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Okrem jamy a nijamy joga odporú a i inú procedúru, nazvanú „maitrjádib-
hávana“ (trvalé predstavy zamerané na pestovanie priate stva, dobrosr-
de nosti a pod.). „Maitrjádibhávana“ od nás vyžaduje, aby sme sa chránili 
pýchy, žiarlivosti, poh dania, závisti a hnevu, teda všetkým deštruktívnym 
emóciám. Snažme sa pestova  pocit priate stva vo i tomu, ku komu poci-
ujeme nadradenos  ako prejav pýchy; pestova  pocit empatie a súcitu 

vo i tomu, ku komu máme sklon poci ova  poh danie; pocit radosti vo i 
tomu, ku komu cítime závis . Všetky tieto postoje by sme mohli nazva  
jedným slovom – spolupatri nos .  

Najvä ším nepriate om v loveku je pýcha, tá vyvoláva i alšie vážne 
poruchy osobnosti. Je to démon ovládajúci naše ja. Postupy „maitrjádib-
hávana“ nás pred ou dôrazne vystríhajú. Pýcha spôsobuje, že po ujeme 
len to, o chceme po u , vidíme len to, o chceme vidie . Zatem uje náš 
úsudok ako i chápanie reality. Pýcha u í loveka myslie  si, hovori  a robi  
veci, ktoré sú nesprávne, tie zra ujú druhých a rozbíjajú vz ahy. Pýcha je 
choroba vnútra, ktorú si asto lovek ani neuvedomuje, lebo nemá záujem 
o sebareflexiu. Je to zaujatos  samým sebou (neustále si pripomína  svoje 
zásluhy a znevažova  druhých, obdivova  svoju inteligenciu a poh da  
inými, by  presved ený, že o robím, je vždy lepšie ako iný a pod.). To 
všetko je dôsledok ve kého sebectva, ve kého ega. 

 
Zhrnutie 
O akávanie pozitívnych výsledkov v zmene osobnosti sa urýchli, ak 

súbežne s touto snahou prebieha i úsilie o primerané zmeny fyziologické-
ho substrátu v organizme loveka, ale naproti tomu je pravdou, že žiadne 
telesné cvi enie neprispeje k harmónii, ak sa vykonáva v stave emocio-
nálneho vzrušenia. Musíme sa snaži  stíši  naše vnútro, našu myse  
a udrža  ju v pokoji tým, že budeme v živote pestova  ur ité mentálne 
postoje. Mali by sme ma  pod kontrolou aspo  vedomé prvky emocionál-
nych konfliktov a postupne by sme sa mali podobný spôsobom aj nau i  
im predchádza . Jedna z hlavných zásad jogy je, že správanie loveka 
napomáha pri vytváraní štruktúry. Dokonca vplyv mysle na telo je možno 
vä ší, ako vplyv tela na myse . Preto joga kladie taký zvláštny a podstatný 
dôraz na utváranie správnych psychologických postojov. 

 
Dodo Blesák 
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Vážení lenovia Jogovej spolo nosti, vážení priatelia jogy, máte 

v rukách prvé íslo roku 2014, do ktorého vám želáme ve a pokoja ako 
i ve a lásky, a to nielen ju prijíma , ale i darova . Sme radi, že ste si 
obnovili lenstvo aj na tento rok a medzi nami srde ne vítame nových 
lenov. asopis nás spája aspo  na dia ku, lebo nemáme možnos  by  
asto spolu, okrem spolo ných akcií ako sú De  jogy v Bratislave a jogové 

sústredenia, a práve na ne vás chceme upozorni . Myslíme na vás už na 
za iatku roka a pripravili sme pre vás širokú ponuku podujatí na spolo né 
prežitie i už v nádhernej prírode slovenských hôr alebo v slne nom 
Chorvátsku pri mori s našimi kvalitnými cvi ite mi. Vyberte si z priložených 
ponúk pod a vašich záujmov a možností. Rozhodne urobíte pre svoje 
psychické i fyzické zdravie ve a. 

Jogová spolo nos  je nezárobkové ob ianske združenie. Ak si pre-
ítate stanovy JS a sledujete našu innos , vidíte, že našou snahou je 

ponúknu  u om možnos  ozdravi  svoj organizmus, vies  ich k záujmu 
o sebapoznanie, zjemni  ich schopnos  rozlišovania medzi dobrom a zlom 
a nasmerova  ich k dobru a láske. Týmto sa snažíme prispie  k ozdra-
veniu celej našej spolo nosti. Ak uznáte, že stojí za to nás v tejto našej 
snahe podpori , prosíme vás o poukázanie sumy 2% z vašich zaplatených 
daní, za o vám vopred akujeme. V prílohe nájdete tla ivo pre fyzické 
osoby už s vyplnenými údajmi našej spolo nosti. 

Rada JS 
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mecký filozof a psychológ Erich Fromm svojou „humanistickou psychoana-
lýzou“ ukázal, ako sa lovek „cíti by  odtrhnutý od prvotnej istoty duše 
a jednoty s prírodou, ktorá zas charakterizuje živo íšnu existenciu. Uvedo-
muje si svoju osamotenos  a oddelenos ; svoju bezmocnos  a nevedomos . 
Môže sa proti tomu postavi  len vtedy, ak vie nájs  nové väzby ku svojim 
blížnym a nim nahradi  staré väzby a inštinkty.“ Týmto vlastne potvrdil hlav-
ný zámer krija jogy v jamách a nijamách. 

Fromm tvrdí, že „ udia sa pokúšajú prekona  svoje frustrácie istým 
„idealizmom.“ Pod idealizmom si predstavuje „snahu o uspokojenie po-
trieb, ktoré sú špecificky udské a sú mimo fyziologických potrieb organiz-
mu“. Jeden „idealizmus“ však môže by  správny, s adekvátnym riešením, 
druhý môže by  špatný a deštruktívny. 

Fromm nazna uje ur ité spôsoby, akými lovek h adá a realizuje túto 
„jednotu so svojou pôvodnou existenciou“. Približne ich môžeme rozdeli  
na tri spôsoby: 

 podrobenie sa 
 vládnutie 
 láska. 

Podrobi  sa je možné osobe, skupine, inštitúcii alebo Bohu. Vládnutie 
je snaha ma  moc nad niekým tým, že druhých urobíme „ as ou seba“. 

Obidva spôsoby sú pod a Fromma charakteristikami symbolickej pova-
hy vz ahov. Tvrdí, že žiadne množstvo podriadenosti alebo vládnutia ne-
sta í, aby dalo niekomu pocit totožnosti alebo jednoty a tak lovek túži po 
stále vä šej moci alebo podriadenosti. Jedine láska uspokojuje potreby, 
pretože láska je jednota s niekým, pri ktorej je zachovaná „oddelenos  
a integrita udského JA“. V „láske máme skúsenos  zdie ania, spolo en-
stva, a to umož uje plné rozvitie vnútornej aktivity loveka. Je to produk-
tívna orientácia; aktívny a tvorivý vz ah loveka k jeho blížnym, k Bohu, 
sebe a k prírode“. S láskou možno zmeni  aj kvality predchádzajúcich 
dvoch spôsobov, teda láska v podrobení sa a láska pri vládnutí.  

Po stáro ia ospevovali svätci, proroci a filozofi silu lásky ako všeliek na 
vä šinu chorôb tohto sveta. Vracal sa k nej Budha, Ježiš Nazaretský po-
vedal: „milujte svojho blížneho ako seba samého“. Lásku však nemožno 
získa  za jedinú noc ako nejakú emóciu, ktorej pod ahneme, alebo ako 
s ub v slepom impulzívnom nadšení, ale prija  ju po dôkladnom vnútornom 
pochopení a rozhodnutí. A preto joga kladie „ahimsu“ za prvé pravidlo 
správania sa (z piatich pravidiel jamy), ktoré by mal lovek vedome dodr-
žiava  ako prvý stupe  k „láske“. 

Samozrejme, že proces prestavby vnútra loveka, o bolo desiatky ro-
kov budované, bude vyžadova  ve a asu. Starí jogíni sformulovali i také 
pravidlá správania, ktoré im pomohli maximálne sa ochráni  pred pohy-
bom mysle. Tento proces sa volá „ ittaprasádana“ (pre istenie mysle). 


