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1 POVZETEK 
 

»Joga je stara znanost. Izraz znanost pravzaprav ni najboljši. Tudi izraza filozofija ali religija 

bi nikakor ne ustrezala. Joga je več. Je predvsem do podrobnosti dognano urjenje osebnosti; 

vaja, ki naj človeku omogoči, da dozori in se uresniči v najvišjem zavedanju, ki je nad 

dvojnostjo sveta. Vaja zajema od vsega začetka telesno in duševno stran, saj sta obe le obliki 

ene same resničnosti«
1
 (Zalokar 10). 

Joga
2
 vse bolj posega tudi v zahodni svet, a se s prenosom sam koncept joge spremeni. Že od 

devetnajstega stoletja je joga del tudi zahodnega sveta, a se je predvsem v tem burnem načinu 

življenja zelo dobro zakoreninila v našo sodobno družbo. S svojo ideologijo in prakso je 

zaznamovala ogromno življenje in postala ne le »umirjanje miselnih procesov«
3
 (Mesec 1994: 

11)
4
 in neka uravnovešenost med telesnostjo in 

duševnostjo, a tudi vadba. 

S spreminjanjem sveta in družbe se spreminja tudi 

naše dojemanje in način življenja, ki mora trenutno 

dosegati vse standarde hitrega tempa, a hkrati 

zaobjemati tudi sproščeno telo in pomirjenega duha.  

Ljudje so se venomer zatekali k nečemu nadnaravnemu že v prazgodovini, da bi si razložili 

določene pojave, se pomirili in nadzorovali strah pred neznanim. V sodobni družbi pa se 

razmere spreminjajo, a še vedno ljudje potrebujejo neko religijo, vero v nekaj, kar jim bo 

pomagalo v vsakdanjem življenju premostiti težave. Kot navaja Aleš Črnič, naj bi v današnjih 

modernih družbah dobival vse bolj pomembno vlogo t.i. »radikalni religijski individualizem«
5
 

(Črnič 121). Pri tem naj bi posamezniki/ individuumi doživljali neverjetna doživetja znotraj 

                                                           
1 J. Zalokar, Joga in njen čas (Ljubljana: Unugraf, 2005), str. 10. 

2 Sanskrt:    . 

3 »To je prevod druge Patañjalijeve Sutre … Njen zapis v sanskrtu je: "Yogaś citta-vritti-nirodhah"« (Rotar 9). 

4 Mesec, P. Patandžalijeve joga-sutre s komentarji (Nova Gorica: Flamingo d.o.o., 1994), str.11. 

5 Črnič, A. Azijske religiozno-filozofske ideje v sodobnih zahodnih družbah : magistrsko delo (Ljubljana : [A. Črnič], 1999), str. 121. 
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sebe in se posvetili sebi in svojemu osebnostnemu razvoju. Ravno pri tem se joga prelepo 

sovpada z miselnostjo današnje družbe. 
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3 UVOD 

 

V seminarski nalogi Joga - le telovadba ali del širšega verskega sistema? se osredotočam na 

vprašanje, ki se mi je porodilo med samim izvajanjem joge. Sem inštruktorica aerobike in 

pilatesa in bodoča inštruktorica joge. Z vadbami se ukvarjam že kar nekaj let in v tem času se 

mi je odprlo vprašanje, kaj sploh je joga: kdo jo lahko izvaja, njene korenine, njen namen, itd. 

Odgovor na to vprašanje iščem že več let, zato sem se odločila, da zadevo bolj podrobno 

raziščem. Pri pisanju se bom najbolj opirala na delo Roberta Hönna in Eve Line Rotar 

Mahabharata, na delo Jurija Zalokarja ter na delo Joga – nesmrtnost in svoboda avtorja 

Mircea Eliade. Poleg teh del se mi je izredno kvalitetno zdelo tudi delo Sarah Strauss z 

naslovom Positioning Yoga: Balancing Acts Across Cultures. Vse skupaj pa bom podkrepila 

še z drugimi deli tudi tujih avtorjev, dvema diplomskima nalogama
6
 Joga v objemu instant 

kulture (Eva Lina Rotar), Joga kot dejavnik reševanja posledic intenzifikacije dela (Irena 

Mihalić) in magistrskim delom Aleša Črnčiča Azijske religiozno-filozofske ideje v sodobnih 

zahodnih družbah. Na koncu bom dodala še nekaj primerov, s katerimi bom poskusila najti 

odgovor, ali je joga rešitev za spremembe, ki se odvijajo v današnji družbi. 

Najprej bom predstavila nekaj dejstev o jogi, njenem izvoru in njen osnovi namen, nato bom v 

naslednjih poglavjih orisala situacijo joge na zahodu, njen »prihod« v zahodni svet, nov 

koncept joge in kako se vse skupaj izraža v očeh »zahodnjakov«. Ne nazadnje pa bom 

objasnila tudi nov fenomen, in sicer joga kot vadba oz. poimenovana tudi kot fitnes joga. 

Predvsem se opiram v seminarski nalogi na hatha jogo, ki je na zahodu najbolj razširjena. Na 

koncu opredelim še pojem fitnes joge, ki je še malce bolj oddaljena od osnovnega koncepta 

joge. 

 

                                                           
6 Diplomski nalogi in magistrsko delo so že zelo dobro zajeli mojo tematiko, tako da jih bom večkrat uporabila v svoji seminarski nalogi. 

Omenjena dela so mi bila zelo dobre iztočnice, s katerimi sem našla še dodatno jogijsko literaturo in literaturo drugega tipa, ki mi je 

pomagala še dodatno podkrepiti moja stališča in izjave že do sedaj znanih avtorjev na tem področju. 
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4 IZVOR JOGE 
 

Osredotočila se bom na izvor joge, in sicer od kod joga pravzaprav izhaja. Joga je stara več 

tisoč let, vendar natančnega podatka o njeni starosti še nimamo.  

Kot navaja Eva Rotar po Saraswatiju, naj bi se po nekaterih virih razvila kot del tantrične 

civilizacije, ki je živela v Indiji in tudi na 

drugih delih sveta (8). »Koreninam joge 

lahko sledimo prek starih pisnih virov, o 

njeni starosti pa lahko sklepamo tudi na 

podlagi glinenega pečata, ki so ga odkrili 

med arheološkimi izkopavanji v dolini Inda, 

v krajih Harappa in Mohenjodaro
7
 in naj bi 

bil iz 3. tisočletja pred našim štetjem«
8
 

(Rotar 8). Kot navaja Rotar po Pulju, vsebuje pečat relief figure v položaju lotosa
9
, ki naj bi 

predstavljal boga Šivo
10

 med meditiranjem (Povzeto po Rotar: 8).  

V obdobje med 4. in 2. stoletjem pr.n.št. spadajo tudi Patanjdžalijeve Sutre o jogi, droben 

spis, kjer vsaka misel predstavlja naslov, po katerih je učil starodavni učitelj z besedo in 

zgledom. 

                                                           
7 »Danes menijo, da lahko o jogi govorimo že v času civilizacije Mohendžo-Daro iz srede 3. tisočletja pr.n.št. Iz tega obdobja je namreč 

glinasta ploščica, ki prikazuje človeka v značilni jogijski drži s prekrižanimi nogami. Joga je bila tedaj eden od vidikov zelo visoke 

civilizacije prvotnega prebivalstva indijske podceline« (Zalokar 10). 

8 Rotar, E. Joga v objemu instant kulture : diplomsko delo. (Ljubljana : [E. Rotar], 2009), str. 8. 

9
 Zana Fabjan Blažič, učiteljica joge in poznavalka indijske zgodovine, piše o tej najdbi naslednje: »Za proučevanje zgodovine joge pa je bil 

pomemben predvsem pečat, najden v Mohendžo-Daru. Na njem je vrezana figura človeka, ki sedi prekrižanih nog v jogijskem položaju. Na 

glavi ima par ogromnih rogov, morda pokrivalo v tej obliki, njegov dolgi resni obraz pa bi lahko bil maska ali pa trije obrazi, gledajoč v 

različne smeri. Figura ima tudi penis v erekciji ali pa ji nekaj visi okoli pasu. Okoli nje je postavljenih veliko različnih živali, med njimi dva 

srnjaka. Ta podoba je bila prepoznana kot prototip boga Šive, ki velja za očeta joge in gospodarja zveri. Pri pečatu je predvsem pomembna 

drža prekrižanih nog, ki nakazuje, da je bila neka oblika joge poznana in prakticirana v Indiji že okoli leta 3500 pr.n.št. in da je starejša od 

hinduizma, ki se je kot tak razvil šele s prihodom arijcev« (http://www.sadhana.si/content/view/150/106/, 23.4.). 

10 Rotar navaja po Newellu: »Po mitološki tradiciji naj bi bil prav Šiva začetnik joge in s tem tudi prvi učitelj, medtem ko naj bi bila njegova 

žena Parvati prva učenka. Parvati je prosila Šivo, naj izumi sistem, ki bi ljudem pomagal, da se soočajo z neizogibnim trpljenjem, ki ga 

prinaša človeško življenje. Na podlagi tega naj bi Šiva izumil 84 osnovnih asan, ki človeku omogočajo očistiti telo in ga pripraviti na 

meditacijo« (Rotar 8). 

 

http://www.sadhana.si/content/view/150/106/
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Več o sami tehniki joge je zapisano v Hathapradipiki Svatmarame med 14. in 15. stoletjem. 

Poleg tega poznamo tudi več kot dvajset t.i. upanišadov o jogi, ki so nastali nekje med 6. in 1. 

stoletjem pr.n.št. Pomembno je omeniti Bhagavadgito, in sicer Gospodovo pesem iz 5. stoletja 

pr.n.št., ki je del epa Mahabharata. »Tako upanišadi kot Bhagadgita spregovorijo tudi o 

tehniki joge, bistvo pa je vendarle v širših duhovnih razsežnostih te poti«
11

 (Zalokar 11). 

                                                           
11 Zalokar 2005, op. cit., str. 11. 



 ~°~Joga – telovadba ali del širšega verskega sistema ~°~ 

 

7 

 

5 DEFINICIJE JOGE IN NJEN OSNOVNI NAMEN 

  

Na vprašanje Kaj sploh zaobjame pojem joga? bom poskušala podati čim bolj izčrpen 

odgovor preko raznih avtorjev, ki so se oz. se ukvarjajo z jogo. 

 

5.1 OSNOVNE DEFINICIJE JOGE 

Pojem joga obenem zajema vez s celostjo in celost samo (istost). »Mišljena je istost vsega, kar 

je, ki jo je imenoval nemški mistik Eckhart »istikeit«. Pomeni torej obenem pot in cilj« 

(Zalokar 11)
12

. V nemščini joga pomeni isto kot Joch, v angleščini isto kot yoke in v 

slovenščini bi lahko temu rekli jarem. Kot navaja Zalokar, naj bi šlo za obvladovanje naše 

duševnosti in telesnosti
13

 (11). 

Irena Mihalić v svoji diplomski nalogi navaja več definicij joge. Navaja Lidello, ki meni, da 

je joga »dovršena znanost o življenju, ki je pred več tisoč leti nastala v Indiji« 
14

(Mihalić 9). 

Druga definicija, ki jo uporabi Irena Mihalić v svojem delu, je prav tako definicija Lidella, ki 

meni, da je »bistvo joge samospoznanje – saj se človekova resnična identiteta skriva v njegovi 

duši«
15

 (Mihalić 9). Bhagavadgita meni, da lahko jogi rečemo tudi ravnotežje oz. odklop od 

povezave s trpljenjem
16

 (Feurstein 206). 

»Feuerstein razlaga, da nas navada, da sebe identificiramo z našim lastnim telesom, mislimi, 

lastništvom ali odnosi, povezuje s trpljenjem, ki ga izkušamo. Joga nam pomaga, da 

spoznamo, da vse te stvari niso naše bistvo, s čimer se lahko rešimo trpljenja« 
17

(Mihalić 10). 

                                                           
12 Zalokar 2005, op. cit., str. 11. 

13 Ibidem. 

14 Mihalić, I. Joga kot dejavnik reševanja posledic intenzifikacije dela : diplomsko delo (Ljubljana : [I. Mihalić], 2010), str. 9. 

15 Mihalić, op.cit., str. 9. 

16 Feuerstein. Buddhism : an outline of its teachings and schools (London : Rider, 1976), str. 206. 

17 Ibidem. 
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Zanimiva je tudi definicija iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, kjer je opredeljena joga 

kot »(jóga  -e ž) smer, praksa v hinduizmu, da se z dihalnimi vajami in duševno koncentracijo 

doseže telesna in duševna uravnovešenost, skladnost: razprave o jogi« (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge%3Djoga&hs=1, 25.4. 2012). 

Eva Lina Rotar v svoji diplomski nalogi začne opredelitev definicije joge z Goswami 

Kriyananda, ki jo opisuje kot »način, kako najti srečo na vseh ravneh našega bivanja: na 

fizični, mentalni in duhovni ravni. Joga je način za doseganje jasnosti in umirjenosti /.../ je 

enostavno izpolnitev mentalnih in fizičnih tehnik, ki so prestale preizkušnjo časa« 
18

(Rotar 8).  

»Pogosta razlaga joge je prevod in interpretacija pomena same besede. Tako na primer Swami 

Satyananda Saraswati pri razlagi joge izhaja iz sanskrtskega pomena besede yuj, ki pomeni 

podjarmiti, združiti. V tem smislu pomeni joga združitev individualne zavesti z univerzalno 

zavestjo, uravnoteženje in harmoniziranje telesa, uma in čustev.« (Rotar 8)  

Saraswati, eden izmed ustanoviteljev večje šole o jogi, meni, da gre za »integracijo in 

harmonijo med mislijo, besedo in dejanjem ali kot integracijo med glavo, srcem in roko« 

19
(Saraswati 10). Iyengar meni, da je »joga… starodavna umetnost, ki se opira na izredno 

subtilno znanost o telesu, umu in duši. Redna praksa joge bo praktikanta sčasoma povedla v 

občutek miru in povezanosti z njegovo okolico«
20

 (Iyengar 14).  

»Jogo lahko definiramo na različne načine – lahko govorimo o vedi, o drži, o filozofskem 

sistemu, skupini praks, načinu življenja ...«
21

 (Rotar 8). Swamija Narajana je menil, da je joga  

nek starodavni sistem filozofije, načina življenja in tehnik, ki zajema celega človeka, telo, 

vitalnost, um in čustva, modrost, etiko in višjo kvaliteto razmerij ter realizacijo duhovne 

realnosti vsakega izmed nas (Povzeto po Rotar str. 8). Mircea Eliade pa je jogo poimenoval 

kar kot filozofski sistem. 

                                                           
18Rotar, op.cit., str. 8. 

19 Saraswati, S. Asana, Pranajama, Mudra, Bandha (Ljubljana: Tara Yoga center: 1998), str. 10. 

20 Iyengar, B.K.S. Yoga: The Path to Holistic Health (London: Dorling Kindersley Limited, 2001), str. 14. 

21 Ibidem. 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge%3Djoga&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge%3Djoga&hs=1
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Razlogov za ta izbor je več. »Patañjalijev filozofski sistem joge je izmed vseh njenih različic 

najbolje znan povsod po svetu in glavnina svetovnih interpretacij ter razlag joge izhaja iz 

Joga Suter.«
22

 (Rotar 9) Potemtakem je mnogo definicij joge, a njeno bistvo ostaja isto, 

nespremenjeno, ne glede na kulturne razlike, čas, prostor in ostale okoliščine.  

Kot navaja Eliade v svojem delu Joga – nesmrtnost in svoboda, Patañjali v prvi suri zagotovi, 

da on niti ni iznašel jogijske filozofije niti jogijskih tehnik, a je zgolj zapisovalec vseh 

znanstvenih in tehničnih tradicij joge, saj naj bi jogijske prakse dejansko obstajale že dolgo 

pred njim v ezoteričnih krogih indijskih asketov in mistikov. Patañjali je v svojem delu Joga 

Sutrah združil filozofski material, ki ga je prevzel iz Samkhya filozofije, predelal in prilagodil 

ter združil tudi s tehničnimi napotki za koncentracijo, ekstazo in meditacijo
23

 (Eliade 6-8).  

 »Sutre
24

 so bile napisane v sanskrtskem jeziku, v obliki kratkih trditev, zato so dopuščale 

možnost različnih interpretacij. Skozi čas so učitelji in drugi praktikanti joge zapisovali 

komentarje k Sutram ter jih interpretirali na različne načine. Poleg tiskanih prevodov, zapisov 

in komentarjev Joga Suter je danes na svetovnem spletu dostopnih nepregledno število 

različnih interpretacij tega pomembnega dela«
25

 (Rotar 9). 

Patañjali je v drugi in tretji knjigi Joga Suter očrtal t.i. Ashtanga jogo oz. osemstopenjsko 

jogo, tj. klasifikacija osmih stopenj, pot, ki vodi do samouresničenja. »Ta klasifikacija je 

temelj Raja joge, joge notranje koncentracije (Van Lysebeth 1979, 5) ali kraljevske joge, saj 

vsebuje tudi nauke drugih vej joge in obsega vse vidike fizičnega, duševnega in čustvenega 

življenja (Stover Schmitt 2005, 8)«
26

 (Rotar 10). 

                                                           
22 Rotar, op.cit., str. 9. 

23 Eliade, M. Yoga: Immortality and Freedom (New Jersey: Princeton University Press. Princeton, 1990), str. 8. 

24 »Joga Sutre so razdeljene na štiri knjige: Samadhi Pada (neokrnjenost, celost, spoznanje povezanosti vsega obstoječega), Sadhana Pada 

(praksa, postopki, metode in tehnike), Vibhuti Pada (znanje, napredek,uspeh, sposobnosti) in Kaivalya Pada (popolna, brezpogojna in 

absolutna osvoboditev). Njihov namen je razsvetljevanje ljudi, predstavitev napak, ki nas vodijo v naslednja življenja, pot k spoznanju, da so 

mistične izkušnje le ovire na poti h končnemu cilju« (Rotar 9). 

25 Ibidem. 

26 Ibidem. 
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5.2 SMERI JOGE 

Poznamo več smeri
27

 joge, a največkrat zasledimo »Karma joga (joga nesebičnega delovanja), 

Gyana joga (joga intelektualnega raziskovanja) (Van Lysebeth 1979: 5), ki jo najdemo 

zapisano tudi kot Jnana joga (Puljo 1974: 17), Bhakti joga (joga predanosti), Hatha joga 

(fizična oziroma telesna veja Raja joge)«
28

 (Rotar 10). Le-te štiri poti joge avtorji poimenujejo 

kar tradicionalne, a obstaja še nekaj drugih vrst. Pri teh poteh ne gre preprosto za različne tipe 

oz. vrste joge, marveč zgolj za različne poudarke, ki jih posamezne poti joge združujejo v 

praksi. 

»Vsak posameznik mora najti tiste joge, ki najbolj ustrezajo njegovi/njeni osebnosti in jih 

najbolj potrebuje«
29

 (Saraswati 101). Neglede na razlike med jogami oz. različni poudarki pa 

vedno pridemo do istega cilja, in sicer do umiritve miselnih procesov. »Najsi so te /.../ joge še 

tako različne med seboj, jih vendar ni mogoče popolnoma ločiti«
30

 (Van Lysebeth 6), saj se 

med seboj prepletajo. 

 

 

                                                           
27 Beseda joga je krovno ime za številne podzvrsti duhovnih tehnik, pri čemer ločimo štiri glavne poti: Hatha joga, Raja joga, Jnana joga, 

Bhakti joga in Krija joga. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Joga, 2.5.2012) 

28 Rotar, op. cit., str. 10. 

29 Saraswati, op. cit., str. 101. 

30 Van Lysebeth, op. cit., str. 6. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Joga
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6 POVEZAVA JOGE Z RELIGIJO 

 

V tem poglavju se bom osredotočila predvsem na povezave med jogo in religijo oz. 

religijami. Joga, kot je opazno iz različnih definicij že na začetku te seminarske naloge, je nek 

kompleksen pojem, ki se ga ne da zajeti z enim preprostim modelom. Njeno bistvo v grobem 

ostaja enako, njene aplikacije pa se izrazito spreminjajo. 

Veliko o sami jogi se da pojasniti preko njenih korenin, še več pa z navezavo na druge verske 

sisteme. Joga je nastajala na stičišču več ver, njihov vpliv je viden v sami jogi, predvsem v 

filozofiji in v asanah (telesnih položajih). 

 

6.1 JOGA IN HINDUIZEM 

 

»Postopno razširitev jogijske prakse, obravnavane kot občudovanja vredne poti do odrešenja, 

je moč zaslediti tako v pravo-teološki literaturi kot tudi v dialektičnih in religioznih delih 

Mahābhārate (       )« (Eliade 148). Joga ima v Mahābhārati pomembno vlogo. 

V hinduizmu so prisotne štiri glavne vrste joge. Poudarja se, da lahko vsak posameznik izbrati 

le tisto, ki najbolj ustreza njegovi starosti in značaju. Izvajajo naj jo osebe, ki si prizadevajo za 

izpolnitev »dharme«. Prva vrsta oz. smer je karma joga, ki je joga dela. Bhakti joga velja za 

jogo ljubezni, kar pomeni popolno predanost v ljubezni in molitvi svojemu bogu. Džnana joga 

je joga spoznanja, ki se fokusira predvsem na samo učenje. Radža joga je joga razuma in velja 

za najvišjo vrsto joge, t.i. kraljevska joga. Sem spadajo tehnike duševnega samoobvladovanja 

in meditacija (http://www.religije.com/hinduizem.htm, 12.4.2012). 

 

 

 

http://www.religije.com/hinduizem.htm
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6.2 JOGA IN BUDIZEM 

 

V budizmu je prisotna predvsem meditativna narava, in sicer doseganje nirvane, ki pa je prav 

tako pomembna v jogi. Z umiritvijo telesa in uma lahko šele presegamo telesnost in duševnost 

in se povzpnemo višje. Navezava budizma na jogo je razvidna tudi iz upoštevanja treh
31

 

splošnih resnic, štirih vzvišenih resnic in Osmere poti, ki na koncu vodi k nirvani. Vpliv 

budizma se vidi tudi v enem izmed jogijskih položajev, in sicer lotosov cvet. »Simbol 

budizma je lotos, ki raste iz blatnega dna ribnikov. Budisti pravijo, naj si ljudje prizadevajo 

postati čim bolj podobni lotosu. Blato predstavlja človekovo življenje, čistost cveta 

simbolizira razsvetljenje« (http://www.religije.com/budizem.htm, 12.3.2012). 

 

6.3 JOGA IN KRŠČANSTVO 

 

Obstajajo viri, ki potrjujejo prisotnost joge tudi v krščanstvu. Mihalić po Hustonu navaja, da 

je bhakti joga upodobljena tudi v krščanstvu 
32

(12). Smith Huston pravi celo, da krščanstvo je 

bhakti joga
33

, in sicer »vsa temeljna načela bhaktijoge v obilni meri ponazarja krščanstvo« 

34
(25). S hindujskega stališča je krščanstvo velika, bleščeče osvetljena bhakti pot do Boga. 

                                                           
31»Tri splošne resnice: 1. V življenju ni nič trajnega, vse se spreminja: To Budovo razmišljanje je podobno razmišljanju grškega filozofa 

Heraklita, ki je rekel, da je nemogoče stopiti v isto reko dvakrat. 2. Ker ni nič trajnega, nas življenje ne zadovoljuje. Ljudje nenehno 

hrepenijo po minljivih stvareh in se nanje navezujejo. Celo takrat, ko se doseže zadovoljstvo, to ni trajno. Že samo spoznanje, da se bo to 
zadovoljstvo moralo končati, je vir trpljenja. Budistom trpljenje ne pomeni samo velike bolečine in žalosti, ki jo ljudje doživljajo, temveč 

tudi vse tisto, kar življenja ne napravi popolnega. 3. Ni večne duše in to, kar ljudje imenujejo jaz, je samo skupek spreminjajočih se 

značilnosti. Buda primerja jaz z bojnim vozom, ki je samo skupek na določen način sestavljenih delov, in se zlahka razstavi. 

Štiri vzvišene resnice1. Vse življenje je trpljenje. 2. Vzrok trpljenja sta hrepenenje in navezanost. 3. Hrepenenje in navezanost lahko 
premagamo. 4. Premagamo ju z izpolnjevanjem naukov osmere poti. 

Osmera pot - To je zmerna srednja pot, po kateri se je ravnal Buda v svojem iskanju razsvetlitve. Gre za moralni predpis, po katerem je treba 

živeti. 1. Pravo razumevanje: pomeni imeti pravi odnos do življenja, npr. razumevanje štirih vzvišenih resnic. 2. Prave vrednote: npr. 

obzirnost in sočustvovanje, ne pa sebičnost in tekmovalnost. 3. Pravo izražanje: izogibanje jezi, napadalnosti, pretiravanju, lažem in 
obrekovanju. 4. Prava dejanja: npr. živeti je treba pošteno in ne škodovati živim bitjem (mnogi budisti so vegetarijanci). 5. Pravi način 

življenja: izogibati se je treba dejanjem, ki bi škodovala drugim, npr. trgovati z orožjem. 6. Pravo prizadevanje: npr, misli naj bodo dobre, kar 

pelje razum v zdravo stanje.  7. Prava razsodnost: umirjati misli, da se izognemo raztresenosti. 8. Prava zbranost duha: pelje k razsvetljenju 
in nirvani« (http://www.religije.com/budizem.htm, 23.4.2012). 

32
 S. Huston, Svetovne religije (Maribor: Obzorja, 1996), str. 12. 

33 »Christianity is Bhakti yoga« (http://www.religiousforums.com/forum/comparative-religion/118900-hinduism-christianity.html, 

22.4.2012). 

34 Huston, op. cit., str. 25. 

http://www.religije.com/budizem.htm
http://www.religiousforums.com/forum/comparative-religion/118900-hinduism-christianity.html
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»Cilj bhakti joge je usmeriti k bogu ljubezen, ki leži na dnu vsakega srca.
35

 Vse skupaj Smith 

Huston potrjuje z obrazložitvijo, da gre pri bhakti jogi za ljubezen do enega boga in zvesta 

molitev k njemu, kar je v krščanstvu dve od glavnih desetih božjih zapovedi rimo-katoliškem 

katekizmu: »Veruj v enega Boga! Posvečuj Gospodov dan!« 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Deset_Bo%C5%BEjih_zapovedi, 25.4.2012). Pri obeh gre za 

monoteizem. »Bhaktijogiji si ne prizadevajo z a istovetenje z bogom, temveč ga občudujejo z 

vsakim delcem svoje biti« 
36

(Huston 26) 

Pojav joge v zahodnem svetu je mnogo mlajšega izvora, kot v Indiji, od koder izhaja. Joga v 

zahodnem svetu se mnogim ljudem ne zdi povezana s katerim koli verskim sistemom. To 

podpira izjava Feuersteina, ki meni, da joga eksplicitno ni povezana z nobeno religijo, a le 

spodbuja vero, v kakršni koli obliki (Povzeto po Mihalić str. 12). 

Torej gre za ločeno filozofijo, ki se je le posredno dotaknila raznih 

religij, a v samem bistvu je edinstvena in sama sebi namen. 

Po funkcionalni teoriji Maxa Webra in Georga Simmla je lahko 

religija čisto vse, vse, kar ima oz. daje smisel. Kot navaja Mihalić po Črniču v svojem delu, se 

sem uvršča vse, kar pomaga pri konstrukciji kolektivne identitete
37

 (10). 

Pomembno je dejstvo, da sta joga in religija povezani. »V današnjem svetu je zaradi 

sprememb v družbi prišlo do novih načinov izražanja religioznosti, ne moremo pa reči, da 

religija izginja. Lahko pa rečemo, da postaja nekaj, kar ni več samo po sebi umevno« 

38
(Mihalić 10). Kot navaja Črnič, gre za pojav, kjer nastajajo nova religijska gibanja, ki so 

produkt te pestrosti svetovnih nazorov v sodobnih modernih zahodnih družbah. (1004-1005), 

Venomer, ko joga nastopa s svojimi načeli, z usmeritvami in z razumevanji smisla, gre za nek 

nov način izražanja religije v zahodnih modernih družbah. Več o tem bom opredelila pod 

poglavjem new age.

                                                                                                                                                                                     
 

35 »Tako kot vode Gangesa nenehno tečejo proti oceanu, tako se misli bhaktijogijev gibajo proti meni, Najvišji osebi, ki prebiva v vsakem 

srcu, takoj ko zaslišijo Zame« (Bog v Bhagavata Purana). 

36 Ibidem. 

37 Mihalić, op. cit., str. 10. 

38 Ibidem. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Deset_Bo%C5%BEjih_zapovedi
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7 NEW AGE 

 

V tem poglavju bom opisala nekatere značilnosti new age gibanj, pokazala bom spremembe v 

miselnosti, pojmovanju časa in sprememb, ki so se pojavile s širjenjem »nove dobe«. S tem 

bo lažje razumljivo, kako je joga našla svoje mesto znotraj njih. Prehod iz industrijske družbe 

v super industrijsko družbo, ki s seboj prinaša obilico hitrih sprememb, naraščajoča 

negotovost, kratkotrajnost razmerij, propad tradicij in občutek nemoči nad življenjem, kažejo 

potrebe po iskanju rešitev iz nastale situacije.  

 

Na situacijo v zahodnem svetu se je osredotočil tudi Aleš Črnič v svojem magistrskem delu 

Azijske religiozno-filozofske ideje v sodobnih zahodnih družbah, kjer navaja Troeltsca, ki 

govori o mističnih skupinah, ki naj bi v današnjih modernih družbah dobivale vse bolj 

pomembno vlogo. Skupaj jih je poimenoval kar »radikalni religijski individualizem«. Takšna 

religijska izkušnja je neodvisna od vseh večjih jasno organiziranih religijskih organizacij. 

Večji poudarek daje predvsem na »sama« osebna doživetja, ki jih posameznik doživlja znotraj 

sebe. Rečemo lahko, da se sovpadajo z dogajanjem v modernih družbah, kjer vse bolj narašča 

individualizem. Po drugi strani pa moč izgubljajo tudi drugi represivni aparati v državi oz. 

druge institucije. 

»Ozkosrčnosti protestantske delovne etike, katoliškemu fanatizmu, kapitalističnemu 

imperializmu in izkoriščanju, moralnemu utilitarizmu in hinavščini, togosti in rigidnosti 

znanosti, racionalistični omejenosti in redukcionizmu, družbeni in splošni človeški 

odtujenosti, potrošniški mentaliteti, rasni in spolni diskriminaciji, surovemu ravnanju z 

živalmi, uničevanju narave, so se po drugi svetovni vojni uprli mladi intelektualci v Evropi in 

Ameriki. Povzročili so vrsto dogodkov, ki so pretresli tedanje tradicionalne svetovne nazore 

Zahoda. Predstavljali so kontrakulturo oziroma alternativo obstoječi kulturi« 
39

(Rotar po 

Orliću 38). 

                                                           
39 Rotar, op.c cit., str. 38. 
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Termin new age (nova doba; novodobniško gibanje) je nastal v okviru teozofije Alice Bailey. 

Do množične uporabe pojma »new age« je prišlo v Ameriki (ZDA) v sedemdesetih letih, 

malce kasneje kot v Ameriki pa se je uveljavil pojem kot gibanja tudi v Evropi.  

Podobnosti sicer zelo različnih skupin znotraj gibanja new age: skupno prepričanje, da se 

človeštvo nahaja v obdobju velike spremembe, na začetku nove dobe poudarjanje 

»subjektivne duhovnosti« (self-spirituality - samoduhovnost) in »samouresničenja«, človek je 

v svojem bistvu duhovno in božansko bitje; ultimativni cilj je 

spoznanje posameznikove prave, avtentične narave. 

Glavna značilnost gibanj new age je mističen, spoznavni, 

izkustveni moment. »Ključni produkt new age gibanj je pojem 

izkušnje« 
40

(Rotar po Heelsu str. 40); poudarek je na osebni 

duhovni izkušnji, ki je mnogo pomembnejša in legitimnejša od 

vsake oblike objektivno interpretiranega verovanja. 

Napoveduje se doba vodnarja: »This is the dawning of the Age 

of Aquarius
41

...« (http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Aquarius, 20.4.2012 ). Mnogo 

avtorjev se je in se ukvarjajo z analiziranjem in napovedovanjem dobe Vodnarja; med 

najpomembnejše in najbolj dejavne sodijo David Williams, Marcia Moore, Mark Douglas, 

Vera Reid, Robert Zoller, Neil Spencer, Louis MacNeice, Ray Grasse, Rudolf Steiner in Yogi 

Bhajan. 

Ljudje smo dosegli novo dobo, kje naj bi bil človek gospodar lastne usode in si sam krojil 

svoje življenje. Človek ni niti žrtev niti orodje in ni omejen z nikakršnimi pogoji 
42

(Ferguson 

7). Človekove izkušnje so izrazito individualne in v new age gibanju reprezentirajo neko 

                                                           
40 Rotar, op. cit., 40. 

41 Eva Lina Rotar opredeli pojem Vodnarjeve epohe po Salmanu in Gojevšku. »Pojem paradigme je new age gibanjem omogočil razložiti 

lastno zmedo idej kot znamenje preloma med dvema paradigmama, na spremljajočo krizo pa so gledali optimistično in se veselili prihoda 

nove dobe: »kriza ni znamenje razkroja, ampak pripravlja »razvojni skok« v novo, višjo obliko zavesti, s tem pa tudi v srečni svet 

Vodnarjeve dobe« (Goljevšek 1992: 166). Zaradi prepričanja in vere o boljši prihodnosti, ki je slonela na astroloških izračunih, so nekateri 

pripadniki new age gibanj govorili o Vodnarjevi dobi, ki so jo pojmovali kot dobo ljubezni in bratstva kot nasprotje dobi vojn, konfliktov in 

tekmovanj. Zaradi različnih astroloških izračunov so različna tudi mnenja o natančnem začetku Vodnarjeve dobe. Po nekaterih mnenjih naj 

bi to obdobje nastopilo šele čez približno 1500 let, po drugih astroloških izračunih pa že v tem stoletju (Salman 1992: 12)« (Rotar 39). 

42 W. Ferguson, W. Hitching Rides with Buddha (New York: Publishers Group West, 2003), str. 7. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Aquarius
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posebno vrednoto, ki vpliva tudi na raziskovanje posameznikove »notranjosti«, doseganje 

njegovih potencialov in na doseganje samorealizacije. 

»Tudi Vivekananda je poudarjal vrednost izkušnje in je vsem skeptikom priporočal 

izkustveno znanje, za katerega je menil, da je ključnega pomena za realizacijo univerzalne 

enotnosti«
43

 (Rotar po Straussovi 2005, 41). Eva Lina Rotar navaja, po Saraswatovi, da »joga 

kot način življenja je izkušnja, ki je ni mogoče razumeti intelektualno in lahko postane 

znanost o življenju le s prakso in izkušnjo«
44

 (Rotar 41).  

»Združitev znanosti in starodavnih modrosti Vzhoda omogoča verodostojnost posameznih 

new age gibanj, obenem pa namiguje na neizkušenost, »mladost« zahodne znanosti po eni in 

izkušenost starodavnih vzhodnjaških tehnik na drugi strani, ki so starejša ter iz katerih se 

sodobna znanost lahko uči« 
45

(Rotar 41). 

Poveličevanje modrosti starodavnega Vzhoda se je začelo že zelo zgodaj, a je potrebovalo 

ugodne okoliščine za razvoj, do katerega so se te modrosti zaradi današnjih razmer razvile do 

te mere. »Romantične vizije holističnega, harmoničnega ter naravnega življenja so se začele 

realizirati predvsem na področju alternativnih zdravilnih strategij«
46

 (Rotar povzema po 

Straussovi 42).  

Tržna in profitna naravnanost moderne družbe zahteva takojšnjo izpolnitev želja, ki sledi 

»geslu sodobne družbe: hitro, učinkovito, udobno, poceni«
47

 (Goljevšček 126). Zaradi tega 

prihaja do poenostavljanj in nenehnih prilagajanj sodobnim trendom. »S tega vidika lahko 

rečemo, da new age gibanja predstavljajo nekakšno instant duhovnost, značilno za sodobno 

oziroma super-industrijsko družbo«
48

 (Rotar 42). 

                                                           
43 Rotar, op. cit., str. 41. 

44 Ibidem. 

45 Ibidem. 

46 Ibidem. 

47 A. Goljevšček, New age in krščanstvo (Maribor: Ognjišče, 1992), str. 126. 

48 Ibidem. 
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8 JOGA IN ZAHODNI SVET 

 

V prejšnjih poglavjih sem se osredotočila na čim bolj jasno predstavitev, kaj je joga, 

predstavila sem izvor in njene osnovne namene. Sedaj pa bom vso pozornost usmerila na eno 

zvrst joge, in sicer na hatha jogo. Najprej bom na sistematičen način predstavila situacijo v 

zahodnem svetu in nato na vse to »pripela« koncept joge. 

V tem poglavju se bom dotaknila pomembnih razlik tradicionalne joge in joge, ki je prisotna v 

zahodnem svetu. Vse skupaj pa bom začela z datiranjem prvih stikov jogijske ideologije z 

zahodnim svetom ter navezala misel na pogoje, ki so pripomogli k hitremu širjenju joge, 

njenemu razvoju na Zahodu in izpostavila najvažnejše spremembe, ki so se zgodile po vsem 

svetu. 

 

8.1 ZGODOVINSKI VIRI O JOGI NA ZAHODU 

 

Jurij Zalokar v svojem delu Joga in naš čas meni, da 

sam začetek joge sega v čas 

izpred Ved.  »Upanišade so 

pozneje oblikovali njen sistem, 

ki je potem postal sestavina 

raznih miselnih tokov in prakse v 

Indiji. V novejšem času je jogo 

ponesel v svet zahodne civilizacije veliki učitelj 

sodobne advaita-vedante Vivekananda«
49

 (Zalokar 23). 

Najstarejše najdene zapise o jogi zasledimo že v Rig Vedi. Znano je, da se je Rig Veda ustno 

prenašala približno eno tisočletje pred zapisano obliko, zato lahko sklepamo, da je joga 

obstajala že prej. Prvi tekst o jogi so bile Joga Sutre. Drugi zapisi, mlajši od Patañjalijevega 

                                                           
49 Zalokar, cit. op., str. 23. 
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dela, so upanišade, ki sestavljajo sklepni del vedskih besedil (zato jih imenujejo tudi 

Vedanta), v katerih so opisani principi in cilji joge. V primerjavi s starejšimi vedskimi 

vsebinami upanišade vsebujejo nove nauke, na primer nauk o krogu življenja in smrti, nauk o 

vzročni povezavi dobrih in slabih dejanj ter njihovih posledic (karma), v njih pa najdemo tudi 

učenja o asketskem idealu
50

 (Povzeto po Rotar: Škof 16). 

Vire o izvoru joge najdemo tudi v delu Bhagavad Giti, v katerem je opisano več vrst jog, in 

sicer Bhakti joga, Gnana in Karma joga. 

Izrednega pomena so epska dela Mahabharate, 

Bhagavad Gite in Ramajane, ki slonijo na 

notranjem boju človeka, v katerem se 

posameznik spopada med dobrim in zlim, je ne 

meji med izbiro dobrih in slabih dejanj. V teh 

delih bogovi prevzamejo izrazite človeške 

oblike, pri čemer človek lahko spozna svoj 

lastni božanski aspekt
.
 

Patañjalijev filozofski sistem joge Mircea Eliade imenuje »klasična« joga, vzporedno z njo pa 

obstajajo tudi številne oblike »popularne« joge, z »mistično« strukturo, katerim je vsem 

vodilna - ideja razsvetljenja. S tehnikami joge se osvobodimo vezi in omogočimo združitev 

duha z absolutnim zavedanjem. »Končni cilj indijskega modreca ni posedovanje resnice, 

temveč odrešitev, doseganje absolutne svobode.«
51

 (Eliade 25)  

 

8.2 OPREDELITEV TRADICIONALNE JOGE 

 

Najprej bom začela z opredeljevanjem izraza tradicionalna joga v kontekstu širjenja prakse in 

znanja o jogi. Joga se je »v tradicionalnem pogledu /…/ najprej prenašala ustno. Posameznik 

je za učenje joge obvezno potreboval vodstvo mojstra, guruja, kar je značilno tudi za vse 

                                                           
50 Rotar, op. cit., str. 16. 

51 Eliade, op. cit., str. 25. 
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tradicionalne discipline in spretnosti takratne Indije
52

(Rotar 15). Eliade jih označi kot neko 

vrsto iniciacijskih obredov, kjer je izredno zaželena usvojitev oz. pridobitev »novega, 

mističnega telesa«. Pri jogi je to predpogoj, ki je nujno potreben za vstop v »transcedentalno 

obliko bivanja«. Po besedah Eliade se mora praktikant najprej odpovedati profanemu – 

družbi, družini, s čimer doživi simbolično smrt, le-tej pa sledi ponovno rojstvo, s katerim se 

praktikant prebudi in zaživi »novo življenje«
53

 (Eliade 362-63). 

»Ko razum (buddhi) pripelje človeka do praga »prebujenja«, se osvoboditev zgodi 

avtomatično. Ko človek na novo odkrije svojo resnično naravo, se razum in ostali 

psihomentalni (tj. materialni) elementi, ki človeku služijo kot napačna identifikacija, ločijo od 

Duha in se združijo s prakrti (materija)«
54

 (Rotar povzema po Eliade 15). To pomeni, da se 

človek popolnoma osvobodi vseh vezi, materialnih, čustvenih, prav tako tudi vezi spomina in 

vseh preteklih izkušenj. »Tisti, ki doživi osvoboditev duha od pogojnosti čutnega sveta, vstopi 

v stanje »jivan-mukti«, stanje tistega, ki je doživel svobodo duha v času življenja (v živem 

telesu)«
55

 (Rotar 15). 

Jurij Zalokar navaja mnenje Svatmarama, ki meni, »da uspeh (v jogi) dosežejo le tisti, ki 

vadijo. Kako more kdo uspeti brez vaje? Ne moremo uspeti le z branjem knjig«
56

 (Zalokar 

13). Isto meni Sarah Strauss, in sicer »znanje, pridobljeno z besedami, je bilo nično brez 

osebne izkušnje«
57

 (Strauss 31). Tradicionalno je učenje joge zahtevalo znanje klasičnih 

tekstov in osvojitev znanja, ki ga je učencu neposredno prenašal guru. 

Pri prenašanju znanja oz. učenju je izrednega pomena okolje. Izvedba joge naj bi potekala v 

mirnem okolju, ki pripomore tudi k umiritvi uma
58

 (Strauss 31). »Naj dodam samo še to, da je 

bila praksa joge v stari Indiji prvotno izdelana za moški spol«
59

 (Rotar 16). Zahodni svet je 

                                                           
52 Ibidem. 

 

54 Rotar, op. cit., str. 15. 

55 Ibidem. 

56 Strauss, op. cit., str. 31. 

57 Ibidem. 

58 Ibidem. 
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sistem joge začel podrobneje raziskovati v 19. stoletju. Predvsem nemški romantiki so se 

navduševali nad privlačnostjo prvobitnih podob Indije in idealistično filozofijo. V prvi 

polovici istega stoletja pa so nastali že prvi prevodi sanskrta v tuje jezike. »Na tem mestu naj 

omenim Friedricha Maxa Müllerja, ki je preučeval sanskrt, raziskoval odnose med evropskimi 

in azijskimi jeziki, svojo kariero pa je posvetil interpretaciji Rig Vede. Kljub številnim 

kritikam, ki jih je bil deležen tako s strani katoliške cerkve kakor s strani indijskih kritikov, je 

Müller zaslužen za dostopnost vzhodnjaških rokopisov, na podlagi katerih so v prvi polovici 

dvajsetega stoletja nastala številna dela v različnih evropskih jezikih, povezana z Joga 

sutrami, zgodovino joge, pa tudi dela, ki so opisovala tantrične prakse in psihološke vidike 

meditacije«
60

 (Rotar 16). 

V drugi polovici 19. stoletja se je razumevanje zahodnega sveta Indija osnovala na temeljih 

»naturistične« mitologije, indijska filozofija pa je zasedala 

mesto med nemškim idealizmom tistega časa in 

»predlogično mentaliteto«. »V zahodni filozofiji, je bila 

večina raziskovanj posvečena dejavnikom, ki pogojujejo 

človeka – v kolikšni meri človeka pogojujejo njegova 

fiziologija, dednost, družbeno okolje, kulturna ideologija, 

predvsem pa, koliko ga pogojujeta zgodovina okolja, v katerem je, in njegova lastna 

zgodovina. To je pripeljalo do spoznanja, da je človek časovno in zgodovinsko pogojeno bitje 

(Človek je minljiv.)«
61

 (Rotar 16). 

Indija se je od upanišad dalje ukvarjala z enim in istim vprašanjem, in sicer s strukturo 

človeške pogojenosti z namenom, da bi se naučili, kako daleč seže le-ta pogojenost človeka in 

da bi lahko dobili odgovor, ali za temi pogojenostmi obstaja še kaj. Indijci se niso posvečali 

samo poznavanju teh pogojenosti, ampak jih je bolj zanimalo, kako bi jih obvladali. 

Prepričanje zahodne filozofije, ki se naslanja na to, da človeka določajo minljivost in 

historizem, je v indijski filozofiji v nasprotju s terminom »obstoja v mayi«. Maya – iluzija oz. 

kot nerealnost
62

 (Eliade 16-18). 

                                                           
60 Rotar, op. cit., str. 16. 

61 Ibidem. 

62 Eliade, op. cit., str. 16-18. 
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»Po naukih Vedante je naš svet neresničen (iluzija). Edino resničnost predstavlja Sebstvo ali 

Absolutno (Brahman), ki ga maya, ki ima moč privida, zastira. Da bi se dokopali do resnice, 

stanja svobode, moramo nenehno raziskovati in spoznavati pravo naravo stvari (odstirati 

tančice maye
63

)«
64

 (Rotar 16). Po Eliade so tehnike joge le način, s katerim presežemo 

omejitve telesa in dosežemo neko višje stanje, ki nam ga omogoča duša (Atman), in sicer se 

dvignemo nad Mayo in dosečežemo Sveto (Nirvana, moksha). Preidemo v obdobje 

»svobode« s smrtjo svojega starega telesa in doživimo ponovno rojstvo v novem telesu; vse to 

je pogosto uporabljeno v jogijskih besedilih in predstavlja izhod iz sužnosti v tem začasnem 

stanju človeškega telesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade#Literary_works, 

1.5.2012). 

 

8.3 POPULARIZACIJE JOGE NA ZAHODU 

 

Eno prvih srečanj zahoda z jogo se je zgodilo približno okoli leta 326 pr.n.št., ko je vojska 

Aleksandra Velikega zavzela Pandžab. V Indiji je Aleksander Veliki odkril mogočno 

civilizacijo z visoko razvito filozofijo in religijo, močnimi vojskami ter z vplivnimi svetimi 

možmi, t.i. jogiji. Grki so jih poimenovali »gimnosofisti«, prevod naj bi ustrezal besedni zvezi 

»goli filozofi«, saj so naleteli na askete, ki so se popolnoma odrekli posvetnemu življenju in 

stvarem, vključno z oblekami. Zgodovina, ki govori o navezavi joge in Zahoda, je bolj 

skromna, vse do konca devetnajstega stoletja, ko je joga na Zahodu doživela svoj razcvet. 

 

Popularizacija joge na Zahodu naj bi se začela z nastopom in nizom predavanj mladega 

Swamija Vivekanande (bengalsko         , Bibekānanda, hindijsko                , 

rojstno ime Narendranath Dutta), indijsko hindujskega guruja, učenjaka, družbenega 

reformatorja in filozofa, ki velja za najpomembnejšega učenca indijskega guruja Ramakrišne 

                                                           
63 Nauk maya lahko razlagamo tudi s preprosto zgodbo: »Neki moški je zvečer hodil po neosvetljeni poti in stopil na kos vrvi, ki je ležal na 

tleh. V poltemi jo je zamenjal za kačo in zavpil od strahu, saj je mislil, da ga je pičila. Pritekel je njegov prijatelj s svetilko v rokah. V 

svetlobi je moški spoznal, da se je zmotil in njegov strah se je razblinil. /.../ Umu, ki je zastrt z majo (tančico utvare), se svet kaže neresničen. 

Šele ko zasije svetloba meditacije, zares zaznavamo resničnost« (Čertalič 1998, 155). 

64 Ibidem. 
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Paramhamse in za ustanovitelja Ramakrišnovega misijona. Velja za enega izmed 

najpomembnejših govorcev na Svetovnem parlamentu religij, ki se je odvijal 1893. leta v 

Čikagu v Ameriki. S svojimi predavanji po Ameriki in Evropi, kjer je razvil glavne ideje o 

jogi, je poskušal širši javnosti približati indijsko vedsko tradicijo in duhovno misel, ki je bila 

za tisti čas Zahodu še tuja. Vivekananda je študiral evropsko filozofijo in pravo, leta 1881 pa 

je postal učenec Sri Ramakrishne, ki je eden izmed najbolj cenjenih duhovnih učiteljev Indije. 

Njegov vpliv nanj se kaže tudi na kasnejšem njegovem delu.  

»Moč in prilagodljivost jogijske filozofije je Vivekanandi omogočila obrniti preprost sistem 

idej in praks v dve različni smeri: duhovno prebujenje zahodne 

javnosti in duhovno pomladitev indijskega prebivalstva, ki je 

bilo v tistem času pod oblastjo Britanskega imperija. V Indiji 

se je takrat začel oblikovati nov sloj srednjega razreda, ki so ga 

sestavljali pripadniki višjih kast. Ta sloj je užival spoštovanje 

Britancev, saj je imel relativno veliko moči. Vivekananda je izhajal prav iz tega razreda, 

hkrati pa je bil dedič Ramakrishnovega nauka, zato je govoril o potrebah hindujskega 

srednjega razreda po obnovitvi njihovih dednih pravic tako v religioznem smislu kakor tudi v 

okviru ekonomije in politike«
65

 (Rotar 17). Njegovi nagovori javnosti so v sebi združevali 

tudi nacionalistično sporočilo, v katerem je predvsem govoril o sposobnosti Indijcev in jih 

nagovarjal, naj vzamejo usodo v svoje roke
66

 (Strauss 34). S tem je v Indiji »širil idejo 

starodavne dediščine tradicije kot podlage za gradnjo nacionalistične zavesti«
67

 (Rotar 17). 

Poudarjal je zgodovinsko dediščino Indije vpeto v religiozno osnovo, »pri čemer je religijo 

razumel kot večne življenjske principe, pri tem pa zavračal množico vraževerij in lokalnih 

običajev« 
68

(Rotar 17). 

Zagovarjal je stališče, da narod sestavljajo značaj in lastnosti posameznih ljudi, zaradi česar 

naj bi si vsak posameznik, in sicer ne glede na svojo življenjsko pot, prizadeval za 

prisvajevanje vrlin, kot so pogum, moč in samospoštovanje in prakticiral nacionalne ideale 

                                                           
65 Rotar, op. cit., str. 17. 

66 Ibidem. 

67 Ibidem. 

68 Ibidem. 
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odrekanja in služenja 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda#Vivekanandova_filozofija_in_vplivi, 

2.5.2012). »Kot podjarmljena populacija je kolonizirana Indija izgubila fizično in moralno 

moč, in joga je bila – v nasprotju z britanskim fizičnim treningom – vozovnica do 

neodvisnosti«
69

 (Strauss 14). »Joga je s tem dobila dvojni pomen: način bivanja v svetu in 

sistem praks.«
70

 (Rotar 18) 

Vivekananda je s predavanjem v Čikagu na začetku le želel pridobiti denarno pomoč revni 

Indiji, a je istočasno s svojim delom želel ponuditi Zahodu v zameno. S svojo predstavitvijo je 

želel pomagati svoji državi, in sicer je celotno predavanje temeljilo na ideji, da Zahodni svet 

poseduje »materialno bogastvo«, Indijo pa obdaja »duhovno bogastvo«. 

Vse njegove spretnosti in sposobnosti za predstavitev joge na zahodu »prijazen način« je 

obrodila sadove. Izrednega pomena je bil prevod njegovega dela v angleščino, ki je odprl pot 

jogi, ki jo poznamo tudi danes. Njegova različica joge je bila nekaj posebnega, in sicer je 

zajemala tako duhovno, kot tudi praktično in aplikativno plat.  »Brez skupnega jezika se trg za 

jogo ne bi mogel razviti«
71

 (Strauss 35). 

»Če je bila joga prvotno filozofski sistem praks, oblikovan tako, da je rabil za lajšanje poti k 

razsvetljenju, se je zdaj zgodil preobrat. Vivekananda je jogo predstavil kot pot do ponovnega 

stika z duhovnostjo, način za zmanjšanje stresa in pridobivanja zdravja in svobode, dveh 

posebnih vrednot modernega sveta. Joga, kakor jo je interpretiral Vivekananda, je bila 

popolnoma prilagojena zahodnemu svetu in je od posameznika zahtevala aktivno sodelovanje 

v družbi«
72

 (Rotar 18).  

Sawmi Vivekananda je z 39 leti umrl. Zapustil je obsežno zbirko spisov v angleškem in 

bengalskem jeziku, ki so prevedeni v številne evropske in indijske jezike. Vivekanadov govor 

so v Ameriki in Evropi z navdušenjem sprejeli. »Vivekananda še danes velja za glavno silo 

                                                           
69 S. Strauss, Positioning Yoga: Balancing Acts Across Cultures (UK: Berg, 2005), str. 14. 

70 Ibidem. 

71 Strauss, op. cit., 35. 

72 Rotar, op. cit., str. 18. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda#Vivekanandova_filozofija_in_vplivi
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preporoda hinduizma moderne Indije«
73

 (Rotar 19). Njegovi učenci in nasledniki pa so zlasti 

poudarjali Hatha jogo, in sicer je bil poudarek predvsem na samih telesnih položajih. 

»Učenci in nasledniki drugih indijskih učiteljev joge, ki sami nikoli niso zapustili indijske 

podceline (na primer Swami Sivananda, Sri Krisnamacharya, Sri Yogendra), so na Zahodu 

širili učenja svojih šol joge, ustanavljali centre za vadbo joge in meditacije ter vodili tečaje, 

prirejali delavnice, seminarje«
74

 (Rotar 20). Učinke joge se je začelo združevati z znanostjo in 

medicino Zahoda. Joga je postala prisotna povsod. Na njeno popularnost je vplivalo tudi 

udeleževanje znanih osebnosti na vadbah, kot je na primer Madonna, Jennifer Aniston itd. 

                                                           
73 Med pomembnejše poznavalce indijske filozofije spada tudi romunski zgodovinar religije, pisatelj, filozof in profesor na Univerzi v 

Čikagu .Mircea Eliade, ki je predvsem preučeval filozofijo religije v Indiji. Njegovo delo Joga – nesmrtnost in svoboda je kaj kmalu po izidu 

leta 1946 postalo eno izmed glavnih del, ki so ga uporabljali za preučevanje joge na Zahodu.  

74 Ibidem. 
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9 JOGA KOT (TELO)VADBA 

 

Seminarsko nalogo nadaljujem s tem, kako je joga pristala na seznamu vadb v vseh centrih 

fitnesa in drugih telovadnicah. Pri opredeljevanju sprememb interpretiranja joge sem se 

osredotočila predvsem na Slovenijo, saj mi je tematsko blizu problem, ker sem že delala in 

delam po mnogih fitnes centrih, zato dobro poznam celoten potek. 

 

9.1 RAZLOGI ZA SPREJETJE JOGE 

 

Jurij Zalokar meni o jogi sledeče: »Joga sicer pripomore k trdnosti in zdravju, toda le tedaj, če 

to vse sploh ni cilj tistega, ki se je je lotil, ampak če se trudi, da bi se z njo povzpel do 

poslednje resnice. Zato lahko razumemo, da so imeli učitelji joge pomisleke, ko so ponekod 

pričeli jogo uporabljati le kot nekako vrsto zdravljenja ali kot pripomoček za reševanje 

drobnih zadev.« Če gledamo na celotno zadevo s tega stališča, potem joga ne sodi med ostale 

vadbe in njen namen ni izgubljanje odvečnih kilogramov niti ni neka visoko intenzivna vadba, 

pri kateri naj bi si ljudje v enem tednu izklesali postavo. Predvsem gre za nekaj več. 

»Hitrost sprememb kot značilnost super-industrijske, post-industrijske družbe ali družbe 

informacijske dobe, vpliva tudi na preoblikovanje vrednot. Zaradi že omenjenih posledic 

hitrih sprememb sta v ospredje stopili vrednoti individualizma in osebne svobode. Pri tem so 

pomembno vlogo odigrala tudi new age gibanja, ki so zavračala materializem, poudarjala 

subjektivizem, zagovarjala zdravje, svobodo, idejo univerzalne duhovnosti, iskala poti do 

višje zavesti in se večinoma navduševala nad modrostjo starodavnih vzhodnjaških tehnik, ki 

so jim rabile kot osnova za najrazličnejše aktivnosti, ki naj bi posamezniku pomagale najti pot 

do sebe, dobrega počutja in sreče. Poleg tega so zagovarjale holistični pogled na svet, po 

katerem je vse povezano med seboj, hkrati pa so predstavljale alternativo razumski ideologiji 

zahoda« 
75

(Rotar 83). 

 

                                                           
75 Rotar, op. cit., 83. 
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Na zahodu prevladuje predvsem hatha joga, ki jo lahko opredelimo s petimi temeljnimi načeli. 

Pri Hatha Jogi je poudarek namenjen urjenju fizičnega telesa, vendar je le-to namenjeno temu, 

da človek postane njegov gospodar, tako da telo služi notranjemu duhovnemu Jazu. 

»Hatha joga je pot obvladovanja telesa in jo pravzaprav štejemo kot pripravo na radža jogo, 

za katero sta potrebna telesna moč in nadzorovano dihanje. Na zahodu hatha joga pomeni 

predvsem: vaje, pranajamo, očiščevalni postopki in meditacijo« (http://www.joga-za-

poslovneze.com/kaj-je-joga, 22.4.2012). 

Hatha joga je združena iz besed Ha – sonce in Tha – luna, kar pomeni združevanje 

pozitivnega in negativnega pola. Je proces kontroliranja prane, ki se pretaka po dveh glavnih 

nadijih - idi in pingali. 

 

9.2 FITNES JOGA 

 

Pri hatha jogi gre predvsem za telesne položaje. Hatha joga pa je skozi uveljavljanjem dobila 

tudi nekaj različic in fitnes joga je ena izmed njih. V nadaljevanju bom ponazorila nekaj razlik 

med prej opredeljeno tradicionalno jogo in fitnes jogo. 

Gre za zanimiv pojav v današnji družbi, s katerim individualizem in z njim posameznik 

presegata vse norme. Izredno pomemben je napredek ljudi samih. Vse to dobro izkoriščajo 

mediji, ki na svojevrsten način prikazujejo, kaj posameznik potrebuje za srečno, popolno, 

»mladostno« življenje. 

Mediji nam narekujejo naše življenje. Vsakodnevno se srečujemo z raznovrstnimi 

informacijami, ki jih slišimo preko raznih medijev, tj. preko televizije, radia, računalnika, 

časopisov in revij. Če informacija ni posredovana preko le-teh, je tako, kot da ne obstaja 

oziroma se ni zgodila. So najpomembnejši socializator ne samo pri primarni socializaciji, 

ampak tudi pri sekundarni. 

Mediji nam direktno in indirektno ponujajo oziroma vsiljujejo življenjske vrednote in merila, 

nam naročajo, kako živeti svoje življenje. Pogosto služijo kot nadomestilo socialnim 

aktivnostim, in sicer če je socialni položaj posameznika neugoden in nezadovoljiv, potem 

http://www.joga-za-poslovneze.com/kaj-je-joga
http://www.joga-za-poslovneze.com/kaj-je-joga
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oseba to kompenzira z umetno družbo, se umakne v svet medijev, v sebi lasten umetni svet. 

Ta umik (odtujenje) pa vpliva tudi na ekonomsko in politično obnašanje ter na ostalo 

odločanje. 

Pomembna je dvoplastnost medijev, saj so v močnem položaju, a je v »fluidnem stanju« 

zaradi pritiskov, cenzur informacij. F. 

Fromma je omenil, da v današnjem času ni 

več težko izraziti svoje mnenje, ampak imeti 

svoje mnenje. Mediji izjemno vplivajo na 

mnenja ljudi oziroma gre za identifikacijo 

ljudi z medijsko (dez)informacijo. Pri 

poročanju medijev pa so pomembni predvsem 

trije problemi, ki vplivajo na kvaliteto 

poročanja: raven profesionalnosti, etika novinarjev in poklicno tveganje. Problemi so razviti 

predvsem v državah z največjo stopnjo demokracije, ki se močno zavzema za človekove 

pravice. 

Mediji prikazujejo v oglasih in na raznih plakatih jogo na različne načine. Po eni strani nas 

pozivajo fotografije k jogi, da bi si »polepšali« telo, si ga izoblikovali in poskrbeli za 

vitalnost, srečo in zadovoljstvo, a po drugi strani nam prikazujejo religiozno plat joge. 

Pri prvem načinu prikaza joge gre za aplikacijo joge na drugačen, na »zahodnjaški« način. 

Rotar uporabi za opis takih dejanj kar pojem »instant joga«, kot je uporabljen v tej seminarski 

nalogi pojem »fitnes joga«. Gre za jogo, ki je tako poenostavljena in specifično usmerjena le 

na asane (telesne položaje), ki je prešla iz globljega filozofskega nauka, ki združuje telesnost 

in duševnost, na le »golo« telesnost. »Joga, ki se jo uporablja za doseganje hitrih rezultatov, 

ponuja praktične in poenostavljene recepte za boljše in uspešnejše življenje, pa je zgolj instant 

joga, ki iz prakse jemlje posamezne drobce znanja in jih servira praktikantom »na srebrnem 

pladnju« zato, da bolje tekne, pri tem pa se izogiba poglabljanju v ozadje«
76

 (Rotar 89). 

                                                           
76 Rotar, op. cit., str. 89. 
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Reklamni oglasi
77

, kot jih vidimo vsepovsod okrog nas, nas pozivajo k potrošništvu. Mediji že 

od nekdaj uravnavajo naše življenje. Naslednji primer je objava opisa fitnes joge na internetni 

strani www.Bodifit.com: 

»Fitnes joga - kot oblika skupinske vadbe je eden od načinov za izboljšanje in ohranjanje 

telesnega, duševnega in duhovnega zdravja. Redna vadba ustvari ravnovesje med telesom in 

duhom ter nas bolj učinkovito pripravi na soočanje z vsakodnevnimi stresnimi situacijami. Fitnes 

joga je kombinacija med tradicionalno znanostjo joge in sodobnimi principi fitnesa. Fitnes joga 

združuje meditativne učinke joge z lažjim fitnes treningom. Ne gre samo za krepitev telesa, ampak 

tudi za duševno vadbo. V bistvu gre za meditativni fitnes program skozi posameznika navzven. Po 

vadbi se vadeči počutijo sproščeno, uravnoteženo in polni energije. Pri fitnes jogi se izvajajo t.i. 

dinamične jogijske vaje oz. asane. Asana pomeni telesni položaj, v katerem dlje časa sproščeno 

vztrajamo. Asane imajo močan učinek na telo. Številne asane se imenujejo po živalih (npr. mačka, 

žaba, tiger, kamela, kobra, zajec). Asane izvajamo tako, da s preprostimi in pripravljalnimi vajami 

postopoma pripravimo telo na zahtevnejše in težje vaje. Ni pomembno število izvedenih asan, 

temveč kakovost njihovega izvajanja. Smisel in cilj asan tudi ni pretvarjanje napetosti in 

nakopičene energije v gibanje, temveč le usklajevanje telesa in duha, in sicer z zavestnim 

zaznavanjem telesnih in duševnih procesov, z zavestnim gibanjem in s sproščanjem. Asane nas ne 

utrudijo ali izčrpajo, temveč osvežijo in napolnijo z energijo« 

(http://www.bodifit.net/Forum/tabid/127/forumid/22/threadid/81/scope/posts/Default.aspx, 

30.4.2012) 

Gre za promoviranje joge, ki poskrbi za zdravje in telo, a je skozi celotno poenostavljenje 

izgubila prvotni smisel, saj je potrebno najprej doseči neko ravnovesje med duševnostjo in 

telesnostjo, in ne gre le za vadbo, s katero bomo krepili telo. Joga je kot vadba postala 

nepogrešljiva vadba na urniku vseh fitnes centrov. 

                                                           
 



 ~°~Joga – telovadba ali del širšega verskega sistema ~°~ 

 

29 

 

10 ZAKLJUČEK IN SKLEP 

 

Joga je skozi celotno zgodovino ohranjala svoje bistvo, od začetka 20. stoletja naprej pa 

doživlja razna poenostavljanja in modifikacije. »Joga je bila, je in bo, enostavno povedano, 

način za umirjanje miselnega toka, miselnih vrtincev, umirjanje uma in splošno sprostitev. 

Kot tako jo lahko sodobni človek, ki ga spremembe prehitevajo, izkoristi in uporabi zase, za 

svoje dobro počutje. Joga lahko predstavlja način življenja, življenjsko filozofijo, ki nam 

pomaga razumeti spremembe, jih sprejeti in se učiti prilagajanja«
78

 (Rotar 89). 

Kot opozarja Rotar v 14. sutri 1. knjige Joga suter Patañjali pove, da »vaja postane učinkovita 

zaradi dolgih in stalnih naporov.«
79

 (Mesec 15). »Instant joga
80

 ponuja takojšnje (instant) 

učinke, ki pa v skladu z značilnostmi sodobne družbe v času hitrih sprememb prav tako hitro 

izginejo. Pri tem ne smemo posploševati - instant jogo s prevladujočo komponento 

»kratkotrajnosti« in hitrimi učinki najdemo na primer v medijih in marketinško orientiranih 

dejavnostih, kot so specializirane vikend delavnice, ki ponujajo in prodajajo predvsem 

izkušnjo, ne pa celostnega znanja, saj je, če poznamo vsaj malo filozofije joge, za to znanje 

potrebnega mnogo več časa, predvsem pa vztrajnega poglabljanja in razumevanja vseh 

vidikov jogijske prakse. Interpretacija in uporaba joge je torej tista, ki ustvarja razliko med 

jogo in instant jogo« 
81

(Rotar 90). 

Kaj se potemtakem dogaja v zahodni družbi? »Preoblikovana joga je nova teorija s staro 

prakso.«
82

 (Strauss 138). »In če govorimo o instant družbi ter poznamo poudarke sodobnega 

pojmovanja joge v splošni javnosti ter upoštevamo popularnost joge kot posledico njenega 

konstantnega prilagajanja družbenim spremembam, lahko rečem, da je moderna joga v splošni 

javni imaginaciji še eno izmed sredstev za lajšanje težav sodobnega človeka. Joga v objemu 

                                                           
78 Rotar, op. cit., str. 89. 

79 Mesec, op. cit., str. 15. 

 

81 Ibidem. 

82 Strauss, op. cit., str. 138. 
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instant kulture lahko zadrži svoj prvotni namen, lahko pa predstavlja zgolj enega izmed 

instant produktov družbe sodobnega časa. Vse je odvisno od posameznika.« 
83

(Rotar 90) 

»Joga je postala tudi eden izmed načinov za ohranjanje zdravja ter za lajšanje mnogih težav, 

povezanih z njim. To zavedanje je tako močno prisotno v zavesti ljudi, ki se odločajo za obisk 

tečajev joge, da povezujejo funkcijo učitelja joge s funkcijo terapevta. Integriranost joge v 

sodobni družbi tako dokazujejo tudi njena podajanja, ki vsebujejo psihološke termine in 

poudarjajo zdravstvene vidike jogijske prakse« 
84

(Rotar 89). 

Zaključki potrjujejo, da je pomembna interpretacija joge. Iyengar navaja, da je pravi pomen 

joge »odrešitev stika z bolečino in žalostjo«
85

 (Iyengar 19), vendar moramo najprej poseči 

vase in združiti telesnost in duševnost, šele nato lahko pričakujemo rezultate tudi na drugih 

področjih oz. realiziramo tudi druge, prej prvotne želje. 

 

 

                                                           
83 Rotar, op. cit., str. 90. 

84 Ibidem. 

85B.K.S. Iyengar, Yoga: The Path to Holistic Health (London: Dorling Kindersley Limited, 2001), str. 19. 
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