôsobí ozdravne, má relaxačný účinok, 
upokojuje cvičenca.3)Už v zabehanom jogovom cvičení v sanatóriu sa minimalizuje vplyv 
osobnosti cvičiteľa. 
4)Mladí cvičitelia nemusia prekonávať nezáujem  o nový program, novú pracovnú povinnosť. 
5)Cieľavedomosť pokračovať v cvičení po návrate zo sanatória je priamo úmerná „projogovej“ 
atmosfére na pracovisku v sanatóriu , členov rodiny, ktorí s deťmi pravidelne telefonovali. 
6)Kombinácia jogového cvičenia s arteterapiou bude mať väčší efekt na uvoľnenie duševného 
napätia, zlepšenie nálady, odstránenie apatie, smútku. 
Metódy: Joga hospital model, 1,5 h denne. Vizualizácia. 1h arteterapia.  Beseda v kolektíve, po 
cvičení. 
Výsledky: 
Vizualizácia ako súčasť hlbokej relaxácie,  v zmenenom stave vedomia pomáha ovládnutie 
mechanizmu lepšieho uvoľnenia a zobrazenia hlbinných materiálov vynárajúcich sa pri kladení 
otázok sebe samému, aby došlo k lepšiemu porozumeniu seba. Je to vyšší stupeň, než cestovanie 
vo vnútri svojho tela a harmonizovaní jeho funkcií. Ide o hlbšie prežívanie, emočne silnejšie, 
individuálne premenlivé. U detí sa doporučuje prispôsobiť predstavy ich veku, napr. cestujeme 
na lietajúcom koberci a stretávame babičku s kúzelnou paličkou, ktorá plní želania . Čo si želáš? 
Deti si zo začiatku želali vrátiť sa domov, prežiť prázdniny pri vode, nie v sanatóriu. Rozhovory 
pomohli, aby si uvedomili, prečo tu sú, a získali čo najviac pre svoje zdravie.  
 Prieskum ukázal, že deti nemajú veľa príležitosti si pohovoriť o dôležitých témach ich života. 
Nevedia, čo to znamená, že sú chronicky choré, akú majú perspektívu ozdravenia. Cítia sa voči 
rovesníkom poškodené, menej milované, menej šťastné. Nechápu dôvody svojho ochorenia, aj 
preto sa radi bavili o zdravom životnom štýle, aj o príčinách ochorenia. Až na výnimky nepoznali 
vzťah cvičenia, pohybu  k zdraviu. Prevládalo pasívne trávenie voľného času – hry s kartami, 
pozeranie televízie. 
Ukázal, že sa pracovníčky Zeleného stromu zapálili k cieľavedomej aktivite. Nejednalo sa 
o sebaovládanie a sebakontrolu len u detských pacientov, ale aj o nový spôsob regulácie aj 
v pracovnom tíme. Zvonku to r. 2003 vyzeralo,  že cvičilo „iba“ 10 detí a 10 detí tvorilo 
kontrolnú skupinu.  Avšak výsledky dokazujú, že sa podarilo zapáliť celý kolektív, vyburcovalo 
sa vedenie sanatória pokračovať v „novinkách“ a v zlepšovaní , zdokonaľovaní terapeutického 
procesu. Ukázalo sa, že tou dobrou dušou nebola iba primárka, ani psychologička, ale aj 
sestričky, vychovávatelia, ktoré bez finančného prilepšenia vzali na svoje plecia viac práce. Aj 
väčši podiel zodpovednosti, aby sa projekt zvládol bez ujmy nielen fyzicky i psychicky 
oslabených detí. Nešlo o priamu spoločenskú objednávku, ale iniciatívu autoriek tohto výskumu 
a ich pevnej vôle prekonať všetky prekážky. Ani tento príspevok nie je zanedbateľný, lebo 
pomohol ozdraviť nielen deti v sanatóriu Zelený strom v Piešťanoch, ale aj upokojiť atmosféru 
na Slovensku,  byť príkladom cieľavedomých ľudi, prekonávajúcich prekážky, so snahou hľadať  
pravdu.  



Tu však treba ešte veľa trpezlivosti, lebo neznalosť jogového cvičenia a rôzne obavy, strachy 
z hinduizmu, z relaxácie, ovplyvnili postoje k joge aj u rodičov, ktorí sa niekedy u niektorých 
detí  obávali. Aj preto doporučujeme  systematicky  pokračovať v prieskumoch účinkov 
jogového cvičenia využívaného v detských sanatóriach, nemocniciach, aby sa pri overení 
pozitívnych účinkov upokojili rodičia, lekári, prestali sa báť tohto cvičenia.   
Človek , ktorý je ustráchaný, ustupuje, nemá sociálne cítenie s chorými, nemá cieľavedomosť , 
zámery, vedomé faktory, kauzálne zasahujúce do regulácie výkonu. (Brichcín,1999). Len ťažko 
energetizuje, motivuje v procese učenia, aj pri tvorbe ďalších plánov  detských pacientov po 
návrate domov cvičiť jogu  v kurzoch. 
Nedá mi konštatovať, že právom niektorí americkí autori ostro kritizovali skutočnosť, že výskum 
pevnej vôle, sebakontroly, sebaovládania bol dlhú dobu a možno aj dodnes je opomenutý 
a uvádzajú príčinou tohto zanedbávania je doktrína, ktorá ovládla experimentálnu psychológiu 
v posledných desaťročiach – doktrína behaviorizmu. Na inom mieste hovoria dokonca o 
„behavioristickej dogme“(Locke). Je cieľom, aj pod vplyvom experimentov, ubíjať v človeku 
vôľu, sebakontrolu, tým, že sa merania priorizujú pred jej pôsobením a riadením našej duševnej 
činnosti, zameraním sa na ciele a ich postupné cieľavedomé realizovanie? 
Deti sa učia cvičením jogy ovládať svoje telo, neskôr svoje dýchanie, a postupne sa zamýšľať 
nad sebou, životom, svojimi túžbami, plánmi v budúcnosti, čo robiť, čo študovať, kde sa pozrieť 
počas prázdnin, atď. K tomu slúžila i arteterapia. V kresbe našej rodiny deti v mnohých 
prípadoch nenakreslili seba samých.  Dievka s nevlastnou sestrou „zabudla“ nakresliť túto sestru, 
iba seba v strede záujmu otca a mami po jej stranách.  Niektoré deti nakreslili svojho psíka, ale 
zabudli nakresliť jedného z rodičov. Po rozhovore – opise svojej rodiny,  niektoré  deti mali 
záujem spraviť opravu a nakresliť  znovu svoju rodinu. Tentokrát aj s chýbajúcim členom rodiny, 
či seba samého. Všetky chronicky choré deti, ktoré  trávia prázdniny bez priateľov, bez rodiny 
v sanatóriu klesajú najmä vo voľnom čase do apatickej tamas guny (viď 6.5). A naopak, joga im 
pomohla vrátiť sa do pohodovej nálady, radosti  zo sebapoznania, z harmonizácie svojho vnútra. 
Deti sa prebudili po cvičení  z pasivity,nezáujmu o dianie a na záver projektu v posledný deň 
žiadali psychologičku, aby ich určite navštívila v ich domovoch. Napísali zoznam adries aj 
s číslom mobilu. 
Prieskum potvrdil veľký vplyv jogového cvičenia na  telesné , duševné a sociálne ozdravenie.  
Tentokrát bola účasť na projekte dobrovoľná počas voľného času od 15.30 h – 17.00h. Ako aj 
v r. 2003  aj tieto deti najradšej spájali cvičenie s debatou o joge, o zmysle života, o zdraví a ako 
si ho získať, i o tom, ako prežiť dobre svoj život. Kupodivu, najmladšia 7-ročná účastníčka 
vedela perfektne odpovedať na otázky, skôr než boli položené. Ukázalo sa, že matka sa venuje 
orientálnym cvičeniam a doma počuje, o čom sa dospelí rozprávajú. Vcelku majú deti dnes 
väčšie vedomosti o joge. 
Potvrdili sa všetky  hypotézy, až na 6.hypotézu, ktorá sa potvrdila až dodatočne, po 
prekonaní  nechuti maľovať. 
Deti pochopili, že joga je pomalé cvičenie,  upokojuje myseľ, čo si na sebe odskúšali.Deti  zjavne  
uprednostňovali jogové cvičenie pred arteterapiou. Podobne vychovávateľky  viac  preferovali 
jogu, považovali ju pre detských pacientov za dôležitejšiu. Deti prejavili záujem pokračovať 
v cvičení doma. Či tak aj bude, závisí od viacerých faktorov, najmä vzťahu rodičov k joge. Aj 
preto je užitočné zbaviť sa predsudkov voči Indii, joge, pomôcť vytvoriť pozitívnu klímu 
v spoločnosti.  
Zmena cvičiteľov, väčší priestor daný mladým neskúseným cvičiteľom,  čiastočne narušil 
priaznivý príklon k cvičeniu. Neskúsený cvičiteľ, ktorý nemal tak dobré výsledky,  bol 
vymenený . 
Záujem o arteterapiu nebol spontánny a dobrovoľný ako o jogové cvičenia. Vychovávateľka zo 
začiatku musela prehovárať deti s darom pekne kresliť. Objavila sa skôr nechuť ísť maľovať, ale 
po prvých ťahoch farbičkami sa objavila chuť namaľovať viac kresieb než „povinnú“ jednu 
kresbu. 



Napriek tomu, že sa zo začiatku ukazovalo, že arteterapia neposilní účinok jogového cvičenia na 
well-being, naopak pôsobila ako stresor, až po zapojení sa do tejto terapie sa začalo napätie 
z nechute maľovať uvoľňovať– odstránili aj blok ku kresleniu, zrejme získaný počas 
mnohoročných hospitalizácii, kedy sa „vata“ v harmonograme trávenia voľného času, najmä 
počas daždivého počasia, i počas víkendov, vypĺňala maľovaním. Arteterapia pomohla deťom 
aktivizovať  sa, čo sa prejavilo aj v používaní  živších svetlejších farbieb po tmavých kresbách. 
Účinok jogového cvičenia je väčší v porovnaní so športovými a pohybovými aktivitami 
chronicky chorých najmä preto, lebo sa dynamizuje, revitalizuje pacient a prestáva sa báť svojej 
choroby, získava sebavedomie, nádej prekonať onemocnenie nezávisle od ošetrujúcich lekárov.  
Jogové cvičenie je na rozdiel od športových aktivít nesúťaživé. Každá ásana je dobre zacvičená. 
Nezanedbateľný je psychický účinok- zjavné vnútorné upokojenie. Joga ako podporná terapia 
dáva detskému pacientovi silu cieľavedomo prekonávať slabosti, nedostatočné sebavedomie 
z telesného defektu, skoliotického chrbáta, či krivej chrbtice. Zmysluplnosť života prestáva byť 
spájaná iba s telesným zovňajškom. Oslovilo a priťahovalo sebapoznávanie, a sila súdržnosti, 
spolupráce všetkých zúčastnených. 



 

9. ZÁVEREČNÁ DISKUSIA 
 
Cieľom tejto práce bolo zmapovať dlhodobé skúsenosti cvičencov jogy (výskumný vzorok č. 1. , 
2.) v ich osobnom projekte sebarealizácie podľa tradičného jogového štrukturovaného učenia, 
a to v rozsahu, ktorý umožňuje charakter tejto rigoróznej práce. Z tohto dôvodu naše výsledky 
nemožno zovšeobecniť na celú populáciu cvičencov jogy, ani u nás, ani vo svete. 
Zvolený kombinovaný kvalitatívny a kvantitatívny prístup a metóda rozhovoru, pozorovanie, 
analýza výpovedí, analýza epizód, sémantický diferenciál, sa ukázali ako prospešné a adekvátne 
cieľu štúdie. Uvedomujeme si aj náročnosť spracovať všetky informácie, diferencované podľa 
výskumných skupín, aj možnosť skreslenia na strane autorky i respondenta.  
K skresleniu mohlo dôjsť už pri výbere vzorku, tvorbe otázok. Snahou autorky bolo vybrať čo 
najpokročilejších cvičencov tradičnej jogy a vytvoriť takto ukážkový vzorok, ktorý bez 
pochybnosti sa celoživotne rozhodol pre osobný projekt sebarealizácie jogovým cvičením. 
A ktorý aj teoreticky, aj prakticky ovláda tradičné štrukturované učenie jogy, a systematicky 
pravidelne s cieľom získať samadhi aj jogu cvičí. Výber vzorku bol ovplyvnený možnosťami 
a kapacitou autorky nájsť takýchto cvičencov na Slovensku a v Čechách. Vzorok však možno 
považovať v určitom smere za špecifický, lebo  zaiste odlišuje respondentov, ktorí sa zúčastnili 
výskumu, od tých, ktorí  by sa radi zúčastnili výskumu, ale neboli vybratí, keďže nepatrili 
v jogovej komunite k pokročilým cvičencom jogy z pohľadu autorky, aj keď nie z ich 
subjektívneho pohľadu.  V tomto kontexte by stálo za zopakovanie tejto sondy, avšak 
s respondentami v 1.,2.skupine podľa výberu indického učiteľa, autora systému joga v dennom 
živote.  
Ďalej je potreba vziať do úvahy, že voľbu otázok, vypracovanie modelu štrukturovaného 
jogového učenia s voľbou základných komponentov sa zrealizoval z kultúrnej perspektívy a 
praktických skúsenosti  autorky. Osobná skúsenosť autorky s danou problematikou bola na 
jednej strane výhodou, kvôli jej spôsobilosti väčšmi chápať zážitkovú skúsenosť respondenta, 
jeho špecifiká a odlišnosti, keďže v svojom živote mala možnosť spoznať množstvo 
praktizujúcich jogu. Takto sa dokázala lepšie zosúladiť s respondentami, získať kvalitnú 
odpoveď, posúdiť pokročilosť a teoretické i praktické znalosti. Na druhej strane mohli byť tieto 
pozitíva aj nevýhodou, lebo subjektívne zážitky autorky mohli ovplyvniť jej pohľad na 
respondenta, spôsob vedenia rozhovoru, spôsob získavania údajov či ich analýzu. 
Keďže táto práca vznikla na základe styku dvoch civilizačných myšlienkových a aplikačných 
sústav,  je zároveň pokusom priblížiť a skĺbiť oba pohľady na duševný  rozvoj človeka, 
východný spätý s indickým subkontinentom , s najstaršou mentálno-spirituálnou koncepciou 
sebarealizácie človeka a náš západný, ktorý je navonok značne odlišný, keďže je vybudovaný na 
materiálnom fundamente sveta. Bez tohto dvojakého pohľadu na respondenta-ov, na tradičnú 
jogu, i psychológiu, na okruh vybratých otázok, na metódy, na metaanalýzu, by nebolo možné 
posúdiť vzťah aplikácie jogy ako osobného projektu sebarealizácie jogou  a duševného vývoja 
respondentov. Konfrontácia oboch pohľadov na človeka, svet, sebarealizáciu, východného 
i západného, ako aj podobný proces u každého respondenta 1. a 2. výskumnej  skupiny počas 
rozhovoru, bola pre autorku príležitosť k vedomému spracovaniu vlastných tém súvisiacich s jej 
identitou, s jej koreňami z dávnej minulosti. Tieto javy sa autorka snažila eliminovať  
starostlivou prípravou, a najmä využitím dlhodobých  skúseností nedať sa vtiahnuť do dualitného 
myslenia a konfrontácie. Radšej znovu skontrolovala analýzu a upresnila spracovanie údajov. 
Tento pokus skĺbiť a porovnať komplementárne i odlišné prístupy k človeku, k jeho duševnému 
vývoju, na báze odlišných kultúrnych tradícií si pre svoju náročnosť vyžadoval enormné úsilie 
nielen autorky, ale aj vedúceho rigoróznej práce a kolegov, ktorí prácu posudzovali. Aj preto 
význam tohto kroku treba brať ako prvý síce zjavne nový krok, ale zatiaľ iba nesmelý krôčik. 
Autorka realizovala túto „mapu“ s víziou viac využiť skúsenosti západných odborníkov na 



výskum  duševného vývoja. Využíva Urbanov model duševnej integrácie HOTRI, Maslowovu 
koncepciu sebarealizácie a Eriksonovu teóriu 8 psycho-sociálnych štádii vývoja. Zároveň takto 
vytvára priestor aj pre  ďalšie interdisciplinárne a medzinárodné tímy odborníkov.  
Z tohto zorného uhla je tu väčší priestor pre psychológiu, aby využila svoje vedecké nástroje 
a pomohla aj ľuďom cvičiacim jogu s takýmto cieľom sebazdokonaľovania, aj pre celý rad 
ďalších odborníkov z iných spoločenských, filozofických, kultúrnych, politických, 
hospodárskych oblastí, aby pomohli v dnešnom svete multikultúry zblížiť etniky, národy, zbaviť 
ľudí predsudkov, strachov, diskriminácie a iných bolestivých postojov.  
Aj na strane respondentov mohlo dôjsť mimo bežného skreslenia, spôsobeného subjektívnym 
filtrovaním otázok, prežívania, spomienok a interpretácii tiež k špecifickému skresleniu, že 
povedal, čo sám chcel povedať, nakoľko ako milióny ľudí cvičiacich jogu na Západe, aj naši 
respondenti majú záujem, aby sa ľudia porozumeli, našli v druhých kultúrach to dobré, 
inšpirujúce, aby sa veda a spiritualita zblížili, a nemuseli povedať to podstatné  zo svojich 
životných skúseností s jogovým cvičením, v jogovej komunite. Aj preto je dobré nadviazať na 
tento orientačný výskum aj v budúcnosti. Samotná téma duševný vývoj človeka je široká a je tu 
veľký priestor na upresnenie a zistenie korelácii oboch premenných. 
Ďalším problémom je aj obsah jogového cvičenia – jeho štruktúra. Základné komponenty tohto 
niekoľkotisícročného učenia sú dané a známe. Nevieme však, ktoré časti sú ťažšie pre západného 
človeka. Vypracovaný model tradičného štruktúrovaného učenia (7.1.) so základnými 
„kapitolami“ z jogovej učebnice, má niekoľko úrovni zvládnutia. Nie všetci zvládli jogu výborne. 
Aký stupeň zvládnutia tohto tradičného učenia nás oprávňuje ešte uvažovať o vzťahu, prípadne 
vplyve jogy a duševného vývoja? V tejto otázke sme získali zatiaľ orientačnú odpoveď 
porovnaním 1. a 2. výskumnej skupiny. Nedá sa povedať, že v joge je najdôležitejšia dĺžka 
cvičenia. Aj niektorí takí, ktorí cvičia pre svoj mladý vek kratšie ako tí v 1.skupine môžu byť 
hodnotení ako rovnako dobrí. Zrejme bude potrebné overiť na väčšej skupine, čo v skutočnosti 
spomaľuje praktickú znalosť jogy. Či kvalita učiteľa, alebo stupeň teoretickej znalosti, alebo 
stupeň času venovaného praktickému cvičeniu, alebo zvládnutie kriízy psycho- sociálneho štádia 
vývoja podľa Eriksona, alebo ovplyvnenie dobovým trendom, tlakom na uspokojovanie 
nedostatkových potrieb, na úkor sebarozvíjajúcich. Zatiaľ sme zistili orientačne, že sa väčšmi 
dokázali „zasvätiť“ joge skôr tí, ktorí ju lepšie pochopili a zakúsili.  Dôležitá sa ukazuje 
prítomnosť, nie to, čo zakúsil respondent v minulosti, ale čo práve teraz prežíva, čomu čelí 
v svojom živote, na akej križovatke sa práve teraz nachádza. A tu je veľká výzva, prebádať, či 
práve ovládanie koncentračno-relaxačných cvičení a sebazdokonaľovacíh techník nepomáha 
ľuďom ľahšie prekonať krízu veku. Aj na základe vlastného rozhodnutia a využitia vôľových 
vlastností, ktoré v uponáhľanom spôsobe života nezvykneme využívať, ale robíme hlavne to, 
k čomu sme dotlačení okolím. 
U respondentov najmä 2.skupiny je zistenie, že keď „sa hľadajú“, tak menej cvičia, ako by chceli 
a potrebovali. Táto vnútorná rozporuplnosť však svedčí o tom, že sa predlžovanie krízy môže 
viazať na nespôsobilosť ovládať vonkajšie tlaky. A že práve respondenti 1. Skupiny, ktorí už 
majú osvojený jogový štýl života, dokážu si prednostne zorganizovať svoj čas, nielen preto, že 
niektorí z nich už sú v dôchodku, ale preto, že sa s týmto spôsobom žitia identifikovali, robí im 
radosť, sú znalcami umenia žiť i odpočívať, dokazujú, že je dobré využiť vnútorný poklad, ktorý 
má v sebe každý človek uložený – vairagju, nepripútanosť, ani k veciam, ani k činnostiam, ani 
k ľuďom. Tento náhľad potvrdzuje aj 3.skupina respondentov, ktorí sa vlastne po mnohých 
rokoch dovolenkovania s rodinou, rozhodli tráviť týždeň dovolenky „sami“, bez členov rodiny, 
bez partnerov, bez detí. A moc si to pochvaľovali. Aj naše skúsenosti s takýmito pobytmi 
hovoria, že kto sa takto rozhodne, tak spravidla, pokračuje desiatky rokov. Neskôr však pošle na 
pobyt aj členov rodiny. Uprednostňuje však tento druh pobytu so sebareflexiou a pohrúžením bez 
členov rodiny. 
Ako realizácia výskumu aj písanie tejto práce je o zmysluplnosti. Komu poslúžil výskum? 
A komu ešte môže poslúžiť táto práca? Ide o časove náročnú prácu – a nedá sa kvantifikovať, 



spočítať jej prínos. Všetky stretnutia boli výnimočné, nezabudnuteľné zážitky a poznania. Aj tie, 
ktoré boli poznačené neporozumením, únavou, či chybami. Aj preto sa sústreďujeme na 
zmysluplnosť témy, lebo každý vzťah, aj dočasný a krátkodobý je o spoluvytváraní, napĺňaní 
o spoluprežívaní čohosi tak vzácneho ako je minúty, hodiny ľudského života. Niekto by povedal, 
že sa hrajeme pritom, naťahujeme, škádlime. Iný, že tvrdo pracujeme, ideme cieľavedomo za 
svojím predsavzatím. A iný to isté považuje za dar „zhora“, jeho vôľu. Ak je duševný vývoj 
o hĺbke prežívania, o takom osobnom projekte rastu, v ktorom zabúdame na seba, lebo ešte treba 
pracovať na rigoróznej práci, dopísať posledné riadky tejto záverečnej diskusie, tak sme sa na 
rastovom rebríčku kúsok dopredu spoločne dvihli – vďaka joge. 
Niektorým cvičencom jogy sa vyčíta celibát, transformácia sexuálnej energie v duchovnú silu 
(odžas). Analýza údajov ukazuje, že sa uplatňuje Urbanov model duševnej integrácie HOTRI, 
kde však „záchytný padák“ – viera, nádej, láska je  u nich využívaný cieľavedome ako 
urýchlovač duševného rozvoja, vedomý rozvoj vôľových vlastností. V štúdii navrhujeme väčšmi 
využívať vôľové vlastnosti, voľbu rastu a viery  pre duševný rast, aj ako riešenie pálčivých 
otázok globálneho sveta. Promiskuita z tohto pohľadu je brzdou vývoja. Avšak treba rozlíšiť, či 
je disciplína v sexuálnom živote diktovaná vonkajšími autoritami,alebo slobodou voľbou. 
Kľúčovým slovom v joge je sebadisciplína. 
   



 

10. ABSTRAKT 
Predkládaná rigorózna práca je pokusom prebádať vývoj tradičnej jogy v našom regióne 
v dnešnej dobe konzumného štýlu života a jej využitie pre duševný vývoj človeka. Pre tento účel 
je vytvorený model tradičného štrukturovaného učenia, postavený na nedualitnom fundamente 
sveta.   
V empirickej časti predstavuje psychologickú mapujúcu sondu vplyvu praktického osvojenia si 
tradičnej jogy  na integritu JA cvičencov, na dlhodobé väzby, potrebné pre vývoj ľudských 
vzťahov a rast. Pozitívne účinky jogy sú viditeľné na telesnom, duševnom, sociálnom 
a duchovnom zdraví. 
 Psychosociálny výskum respondentov vo vzťahu k multikultúrnemu prostrediu, v ktorom sa 
jogové semináre realizujú, pomáha chápať paradigmu tradičnej jogy  „ jeden svet – jedna 
spoločnosť“, poukazuje, že tradičná joga prispieva k sebaúcte, k prekonaniu predsudkov, 
predsudočných postojov. Aj jogou získané  sebauvedomenie a sebadisciplína hrajú dôležitú rolu 
v každodennom živote.  Joga môže byť pomocou pri riešení pálčivých problémov modernej 
multikultúrnej spoločnosti, ako aj zdravotnej reformy. 
V tejto časti sú uvedené aj výsledky praktickej aplikácii Hospital joga modelu v detskej liečebni 
Zelený strom v Piešťanoch. 
ABSTRACT 
The following study is an attempt to investigate the genesis of the traditional yoga and its 
evolution in our region. For this purpose we created the model of traditional structured yoga 
system based on the non-dualistic reality.   
The practical part of the study is based on the research of the application of the traditional yoga 
on development of an integrated sense of identity (self), which allows creating positive, 
longlasting and enduring social relationships needed for development of human relationship and 
growth. Its effects are visible on physical, mental, social and especially spiritual health. It helps 
to mobilize the will power,  self-discipline, to remove the bad habbits, and risk factors, and it also 
helps to adapt healthy lifestyle. 
 Psycho-social research of the human in multicultural environment, where yoga seminars take 
place, helps better understand ancient Vedic paradigma „one world – one society“ and reveals 
how yoga contributes to self-confidence, helps to overcome the prejudices. Self-awareness and 
self-discipline play important role.  It  can be a way how to develop human resources and to 
solve burning problems of our modern  multicultural society  and  health resort transformation . 
 This practical part includes also  effects of the yogic exercicing, called Hospital Yoga Model on 
the children-patients hospitalized in the Spa Sanatorium Green Tree, Piešťany.  
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Prílohy 

Účasť na konferenciách a prednáškach 

Mierová konferencia a stretnutie s predstaviteľmi kresťanských cirkví 
Adelaide, Austrália, pondelok 2.apríla 2001, 10:30 

 
Nasledovný úvodný prejav predniesol otec David Cappo – generálny vikár juhoaustrálskej katolíckej 
cirkvi: 

Dámy a páni, ďakujem Vám za Vašu účasť tu na tomto stretnutí. Prišli sme privítať višvagurua 
Paranhans svámího Mahéšvaránandu v Adaelaide. Svámidží, je pre nás veľkou cťou a potešením, že ste 
medzi nami. Svámídžího som spoznal veľmi dobre v minulom roku behom jeho poslednej návštevy v 
Adelaide i prostredníctvom niekoľkých rozhovorov, ktoré sme spolu viedli v Indii pred niekoľkými 
mesiacmi. Hlboko som si uvedomil veľké duchovné posolstvo Svámího Mahéšvaránandu. Pre celý svet a 
jeho prácu nielen v Indii, kde je prijímaný s veľkou oddanosťou a láskou, ale tiež všade vo východnej 
Európe. Prezidenti Slovinska a Československa a rady ďalších zemí verejne ocenili jeho prácu pre ľudstvo, 
mier, toleranciu a odpustenie na celom svete, a hlavne vo východnej Európe tej doby. 

Svámidží na tomto stretnutí vidíte zhromaždených vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví v južnej 
Austrálií. Sú to ľudia ponorení do kresťanských písiem a vlastných tradícií. Prišli sem dnes, aby sa s Vami 
stretli v duchu otvorenosti - úprimnej otvorenosti, voči Vašej tradícií, dlhej a vznešenej tradície viery. 
Prišli sem dnes s ozajstným vedomím vzájomného porozumenia a uvedomujú si, ako nesmierne nás 
všetkých môže obohatiť dialóg medzi rôznymi vyznaniami. I ja som si vedomý duchovnej hĺbky písiem 
véd, hlavne upanišád. Keď čítam tieto texty a zamýšľam sa nad nimi, vidím veľmi veľa spoločného s 
kresťanským písmom. Poznám Vaše posolstvo mieru a tolerancie na celom svete, ale tiež spôsob, akým 
užívate jogu ako prostriedok pomôcť ľuďom dosiahnuť sebauskutočnenie v duchu a spojení s Bohom. 

Dnes máme veľkú príležitosť sa s Vami stretnúť a hovoriť o mnohých bodoch, týkajúcich sa vyznania, 
viery v jediného Boha – Stvoriteľa vesmíru a skúmať cesty, ktorými sa rôzne kultúry navzájom otvárajú, 
aby hľadali zmysel života, význam spojenia s Bohom a jeho dosiahnutia. Svámidži ste medzi nami veľmi 
vítaný. 

Toto stretnutie s predstaviteľmi kresťanských cirkví je v rámci južnej Austrálie historickou udalosťou. 
Vážime sa Vás, vítame Vás a prajeme Vám trvalé požehnanie pre Vašu prácu a misiu za mier na celom 
svete. Prinášate božiu prítomnosť ľuďom rôznych kultúr po celom svete. Vítame Vás ostatných Svámiov i 
Vašich žiakov, ktorí Vás sprevádzajú na ceste po svete. 

A teraz predám slovo pánovi Vic Poke z Armády spásy, ktorý je zároveň predsedom Výboru 
kresťanských cirkví. 

 
Úvodné slovo pána Vic Poke z Armády spásy: 
Rád by som poďakoval otcovi Davidovi Cappo za to, že usporiadal toto stretnutie, aj Arcibiskupovi 

Faulknerovi za jeho pohostinnosť. V mene predstaviteľov kresťanských cirkví, my dovoľte poďakovať 
Vám všetkým, ktorí ste dnes prišli – sme radi, že sa môžeme zúčastniť tohto medzináboženského dialógu 
a stretnutia. Svámídží, hlavne by sme Vám radi poďakovali za to, že ste tu s nami a v mene predstaviteľov 
kresťanských cirkví Vás vítame v južnej Austrálií a modlíme sa, aby s Vami bolo božie požehnanie. 

 
Prejav višvagurua Mahámandaléšvara Paramhans Svámího Mahéšvaránandu:  

 
Vážený otec David, ctení páni, ktorí ste sa tu zhromaždili, som veľmi šťastný, že mám možnosť byť 

prítomný tejto historickej udalosti, pri ktorej sa spolu stretávame. Predovšetkým je to pre mňa veľká 
výsada byť tu s Vami. Zo srdca Vám veľmi ďakujem za pozvanie a ďakujem Všemohúcemu za to, že nám 
všetkým dal príležitosť sa stretnúť. 

Všetci sme na Zemi s rovnakým životným cieľom. Uctievame jedného Boha v rôznych podobách. Naším 
cieľom je, aby všetci ľudia mohli nájsť šťastie, mier a svoju cestu k Bohu, podľa svojej viery a vyznania. 



Sanátan Dharma je starodávny vzťah – sanátan znamená vzťah a Dharma povinnosť. Sanátan Dharma 
znamená uskutočniť nás vzťah s Bohom – to je náboženstvo. Prax podľa všetkých rôznych tradícií, 
modlitba, meditácia a joga – to všetko nás privádza k Bohu. 

Joga je jedna z najstarších ciest k Bohu. V starodávnych indických spisoch, ako sú védy, upanišady a 
Bhagavadgíta, sa o joge nehovorí ako o súčastí nejakého konkrétneho náboženstva. Joga teda nevznikla 
ako súčasť hinduizmu alebo budhizmu, je oveľa staršia ako tieto náboženstvá. Je založená na princípoch 
viery v Boha, modlitby, odovzdania sa, lásky, odpustenia a nezištnej služby blížnym. Aby naše 
individuálne bytie uskutočnilo jednotu s Bohom, musia sa tieto princípy dodržiavať. 

Posledných tridsať rokov som pracoval na šírení týchto princípov po celom svete, prostredníctvom 
systému jogy, ktorý som vypracoval a nazval Joga v dennom živote. Sústredil som sa hlavne na východnú 
Európu, kde ľudia prežívali veľmi ťažkú dobu. Prichádzajú ku mne veriaci z mnohých zemí, ľudia všetkých 
vyznaní, kresťania, katolíci, evanjelici – a zisťujú, že joga im môže pomôcť znovu nájsť svoju cestu. Joga 
im pomáha vrátiť sa k cirkvi a viere v Boha. Všetci ľudia, by mali žiť v harmónií, mieri, zdraví a šťastí. 
Ideme možno rôznymi cestami, ale Boh je jediný. Má mnoho mien a mnoho podôb – ale v skutočnosti je 
iba jeden. 

Všetky bytosti by mali byť šťastné. Kiež nás všetkých Boh vedie k dobrému zdraviu, mieru, harmónií a 
osvieteniu. Som Vám vďačný za Vaše pozvanie. Je to stretnutie historického významu a jeden z 
najdôležitejších okamžikov v mojom živote. Postavili sme most medzi jogou a kresťanstvom. Ďakujem 
Vám za Vaše dnešné uvítanie. 

Stretnutie skončilo ranným čajom a fotografovaním v záhradách rezidencie arcibiskupa katolíckej cirkvi 
južnej Austrálie. 

 

 

Zľava: Sadhvi Santhi, Otec David Cappo, generálny vikár katolíckej cirkvi; biskup Phillip Aspinall, 

anglikánska cirkev; arcibiskup Leonard Faulkner, katolický arcibiskup z Adelaide, mahámandaléšvar 

paramhans svámí Mahéšvaránadadží, arcibiskup Ian George, anglikánska cirkev, Adelaide, arcibiskup 

Philip Wilson, katolícka cirkev, svámí Navratandží, reverend Robert Voight, predseda Armády Spásy 

luteránskej cirkvi Austrálie, svámí Hariharánandži 

 

Sdružení přátel Indie 
 



Spoločné korene Česko - Slovensko - indického priateľstva 
 
Prof. Vincenc Lesný, český indológ, rodák z Komárovic má mimoriadne zásluhy na šírení a 
spoznávaní bohatej indickej kultúry a múdrosti. Bol zakladateľom Indického združenia pri 
Orientálnom ústave v roku 1934 v Prahe. Na túto tradíciu nadviazala naša Spoločnosť vo svojej 
činnosti. 
 

 
Galovičová, predsedníčka s indickým ministrom a zástupcom veľvyslanectva. 
 
Komárovice, rodisko prof. V. Lesného pri príležitosti otvorenia jeho pamätnej izby. Spomienka s 
bohatým kultúrnym programom, s tradičným indickým tancom a príhovormi aj tých, ktorí 
osobne p. prof. V. Lesného poznali a spolupracovali s ním. Prof. Lesný sprístupnil múdrosť 
indických svätcov Čechoslovákom aj svojim prekladom Bhagavatgíty - biblie jogínov. Inšpiroval 
vznik Indickej sekcie Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske styky s Orientom v roku 1945, 
Československo - indickej spoločnosti založenej v roku 1969 pri Ministerstve zahraničných vecí.  
Naša Spoločnosť nadväzuje na tieto tradície na Slovensku. Aj vďaka mnohým ďalším aktivitám 
a priateľstvám prof. V. Lesného s indickými politikmi Gándhí, Nehrú a nositeľom Nobelovej 
ceny za literatúru R. Thákurom, sa naši občania spriatelili s týmto vzdialeným národom a zistili, 
že sme si blízki a máme si čo odovzdať. 
 

Predslov Anny Galovičovej k vydaniu knihy v českom preklade s japonským 
harmonizačným cvičením JIN SIN JU-CU (úryvok) 
JIN SIN JU-CU je harmonizačné cvičenie. Javí sa ako adaptačná metóda k vyrovnaniu 
a prekonaniu nepriaznivých vplyvov súčasnosti a ako cesta k ďalšiemu rozvoju a zdokonalenia 
osobnosti človeka. Pomôže človeku, ktorý sa rozhodne teóriu dostať do praxe a na sebe vyskúšať 
účinky cvičenia, vyrovnať zameranie dnešného človeka „navonok“ smerom  „dovnútra“. Zároveň 
mu pomôže vyrovnať zameranie dnešného človeka meniť svoje okolie, na zmenu  seba samého. 
JIN SIN JU-CU je psycho-somatickým cvičením  podobne ako joga, 5 Tibeťanov,  tai-chi,  či-
kung a širším významom než len uvoľňujúcim. Je zároveň aj metódou sebaprežívania 
i sebaovládania, sebaregulácie, je metódou liečebnou aj zdokonaľujúcou. Je to tisíce rokov staré 
japonské umenie harmonizácie vitálnej sily pomocou rúk, dýchania,  vizualizácie a mentálnej 
práce. Táto liečebná metóda vychádza z úzkeho vzťahu tela a mysle. A v dnešnej dobe sa 
sprístupnila širokej verejnosti v Japonsku a dostáva sa do celého sveta. Tomu napomáha aj 
prirodzenosť jednotlivých cvičení (napr. keď premýšľame, podopierame si rukami hlavu). 
Najlepšie je vyskúšať si účinok cvičení priamo na sebe.  

 

Zdrojom bohatstva nie je kapitál, ale nastolenie poriadku 
(ekonóm Tomáš Ježek) 

 
Po novembri 1989 ako minister federálnej vlády pripravil veľkú privatizáciu - divokú rozlúčku so 
socialistickým hospodárstvom. Úzko spolupracoval s Václavom Klausom, ktorý mu stále nevie 



odpustiť staré spory. Stál na čele českého Fondu národného majetku a Burzy cenných papierov. 
Pred rokom neúspešne kandidoval do senátu. 
 Vo svojej celoživotnej záľube - vyučovaní princípov otvorenej liberálnej spoločnosti - však 
pokračuje neochvejne ďalej. Nastolenie zákonov podľa klasika neoliberalizmu Friedricha Hayeka 
považuje za kľúčovú vec. "Buď porozumieme významu vlastných hodnôt a tomu, čo sme doteraz 
dokázali, alebo nie. A pokiaľ stratíme schopnosť túto civilizáciu brániť, budeme nahradení 
niečím iným. Napríklad islamom" 
Ako porozumieť významu vlastných hodnôt? Tomu, čo sme doteraz dokázali? 
Ako si udržať schopnosť túto civilizáciu brániť? 
Aké sú naše hodnoty? 
Súbor finančných reforiem, ktoré Slovensko uskutočnilo, sa stal vzorom pre ostatné európske 
krajiny. Neprestávam ich obdivovať, uznávať a v dobrom slova zmysle vám prajne závidím, ako 
sa podarili. Vaše reformy sú základom pre mimoriadne nádejnú budúcnosť Slovenska. Úprimne 
sa teším, ako to neskôr Slováci ocenia. A teraz len dúfam, že sa to už nikomu nepodarí pokaziť. 
SEBAOVLÁDANIE (A. Galovičová) 
Nároky, ktoré kladie liberálna doktrína, sú veľmi ťažké. Je dobre známe smutné konštatovanie 
španielskeho mysliteľa José Ortegu z Gasseta, že kritériá liberálneho uvažovania a správania sú 
také náročné, že len málokomu sa podľa nich podarí riadiť. V tejto situácii si väčšina voličov 
rada uľaví, keď mu nejaká politická strana povie, že to všetko vlastne nemusí brať tak vážne. 
Napriek tomu ide vlastne len o jedno z diabolských pokušení, ktoré sľubuje úľavu, ale o jej cene 
mlčí. 
Stabilizovanú a rozvinutú spoločnosť rozoznáme najmä podľa toho, že z dvoch alternatívnych 
mechanizmov vynucovania práva leží väčšia váha na dosiahnutí sebadisciplíny, teda na tom, čo 
sa v celkovom kontexte spoločnosti pomenúva slovom morálka. Čím menej je spoločnosť 
odkázaná na využívanie donucovacieho aparátu vlády, tým lepšie. Po roku 1989 sa problémom 
československej spoločnosti stalo to, že naša morálka bola silne poškodená a vyžadovala v oveľa 
väčšej proporcii tlak donucovacieho aparátu vlády - polície, súdov či prokuratúry. No z 
predchádzajúceho režimu sme zdedili obrovskú nedôveru práve k týmto inštitúciám. Nemali 
kredit ani váhu, museli sa zvnútra očisťovať a reformovať, čo spôsobilo obdobie chaosu. 
Elita, ktorá mala byť nositeľom vzorov vyspelého morálneho správania, v mnohých prípadoch 
zlyhala... Divoká privatizácia, bezbrehá kupónová privatizácia. 
Zakladateľ v momente, keď sa do fondu nalejú akcie kupónovej privatizácie, svoj vlastný vklad 
stiahne a akcionármi budú len noví akcionári. A toto sa z federálneho zákona vypustilo. 
Spôsobilo to situáciu, že zakladateľ pomocou svojho malého vkladu mohol ovládať celý fond, a 
teda rozhodoval o majetku akcionárov, čo mal iba spravovať. Takže napokon rozhodoval o 
cudzom majetku, akoby mu patril. Takto sa stalo, že fondy vlastne predávali právo nakladať s 
cudzím majetkom ako s osobným vlastníctvom. Bola to fatálna chyba, o ktorej sa vopred vedelo, 
že to chyba je, ale nikto ju nenapravil. 
PREČO sa to vypustilo? Prečo nerozhodovali akcionári, ale kšeftovali s majetkom všetkých 
zakladatelia? 
Neuspokojené nedostatkové potreby a preto prerazila nedostatková motivácia. 
(A. Galovičová) 
Zjavne to muselo niektorým politikom a úradníkom na federálnom ministerstve financií 
nesmierne vyhovovať, lebo všeobecne sa vedelo, že je to veľmi zlé. 

To je falošný liberalizmus!  

Čo všetko sa maskuje za liberalizmus?  

Falošný liberalizmus je pravý opak pravého liberalizmu, ktorý bazíruje na pevnosti daných pravidiel a ich 
prísnom dodržiavaní. Falošný liberalizmus pravidlá spochybňuje a podriaďuje nejakým lukratívnym a 
čiastkovým účelom. V tomto prípade sa za takýto účel vyhlasovala nevyhnutnosť koncentrácie majetku. 



Ku koncentrácii skutočne došlo, ale za cenu okrádania ostatných - za cenu poškodzovania vlastníckych 
práv akcionárov.  

PREČO?  Chýbalo poznanie o zákonu karmy, o zákonu odplaty, aj vhľad do spätosti konkrétneho človeka 
s tímom a spoločnosťou, akcionármi, ľudstvom, vesmírom. 

Spoločnosti sa stali vyspelými práve preto, že ich elity takéto pravidlá dôsledne rešpektovali. (A. 
Galovičová) 

Prečo nefunguje rozvojová pomoc? 

Africkým krajinám dáva svet obrovské peniaze, ale vôbec im to nepomáha. Z prác študentov jasne 
vyplynul záver, že len v tých niekoľkých krajinách, kde sa podarilo nastoliť právo zákona, má takáto 
pomoc zmysel. Dokazuje to, že zdrojom bohatstva vôbec nie je kapitál, ktorý sa dokáže fyzicky stratiť, 
jednoducho zmiznúť, ale schopnosť nastoliť poriadok a dodržiavať ho. A je asi pravda, že v tomto zmysle 
je to čosi elitárske, lebo takýto náročný program sa naozaj nepodarí každému. 

Mentálny tréning pomôže k sebadisciplíne, podobne ako telesný, športový tréning pomôže k výkonnosti. 
(A. Galovičová) 

Nie, lebo je vec každého, aby sa prispôsobil pravidlám, ktoré očividne fungujú. Napríklad v Európskej únii 
pravidlá voľného trhu kapitálu a práce prirodzene platia a každá spoločnosť, ktorá chce do EÚ vstúpiť, by 
mala pochopiť, že sú tieto pravidlá osvedčené. A ten, kto ich dodržiava, získava náskok nad 
spoločnosťami, čo sa riadia inými princípmi. Navyše, ukazuje sa tu niečo ako konvergenčná evolúcia - 
keď na to, ktoré pravidlá sú vlastne najlepšie na rozvoj, príde mnoho spoločností nezávisle od seba. Ako 
to formuloval už v 18. storočí škótsky filozof David Hume - zákony stability vlastníctva, jeho 
dobrovoľného pôvodu a zákon dodržiavania sľubov sú prirodzenou zárukou rozvoja. Oproti fyzikálnym 
zákonom Isaaca Newtona sa síce dajú ľahko porušiť a Hume hovorí, že pokojne sa môžeme do toho 
pustiť - nemusíme rešpektovať vlastníctvo a môžeme prestať dodržiavať dané sľuby, ale potom musíme 
rátať s tým, že spoločnosť zahynie alebo upadne a stane sa bezvýznamnou. Inými slovami, ak chceme, 
aby spoločnosť rástla, rozvíjala sa a prosperovala, musíme mať tieto pravidlá pevne na zreteli. Veď 
každý môže v zime liezť v trenírkach na Gerlach, ale je isté, že tam zmrzne, hoci voľnosť rozhodnúť sa, 
ako sa oblečie, určite má. 

Všade musia byť pravidlá najprv vynútené - nevyhnutná je spolupráca ekonómov a právnikov. Právnici sú 
tí, čo pravidlá študujú a poznajú, a ekonómovia sledujú, čo sa deje "na dvorčeku". 

Najprv je tu tlak zvonka, neskôr „interiorizácia“. Komponentom sebadisciplíny, plnenia sľubov 
je seba odriekanie, aj v maličkostiach. Dokonca cvičenie detí v seba odriekaní, že napr. nezjedia 
čokoládu hneď, ale si polovicu odložia, za čo nabudúce dostanú tyčinku naviac....je kľúčové aj v 
prevencii drogovej závislosti.  
(A. Galovičová) 

Chudoba tretieho sveta je daná tým, že tam neexistuje právo a úcta k zákonom. Založiť podnik v týchto 
zaostalých krajinách je niečo nemysliteľné, a udržať ho, aby tento podnik nebol predmetom útoku 
miestnych autorít a mafií, je skoro nemožné. 

Takže diktatúra zákona je potrebná. 

Západná spoločnosť má svoju pozíciu práve vďaka pravidlám, ktoré dodržiavala a ctila. Teraz je však 
ohrozená tým, že svoje pravidlá začína sama spochybňovať a toleruje ich obchádzanie. V tomto smere 
Hayek hovorí o pozitívnej úlohe netolerancie a diskriminácie. Podľa neho nesmieme tolerovať 
porušovanie pravidiel a dennodenne musíme diskriminovať tých, čo pravidlá porušujú - teda musíme 



robiť rozdiely medzi tými, čo ich dodržiavajú, a tými, čo nie. A nesmieme sa pýtať na príčiny. Ak niekto 
kradne a zavraždí šesť ľudí, lebo vraj vyrastal bez rodiny a jeho mama bola prostitútka, nemôže azda za 
to, čo napácha? To by potom znamenalo, že by sme si tu zas mali zriadiť nejakú autoritu, ktorá je 
schopná v každom prípade zistiť príčiny. No, a vo veľkej otvorenej spoločnosti nikto taký nie je a ani byť 
nemôže, kto by toto všetko ustrážil. 

Čo je spoločným záujmom občanov slobodnej spoločnosti? JE TO JEDNOTA, PREPOJENOSŤ, 
ak sa nedodržuje DHARMA, chorľavie celá spoločnosť.  
(A. Galovičová) 

Liberál Friedrich Hayek hovorí, že tým záujmom nie je nejaký stav vecí, dajme tomu päťročný 
hospodársky plán, ale sú to práve pravidlá. Ich dodržiavaním vzniká v spoločnosti poriadok - a to je 
dostatočný spoločný záujem. Úlohou vlády je starať sa o tento poriadok aj tým, že ich bude vynucovať. 
Nie je to teda zakonzervovaný stav, ale pohyb, preto majú pravidlá kľúčový význam. 

Vidím v liberálnej zákonitosti identitu s princípmi kresťanskej civilizácie. 

Som evanjelik, určite preto. Nachádzam tu viac súvislostí - protestantská koncepcia Boha milosti, keď 
človek nepotrebuje pozemskú autoritu - ako je cirkev a pápež - aby bol uistený o tom, že bude 
omilostený, ospravedlnený a milovaný, lebo je to otázka jeho osobného svedomia a kontaktu s Božími 
pravdami a hodnotami, korešponduje s koncepciou liberalizmu. Je samozrejme veľmi riskantné vzdať sa 
ideálnej inštitúcie, ktorá chce garantovať kontakt s Bohom, ale zároveň je to aj veľmi náročné a nádejné. 
V hospodárskom živote to znamená, že vláda nie je tá najdôležitejšia páka, ktorá by mala nariaďovať 
dobro, ale musí to fungovať tak, aby každý jednotlivec tieto hodnoty dobrovoľne ctil a uznával. A Hayek 
tvrdí, že musí prevládať viera v tieto hodnoty a princípy, pričom slovo viera zdôrazňuje. No ako sa to dá 
zariadiť, je ťažká otázka. 

Nie je to aj tak, že v globálnom svete máme odlišné viery a každé z náboženstiev sa môže odvolávať na 
vlastné krásne myšlienky v nich obsiahnuté?  

Práveže tie myšlienky nie sú rovnako krásne. Nikto z nás nie je v situácii, aby mohol odkiaľsi zhora zo 
stromu nezúčastnene pozorovať, čo sa deje dole na zemi. My sme vnútri a nemáme na výber. Sme teda 
vnútri našej kresťanskej civilizácie a buď porozumieme významu vlastných hodnôt a tomu, čo sme 
doteraz dokázali, alebo nie. A pokiaľ stratíme schopnosť túto civilizáciu brániť, čoho súčasťou je aj 
schopnosť ctiť si jej hodnoty, tak je s nami koniec. A to nám hrozí. 

Je spravodlivosť ilúzia? Nie. Ale môžeme byť nespravodliví. 

Chýba tam pochopený a rozpoznaný vesmírny princíp. Aj človek je podriadený, rovnako ako príťažlivosti, 
aj zákonu karmy. Ale nevidíme do toho jasne. A výsledok je úpadok civilizácie, chorá 
spoločnosť.(A.Galovičová) 

Synonymom sociálnej spravodlivosti je spravodlivosť v rozdeľovaní, teda distributívna spravodlivosť, čo 
tento mysliteľ považuje za scestné, lebo v trhovom hospodárstve neexistuje nikto taký, kto by 
rozdeľoval. Táto spravodlivosť teda nemôže byť spravodlivá. Štruktúra zisku či miezd je výsledkom 
celého procesu, ale nie je to nič, o čom by niekto rozhodoval a bol "spravodlivý" alebo "nespravodlivý". 
Hayek prísne konštatuje, že spravodlivosť je nárok na ľudské konanie. Spravodliví musia byť ľudia, 
jednotlivci, nie spoločnosť. 

Aké % občanov neoslovuje a ani nechápe liberálnu politiku? 



V rozvinutých spoločnostiach, našťastie, existujú obrovské spoločenské hnutia, kde sa solidarita považuje 
za prirodzenú morálnu povinnosť človeka, kde boháči financujú štúdium mladých ľudí, výskum, 
podporujú ľudí odkázaných na cudziu pomoc, ale je to len ich slobodné rozhodnutie. Taký boháč zarobí 
peniaze, nedá ich ani svojim deťom, lebo od nich očakáva, že začnú od piky, ale dá ich rád na podporu 
chudobných. Je solidárny. Najhoršia je však povinná solidarita, keď autorita štátu prerozdeľuje cudzie 
prostriedky a dáva ich niekomu bez toho, aby to dokázala dostatočne odôvodniť. Pomoc štátu musí 
plynúť mimo trhového mechanizmu - nemá totiž používať svoju silu, aby dosiahol nejaké vopred určené 
výsledky k rozdeľovaniu a aby nariaďoval, ktorí ľudia budú mať väčšiu mzdu a ktorí menšiu. 

Rozvoj spoločnosti a ekonomický rast ide ruka v ruke s osobnostným rastom a duševným, duchovným, 
sociálnym vývojom. Vysoká ekonomická úroveň napomáha kreativite, uspokojuje nedostatkové potreby 
človeka a posúva ho na rebríčku hodnôt (A.Maslow) vyššie. A naopak rozvinutí tvoriví usilovní jedinci sú 
prínosom pre spoločnosť, a pomáhajú ju zveľaďovať. 

T.č. kríza a relativizmus hodnôt poškodzuje pracovitých ľudí, brzdí rozvoj spoločnosti. Jogový model 
duševného rozvoja pomáha človeku vidieť spätosť  s ekonomickou situáciou, aj s kvalitou života človeka. 
Poskytuje riešenie ako rozvinúť etický rozmer u človeka. (A.Galovičová) 

 

Záverečné vyhodnotenie:  seriál „ V zdravom tele zdravý duch“   
Nakrútili sme 12-dielny filmový seriál z medzinárodného kontaktného seminára  o zdravom 
životnom štýle  a počas mládežníckych výmen a ciest v 5-tich štátoch EÚ: na Malte,  
v Maďarsku, v Českej republike, v Rakúsku a na Slovensku, zameraný na konfrontáciu spôsobu 
života a myslenia mládeže. Projekt sa uskutočnil r. 2005 – 2006 a zúčastnili sa ho cca 3500 detí 
a mládeže, približne 700 osôb z každej krajiny. Išlo predovšetkým o interview, odpovede do 
mikrofónu, spoločné diskusie, okrúhle stoly, debaty na ZŠ, SŠ, na Lekárskej fakulte vo Viedni, 
v Jihočeské univerzitě, v Trenčianskej univerzite, v Sanatóriu pre mentálne –retardovanú mládež 
v Linzi, v ekofarme na Morave, atď. 
Jednou z hlavných tém  bolo holistické zdravie, najmä duševné a sociálne zdravie. Zamerali sme 
sa i na  interkultúrne učenie, odbúranie predsudkov, xenofóbie.  Ukázalo sa, že dnešná Európa je 
domovom mnohých národností, rás, etník, ľudí s odišným vierovyznaním, svetonázorom. Čo 
bráni mladej generácii „vidieť“ výzvy novej tváre Európy? Mladí ľudia sa dokážu zbaviť 
jazykovej bariéry, aj predsudočných postojov, strachov z cudzincov po dobrých skúsenostiach 
počas medzinárodných  mládežníckych programov. Prirodzene chápu ideu monantropizmu, že 
svet je jeden a niet lepších a horších národov, iba lepších a horších ľudí v každom národe. 
Príslovie „ V zdravom tele zdravý duch“ poznali aj deti ZŠ, vcelku sa zhodli, že by to mohlo byť 
nahradené výrokom „V zdravom tele dobrý duch.“  Z osobným výpovedí: 
„Každý má v svojom živote ťažké chvíle. Najprv som si myslela, že to zvládnem sama. Ale som ich 
niesla s veľkým problémom. A potom som ich odovzdala Bohu. Veľmi sa mi uľavilo, šlo to 
ľahšie.“ Betkin otec si našiel mladšiu milenku a odsťahoval sa od rodiny. Matka ochorela na 
rakovinu. Betke sa prestalo dariť na VŠ, zanechala štúdium pre zdravotné problémy. T.č. cvičí 
jogu, je zdravá, a úspešne študuje právo. 
„Ľudské vnútro sa dá obohacovať myšlienkami dobrými alebo zlými.“ Hana 
„Mám radosť, keď sa niečo mne podarí, aj niekomu inému. Mám radosť aj z kvetov, stromov, 
slnka. Dada žije a pracuje v Katari. Ovláda arabštinu,ktorú vyštudovala v Prahe. Fascinuje ju 
islámska kultúra, lebo je tu silný vzťah k prírode, solidarita vo viacgeneračnej rodine, kde si 
vzájomne pomáhajú, a dobrí ľudia. 
„Keď sa človek narodí, má určité predurčenie, aký bude. A okolie, najprv jeho rodičia, neskôr 
priatelia ho formujú, do krásy alebo do škaredosti. „ Eugen 
Mládež túži po pokoji a mieri. Viac ako po peniazoch, ako ich rodičia a staršia generácia.  
Nestráca kontakt so spoločnosťou, ani  nežije svoj život odrezaný od ostatných trpiacich, 
postihnutých. Je tu však nedôvera voči autoritám, voči politikom aj voči nadriadeným, kvôli 



amorálnostiam a asociálnostiam: krádeže, podvody, klamstvá , korupcia, klientelizmus,  honba za 
peniazmi. Ukazuje sa, že joga mladým ľuďom pomáha lepšie chápať tento svet a nestratiť krídla.   
Vychovávateľ v Sanatóriu pre mentálne retardovanú mládež v Harteime pri Linzi konštatoval: 
„každý by mal prísť k nám do ústavu aspoň na 1 deň a starať sa o tieto deti. Pochopil by, čo má 
zmysel, a čo nie. Najprv som sem prišiel kvôli vyššiemu platu, dnes som tu už l2 rokov, a robil by 
som tu aj bez platu. Ale mám rodinu a treba platiť účty.“  
T.č. sa seriál premieta na školách spojený s besedami a anketami.  

Filmový seriál „V šľapajach majstrov“ (úspešne premietaný na školách) 
 
V tejto prvej časti mapujeme himalájskych majstrov a máme ambície zachytiť v ďalších častiach 
prepojenosť základných duchovných prúdov a zachovať najvyššiu múdrosť, líniu majster-žiak, 
pre ďalšie generácie. 

l. DEŇ v RISHIKESI – protagonistami tohto dokumentu sú ľudia, ktorí nepoznajú čas,  
nenosia  hodinky, nikam sa nenáhlia, orientujú sa podľa pohybu slnka a rozlišujú 
brahmamurtu, hodinu pred východom a „božiu“ hodinu pred západom slnka. Vtedy sa 
venujú modlitbám .a pohrúženiu. Vtedy je šanca prekročiť pozemské limity.  
Preprav nás cez oceán bytia, nenechaj nás uviaznuť v sieti máji, z pút kariem, nás, 
milosrdný, osloboď.... spievajú večer spoločne s turistami pri Gange počas večerného sat-
sangu. 

Tento seriál je určený pre ďalšie generácie, pre našich potomkov,  aby z tohto dokumentu 
videli, že existovali pospolné komunity, ktoré žili veľmi jednoducho a skromne, v ťažkých 
životných podmienkach, a vzájomne si pomáhali. Moderný trend sa neúprosne tlačí i do 
týchto vzdialených končín a dá sa očakávať, že sa v blízkej dobe i tu príchodom západného 
človeka, s mešcom peňazí, bez rešpektu k tradičným hodnotám,  oddelí srdce od rozumu. 
A z hostí, ktorých dnes tento národ víta ako svojich členov komunity a vie sa v núdzi i o nich  
nezištne postarať, sa o niekoľko rokov stanú idúce stodolárovky. A Šivov  kozmický tanec a 
konanie dobra nahradí disko. 

Medzinárodný festival „India plná farieb“ organizovaný od r. 1985 Annou 
Galovičovou v Kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov a.s., 
Piešťany 
 
Tento projekt napomôže nahliadnuť do praxe šírenia starobylej múdrosti indických jogínov 
„po kvapkách“ a postupne informovať našu verejnosť o hodnotách a myslení Východu. Bez 
importu“kúska Indie“  a multikultúrneho vzdelávania sa - je aj najväčší poklad ľudstva 
nepoužiteľný, odmietaný.  
Zámery, ciele a význam projektu:Žijeme v dobe, kedy čelíme príchodu iných kultúr na 
Slovensko, a týka sa to každého regiónu a u mnohých občanov i mladých ľudí sa vyskytuje 
mnoho predsudkov, xenofóbia, rasizmus, agresívne správanie sa voči prisťahovalcom z Orientu, 
nedostatok rešpektu voči ich kultúre, tradíciám, vierovyznaniu, spôsobu života i myslenia. A to je 
prejavom nekultúrnosti národa.  Preto cieľom nášho festivalu je: 
-  oboznámenie sa so vzdialenou indickou kultúrou 
-  rozvoj a upevňovanie priateľskej bázy slovensko-indických vzťahov  na poli kultúry. 
-  vypestovať úctu k iným kultúram, na základe silného estetického zážitku  
-  negatívne skúsenosti vyvážiť opačnými 
- zorganizovať ďalší 14. ročník festivalu India plná farieb . Podporiť konfrontáciu a udržať 

kontinuitu tohto podujatia festivalového typu, a postupne vytvárať priestor pre nové formy 
kultúrnych aktivít. 

- posilniť tvorivosť mladých umelcov (umelecká fotografia, divadelné predstavenie a  
pantomíma, kultúrne pásmo, tanec,  spevy a hra na netradičné nástroje – sitár, harmónium,  



umelecké predstavenie Wu-shu, besedy mladých orientalistov, indológa,  japonológa, 
spisovateľov a básnikov.  

- spojenie estetického zážitku s etickým a výchovným prvkom. 
- prepojiť multikultúru so spoločenským a ekonomickým rozmerom., 
- šírenie idey multikultúry a tolerantnej spoločnosti otvorenej inakosti a ťažiacej z kultúrnej 

rozmanitosti aj do ďalších miest  a regiónov Slovenska. 13.ročník festivalu India plná farieb 
sa konal v mestách Žilina, Piešťany, Prešov, a l4. ročník festivalu plánujeme realizovať 
v mestách Humenné, Liptovský Mikuláš, Sereď a Trenčín + Trenčianske Teplice.  

 
Kultúra pre deti a mládež  
Všetky aktivity, ktorými napĺňame ciele a zámery projektu, sú zamerané na výchovu detí 
a mládeže k umeniu. Opierame sa o prirodzenú zvedavosť detí a mladých ľudí spoznávať iné 
kultúry, cestovať a stretávať iných ľudí a spoznávať ako tancujú, spievajú, aké hudobné nástroje 
používajú, ako žijú, stravujú sa, čo a ako maľujú, ako sa obliekajú, ako sa pohybujú, ako 
premýšľajú, aké príbytky si stavajú, aké majú kultúrne pamiatky,  ich architektúru, ručné práce, 
ich významné osobnosti, diela, básne, próza, rozprávky, ich bojové umenie, atď. 
História, stratégia a plán vývoja projektu 
Projekt India plná farieb vznikol r.l986 v Piešťanoch, kde v svetoznámom kultúrnom meste boli 
dobré podmienky na rozvoj multikultúrneho cítenia a otvoreniu sa, rešpektovaniu cudzích kultúr. 
V čase totalitného režimu, kedy bol „vedeckým“ svetonázorom ateizmus, materializmus, 
marxizmus a leninizmus sme potrebovali duševnú potravu, rozšíriť duševný obzor o duchovný 
rozmer života.  Prečo práve India? Medzi Indiou a Piešťanmi existovali dobré vzťahy už 
v minulosti, kedy Piešťany navštevovali maharadžovia z Indie kvôli naturopatii a liečbe 
prírodnými prostriedkami, svojpomocne. Spolu s l. ročníkom festivalu India plná farieb sa 
oficiálne pod záštitou GR Slovakoterma zaviedlo jogové cvičenie do slovenských kúpeľov ako 
inovácia rehabilitácie a  výcvikom lekárov bol poverený indický prof. Jogy Maheshwarananda, 
a ďalší. Jeho jogové cvičenia a prednášky sa vydali i knižne čs.štátnymi kúpeľami v Piešťanoch 
pod názvami Joga v dennom živote, India plná farieb. Reedícia bola po nežnej revolúcii,  t.č. 
vydalo Balneologické múzeum už druhú publikáciu „Maharadžovia v Piešťanoch“ a „Indický 
denník“ . Klasický indický tanec Bharatanatyam, ako i folklórne tance si získali srdcia pacientov, 
divákov. Festival India plná farieb sa organizoval v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom 
v Prahe a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom zdravotníctva 
SR. Zakladateľkou festivalu India plná farieb bola  Anna Galovičová, inšpektorka kultúry 
v Piešťanoch, neskôr r. 1990 riaditeľka MsKS v Piešťanoch. Počas l3. ročníkov sa festivalov 
zúčastnili poprední umelci, tanečníci, hudobníci, maliari, indológovia, spisovatelia, kuchári, 
veľvyslanci, a mnohí naši umelci, sympatizujúci s indickou kultúrou . 
Projekt sa rozšíril aj na deti a mládež, i na znevýhodnenú mládež,  najmä v poslednom l3. 
ročníku V l4. ročníku je ambícia viac zaangažovať do projektu cudzincov žijúcich na Slovensku, 
najmä indickú  a ázijskú komunitu, menšiny, najmä rómsku komunitu, aby sa idea multikultúry 
rozšírila a upevnila priateľstvo medzi národmi žijúcimi na Slovensku. Projekt chce 
prostredníctvom hlbokého umeleckého zážitku a nových informácii ukázať, že súžitie kultúr, 
prekonanie predsudkov, rasizmu a xenofóbie je možné a všestranne obohacujúce. Dobré vzťahy 
s prisťahovalcami a zahraničnými odborníkmi z Orientu, spolupráca s inými národmi na poli 
umenia a kultúry, časom prináša ovocie i na poli vedy, politiky, ekonomiky.  Vedie k budovaniu 
krajšieho sveta. 

Výskum Zelený strom , Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany  
Hospital Yoga model 

Narovnáme chrbát, ramená a usmievame sa od ucha k uchu! 
1. Cvičíme denne, pravidelne, v kľudnom, tichom a teplom prostredí, pokiaľ možno nalačno 

alebo 2-3 hodiny po jedle. 



2. Pred cvičením je vhodné sa osprchovať alebo umyť studenou vodou (po práci). Pri 
cvičení sa nespotíme,neunavíme, na rozdiel od vrcholového a rekreačného športu. Jogou 
sa regenerujeme, energetizujeme a obnovujeme svoje sily. Po cvičení sme vitálni 
a nesprchujeme sa. 

3. Cvičíme na teplej podložke v dobre vyvetranej miestnosti, v lete možno cvičiť v prírode 
na čerstvom vzduchu.  
Pri dýchacích ochoreniach kladieme čistý uterák na časť podložky, kde dávame tvár. 

4. Základom správneho cvičenia je plný jogový dych, ktorý by sme sa mali naučiť skôr, ako 
pristúpime k ďalším dychovým cvičeniam. Pravidelne dýchame nosom, pohyb je zladený 
s dychom. Dýchame voľne, kľudne, zhlboka (napr. pri rozpažení nádych – pripažení 
výdych). 

5. Cvičíme pomaly. Dodržujeme pokyny ošetrujúceho lekára, rehabilitačnej sestry 
vzhľadom na našu diagnózu. Necvičíme nikdy do únavy a bolesti – dodržujeme hranicu 
príjemnosti. Nemusíme absolvovať každý jogový cvik so skupinou, môžeme cvičiť 
individuálne ten cvik, ktorý nám odporučil lekár. 

6. Cvičíme s koncentráciou na pohyb a stále sledujeme, aké máme pocity v tele. Vedome 
zacvičený cvik má väčší účinok na organizmus. 

7. Po každom cviku (ásane) alebo zostave cvikov nasleduje oddych. Fáza odpočinku je v 
joge rovnako dôležitá a účinná ako vlastné cvičenie.  
Cvičíme so zatvorenými očami – lepšie sa sústredíme na prežívanie vnútorných pocitov 
(propriocepcia) a súčasne sa učíme harmonizovať tieto pocity a byť bdelí. 

8. V jogovom cvičení sa nesúťaží a neporovnávame sa s ostatnými. Cvičíme pre seba, pre 
zdravie a podľa svojej telesnej spôsobilosti a zdravotného stavu. 

9. Je dobré cvičiť pri hudbe, jemná hudba nám sama o sebe navodzuje príjemné pocity a 
uvoľňuje naše duševné tenzie, napätia. Prelaďuje nás na pozitívne myslenie, radosť a 
harmonizuje naše emócie, pocity. Pokročilí cvičenci sa vedia sústrediť na cvičenie i bez 
hudby. 

10. Cvičíme tak, aby nám aj pri cvičení bolo príjemne. Pokiaľ sa dá, zapájame iba 
najnutnejšie svalové partie potrebné k zacvičeniu polohy a ostatné časti tela sú uvoľnené. 
Vyhýbame sa pohybom naviac, nevrtíme sa, nacvičujeme nehybnosť tela aj v rôznych 
polohách. 

11. Cvičíme s radosťou, pomalé vedomé jogové cviky postupne harmonizujú našu myseľ a 
našu náladu. 

12. Po cvičení si uvedomujeme prítomnosť ostatných a postupne rozširujeme vedomie na 
celé prostredie, prírodu, ostatné bytosti, na oblohu, slnko, stromy, život okolo. Otvárame 
naše srdce a sme pripravení cvičením harmonizovať samých seba s prírodou a ostatnými 
ľuďmi. 

Nácvik plného jogového dychu (brušného, hrudného, horného) 
 
Dych sa skladá z troch fáz: nádych, výdych, zádrž. Nadychovať máme nosom, pretože dôležitou 
funkciou nosa je ohrievať, zvlhčovať a čistiť vzduch, ktorý nadychujeme. 
Nádych je aktívnou časťou dýchania. Uskutočňuje sa tým, že napíname dýchacie svalstvo 
(bránicu, medzirebrové svalstvo a čiastočne svalstvo krku). Pri cvičeniach preto s nádychom 
často spájame aktívnejšiu časť pohybu. S nádychom sa trup otvára a rozširuje. Nádych sa preto 
často kombinuje s tou časťou cviku, pri ktorej sa vyklenie brucho a roztvorí hrudný kôš. 
Výdych – v normálnom prípade vydychujeme takisto nosom, ale môžeme aj ústami, hlavne keď 
chceme výdych zvýrazniť. Výdych je pasívnou časťou dychového cyklu.  
Kombinujeme ho preto s tou časťou cviku, pri ktorej uvoľňujeme svalstvo. Pri výdychu sa 
hrudný kôš a brušný priestor zužuje. Spájame ho teda s tou časťou cviku, pri ktorej vťahujeme 
hrudník a brucho. Výdych má byť dlhší ako nádych, optimálne je, ak je dvojnásobne dlhší. 



Dýchanie nikdy nemá byť násilné, vzduch má dovnútra vtekať spontánne, akoby sám od seba a 
pomaly opäť vytekať, kým nenastane dychová pauza. 
Dychová pauza trvá tak dlho, kým samo od seba nevznikne nutkanie znova sa nadýchnuť. Zádrž 
dychu je spontánna. 
Dýchať máme vždy ľahko, harmonicky, prirodzene a bez šelestov. Podľa toho, kam smeruje 
hlavný prúd duchu, môžeme rozlišovať tri spôsoby dýchania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dýchacie cvičenie 
Nácvik je v polohe ľah na chrbte. Deti si položia dlane na bruško a dýchajú brušným dychom 
/nádych – veľké bruško, výdych – malé bruško, bruško klesne/. Pri nácviku hrudného dýchania si 
položia dlane na hrudník a pri nádychu rozpínajú hrudný kôš, pri výdychu hrudník klesá. Pri 
hornom dýchaní sa pri nádychu dvíhajú plecia, pri výdychu klesajú. Vedomé dýchanie sa vsúva 
často do cvičenia i do krátkej relaxácie po cviku. Deti majú oči zatvorené a pozorujú „ako im to 
dýcha“. Vedomé dýchanie pomáha deťom uvoľniť stres, úzkosť, strach, trému, upokojuje myseľ 
a dýchanie sa stáva plynulým, hlbokým, uvoľnených. To priaznivo ovplyvňuje všetky 
fyziologické regulácie v tele . Dýcha sa pri zatvorených očiach i ústach, nosom. V stoji si 
predstavíme pri hlbokom dýchaní, že pri nádychu roztvárame dáždnik a pri výdychu ho 
sťahujeme. Časom si pri dýchaní uvedomujeme aj životné prostredie, pránu. 
Pranajama – dýchacie cvičenie sa môže cvičiť oddelene, aj niekoľko krát denne.  
Ukážky jogových cvičení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výskumné strediská jogy a nových vied o vedomí u nás a v zahraničí 
 

1. Fakulta telesnej výchovy a športu Karlova univerzita, Praha 
2. Fakulta telesnej výchovy a športu Komenského univerzita, Bratislava 
3. Fakulta telesnej výchovy a športu Jihočeská univerzita, České Budějovice 
4. Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha 
5. Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Brno 
6. Filozofická fakulta, Olomouc 
7. Lekárska fakulta Komenského univerzity, Bratislava 
8. Lekárska fakulta Masarykovej univerzity, Brno 
9. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín 
10. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína, Nitra 
11. Kennedy Institute in Copenhagen, Dánsko 
12. State University Hospital, Copenhagen, Dánsko 
13. Scandinavian Yoga and Meditation School 
14. Charing Cross Medical School in London, UK 
15. Human Resource Management, Thames Valley University, London 
16. International Yoga in Daily Life Centres, Vienna 
17. International Sivananda Yoga Vedanta Centres, Val Morin, Kanada 
18. The Vivekananda Foundation, Berkeley, California 
19. Institute for World Religions at the Berkeley Buddhistic Monastery, California 
20. Ramakrishna Order, Vedanta Society Hollywood, California 
21. University of California, Berkeley 
22. Philosophy Department at San Francisco  State University 
23. Harvard Medical School, Boston 
24. University of Oregon 
25. Institute of Noetic Sciences, Sausalito, California 
26. Bioelectrodynamic Laboratory, Open University, U.K 
27. Center for Jewish Studies at the Graduate Theological Union, Berkeley, California 
28. Biotechnology and Healthcare Ethics at the Markulla Center of Applied Ethics, Santa 

Clara University, California 
29. Civil and Environmental Engineering at the University of California, Berkeley 
30. Classics and Comparative Literature at the University of California, Universities Peace 

and Conflicts Studies  
31. Franciscan School of Theology in Berkeley 
32. Graduate Theological Union 
33. National Academy of Sciences  - National Research Council Committee on Brain 

Sciences, University California – Psychology 
34. Washington University,  
35. Lawrence Berkeley Laboratory 
36. Chopra Center for Well Being La Jolla, California 
37. American Institute of Vedic Studies in Santa Fe, New Mexico 
38. Jewish Studies Program at San Francisco State University 
39. Institute of Noetic Sciences, Clemotis, Florida 
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ROZHOVORY 

Peter, nar. 1975, ženatý, VŠ vzdelanie, pilot 
Pochádza z rodiny, kde matka intenzívne cvičila jogu a syna brávala so sebou na jogové 
programy. Ako dieťa nerád navštevoval škôlku, preto ho matka nechávala samého doma 
s kľúčom na krku. Vyrastal samostatne, bez presne organizovaného času rodičmi. Mal dosť 
priestoru pre vlastnú tvorivosť, záujmy. Takto chce vychovať aj svoje dieťa, ktoré t.č. čaká.  
Má o 8 rokov mladšieho brata, ktorého pomáhal vychovávať, keďže otec ako vedúci pracovník 
v zahraničnom obchode bol často služobne mimo republiku. T.č. je spolumajiteľom firmy, 
orientovanej na export-import zdravotníckej techniky. S rodičmi, aj s bratom má dobrý vzťah. 
Rodičov považuje za jedných z najmúdrejších ľudí na Slovensku. Otec získal ocenenia ako top-
manažér. Matka bola taktiež ocenená v zahraničí. S bratom majú veľa spoločných záujmov, 
chodia na lyžovačky, surfujú, korčuľujú na kolieskových korčuliach, bicyklujú. Zdravý životný 
štýl si osvojil od malička. Je z veľkej časti vegetarián. Sem-tam konzumuje ryby. Nefajčí, nepije, 
nefetuje drogy, nikdy nemal potrebu to skúsiť. Aj keď otec ako biznismen konzumuje alkohol, aj 
ho núka. Omnoho viac mu chutí bylinkový čaj, nepije ani čiernu kávu. Nechutí mu. Ako pilot 
musí byť fit, je zodpovedný za mnoho ľudí. Osobne si myslí, že jeho rovesníci trpia týmto 
dnešným tempom života, veľkým psychickým tlakom na človeku, kedy svoje pridávajú aj 
rodičia, deti povinne musia absolvovať cudzie jazyky, rôzne krúžky, a tak, hľadajú únik – a nikto 
ich nenaučil relaxovať,  ani oddychovať v prírode. Prevláda sedavý štýl života. 
Jogu začal cvičiť od detstva. Najprv to boli hathajogové cviky podľa Jogy v dennom živote. So 
Swamidžim sa spoznal r. 1985, keď prvýkrát navštívil Piešťany. Bol vtedy aj na návšteve 
u rodičov, kedy poradil Peťovi, aby bol pilot. Swamidžiho si váži ako múdreho človeka, ktorý je 
v stave získať múdrosť od svojich majstrov „zhora“. Ako? Dokáže naladiť svoj prijímač „na 
vyššie čakry“. Je to o energiách. My dnes vieme, že atóm, energia na Marse má rovnaké zloženie 
ako na Zemi, ako v človeku. Naše bunky sú rovnako vyrobené, ako napr. bunky tela zvierat, 
z rovnakej energie. Niečo podobné ako napr. tento pohár. Peťo počas rozhovoru pil čaj. A tento 
tanier. A tamtá miska. Len sa líšia formou. Zdanlivo sú to tri iné veci, ale z rovnakého materiálu, 
energie.  Naše bunky majú pamäť. Ak napr. viróza naruší organizmus, zmiatne ho, „nainfikuje 
ho“, tak sa bunky „zbláznia“ a podliehajú tlaku vírov, množia víry. Trvá to niekoľko dní, ale si 
spomenú na svoj program v génoch, oživia pamäť, a znovu idú podľa svojho programu. Preto 
virózy trvajú týždeň.  
Podobne si človek dokáže spomenúť aj na svoju kozmickú podstatu. Ale k tomu potrebuje byť 
vyladený. 
Ako sa ty vylaďuješ?     
Sú na to čakry. Len tieto energetické centrá, ktoré poznali jogíni, sme zabudli. Máme ich, každý 
človek, ale nevieme ich využívať. Oni to spoznali zvnútra. My na to dnes ideme „zvonka“. Pod 
Švajčiarskom je vybudovaný najväčší európsky projekt zameraný na urýchľovanie častíc na 
rýchlosť svetla. Prečo? Lebo chceme zistiť, ako sa mení energia na hmotu, a naopak. Zistilo sa, 
že sa vie hmota „stratiť“, a naopak hmotné formy objaviť „z ničoho“. Niečo podobné sa deje aj 
pri lietaní, aj v kozme. 
Ale pozor, nie je jeden recept na vylaďovanie. Napr. telo sa vylaďuje pitím vody, dýchaním 
vzduchu, jedlom. Môžeme ho vyladiť dobrými návykmi, zdravou stravou, čo aj cítime v mysli, 
pohoda , pokoj, sila sústredenia, bdelosť, jasné vedomie, pevná vôľa – a naopak ho dokážeme 
celkom rozladiť, napr. alkoholom, pokazenou stravou.  
Duša sa zasa inak vylaďuje. Napr. v dobrom vzťahu, kde sa dvaja majú radi, rodina žije 
harmonicky. Nestačí iba chodiť na jogové semináre, a potom ostatných kritizovať, že jedia mäso, 
pijú, nemať usporiadaný rodinný život, atď. To potom nefunguje. Účinok z jogy je obmedzený. 
Ja cvičím denne Khatu pranam. Aby som mal zdravé telo, lebo celé hodiny sedím v kokpite. 
Športujem, som na vzduchu. Máme „rôzne telá“. Aj energetické. Dávam si pozor aj na reč. 



Slovami ľahko strácame energiu. Niečo človek povie, druhý sa toho chytí, alebo to pošle inde, 
a ľudia majú nedorozumenie. Veľa vecí ešte neovládame, ani ako rozprávať.  Treba si dávať 
pozor aj na kultúrny vplyv. Žil som teraz celý posledný rok v Indii. Ako kapitáni sme tam boli 
predovšetkým cudzinci. Nie preto, že by Indovia nemali dostatok inteligencie sa to naučiť, 
naštudovať. Majú dobrú pamäť, ale je to ich kultúra, čo im bráni byť dobrými kapitánmi, a nijaký 
majiteľ nebude investovať do aerolinky stámilióny dolárov, aby firma skrachovala.  
Indovia sú pohodoví, majú na všetko čas, na rozdiel od nás, kde čas sú peniaze. Oni žijú 
pocitovo. Majú veľa sviatkov, všetky ich festivaly sú náboženské sviatky, tomu venujú veľkú 
pozornosť. Indický pilot nepôjde spať o 5h popoludní na Diwali, keď je festival celú noc, aby 
ráno o 4 hodine, kedy začína jeho let, bol vyspatý, fit.  A na letisku musí byť aspoň 2h pred 
odletom. To by mu ani manželka, ani rodičia, ani starí rodičia neodpustili. Taktiež si 
neskontrolujú množstvo potrebných informácii vopred ohľadom trasy letu, podmienok 
pristávania, technického stavu tranzitných letísk, atď. A najmä v časoch monzúnoch 
a obrovského tepla, to len relaxujú, pijú vodu. 
V Indii som si uvedomil, ako sme napr. aj náš organizmus naladený na región, kde sa narodil. 
Ako kvetina, ktorá potrebuje svoju pôdu, svoje živiny, teplo, svetlo. Cez horúčavy som 
nedokázal celý deň jesť. Mal som veľa letov, a nič nejedol, len pil. Organizmus nič nechcel prijať 
hutné. Len čo zapadlo slnko a sa ochladilo, tak som dostal hlad ako vlk. A to doma v noci 
nejedávam. Celkom sa mi organizmus rozladil.  Takto sa aj psychika dokáže vyladiť, aj rozladiť.   
Čo duševná potrava? Aj tá má rôzne úrovne. Spomínam si na môj prvý duchovný zážitok. To 
nebolo stretnutie s jogou, ale dávno pred tým, keď som bol s babkou prvýkrát v kostole 
v Malčiciach. Silne to na mňa zapôsobilo, a zaujalo. Dôležité je práve zaujatie dieťaťa, mladého 
človeka, človeka. Učiteľov považujem za potrebných na „naštartovanie“ záujmu. Potom si už 
vieme sami hľadať, cvičiť, spoznávať, aplikovať, vyvíjať sa dobre. Takto ma na základnej škole 
naštartovala učiteľka matiky. Urobila mi matiku zaujímavou. Podobne ma zasa naštartoval mať 
rád svoje lietadlo profesor na leteckej škole. Vieme na seba prenášať svoje sily. Patrí to k našej 
výbave. Aj mantra, človek si sám vytvoril mantry. Opakujem si mantru, to je úcta k majstrom, 
nielen regulácia myslenia. Je vyššia múdrosť. Keď zapnem autopilota, tak mám pocit, že keď 
som sa zdvihol, tak všetky problémy zostali na zemi. Žijem v prítomnosti.  
Pre mňa nie je podstatné, či je reinkarnácia alebo nie. Samozrejme zákon karmy platí, to každý 
premýšľajúci hneď zistí, že keď niečo nevhodne povie, tak mu to vie ublížiť. A naopak. Keď 
urobí dobre skutky, tak je spokojný. Vôbec netreba byť veriaci. Stačí byť človekom, citlivý. Mať 
srdce na mieste. Medzi pilotmi je mnoho ateistov, aj veriacich, ale všetci majú srdce na mieste, 
tam sa nejdeme predbiehať. Už na škole sme mali k dispozícii iba 2 lietadlá, ale hodín sme 
museli mať veľa nalietaných pred skúškou, a v zime mrazoch sa nedalo lietať. A keď bolo voľné 
lietadlo, tak sme sa núkali, aj keby sa to do skúšky nestihlo odlietať a presunulo na jeseň. 
Dôležitejšie bolo, aby nám v tíme spolu bolo dobre, aby sme tam mali správnu energiu. Jogíni by 
povedali „satvickú“. 
Tiež je dôležité nebyť teoretikom, ale praktickým príkladom. Unca praxe je viac ako tony teórie. 
Dnes sa napíše množstvo článkov o zdravej výžive, aj množstvo textu, kníh, ale zostane iba pri 
prečítaní, niekedy  prečítaní iba nadpisu, prelistovaní.  Pomôcť nám môžu ľudia, ktorí to zvládli 
a dokážu preniesť na nás tú ich silu, naštartovať nás.  Obetovať svoje pohodlie, a ísť „dolu“. 
Poslúžiť. Tak ako keď sa ti vybije mobil, potrebuješ dobyť. Samo sa to neurobí, je potrebný 
zdroj. Praktici sú tým zdrojom, nie teoretici. Ani ja by som sa nikdy nedokázal zdvihnúť so 150 
ľuďmi čítaním príručiek na lietanie, ani na simulátore. Musí sa nájsť učiteľ, ktorý so mnou 
vzlietne a bude pri mne „hore“ sedieť, dávať na moje pohyby pozor, aj ne-pohyby, čo som 
zabudol urobiť. 
Teraz som v Indii tiež takto slúžil. Kopiloti boli Indovia, mali vcelku na starosť len preštudovať 
správy o podmienkach na letiskách, kde sme mali pristáť. Ani to si nezvykli naštudovať, ísť po 
ten papier a doniesť ho do lietadla. Sám som sa o to radšej postaral. Ale chcel som ich vychovať. 
Tak som sa vždy pýtal, aké sú podmienky. Oni bez problémov klamú. Nevedia povedať nie, 



nebol som pre to. Neurobím to pre teba. Akási úchylka pozitívneho áno. Odpovedali, všetko je 
dobré. Keď som pýtal papier, že sa na to sám pozriem, tak až potom vyšli s pravdou von. Tak 
som ich poslal pre papier, aj keď som si ho už vopred prečítal, aby sa to naučili, ak tam ja už 
nebudem. Aj to vidím, že sa Sandíp cestou zarozprával s letuškou. Tak som ho zavolal, že predsa 
máme pár minút pred odletom, nech ide pre papier. Že v Európe, keby svoju základnú povinnosť 
nesplnil, tak by bol vyhodený. A to kopilot bral polovicu platu kapitána. Pre nich udržovať 
sociálnu pohodu je dôležitejšie než plniť si pracovné povinnosti , timing. 
Americkí kapitáni boli z Indov na mŕtvicu. Nevedeli to prežuť, že im do oči klamú. Celý deň 
z toho boli vykoľajení. Aj o tom je joga. Dokázať chápať toho druhého, a keď pôsobí rušivo, sám 
sa vedieť vyladiť, nečakať na milú letušku, ktorá svojím úsmevom a láskavým hlasom ponúkne 
čaj. 
Ako dlho ti trvalo sa to naučiť?  Je to ako so všetkým, ide to krok za krokom. Na vlastných 
chybách. Niekomu viac pomôže pranajama, inému stoj na hlave denne pri východe slnka, inému 
opakovanie mantry, inému krásny východ slnka a ranná meditácia. Postoj je dôležitý, 
nespoliehať na iných. Čo sa osvedčilo, opakovať, vážiť si to. Poradiť druhým. O tom je 
komunikácia, nie šíriť klebety. Cez lety máme veľa času na rozprávanie. Využívam to. 
Spoznávať ľudí, kultúry je moc dôležité pre život na zemi. Bohužiaľ, stará múdrosť jogínov 
pomaly vymiera. Nielen preto, že sa šíri moderná vlna. Je to v ľuďoch. Aj Indovia zostali iba na 
povrchu. Ctia tradície, festivaly, ale prestali chápať ich hlboký význam. Napr. princíp ahimsa, 
neubližovanie. Mal som indického kopilota, ktorý bol striktný vegetarián. Raz sme šli spolu na 
chlebíčky. Bol tam nasekaný kúsok z vajíčka. On nikdy nejedol ani mäso, ani vajce. Keď to 
zistil, že zjedol kúsok z bielka, tak bol celý 8 hodinový let nešťastný. Nevedel sa z toho dostať, 
lebo vajce pre ortodoxných je zdrojom života. Ale všímam si, že mení letušky na rande. Aj 
ostatní potvrdili, že má túto vlastnosť. Tak sa ho pýtam pri tej príležitosti, a to nie je ubližovanie, 
keď sľúbiš lásku po smrť, a zajtra to už neplatí? Došlo mi, že keby sme tam my zo Západu 
neboli, tak by takýto Ind dokázal kvôli potenciálnemu životu kurčaťa zabiť aj 150 ľudí. Aj takto 
sa učíme, keď sme v multikultúrnom prostredí, nielen medzi svojimi. Všade sa učíme. Len držať 
v hlave cieľ. 
Dosiahol si cieľ jogy? Samadhi? Počula som, že si mal zážitok svetla ako 17-ročný počas prvej 
návštevy Indie, pri starom védskom ceremoniále jagja – založenie nového medzinárodného 
ašramu? 
Je to vnútorný zážitok. (Peťo sa zahĺbil do seba – nerozprával ďalej). 
Reč sa neskôr zvrtla na zákon karmy. Či by bol svet krajší, lepší, keby ľudia rešpektovali zákon 
akcie a reakcie aj v myslení,  v činoch uvedomovali si bumerangový efekt. Napr. nechodili na 
potraty? Človek si nepamätá svoje minulé životy, lebo to pre tento život nepotrebuje súrne. 
Naopak. Asi by ho to rušilo, keby vedel, že dnešná jeho partnerka bola v minulosti jeho otcom, aj 
preto je „ pod pantoflou“ (smiech). Podobne ako pre bežného človeka je jedno, či zem obieha 
okolo slnka, alebo slnko okolo zeme. Dôležitejšie vidím naučiť ľudí, ako funguje ich telo, ich 
psychika, prakticky. Že dokážu získať viac energie, ako to dnes vedia. Ale problém je aj v tom, 
že dnes vedecké inštitúcie sú silne viazané na určité formy vedeckej práce. Majú svoje presné 
predpisy a požiadavky na vedeckú prácu. Zasa ľudia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti, 
nemali čas sa to naučiť takto formulovať, napísať. Forme nepripisujú až taký veľký význam.  Tu 
treba spolupracovať. Hľadať to, čo spája. Potom sa aj nejasnosti časom vyjasnia. 
Dnes moji rovesníci majú problém  splodiť deti. Niektorí kolegovia piloti si adoptovali deti. 
Myslím, že to súvisí so spôsobom života, a myslenia. Psychickým tlakom, odcudzeniu prírode. 
Chýba dostatok „ľudskej“ energie. Nevieme využívať čakry . Je to ako keď mrzneme, pod našim 
pozemkom sú zásoby uhlia, ale my to nevieme využiť. Síce sú kdesi na povale aj staré knihy, kde 
je návod, ako to zapáliť aj s trieskami z dreva, papierom, ale je tam pavučina, knihy sú zožltnuté  
v rozklade. A my sme zvyknutí pracovať s kompjutrom, kde to zasa napísané nie je. 
Naučil si sa to? 



Je to ako s touto chladničkou (Peťo ukázal na chladničku). Ak ju chceš zapnúť, treba vedieť ako 
ju zapnúť, kde je zásuvka. Rozpamätávam sa na svoju podstatu. V Indii dostávajú tento kód do 
mena, všetci tam majú božské mená.  Tým spínačom je  sebaúcta. U kresťanov modlitba, 
u jogínov mantra. Meno majstra, meno Šivu, Krišnu, Ježiša.  Je to o objavení duchovnej 
podstaty. Mal som v živote šťastie, že som absolvoval aj bezváhový stav, bol na orbitálnej dráhe, 
v Bajkonure stretol niekoľkých kozmonautov, ktorí boli vo vesmíre. Mnohí z nich predtým boli 
ateisti z Ruska, Francúzska, z USA. Ale zistili, že to, že im bolo dovolené nahliadnuť do 
vesmíru, a či sa vôbec vrátia na Zem, nie je v ich rukách, ale v Jeho rukách. V koráboch zostali 
stopy.  V každom z korábov sa objavilo niečo, čo tam predtým nebolo. Najmä keď stratili 
kontakt so Zemou, či už pre prudké jedy, ktoré vylúčili ich ďalšie prežitie.  Je tu. Len my ho 
nevidíme. Žijeme. 
 
Peťov rozhovor trval takmer dve hodiny. Prebiehal v kancelárii v Piešťanoch. 
 
 
 



František, 29-ročný, narodený v r. 1979, učiteľ  
Pochádzam z menšieho mesta Bánovce n/Bebravou, detstvo som mal pekné, veľmi pekné, ako 
malé dieťa som mal zdravotné problémy s dýchacími cestami, chodieval som do škôlky a plakal 
som, nechodil som tam rád. Na ZŠ sme mali veľmi dobrú učiteľku, čo ma veľmi v živote 
ovplyvnilo, bola ako mamička, dobrá, mám dobré spomienky, utužila kolektív, Tým, že som bol 
chorľavejší, často som trávil čas u starých rodičov na Orave. Očaril ma jednoduchý život týchto 
ľudí, iné ako v meste. Príroda, zvieratá, dedko choval kravy, mal kozy, veľké plus čo iné deti 
nezažili, pásaval som kravy.  
Na ZŠ som bol často v nemocnici, vybrali mi mandle, prepichovali nosné dierky, ale aj 
v nemocnici som si dokázala nájsť priateľov a vytvoriť si dobrú atmosféru. Chodil som do ZUŠ 
od 2-3.ročníka na výtvarnú, do 8. triedy. To ma veľmi ovplyvnilo, všeobecne o mne bolo známe, 
že pekne kreslím, aj mama ma takto nasmerovala.  Mám nepekné zážitky možno traumatické, že 
rodičia spolu nevychádzali, hádali sa, otec si rád vypiť. Mám dvoch súrodencov, staršieho 
ženatého brata s dvomi deťmi, je odborný robotník a sestru, ktorá vyštudovala psychológiu 
a nemčinu. T.č. pracuje v Bratislave ako personalistka. Lepšie som vychádzal so sestrou, než 
s bratom, aj sme sa častejšie hrávali. Sestra vedela  pochopiť moju hru, brat to nechápal, čo sa 
chcem hrať.  
Strednú umeleckú školu som navštevoval v Kremnici , odbor umelecké kováčstvo. Mám veľmi 
pekné spomienky, zaujímavá škola, prešli sme ľudovými remeslami, celou ich tradíciou, bohatý 
študentský  život, oslovili ma aj profesori. Boli mi veľkým príkladom, vzorom. Vždy som patril 
k lepším žiakom, ale musel som si to vydrieť. Chcel som patriť k najlepším. Čo sa týka 
praktickým zručností, patril som k najlepším. Po strednej škole som 1 rok pracoval na ZUŠ ako 
učiteľ, a tam som sa rozhodol, že pôjdem ďalej študovať na VŠ. Pôvodne som chcel študovať 
v BA, ale keďže ma nezobrali, tak som pracoval.  Bral som to ako prehru. Potom ma zobrali do 
Banskej Bystrící na vysokú školu.   Tam som študoval maľbu. Bolo to iné ako kováčstvo. 
 Tam nastal zlom v mojom živote. Tam som narazil na dosť veľký neúspech, lebo tam každý 
pracuje individuálne na sebe, volí si svoju umeleckú cestu, a mne to nešlo, nevedel som si nájsť 
svoj postoj. Bolo to aj spojené so zlou atmosférou na škole, ktorú mali zrušiť.  Nikdy som 
nehľadal postoj ako niečo opustiť, utiecť, ale ako to dosiahnuť. Možno to bolo aj čiastočne 
v profesoroch, ktorí boli umelci, ale ako pedagógovia  ma nevedeli nasmerovať.  Na VŠ som sa 
stretol s jogou v 3.ročníku, v  r. 2001.  Tam som býval so starším spolužiakom, ktorý cvičil 
jogu, navštevoval jogové .semináre v centre Jogy v dennom živote (JDŽ) v Sřílkach ktoré viedol 
cvičiteľ z Martina, z JDŽ. Vždy, keď som bol na joge, mal som blok, ktorý mi nedovoľoval 
absorbovať skupinové normy, ciele, podobne aj poklonu učiteľovi, aj keď z japonským 
filmov mi to bolo sympatické, aj z karate, úcta k majstrom, ale sám som to nevedel prijať.  Joga 
je pre mňa pohľad na seba, spôsob života, nie to okolo. 
Spomínam si, že som prvýkrát počul slovo joga už počas môjho zamestnania na ZUŠ, kde som 
učil žiačku, ktorá cvičila s celou svojou rodinou jogu. S touto rodinou som bol v joga centre 
v Trenčíne na koncerte hra na sitár. Už v trenčianskom centre som bol prekvapený obrázkami 
majstrov na stenách, čo mi moc nerezonovalo. Najprv som si myslel, že je to verejná akcia, ale 
potom som zistil, že je to skupina ľudí, ktorí sa poznajú a mal som obavy, či to nie je nejaká 
sekta. Napriek tomu ma priťahovala aj táto orientálna hudba, exotická kultúra aj na škole, 
iniciatívne som to vyhľadával.  Krátko na to som šiel aj do Střílok  s touto rodinou na jogový 
program so Swamidžim, kde som sa prvýkrát stretol s indickým majstrom.  
Keď som tam prišiel, cítil som sa ako v nebi, bolo to veľmi osvetlené, ľudia sedeli na zemi, nič 
oficiálne, veľký kultúrny dom v Zdounkach, a vlastne sa tam spievali bhadžany, a zhodou 
okolnosti sme sedeli úplne vpredu, dva metre od Swamidžiho. V tom čase som mal virózu, 
uvažoval som, či tam pôjdem vôbec, ale nakoniec som šiel, keď prišiel Swamidži trochu neskôr, 
tak sa to ťažko slovami opisuje, ale zažil som veľké šťastie pri stretnutí a pohľade na neho. 
Ozdravel som.  Vyžaruje niečo, čo sa bežne nevidí, svojím správaním, rozprávaním, úsmevom. 
Boli mi veľmi blízke jeho slová, názory. Nikdy som nemal taký príklad, takú silnú osobnosť, ale 



vždy som sa snažil dodržiavať ľudské normy. Pochopil som, že to, čo hovoril, tak som sa snažil 
žiť, ale nevedel som to dobre, nekontroloval som to správne. Od tej chvíle som sa hneď 
rozhodol byť vegetariánom, že s tým začnem. Dnes už  aj mama varí vegetariánske jedlá, je 
zdravotníčka. 
Nedostal som sa k tomu cez cvičenie, ani apelom na rozum,  že je dobré pre metabolizmus, 
zdravie, ale som sa stretol s týmto výnimočným človekom a rozhodol som sa ísť touto  cestou 
vpred. Zapálil ma, naštartoval ma. 
Na základe tohto stretnutia som na VŠ zblížil s kolegom, ktorý cvičil jogu a začal som sa 
venovať aj hathajoge, chodil na spoločné stretnutia, sat-sangy, venovali sme sa filozofii jogy. 
Na VŠ som nemal partnerku, až koncom štúdia som sa zoznámil s partnerkou z Prahy, s ktorou 
som sa zoznámil počas stáže, bola tiež maliarka. V Prahe som bol na stáži polroka, vcelku 
opustený, sám, tak ten vzťah bol pre mňa nevyhnutný, sme sa dali dokopy. V Prahe som nechodil 
na jogové cvičenie, ale navštevoval som jogové semináre občas na Slovensku. Po skončení VŠ 
som nastúpil ako profesor na SUŠ s titulom MgrArt., začal som učiť  mladých ľudí.  
V Trenčíne som býval v jogovom centre, lebo som sa spriatelil s Ivanom. V tom čase sme začali 
realizovať projekty európskej únie, počas zamestnania v Trenčíne som absolvoval takmer všetky 
jogové akcie, a začal som vďaka jednému projektu zameranému na tvorbu filmu, vyrábať filmy. 
Takto som sa dostal ku kamere, filmovaniu, a strihaniu. Začal som písať scenáre, produkovať 
filmy  aj z iných oblastí, dokumenty zo škôl, ako študenti rozmýšľajú, čo je pre nich podstatné, aj 
zahraničných výmenných mládežníckych pobytov. Vďaka joge a členom spoločnosti, a tiež 
mojím aktívnym členstvom v tejto organizácii sme spoločne urobili veľký kus práce najmä pre 
neformálne vzdelávanie mladých študentov, a precestovali sme veľký kus sveta. Mali sme 
možnosť počas natáčania navštíviť aj Indiu, kde som začal produkovať nový seriál V šľapajách 
majstrov. Cítil som, že žijem naplno. 
V tom čase som mal intenzívne sny, ktoré mali charakter až vizionárskych. A v realite sa plnili. 
Napr. spomínam si sen s indickým chlapcom, ktorý ma ťahal za ruku a niekde viedol. Pár dni na 
to som odišiel natáčať do Indie, a tam sa mi odohrala autentická udalosť. Zobrazilo sa to aj na 
mojich fotografiách z Indie, mám cyklus fotografií indických detí aj priamo z ašramu v Khatu, 
kde žil dlhé roky majster línie JDŽ – Mahaprabhudži,, ktorý bol aj v trenčianskej televízii 
odvysielaný počas vernisáže profesorov SUŠ.  V tomto plodnom dynamickom období sme všetci 
v spoločnosti robili najmä karmajogu , vyrábali sme filmy, čo je nesmierne trpezlivá celoročná 
práca bez nároku na honorár. Mal som radosť, že sa filmy premietali, páčili mládeži, postúpili do 
medzinárodných filmových festivalov, premietali sa aj v zahraničí najmä ako vzdelávacie filmy 
pre mládež. 
India mi dala strašne veľa, tam som videl jogu v praxi, tí ľudia ju majú prirodzene v sebe. 
Dosť ma zasiahlo, že som videl rozdiely spoločenské, najmä chudobu, čo som predtým videl iba 
v televízii, som mal možnosť vidieť na živo. Uvedomil som si, že treba pracovať aj pre 
druhých. Nemyslieť len na seba.  Z tohto pohľadu sa aj vlastné problémy vidia ako žabomyšie. 
A najmä ešte viac som získal nadhľad a jasno cez projekty , kedy sme filmovali mentálne 
retardované deti v ústav v Hartheime, či inde. Z tohto aspektu mi  to nesmierne veľa dalo. 
V tomto jogovom pracovnom tíme som dodnes.  
Rád by som pravidelne cvičil hathajogu, dodržiaval ako by  sa to malo, ale v dnešnom hektickom 
svete je to ťažké. Snažím sa, ale nie je to tak, ako by to malo byť.  
Mantru Tat wam asi (TO si ty)  asi poznám, teoreticky to ovládam, ale nezakúsil som to. Bránia 
mi v tom moje vlastné problémy „žaby“. Je vo mne stále nejaký strach, úzkosť, aby som zakúsil 
ten vrcholový zážitok. Možno som to zažil, ale si to neviem zaradiť. Z Trenčína som odišiel 
bývať  z finančného dôvodu do Anglicka, najmä keď ma ovplyvnil kolega, kamarát zo školy, že 
by sme si mali ísť zarobiť do Anglicka, keďže som v tom čase uvažoval o vážnom vzťahu.  
Uvedomil som si, že bez dobrej znalosti jazyka nemôžem robiť, čo chcem, ale čo musím. Nedalo 
sa pokračovať robiť filmy, ani maľovať, robil som tam robotníka, ktorý musel robiť, čo mu 
prikázali. A tiež som tam nemal žiadne zázemie. Ako to v joge hovoríme, chýbalo satvické 



prostredie, lebo som tam býval u kamaráta, ktorý mal malý byt, býval tam s manželkou, nemal 
som žiadne súkromie, ani atelier, ani strižnu. Na počítači sme sa traja delili, dalo sa pracovať 
v noci, ráno do roboty.   
Vyriešilo sa to počas Vianočnej  dovolenky, kedy som sa už nevrátil a znovu s našou 
spoločnosťou sme odišli na medzinárodný pobyt do Fínska, kde som filmoval. V tom čase som 
sa zblížil s priateľkou, od nás z Bánoviec, s ktorou som sa roky poznal, a ktorá v tom čase mala 
zdravotné problémy psychického rázu. Veľmi som jej chcel pomôcť, aj som uvažoval o vážnom 
vzťahu, nakoniec po úmrti jej otca, rozhodla   ďalej vo vzťahu nepokračovať. Už počas pobytu 
v Anglicku sme spolu plánovali zamestnať sa v Bratislave. Našiel som si miesto na Strednej 
umeleckej škole, kde toho času pôsobím.  
Aj keď som zdravý, v práci výkonný, ale vnútorne som sa musel zotavovať z rozchodu, a to je 
tiež jedna z príčin prečo akosi neviem jasne vnímať ani svoju budúcnosť, svoj život, ďalšie 
smerovanie, lebo akosi sa nedokážem plne uvoľniť pri meditácii. Súvisí to aj s tou atmosférou, 
v ktorej sa nachádzam, nepokoj a zhon vo veľkomeste Bratislavy, chýba mi pokoj aj na ubytovni, 
naviac práca so študentami je náročná, aj oni nie sú vedení k utíšeniu , k sebaovládaniu , „sú ako 
z divých vajec“.  Niekedy aj traja profesori musia íst do jednej triedy a utíšiť ich. Ale sú skupiny, 
kde sa mi pracuje perfektne, iné  zasa vymýšľajú, nevedia sa sústrediť na prácu.  
Cítim to tak, že som na križovatke , mám pokračovať o stupeň vyššie. Niečo musím sám v sebe 
pochopiť. Až  prídem na koreň prekážky,  potom sa pohnem. Idem znovu do Indie, možno tam to 
pochopím, možno som sa už pohol. Hovorievam si: „ty si ako zaspatý.“  Možno je to však u mňa 
stav ponorenia  do seba, pratyahara, 5. Stupeň aštanga jogy. V tomto stave  rozoberám 
myšlienky, rozhodujem sa. Som potom  aj spokojný, kľudný.  
Rád by som v Indii využil šancu, nafilmovať ďalšiu časť – V šľapajách Buddhu.  A naučil sa 
lepšie meditovať, zacieliť na to podstatné. Teším sa na Indov, na dalajlámu, na Nepálčanov. 
Rozhovor trval vyše dve hodiny. Ferove filmy  nabádajú k sebareflexii, zvnútorneniu, 
zamysleniu sa nad svojím životom. Vedia utíšiť aj stovky mladých ľudí „ako z divých vajec“ 
počas premietania v kinosále. Aj Fero chvíľami zostal ticho a hĺbal, ako to vyjadriť čo najlepšie. 
 



Ema, nar. 1941, dôchodkyňa,  
Vdova, matka dvoch  detí, vydatá dcéra žije dlhodobo v Nemecku, má deti, Ema je babkou. 
Povolaním učiteľka. Pestuje vegetariánsky spôsob života. Denne cvičí pozdrav slnku, dýchacie 
cvičenia priamo v prírode počas pravidelných prechádzok. Joge sa venuje viac ako 20 rokov. 
Oslovili ju prednášky o joge v kúpeľoch aj s praktickými cvičeniami, s meditáciami. Ako 46-
ročná ovdovela, v deň pohrebu manžela zomrel aj jej otec. Táto trauma na ňu silne doľahla 
a cítila sa veľmi opustená a nešťastná. Začala aj fyzicky chorľavieť.  Na jogu sa dostala náhodne, 
a toto prvé stretnutie celkom zmenilo jej život. Poznámky z prednášok z prvých rokov pestovania 
jogy si uchovala dodnes, začala som podľa nich riadiť a celkom sa ozdravila . Dodnes ju 
inšpirujú a pomáhajú jej v službe ľuďom, rovnako sklamaných a opustených.  
Najviac na ňu zapôsobilo porozumenie, že sme všetci prepojení a navzájom sa ovplyvňujeme, 
potrebujeme. Že nik nie je celkom sám. Že všetci potrebujeme byť milovaní a milovať. Že láska 
a citový život má pestrú a bohatú škálu. Joga spôsobila jej prebudenie. Prestala smútiť, trápiť sa, 
a začala si viac uvedomovať ľudí okolo seba, ktorí ju potrebujú, rovnako ako ona ich.   
Iniciatívne sa začala zaujímať a rozprávať s ľuďmi. Vypočutím si problémov druhých ľudí 
pochopila, že vlastne je na tom omnoho lepšie. Priaznivo na ňu pôsobilo cvičenie Pozdrav slnku. 
Toto dodnes cvičí každé ráno pri východe slnka, ktoré jej svieti do izby. Je to pre ňu vzpružujúce 
naštartovanie dňa, lebo celkom precíti prítomnosť a teplo slnka. Stala sa veriacou. Príroda pre ňu 
prestala byť hmotou, kvality tamasu, ale stala sa živou studňou vitálnej energie, krásnou, 
svetlom, najvyššou satvickou kvalitou. Od tej doby je aj na zdravej živej strave, začala sa ináč 
správať k zvieratám, prestala hmyz, muchy, komárov, mravcov na ceste zabíjať. Vie sa so 
zvieratmi povyprávať, minule na prechádzke pri Piešťanoch v lese na Havrane s priateľkou 
pospevovala „žlutáskovi“ motýľovi, a ten ich sprevádzal celú  pol hodinu až k ceste . 
 Nasťahovala sa do domu na samote, kde trávi od jari letné obdobie. Začala sa stravovať 
vegánsky, bez varenej stravy. Denne je mrkvu, cibuľu, cesnak. Nebýva chorá. Po vstupe do 
dôchodku si urobila v trnavskej nemocnici kontrolu zdravotného stavu. Primár konštatoval, že 
takúto zdravú ženu ešte nevidel, že má výsledky ako zdravá mladá žena.  
Obchod má od chalupy 10 km. Mobil funguje až na kopci. Málokedy ho používa. Zistila, že jej 
vzťah k prírode ako k matke sa rozvíja. Je studnicou celej škály jemných pocitov, aj strachu pred 
silnou búrkou, pred zvukmi osamote v tme, ktoré začala cieľavedomo registrovať, rozpúšťať 
dôverným vzťahom jednoty, spolupatričnosti. Prestala piť rôzne sladké pepsi, coly, mirindy 
a začala piť pramenistú vodu.Dýchacie cviky sú iné v prírode, iné v telocvični. Cíti rozdiel kvalít 
– v prírode je energia kvalitnejšia. Dýchacie cvičenie, najmä vedomé dýchanie cvičí výhradne 
vonku. 
Meditovať sa naučila počas programov s meditáciou v piešťanských kúpeľov. Rozlišuje niekoľko 
meditácii. Pre ňu atmavičara (sebaspytovanie Kto som?) je : 

• uvedomovať si vnútornú silu, krásu, prítomnosť „božiu“ všade, v nej samej. Má pocit 

„všadeprítomného božieho oka“ (vyššia čakra).  

•  Tiež často medituje na zvuky, krásu v prírode, zatajenie dychu na peknej vyhliadke, posedenie, 

utíšenie. Tento typ meditácie bežne v uponáhľanom svete sa nedá realizovať, človek sa poriadne 

do prírody popri pracovných povinnostiach, domácnosti, starostlivosti o deti, ani nedostane. 

Takto vstupuje ten pokoj prírody, krása, vôňa priamo do jej vnútra, resp. ani nevie, či to ona 

netvorí, je v súzvuku, jednote. 

• Čo sa týka sebaanalýzy, riešenie problémov, aj iných ľudí, svojich vzťahov, tak túto meditáciu robí 

často, dokáže sa zamýšľať, najmä v kostoloch okrem chalupy, bytu. Dosť jej chýba na cestách 

u nás, že sú kostoly často zatvorené, a len počas omše znovu otvorené (zrejme kvôli strachu 

z krádeže), no keď cestuje po svete, kam ju v poslednom čase pozývajú priatelia, ktorí si vážia jej 

prítomnosť, tak tam sú všade stále kostoly otvorené. Vníma to ako nekvalitu (stratu satvickej 



kvality). Lepší pocit, silnejšie meditácie človek zrealizuje v kostole, kde je vrchnosť bez strachov 

z krádeže. Akoby sme mali schopnosť veľa pocitov, informácii zachytiť.   

• Špeciálne meditácie prežíva na cintorínoch. Od detstva rada chodieva na cintoríny. V poslednom 

období veľkého sebapoznávania zistila schopnosť zamýšľať sa nad osudmi pochovaných 

velikánov daného národa. Napr. v Paríži, v pôsobisku Jany z Arku.  

• Sebaobjavenie ako tvorcu a prijímateľa pocitov, silu súdržnosti, lásky prežíva veľmi intenzívne. 

Darí sa jej to najmä počas skupinových rozhovorov s učiteľkou jogy, na programoch so 

Swamidžim. Akoby rozhovor umocnil túto schopnosť, lepšie si ju uvedomiť. 

 Keď je sama so svojimi myšlienkami, pocitmi, tak sa dokáže starostiť o druhých, riešením ich 
problémov, aj rôznymi katastrófami, ktorým nedokáže zabrániť, ale ich vie vycítiť. 
Spomína príbeh v meste pri kanáli La Manche, kam ju pozvali známi z Ameriky, s nimi na 
dovolenku, kde boli práve 11.septembra 2001 počas pádu dvojičiek v New Yorku. Ráno v hoteli 
na recepcii poznamenala, že má divný pocit z teroristov, že čosi veľké chystajú, ale presne nevie 
posúdiť kde. Keď sa vrátili naspäť, už ju na recepcii netrpezlivo čakali, aby ju informovali 
o ataku. Síce potom mala pocit, že ju aj upodozrievajú, či nemala kontakt s nimi.  
Tie pocity, tušenie sa objavilo v detstve, keď jej zomrel znenazdajky dedo, dovtedy zdravý. 
Matke sa s tým zverila, tak tá potom na jej pocity dala. Ale počas zhonu v produktívnom veku sa 
vytratili. Objavili sa až pri stretnutí s jogou, meditáciami, čo charakterizuje v období „svojho 
prebudenia.“ Nedávno jej zomrela sestra, tiež mala ten pocit, že čosi vážne je so sestrou, volala 
švagrovi, aj keď mobil takmer nepoužíva, a vzala si ho len kvôli synovi, aby mal s ňou kontakt 
a kvôli priateľom, ktorí vedia, že jej majú volať najmä večer, alebo jednoducho prísť, lebo  
chalupa je tu pre všetkých. T.č. tam pripravujeme letný redukčný program s kosením trávy, 
pramenistou vodou, živou vegetariánskou stravou bez varenia.  
Ema si pospomínala na mnoho ďalších zážitkov, kedy mala tušenie, aj pri veľkých hromadných 
nešťastiach v doprave, zrážke autobusu s vlakom. Debata sa zvrtla na otázku, či sa s tým dá niečo 
robiť? Zatiaľ má pocit, že tomu nedokáže predísť. Aj preto nevie, či je dobré mať tieto pocity. 
Resp. ako sa ich zbaviť? Na druhej strane zasa si uvedomuje, že na základe takejto empatie 
dokáže mnohým ľuďom poradiť.  
Ako najväčšiu zmenu po cvičení jogu okrem otvoreniu sa novému druhu poznatkov, ktoré ako 
učiteľka nemeckého jazyka a dejepisu vylučovala, že môžu byť pravdivé, a novým pocitom 
spolupatričnosti všetkého so všetkým , jednoty – bolo veľké precítenie dôležitosti byť ľuďom 
prospešným. Robiť dobro. Aj preto začala študovať a minulý rok ukončila právo na VŠ, 
spolupracuje s Generálnou prokuratúrou, ombudsmanom, naďalej študuje novely, aby všetkým 
v núdzi dokázala zadarmo odborne poradiť. Jej vnučka je tiež právnička v Nemecku, dokážu sa 
porozprávať aj o celospoločenských otázkach spravodlivosti. K úsiliu toto náročné (aj na pamäť) 
štúdium ju vyburcoval pocit nespravodlivosti voči jednoduchým občanom. A toto nechcela iba 
tak prejsť ako „bútľavá vŕba“.  
Joga jej dala silu prekonať vlastné utrpenie, bolesť z úmrtia dvoch najbližších ľudí – manžela 
a otca takmer v jeden deň, vlastnú samotu, aj silu pomôcť meniť utrpenie iných. Nerobí to 
z akejsi logickej premisy, že pomáhať druhým znamená pomáhať sebe. Je to viac rozvojom 
osobnosti, stať sa ochrankyňou nielen mravcov, motýľov, vtáčikov, ktorých kŕmi, psov a mačiek, 
o ktorých sa  príležitostne keď  je v meste Piešťany v útulku Slobody zvierat stará. Ema patrí 
k seniorkám, ktoré ani človeka nezaťažujú svojim lamentovaním o zdravotných problémoch, ani 
nelamentuje, že je sama, bez muža, bez matky, sestry – obe zomreli, ale ktorá vie nebyť sama 
vlastným úsilím a múdrosťou. Ema žiari a sála svetlo poznania. 
Okrem práva, absolvovala aj politológiu, dva semestre judaizmu s poprednými profesormi – 
svetovými kapacitami. Ako 17-ročná začala študovať medicínu v Prahe, ukončila 4 ročníky, keď 
sa zosobášila a otehotnela. Neskôr sa už nevrátila k medicíne, vyštudovala pedagogiku. Knihy sú 



ako jej deti, rada sa vzdeláva. Aj priateľom, lebo koľko múdrych myšlienok v nich je. Ale je 
potrebné znovu nájsť jeden k druhému cestu, rozprávať sa. Veď pozdrav a veta „ako sa máš? 
Nikdy nebola iba formálnou – ale umožňovala ľuďom sa pochváliť, podeliť o radosť, keď sa mal 
dobre, a naopak požalovať, keď sa mal zle. Uľaviť si takto, nechať si poradiť v ťažkej životnej 
situácii. Takto sme rozvíjali empatiu, zbližovali sa, spoznávali sa aj sami lepšie. Postrehla, že 
dnes, keď aj niektorí ľudia hovoria o svojich problémoch, tak sa ospravedlňujú počas rozhovoru 
mnohokrát, že svojim problémom druhého „cudzieho „ človeka zaťažujú. Však aj zvieratá sa 
vzájomne vedia vylízať z rán! O tom je byť človekom – slúžiť jeden druhému, pomáhať si. 
Doma je všetko v poriadku, obe deti sú zdravé, v pohode. Dcéra je v Nemecku vydatá, takže 
kontakt je menej častý, ako so synom. Nemá v tomto veku záujem o nového partnera. Ema je 
plná síl, má na rozdávanie. Naučila sa sublimovať sexuálnu energiu v užitočnú duchovnú silu. 
Ako? Sama hovorí „prebudením“ – vďaka joge, jej hlbokej múdrosti o človeku, o živote, o sebe. 
Ide cestou džnána jogy (cestou poznávania) a cestou karma jogy (služby). 
Nedávno našla pri upratovaní domu po rodičoch otcove listy z fronty na Ukrajine, Bielorusku, 
atď. Bol letec, dôstojník Slovenskej armády, nakoniec odsúdený na trest smrti, lebo sa z frontu 
nevrátil. Zistila, že si ho  vzal do svojej rodiny a vychovával ako 8 ročného  bulharský car 
Ferdinand I.,  poskytol mu vzdelanie, a stal sa správcom jeho majetkov na Slovensku. Po nebohej 
cárovej manželke Lujze sa Ema volá Ema-Lujza. Matka Emy bola z Nemecka. Súhlas k sobášu 
rodičov musel dať vtedajší prezident Tiso. Nevie prečo, lebo v dokumentoch, ktoré našla sa 
nechce ani moc vŕtať. Sú písané rukou jej otecka, a tak je jej smutno ako dopadol, koľkému 
utrpeniu boli ako rodina vystavení. Historici, múzeum i nemecké múzeum má záujem o tento 
dokumentárny materiál. Možno sa Ema ešte pustí do spracovania tohto materiálu, zatiaľ nevie.  
T.č. vidí ako mílnik na ceste vedomia pomôcť postúpiť v meditácii. Oprostiť sa od pocitov, ktoré 
ju obohatili, ale aj zväzujú. Prestať sa v rôznych situáciach s nimi identifikovať. Opustiť oceán 
pocitov , srdcovú čakru, (4.priečka na čakrovom rastovom rebríčku) a dokázať byť nad 
emóciami. Avšak cíti to ako bližší kontakt s učiteľkou jogy. Človek sám musí mať záujem o 
duševné napredovanie, ale aj stretnúť v tom období osobu, ktorá to dokázala dostať sa na 
čakrovom rebríčku vyššie. Ema sa po tomto rozhovore prihlásila do intenzívneho kurzu 
meditácie vyššieho stupňa, ktorý chce pomôcť zorganizovať práve u nej na chalupe. Bez nároku 
na finančnú odmenu, aby lektorka mohla zrealizovať tiež tento kurz bez honorára, od srdca 
k srdcu. Podľa staro-jogového princípu, keď je žiak pripravený, učiteľ príde. 
Joga človeka rozvíja podľa Emy holisticky, nie iba sebavedomie, či komunikáciu, ale aj 
duchovný rozmer, o ktorom najmä v dnešnom období mnohým ľuďom ide.  Ema je členkou 
Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, je ženou bez predsudkov, aktívne pracuje na 
modeli pluralitnej otvorenej spoločnosti. Pri každom podujatí je nápomocná. Pekné zážitky, sú 
peknými spomienkami, vedú človeka k tomu, aby si ich znovu pripomenul, zopakoval, inicioval 
a sprostredkoval tieto zážitky o ľudskom dobre aj ostatným. Ema je veriaca. Chrámom je príroda, 
naše telo.  
Ivan, kancelária, Piešťany 2005, narodený v r. 1974 
 
Ivan, narodený  1974, vzdelanie stredné odborné strojárske učilište s maturitou, zamestnanie : 
fyzioterapeut – masér – rehabilitačný pracovník v Kryovital centre, revitalizačné centrum. Jogu 
cvičí 17 rokov, posledných 10 rokov profesionálny cvičiteľ JDZ, kúpele Trenčianske Teplice. 
Organizátor pobytov s jogou. Projektový manažér mládežníckych projektov zameraných na 
zdravý životný štýl, ekológiu,atd. 
Pochádzam z kopaníc neďaleko Starej Turej, z dediny s počtom obyvateľov 120, kde sa všetci 
poznajú a vcelku dobré nažívajú až na to, že mladí podobne ako ja po vyštudovaní a zamestnaní 
mimo sa nezvyknú usadiť v tejto osade. Otec bol automechanik, matka pracovala ako robotníčka 
v Chirane Stará Turá za pásom. Doma sme chovali kozy, ovce, mali ovocné sady, záhradu. Mám 
o 4 roky staršieho brata, ktorý skončil stredná priemyselná škola chemickú a pracuje ako vedúci 
skladu v Palme v Novom Meste n/V. Je ženatý, má jednu dcéru.  



Pre mňa malo veľký význam, že škôlka a škola prebiehali v obci, ktorá mala veľký park ako 
súčasť školy, cez každú prestávku sme mohli byť vonku, kedykoľvek otvoriť okno, nebol ani 
hluk ani smrad z áut, tovární.  Ťažko som si zvykal na škôlku, keďže som sa tam dobre necítil, 
a plakával som. Sťažená adaptácia na nové prostredie a kolektív  sa vďaka joge prekonala.  
Slovami Shakespeara: „Odstráň to, čoho sa bojíš, aby si sa nebál, že to odstráni teba“. To, že 
som sa stal cvičiteľom jogy a viedol cvičenia z pacientmi omnoho staršími ako som ja, 
z rôznymi komplikovanými diagnózami, po úrazoch, autonehodách, operáciách , 
degeneratívnych ochoreniach kĺbového aparátu, s umelým kĺbom, chýbajúcim stavcom, atď., mi 
dodalo silu pomáhať. 
Neistý vnútorný pocit, nedostatok sebaistoty sa vytratil tým, že sa ľuďom po cvičeniach uľavilo, 
za čo mi ďakovali a to  upevnilo moju sebadôveru a adaptáciu na nový kolektív, nakoľko sa 
pacienti každé dva-tri týždne v kúpeľoch  striedali. 
Skončil si pri základnej škole. Dodávam. 
Jedny z prvých účinkov môjho cvičenia jogy sa objavili pri dosahovaní profesijného postupu. Na 
ZŠ som patril k trojkárom, dokonca som v 7.ročníku na polroka mal aj štvorku z fyziky, lebo 
som bol v detstve dosť citlivý, a mal rôzne strachy. Keď som dostal možnosť pokračovať vo 
večernej škole s maturitou sa mi nechcelo kvôli novému učeniu a ťažkej príprave popri 8-12 
hodinovom zamestnaní. Avšak rozhovor s vychovávateľom v tom čase ma usmernil  
a pripomenul mi Shakespearov výrok, že z boja sa neodchádza a netreba sa toho báť. Jeho syn 
úspešne práve dokončoval posledný ročník popri zamestnaní. Napomohla k tomu zmena 
postojov k situáciám, ktoré vo mne vzbudzovali strach, a obavy zo zlyhania. Po prvom bežnom 
ročníku s diskotékami a alkoholom, dodávam príležitostným pitím, nebol som alkoholik, som 
v druhom ročníku cez kolegu v práci, ktorý v porovnaní s ostatnými spolužiakmi a kolegami mal 
jasné myslenie, bol inšpirovaný jeho vlastnou premenou začať na sebe pracovať. Prekonal detskú 
obrnu tým, že začal cvičiť tai-chi, jogu, dychové cvičenia, zmenil stravovacie návyky, začal jesť 
makrobiotickú a vegetariánsku stravu. Symbolicky mi požičal knihu „Križovatka života“ od 
Jonáša, na ktorej som sa aj ja ocitol.  
Knihu som zhltol, medzitým ma naučil Maroš pár cvikov z jogy, vegetariánskych receptov. 
Vzápätí som si všimol plagáty o kurze jogy v Trnave a tak som sa vo veku 17 rokov prihlásil na 
kurz. Na úvodnom cvičení ma najviac oslovil vnútorný pokoj, pokoj mysle, skrátka sa mi 
začalo vyjasňovať akým smerom ísť a našiel som vnútorné prepojenie so stavmi, ktoré som 
zažíval na kurzoch.. Už som si vedel sám seba predstaviť v inom kolektíve, nie v zadymenej 
kr čme pri trávení voľného času. Do kurzu som chodieval počas školského roku, raz- dvakrát 
týždenne, a postupne som si naučenú zostavu cvičil sám. Dvojhodinové sedenie v zadymenej 
smradľavej krčme nahradilo dve hodiny hathajogy a dychových cvičení. Postupne  krčmové 
debaty sa menili na filozofické debaty o zmysle života, aj o tom, aké máme možnosti a čo 
niektorí ľudia už v živote dosiahli. Ak by v tom čase mojich 17 rokov nikto v Trnave o joge nič 
nikdy nepočul a žiaden cvičiteľ jogy tam nepôsobil, tak by môj život vyzeral ako 90%  iných 
mojich kolegov vyučených automechanikov, robotníkov,  ktorých  súčasťou ich každodenného 
stereotypu boli v priemere dva štamprlíky tvrdého alkoholu,  a s tým spojené arogantné správanie 
a nezmyselné debaty. V tom čase môjho dospievania mne pridelený majster veľa pil a vďaka 
joge som mal dosť vnútornej sily nepodľahnúť tomuto zlozvyku. Dokonca pri každom 
posedení mi pripomínal, že buď sa pri ňom naučím piť, alebo sa naučím pracovať a vyberiem si 
to lepšie z neho. Rozhodnutie a voľba na sebe pracovať mi dala aj jasno v hlave sa vedieť aj 
v iných životných situáciách správne rozhodnúť, rozlíšiť čo je pre mňa dobré a čo by mi 
uškodilo. A hlavne pevnú vôľu odolať. V porovnaní s ostatnými 25 spolužiakmi s ktorými sa 
príležitostne stretnem, som možno jediný, ktorý to dokázal. Práve kvôli pevnej vôle, ktorú som 
získal vďaka joge, a tiež kvôli inému kolektívu, s inými záujmami a témami debát.  
Čo vojenčina  a joga? Pýtam sa. 
V Trnave som úspešne zmaturoval, ku podivu som nemal nijaký strach, aj keď som si z literatúry 
vytiahol otázku, ktorú sme nepreberali,  v kľude som si ju dokázal naštudovať v učebnici počas 



prípravy na odpoveď.  Ukončil som celoročný kurz jogy a nastúpil na vojenskú službu do Levíc. 
Nebolo to pre mňa ľahké, lebo som v tom čase už bol vegetarián a mal som svoj zabehnutý 
životný štýl. Keďže som nový spôsob života dostal už do krvi, tak som si aj život v kasárňach 
usporiadal obdobne, mäso ignoroval, vypýtal si viac prílohy, jogu som cvičil v rámci osobného 
voľna, kúpil som si v kníhkupectve práve  prvú Jogu v dennom živote Paramhans Swamiho 
Maheshwaranandu, vydanú Kúpeľami v Piešťanoch,  nakoľko v nej boli cvičenia dobré popísané. 
V druhej polovici vojenskej služby som niekoľkokrát cvičil aj s kamarátmi z našej roty. Najviac 
sa im páčila joganidra.  
Sústredil som sa na to, zistiť, čo to je joga. Došlo mi, že to nie je ani stoj na hlave, ani sed na 
klincoch, ani hltanie plameňov, ako v tom čase ľudia na Slovensku pozerali na jogu ako indický 
fakírizmus. Prišlo mi to prirodzené tento štýl stravy, života pre človeka.  Už to nebol podivný štýl 
života. Naopak potvrdilo mi to dávnu predstavu, že to musia byť ľudia, ktorí sa líšia od iných 
a dokážu viesť iný život. Zistil som, že ostatní ľudia majú stereotypy, ktorých sa nechcú 
vzdať,  a iný štýl života pokladajú za neprirodzený. Tiež nie je ľahké vedieť jogu dobre podať 
iným.  
V Trnave som absolvoval aj Silvovu metódu, amerického autora Jose Silvu, zameranú na 
prácu s podvedomím, a dokázal som mnohé veci predvídať, vytušiť. Na vojne si to všimli 
niektorí vojaci a tak som si vyslúžil prezývku „veštec“, bombardovali ma všelijakými otázkami, 
na ktoré som im musel dať odpoveď, a vcelku na 90% to aj vychádzalo. Boli v tom aj výsledky 
futbalových západov, atď, kde som presne povedal výsledok. Skončil som s tým, keď sa 
dôstojníci začali informovať o tipy na Tipos, futbalové zápasy. Uvedomil som si, že sily 
podvedomia nie je dobré zneužívať na nepodstatné veci a biznis. Navyše, ak som videl, ako 
vzápätí „buzerujú“ mojich kamarátov. Osobne si myslím, že tie schopnosti mi zostali, že ich 
môžu mať aj iní, ale nepoužívam ich, lebo cítim, že by to mohlo človeka ľahko zviesť 
z duchovnej cesty. Lebo ustrážiť si ego nie je ľahké. Presnejšie povedané, vedome tieto 
schopnosti nerozvíjam, ale keď som v kľude, a riešia sa nejaké pracovné problémy, alebo 
rozhodnutia, tak mi prirodzene naskočí, čo urobiť, ako sa rozhodnúť v podobe predstavy, 
ktorá sa potom zrealizuje.  
Ako po vojenčine s cvičením?- pýtam sa. 
Keďže som chcel v cvičení jogy napredovať plnohodnotne, nakoľko som si uvedomil , že knižka 
všetko nenaučí, vyhľadal som kurz jogy na Starej Turej, kde som žil a pracoval . Znovu to bol 
kurz Jogy v dennom živote. Naučil som sa správne cvičiť ásany v koordinácii s dychom 
a fázou útlmu po cvičení. V dychových cvičeniach som našiel zaľúbenie, nakoľko mi to 
pomáhalo odstraňovať moje problémy s upchatými nosnými dutinami a s pokašliavaním, pri 
práci s autobatériami (problém sa prejavil už v detstve), kde som bol zamestnaný v tom čase.  
Ako autoelektrikár som mal minimálnu prax, keďže som sa vyučil ako automechanik pre 
nákladné autá, avšak pri oprave  dobýjania v autách, ešte prv než som pozeral čo za závadu to 
je, som zvykol „uhádnuť“, kde je príčina, napr. v uhlíkoch. Aj pri oprave štartérov som zvykol 
uhádnuť závadu a túto opraviť.  
Krátko nato som sa prihlásil na prvý jogový seminár s autorom systému Swamim 
Maheshwaranandom, ktorý sa konal v Brne r. 1995. Seminár bol určený pre jogových cvičiteľov, 
na ktorom Swamidži ich preskúšaval. Táto udalosť ma ešte väčšmi zaviazala poctivo cvičiť 
a stať sa cvičiteľom v budúcnosti.  Pocítil som pozitívne účinky už sám na sebe, a tiež som 
pochopil  vysvetlenie Swamidžiho, že je dobré sa jogu naučiť kvalitne, aby to nebolo iba 
o certifikáte a nič cvičiteľ poriadne nevie zacvičiť. Tu som bol iniciovaný do mantrajogy, 
dostal som mantru od Swamidžiho. Bral som ju ako prirodzené pokračovanie a napredovanie 
v joge.  Čo sa týka kontroly myšlienok , sústredenia, koncentrácie na stav bez myšlienok 
považujem túto techniku za veľmi vhodnú i pre iných. Bral som to vtedy a beriem i dnes, že 
som našiel svoju životnú cestu sebaspoznávania, spoznávania života, prečo sme tu, čo je naše 
poslanie, kde je naše miesto v spoločnosti.  



Ako som už spomínal, joga mi priniesla do života iný spôsob zamýšľania sa nad svojim 
životom, zaoberať sa ľudstvom ako spoločenstvom, študovanie životopisov svätcov, tých, ktorí 
pre ľudstvo veľa urobili.  Tiež mi joga dala odpoveď na otázku, ktorou som sa trápil ako 5 - 7 
ročný, kto to vo mne rozmýšľa a či „ten“, kto vo mne rozmýšľa, bude rozmýšľať aj po 
smrti, alebo sa to rozmýšľanie stratí. Dnes už viem, že nie sme iba toto fyzické telo, ale že 
máme vedomie, ktoré neskončí so smrťou tela. A to som v tom čase nepoznal výskumy Dr. R. 
Moodyho a Základy experimentálnej psychológii B.Kafku. 
Čo sa týka telesného zdravia donedávna som mal svoju zdravotnú kartu odloženú „v šuflíku“ 
cca 10 rokov. Posledná zdravotná prehliadka bola keď som končil ako auto-elekrikár, baterkár. 
Ako pasívny účastník hromadnej autonehody som bol nabádaný dať sa vyšetriť a doktorka 
analyzovala krv, tlak, a zistila, že všetko mám v poriadku.  Čo sa týka dýchania ako príklad 
uvediem, keď som počas debaty o joge s brazílskym kamarátom zhasol sviečku fúknutím cez 
nos, čo by som pred 10 rokmi nespravil, nakoľko som potreboval aspoň 1 kapesník na cca 5 dní. 
Pružnosť tela mi zostala ako pred  17 rokmi, a celkovo som pružnejší, ohybnejší. Cvičenie 
ásan, jogy odporúčam  každému, lebo vidím, že decká v 8.triede nemajú takú pružnosť ako ja 
v 35 rokoch. Nehovoriac o ďalších vážnejších civilizačných ochoreniach, ktoré moji rovesníci 
a známi majú napr. vysoký krvný tlak, cholesterol, obezita, operácia chrbtice, kĺbov, 
vystresovanosť atď. S tým súvisia zlozvyky, fajčenie, pitie alkoholu, nedostatok všestranného a 
pravidelného pohybu. Skôr mi to príde prirodzené, že aj keď telo začne starnúť, človek 
pravidelným cvičením a dobrou životosprávou dokáže odolať a vydržať fit do neskorého 
dôchodcovského veku. 
Aj pri prevenčných jednorazových kontrolách počas Dňa zdravia, kedy zlé výsledky rovesníkov 
vyžadujú konzumáciu drahých liekov, moje výsledky sú ukážkové a na otázku čo „užívam“ 
odpovedám, že nemusím kupovať lieky, ale cvičím jogu a som vegetarián 
Veľký pokrok na mojej ceste životom vidím, že svojho času som chcel byť  učiteľ ako Swamidži 
a dnes už necvičím pre seba , ale pre druhých. Aj starí ľudia a dôchodcovia si ma berú ako 
príklad, ako pán Milan a z nevrlého dôchodcu sa postupne mení na nápomocného. Toto chcenie 
sa zmeniť i napriek tomu, že má skvostné, vzdelané deti sa rozhodol na základe spolupráce so 
mnou. Jeho manželka postupne „ožíva“, určite poznáte aké náročné správanie niektorých ľudí vo 
vyššom veku sa prejavuje.  
Začal som si plniť sankalpu, predsavzatie. Dostal som sa r. 1999 do Indie, kde sa mi zmenil 
rebríček hodnôt,  aj som mal silné duchovné zážitky.  Príprava na cestu spolu s odchodom trvala 
spolu 4 dni vďaka dobrým „okolnostiam“. Aj keď som sa veľmi o minulé životy nestaral, v Indii 
som sa cítil ako doma, ako keby som prišiel domov, ako keby som tam už bol. Rozhodol som sa 
vtedy uchádzať sa o najvyšší jogový stav. Zmenil som podľa toho aj svoj osobný život. Prestal 
som sa orientovať na model bežného človeka, ktorý sa odo mňa očakával v našej malej dedine, 
že sa ožením a založím si tam rodinu. Moja osobná rodina sa okamihom zmenila na 
celosvetovú, a dnes je pre mňa rovnaké, či sa na našom jogovom detskom tábore starám o malé 
deti známych, sú to ako moje deti.  
Keď autor systému rozpráva anglicky, začal som sa i ja učiť tento jazyk. Nie som typ na 
študovanie z učebnice, ale dokázal som sa naučiť spoľahlivo anglicky tak, že sa aj v cudzine 
dorozumiem. Viedol som dokonca aj workshop pre zahraničných lektorov v anglickom 
jazyku v Holandsku, Bielorusku, Portugalsku, atď. 
Skončili sme pri osobnom živote - dodávam. 
Uvažujem, či tieto vnútorné veci mám aj vôbec spomenúť, či ma dokážete chápať. Ale skúsim to. 
Niektoré veci sa nedajú vysvetliť slovami, ale treba ich osobne zažiť. Aj na kurzoch jogy, alebo 
náhodne sa ma ľudia pýtajú, či nie som „teplý“. Priznám sa, že keď mi prvýkrát položili túto 
otázku, nevedel som ako nato mám reagovať. Lebo vovnútri som sa cítil , aj sa cítim ako 
normálny človek, plnohodnotný, kompletný človek. Dnes na to odpovedám , že sa necítim 
ukrátený ani frustrovaný . Viem, že keby som sa chcel kedykoľvek rozhodnúť a zmeniť názor, 
tak môžem, som vnútorne slobodný. Jogíni ovládali rôzne cviky, prevrátené ásany, ako dostať 



transformovať sexuálnu energiu z nižších čakier do vyšších. Taktiež to súvisí s identifikáciou 
a jednotou myšlienok a chcenia. Potom sa sexuálne myšlienky netvoria, ale naskakujú tvorivé 
vízie. Keby som to mal nazvať vulgárnym jazykom, tak sa rozsievajú z rovnakého prazákladu už 
iné semená, kultivované vyššími čakrami, plané divoké plody sú nahradené zaštepenými 
veľkými, sladkými, užitočnými pre všetkých. 
Čo sa tatiev, kozmických síl týka, je to zasa vec úprimného chcenia. Mám všetko, čo si žiadam. 
Precestoval som polku sveta užitočne, čo sa nie každému s mojim vzdelaním a finančným 
príjmom podarí,  v rámci úspešných schválených projektov. Pánboh myslí aj na maličkosti, 
ako je oblečenie, a dostal som mnoho kvalitných značkových odevov, takže sa nemusím ani o to 
starať. K dispozícii mám auto občianskeho združenia, ktoré ako bývalý automechanik ošetrujem. 
Čo sa týka mojej najbližšej cesty do Indie, letenku mi uhradili osoby, s ktorými pocestujem 
a vzájomne si celé roky pomáhame, bez toho, aby som ich o to požiadal, lebo som ani nemal 
myšlienku, že toho roku pôjdem do Indie. Železničnú kanceláriu v Indii, ktorá realizuje púť som 
požiadal o zľavu, ktorú najprv zamietli, ale nakoniec poslali faktúru pre jednu osobu grátis.  
 Ale nakoľko môj život sa stal zmysluplný tým,  že som otvorený, pracujem ako celok pre 
celok, nie pre seba, svoju ženu, svoje deti, ale v súlade s ostatnými, čo sa snažia na sebe 
pracovať. A tak naopak, vnímam životy iných ľudí, ktorí snívali a snívajú o veľkej láske, 
a neprestali snívať aj keď sa oženili a založili si rodinu, ale „znovu píšu zasa novej láske  svoje 
básne“, zatiaľ čo sa manželka s deťmi trápi a naopak. Je iné bývať s niekým, ale je celkom iné 
žiť pre niekoho, pre niečo. Tým nechcem nikoho odrádzať od manželstva, manželstvo si vážim, 
sám som z neho vzišiel. Ale na cestu, ktorú tu opisujem, som sa rozhodol dobrovoľne ísť. 
Aby som aj ja nesníval a nepísal básne, musel som zladiť svoj svet činov a myšlienok, vnútorne 
najprv prežiť svoje rozhodnutie a zistiť takto, že to je to, čo chcem. Byť s tým zajedno. Keby 
som bol dnes obmedzovaný partnerkou, rodinou, tak by som nemohol robiť čo robím.  
Spýtal sa ma, či chcem počuť aj duchovný zážitok. Odpovedala som, že áno. 
Rozmýšľam ako popísať duchovný zážitok. Na meranie rôznych veličín v materiálnom svete 
máme rôzne mierky, prístroje, vzorce, rovnice, ....ale na duchovný zážitok sa meradlo zatiaľ 
nevynašlo. Snáď ma napadá jedno, a to je počet, množstvo dobra vykonaného pre ostatných, pre 
nás všetkých.  
Svoj terajší život považujem ako pokračovanie z predchádzajúcich životov v Indii. A tak aj 
stretnutia rôznych „majstrov“, či už to bol majster na učňovke, alebo kamarát Maroš , mi mali 
znovu pripomenúť na čo som sem prišiel. Tiež nie je náhoda, že cvičím Jogu v dennom živote 
ako cvičiteľ . Celý rad koincidencií ukazuje, že to vôbec nemuseli byť náhody, lebo napr. línia 
majstrov v Joge v dennom živote ma sprevádza od prvého kontaktu s jogou, aj keď tu máme na 
Slovensku mnohé iné jogové školy a knihy. Napr. prvý kurz jogy v Trnave viedol žiak Jogy 
v dennom živote, mal fotku Swamidžiho. Na vojne krátko na to, som si kúpil knihu jogy, 
poslednú z výkladu, a tiež ju tento indický jogín napísal, čo som nevedel . Keď som sa vrátil 
z vojny z Levíc, tak na Starej Turej znovu bola Joga v dennom živote. Znovu som sa prihlásil do 
kurzu.  A cestu do Indie organizovala znovu učiteľka Jogy v dennom živote do ašramov, 
domovov týchto majstrov. Tu by som rád spomenul poďakovanie osobám, s ktorými úzko 
spolupracujem a ktorý ma inšpirujú a napomáhajú mi nielen v práci, ale aj ako skutoční kamaráti. 
Tak ako rastliny potrebujú určité prostredie na rast, tak i človek potrebuje okruh ľudí s ktorými si 
rozumie. V dnešnej dobe plnej „inšpirujúcich“ vecí sú dôležité takéto klimatické podmienky. 
Ak by som hodnotil svoj predchádzajúci život do cesty do Indie, tak som žil jogovo povedané v 
„tamasi“, v spánku. Teraz prechádzam radžasom, intenzívne pracujem , nielen cez pracovný čas. 
Človek vidí vďaka joge a práce pre celok, vnímanie seba ako organizmus s druhými  v 
jednote,  svetlú budúcnosť. Rysuje sa nový projekt, o ktorom som už roky sníval „centrum 
holistického zdravia a multikultúry v neďalekých Skalických horách.“ Pôjde aj o pracovisko pre 
študentov VŠ v Skalici. Tam by som chcel naplniť svoju víziu pokoja a liečbu v prírode – 
pokojom. 
 



Rozhovor trval viac ako 3 hodiny. Na úvod informovala anketárka o podmienkach rozhovoru, 
ktorý sa stane súčasťou výskumu, jeho zameraní.  Anketárka prečítala základné výskumné otázky 
1.-7. Spýtala sa na ich zrozumiteľnosť. Respondent chápal, o čo ide hneď. K otázkovým 
okruhom 1.-7. sa už počas tohto rozhovoru nebolo treba vracať a opakovať ich. Rozhovor 
prebiehal v pohode, bez prerušenia. Chvíľami sa respondent zamýšľal, či niektoré veci má 
povedať, a či ho bude psychológ chápať. Anketárka vyčkávala, dopriala zvnútornenie. Po celý 
čas sa jej zdalo, že sa prečítaním otázok 1.-7. zvládlo ich subjektívne porozumenie 
respondentom, ktorý v rámci tohto porozumenia chcel povedať hlavne z jeho pohľadu dôležité 
veci.  
Zrejme, ak by sa po určitom čase zopakovali otázky, tak by respondent odpovedal tentokrát zasa 
inak, ale to najdôležitejšie povedal prvýkrát z celého svojho životného príbehu.  
Nakoľko sa anketárka zúčastnila výuky jogy týmto respondentom, nepotrebovala detailne 
prezistiť do akej hĺbky pozná štruktúrované učenie. Iba na záver položila otázku, ako by sa sám 
hodnotil z hľadiska Kapilovej typológie, kam by sa sám zaradil? Keďže si anketárka zapisovala 
poznámky, tak pri dlhšej odmlke a sústredení pripomenula poslednú ideu. Vcelku asi 4-krát, čo 
sa ukázalo, že pomohlo vybaviť si ďalšiu ideu, ktorú respondent predtým chcel povedať, a zo 
svojho uhla považoval za dôležité. 
Rozhovor bol presne zaznamenaný. Išlo o hlboký vnútorný monológ, rozhovor so sebou. Určitý 
druh koncentračného cvičenia „na minulosť“ a tému „účinok jogy na môj život, na moju 
osobnosť“. 
Aj keď anketárka nevstupovala takmer do rozhovoru, jej vplyv bol pri výbere 7 okruhov otázok. 
Avšak ukázalo sa, že každý respondent, aj tento pochopil otázky podľa seba, mal potrebu 
odovzdať ostatným z jeho pohľadu to podstatné na danú tému prieskumu.    
Pri tomto respondentovi anketárke naskočil príbeh Udalaka. Nevie, či ho respondent pozná, ale 
výsledky  Udalakovho bádania mysle akoby potvrdili v tomto prípade ich správnosť . 
Na základe faktu, že respondenta ako cvičiteľa jogy v kúpeľoch a na jogových pobytoch poznajú 
mnohí ďalší jogoví učitelia, a pri rôznych príležitostiach súvisiacich s jogou sa spomína aj jeho 
meno, môže anketárka konštatovať, že hodnotenie týchto nezávislých posudzovateľov je na 
úrovni typu „satva“, nie nižšom type „radžas“, kam sa respondent sám zaradil. Je teda 
predpoklad ďalšieho rozvoja  tohto respondenta? Alebo dosiahol už svoj strop? 
 
 
DODATOK:  je veľa informácii, ktoré má anketárka počas svojich pozorovaní, neformálnych 
rozhovorov na týždennom pobyte, seminároch,  ciest v Indii, keďže respondenta pozná osobne od 
r. 1997, a nepriamo z rozprávania cvičiteľov jogy zo Starej Turej od r. 1995.  Potvrdzujú 
pravdivosť obsahu odpovedí. To, že som si vybrala do výskumu práve Ivana z 10 tisícoch 
Swamidžiho žiakov a žiačok, súvisí s tímovou spoluprácou aj ich postojom a radou.  Aj výskum, 
nielen  napredovanie v joge, je vec „živého organizmu“ spolupracovníkov.  
 Zároveň dávajú anketárke víziu, ktorú možno v budúcnosti bude overovať, že tento respondent 
má prognózu byť úspešným učiteľom jogy, slovenským Swamidžim, a inšpirovať mnohých 
najmä mladých ľudí, ktorí sa hľadajú, podľahli drogám, alkoholu, existenciálnej prázdnote, aby 
sa „zobudili“ z tamasu, povedané jeho slovami. Keďže sa jedná o 35- ročného mladého človeka, 
tak ťažko očakávať priebeh jeho staroby, keďže anketárka by mohla byť jeho matkou. Avšak aj 
tu možno očakávať, že prežije  pokojnú naplnenú starobu. Na záver Ivanovej zložky si 
neodpustím vetu, že tak ako svojho času mňa inšpiroval a umožnil mi študovať psychológiu 
svojím rozhodnutím  ako člena výberovej komisie pri pohovorov na psychológiu r. 1970, môj 
triedny profesor E. Urban, je možné, že Ivan zrealizuje návrh prof. Uhlářa, ktorý sa s jeho 
príbehom  zoznámil a počas konzultácii spoznal pred dvomi –tromi rokmi, vedel, že je členom 
výskumného vzorku, a navrhol mu, aby začal študovať psychológiu. Aj o takýchto možných 
pozitívnych zmenách je táto rigorózna práca, spolupráca. 
 



 
 
 
 
 
 
 


